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সর্বশেষ আপশেট হশেশে: 4 মে, 2020

ক�োভিড-19 অভিমোরী চলো�োলীন অভিবোসী সম্প্রদোয়ের 
জন্য ভনউ ই়ে�্ক  ভসটির সংস্োনসমূহ
নিউ ইের্ব  নসটি রশ�োিো-ভোই�োস 2019 (মরোনভে-19) অনিেো�ী� দ্ো�ো উশলেখশ�োগ্যভোশর ক্ষনিগ্রস্ত নিউ ইের্ব রোসীশে� সোহো�্য র�শি প্রনিশ্রুনিরদ্ধ। 
আপিো� অনভরোসশি� নথিনি এরং আপিো� মপশেন্ট র�ো� ক্ষেিো আশে নরিো িো নিররবিশেশষ েহশ�� অশির পন�শষরো সরো� জি্য উপলভ্য �শেশে, �নেও 
ম�োগ্যিো� অি্যোি্য প্রশেোজিীেিো প্রশ�োজ্য হশি পোশ�। 

উপলভ্য পন�শষরো এরং সংথিোিসেূশহ� িথ্য ঘনঘন পভরবরিতিি হযছে। আপশেশট� জি্য nyc.gov/immigrants/coronavirus ও 
 nyc.gov/coronavirus মেখুি এরং Twitter-এ @NYCImmigrants অিুস�ণ র�রুি।

311 ক�োভিড-19 সম্বযধে ভনযদ্ক শোবলী ও ভচভ�ৎসো 
•	 �ি মরনে সম্ভর ঘশ� থোরশল নিউ ইের্ব  নসটিশি রশ�োিো-ভোই�োস (মরোনভে-19)-এ� েড়োশিো� গনি িি েন্থ� হশর। �োশে� মরোশিো উপসগ্ব মেখো 

মেেনি িো�ো িরুও ভোই�োস েড়োশি পোশ�ি।

•	 নিউ ইের্ব রোসীশে�শর অরে্যই প্ররোশে্য েুখ মেশর �োখশি হশর, নরশেষ রশ� �খি িো�ো এশর অশি্য� মথশর েে ফুট েশূ� থোরশি পো�শরি িো।  
েুখ েোরো হল �থো�থভোশর সু�নক্ষি এেি এরটি রোগজ অথরো রোপড় �ো� দ্ো�ো আপিো� িোর এরং েুখ েোরো থোরশর এরং �খিই আপনি  
রোনড়� রোইশ� �োশরি িখিই মসটি প�শি হশর। মরোি ধ�শি� েুখ েোরো নরভোশর র্যরহো� র�শি হশর মস নরষশে আ�ও িশথ্য� জি্য  
NYC.gov/Coronavirus -এ �োি। 

•	 নিউ ইের্ব  নসটি� সেস্ত অি্যোরে্যর রেীমী শে�শর িোশে� রি্ব র্য পোলশি� জি্য �খি জিসোধো�শণ� সোশথ নেনলি হশি হশর িখি িোশে�শর অরে্যই 
েুখ মেশর �োখশি হশর। নসটি অি্যোরে্যর রেীমী শে� জি্য েুখ েোরো� আর�ণ নরি�ণ র�শে।

•	 েুনে� মেোরোিগুনলশর গ্রোহরশে� েুখ েোরো� আর�ণ র্যরহো�শর এরটি রোধ্যরোধরিোে পন�ণি র�ো উনিৎ �োশি রশ� রেীমী  ও গ্রোহর উভেই �ক্ষো 
মপশি পোশ�। র্যরসো প্রনিষ্োশি� েোনলরশে�শর এই নিশে্ব নেরোশর রো�্বর� র�শি সহোেিো র�ো� জি্য প্রিো�পত্র লোগোশি রলো হশছে।

•	 �নে আপনি অসুথি হি, িোহশল রোনড়শিই থোরুি। �নে আপিো� রোনে, শ্োসরষ্ট, জ্ব�, গলো র্যথো থোশর এরং 3-4 নেি পো� হশে �োওেো� প�ও সুথি 
মরোধ িো রশ�ি, িোহশল েোক্োশ�� প�োেে্ব নিি।

•	 আপিো� েোক্োশ�� সশগে েুশখোেুনখ রশস রথো রলো� পন�রশি্ব  মটনলশফোি, মেশসজ, মটনলশেনেনসি (নভনেও রিফোশ�ন্সং), অথরো মপশেন্ট মপোট্ব োল 
র্যরহো� র�রুি। আপিোশর আপিো� রোনড়� রোইশ� নগশে নিনরৎসো র�োশি হশর নরিো িো আপনি এরং আপিো� েোক্ো� নেশল নসদ্ধোন্ত মিশরি।

•	 �নে আপিো� এরজি েোক্ো� খুঁশজ মপশি অথরো নিনরৎসো পন�শষরো� গ্রহশণ� মক্ষশত্র মরোিও সোহোশ�্য� প্রশেোজি হে, িোহশল 311-এ রল র�রুি। 
নসটি আপিোশর অনভরোসশি� নথিনি নিররবিশেশষ এরং আপিো� রোশে এই পন�শষরো গ্রহশণ� নরনিেশে মপশেন্ট র�ো� েশিো আরথবির সছেলিো আশে 
নরিো িো� নরিো� িো রশ�ই আপিোশর নিনরৎসো পন�শষরো প্রেোি র�শর। 

•	 নিউ ইের্ব  নসটি মরোিও ম�োগী� জি্য স�োসন� মরোনভে-19 এ� জি্য প�ীক্ষো র�োশিো� রথো রশল িো। �নে আপিো� রোশে এেি মরোিও রল আশস 
িোহশল এটি ভুশেো হশি পোশ�। শুধুেোত্র প্রশেোজিীে প�ীক্ষো-নি�ীক্ষো সহ আপিো� স্োথি্য সম্বন্ীে িথ্য আপিো� স্োথি্যশসরো প্রেোিরো�ী� সশগে 
আশলোিিো র�রুি। 

•	 মরোনভে-19 -এ� েশিো অনিেো�ী� সেে নর র�ো উনিি মস নরষশে নসটি� নিশে্ব েোরলী ঘি ঘি আপশেট র�ো হশছে। সর্বশেষ িথ্য জোিশি,  
NYC.gov/Coronavirus -এ �োি। 20 এ� মরনে ভোষোে িথ্য পোওেো �োে। 

o মরোনভে-19 -এ� সম্বশন্ আপশেট আসো� সোশথ সোশথই মসগুনলশর ইং�োনজশি মপশি, COVID নলশখ 692-692-মি রোি্ব ো পোঠোি। 
o আপশেট আসো� সোশথ সোশথই মসগুনলশর স্্যোনিে ভোষোে মপশি, COVIDESP  নলশখ 692-692-মি রোি্ব ো পোঠোি।

o এেোড়োও আপশেট আসো� সোশথ সোশথই মসগুনলশর ইং�োনজ, স্্যোনিে ও িীিো ভোষোে Twitter -এ পোওেো �োশর।  
@NotifyNYC, @NNYCSpanish এরং @NNYCChineseঅিুস�ণ র�রুি।

•	 নিউ ইের্ব রোসীশে� েশধ্য �োশে� উপসগ্ব �শেশে অথরো প�ীক্ষো� পশ� মরোনভে-19 ধ�ো পশড়শে, মরোনভে-19 এ� দ্ো�ো সংক্রনেি হশি পোশ� এেি 
রো�ও সংস্শে্ব এশসশেি, অথরো �োশে� েোধ্যশে ম�োগ সংক্রনেি হশি পোশ� এই আেঙ্োে সোেনেরভোশর পৃথর রশ� �োখো হশেশে িো�ো িোশে� নথিনি 
সম্পশর্ব  নসটিশর জোিোশি পোশ�ি। আ�ও িশথ্য� জি্য NYC COVID-19 এিশগজশেন্ট মপোট্ব োল-এ �োি।
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ক�োভিড-19 এবং অভিবোসন সম্বধেী়ে উযবেগ
•	 মরোনভে-19 -এ� জি্য পন�শষরো, নিনরৎসো, অথরো প�ীক্ষো নি�ীক্ষো র�ো হশল িো আপিোশর "স�রোন� অিুেোি নিভ্ব � র্যনক্�" আওিোে আসশরি 

িো অথরো নগ্রি রোশে্ব � জি্য আশরেি র�ো� মক্ষশত্র মরোিও অসুনরধো হশর িো। েোিসুলভ নরিোেূশল্য� পন�শষরো অথরো েোড়�ুক্ নিনরৎসো পন�শষরো 
গ্রহণ র�শলও নগ্রি রোশে্ব � জি্য আশরেি র�ো� মক্ষশত্র মরোিও অসুনরধো হশর িো। �খি নগ্রি রোে্ব ধো�ী�ো িোগন�রশবে� জি্য আশরেি র�শরি িখি 
"স�রোন� অিুেোি নিভ্ব � র্যনক্" িোের প�ীক্ষো নেশি হশর িো।  নিভ্ব শে মসরো নিি। 

•	 অসংখ্য অনভরোসী "স�রোন� অিুেোি নিভ্ব � র্যনক্" িোের প�ীক্ষো� দ্ো�ো প্রভোনরি হশরি িো। 
•	 সেস্ত স�রোন�, পন�শষরো, প্ররল্প অথরো সুনরধোশর "স�রোন� অিুেোি নিভ্ব � র্যনক্" িোের প�ীক্ষো� আওিোে নরশরিিো র�ো হে িো।  উেোহ�ণস্�ূপ, 

নিম্ননলনখি পন�শষরো ও প্ররল্পগুনল "স�রোন� সুনরধো" রশল নরশরনিি হে িো, এেিনর অনভরোসী �ো�ো "স�রোন� অিুেোি নিভ্ব � র্যনক্�" প�ীক্ষো� 
েি্ব সোশপক্ষ িোশে� জি্যও িো:

o নিনরৎসো সম্বন্ীে পন�শষরো এরং জ�রুন� িে এেি Medicaid েোড়ো অনধরোংে স্োথি্য রীেো

o Medicaid-মর অন্তভু্বক্ র�ো� সেে, Medicaid-এ� নিম্ননলনখি পন�শষরোগুনলশর রোইশ� �োখো হশেশে:
	 জ�রুন� Medicaid।

	 Medicaid-এ� ি�ফ মথশর অথ্ব প্রেত্ত পন�শষরোগুনল, নরন্তু ম�গুনল প্রনিরন্ী নেক্ষো আইশি� (Individuals with Disabilities 
Education Act, IDEA) আওিোে প্রেোি র�ো হে।

	 Medicaid-এ� ি�ফ মথশর অথ্ব প্রেত্ত সু্ল-নভনত্তর পন�শষরো অথরো সুনরধোগুনল

	 21 রেশ�� রে রেসী Medicaid-এ� সুনরধো প্রোপ্ত নেশু�ো 
	 মরোিও েনহলো �নে িো� গভ্ব োরথিোে + 60 নেশি� জি্য Medicaid-এ� সুনরধো গ্রহণ রশ�ি

o খোে্য সম্বন্ীে িোিোনরধ সহোেিো, ম�েি েনহলো, িরজোির এরং রোচ্োশে� জি্য নরশেষ পন�পূ�র পুষ্টি সংক্রোন্ত প্ররল্প ( Women, 
Infants and Children, WIC) ফুে প্যোন্ট্রি, সু্শল প্রেত্ত গ্র্যোর অ্যোন্ড মগো নেলস (Grab and Go meals), এরং আ�ও অশির 
নরেু (SNAP র্যিীি; নিশি� "খোে্য" নরভোগ মেখুি)

o মররো� ভোিো

•	 এশক্ষশত্র অনভরোসি নথিনি নিররবিশেশষ স্োথি্যশসরো গ্রহণরো�ী সেস্ত ম�োগীশে� মগোপিীেিো �ক্ষো� েনক্েোলী র্যরথিো �শেশে। মফেোশ�ল আইি অিু�োেী, 
ম�োগী� অিুশেোেি েোড়ো হোসপোিোল ও নলিনিরগুনল ম�োগী� িথ্য রোশ�ো সোশথ মেেো� রশ� িো �নে িো আইনিভোশর এেি র�ো� প্রশেোজি হে।  

•	 �নে আপিো� েশি অনভরোসি এরং স�রোন� সুনরধোগুনল নিশে মরোিও প্রশ্ন থোশর, িোহশল আইনি সহোেিো� জি্য সেশেোপশ�োগী এরং নরশ্স্ত িথ্য ও 
সংশ�োগগুনল� অ্যোশসেস মপশি মসোেরো� মথশর শুক্ররো�, সরোল 9 টো মথশর সন্্যো 6 টো� েশধ্য নরিোেূশল্য, মগোপিীেভোশর ActionNYC -এ� 
হটলোইি 1-800-354-0365-এ রল র�রুি অথরো 311 এ রল রশ� “Public Charge” রলুি।
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স্োস্্যযসবো এবং সুস্িো
•	 NYC Health + Hospitals আপিো� অনভরোসশি� নথিনি এরং রীেো� নথিনি নিররবিশেশষ সেস্ত নিউ ইের্ব রোসীশে� জি্য পন�শষরো প্রেোি রশ�। 

NYC Health + Hospitals আপিোশর সোহো�্য র�শর, এেনি আপিো� স্োথি্য রীেো িো থোরশলও রো স্োথি্য পন�শষরো� জি্য মপশেন্ট র�শি িো 
পো�শলও। এগুনল হল জ�রুন� পন�ি�্বো, েোক্োশ�� নভনজট, ঔষধ, েীঘ্বশেেোেী পন�ি�্বো রো হোসপোিোশল ভরিবি থোরো সহ সেস্ত ধ�শি� পন�ি�্বো পন�শষরো। 
NYCHealthandHospitals.org/immigrant মেখুি অথরো 844-NYC-4NYC (844-692-4692) রো 311 িম্বশ� রল র�রুি। 

•	 NYC Care হল এরটি স্োথি্য পন�শষরো সম্বন্ীে প্ররল্প �ো এেি নিউ ইের্ব রোসীশে� জি্য NYC Health + Hospitals-এ� ি�ফ মথশর প্রেত্ত 
নরিোেূশল্য� ও স্ল্প র্যেরহুল পন�শষরোগুনল� প্রেোি র�ো সুনিনচিি রশ� �ো�ো স্োথি্য রীেো� জি্য উপ�ুক্ িে অথরো এ� জি্য খ�িো রহি র�শি পোশ� 
িো। সোেোনজর ে�ূশবে� নিেে (আপিো� পন�রোশ� �ো�ো থোশরি িো িোশে� মথশর রেপশক্ষ েে ফুট েশূ� থোরো) মেশি িলশি, NYC Care-এ� 
রেীমী রৃন্দ আপিো� সোশথ ম�োগোশ�োশগ� িথ্য নিশজশে� রোশে �োখশরি এরং �খি েুশখোেুনখ সোক্ষোৎরো�শর অিুশেোনেি র�ো হশর িখি আপিোশর রল 
র�শর। NYCCare.nyc, মেখুি অথরো 1-646-NYC-Care (1-646-692-2273) রো 311 নম্বযর �ল �রুন। 

•	 নিউ ইের্ব  নসটি, আপিো� উপোজ্ব শি� উপশ� নভনত্ত রশ�, স্োইনেং-নফ এ� নভনত্তশি স্োথি্যশসরো প্রেোিরো�ী এেি অশির রনেউনিটি নভনত্তর প্রনিষ্োশি� 
মরন্দ্র। অনভরোসশি� নথিনি নিররবিশেশষ, এই পন�শষরো সরো� জি্য উপলভ্য। FindaHealthCenter.HRSA.gov-এ �োি অথরো আপিো� 
নিরটরিীমী  প্রনিষ্োশি� মখঁোজ মপশি NYC low- to no-cost care option list-এ �োি। 
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•	 �নে আপনি উশদ্গ, েোিনসর িোপ অথরো ভীনি অিুভর রশ�ি, িোহশল েহশ�� নরিোেূশল্য�, 200টি� মরনে ভোষোে উপলভ্য মগোপশি সহোেিো 
প্রেোিরো�ী মহল্পলোইি NYC Well-এ� প্রনেনক্ষি রোউশ্সলোশ�� সোশথ ম�োগোশ�োগ র�রুি। 888-NYC-WELL (888-692-9355)-এ রল 
র�রুি WELL নলশখ 65173-এ রোি্ব ো পোঠোি অথরো NYC.gov/NYCWell-এ নগশে অিলোইি ি্যোট র�রুি। 

•	 নরশেষভোশর প্রনেনক্ষি মস্ছেোশসরর মপেোেো�শে� সোশথ রথো রলো� জি্য নিউ ইের্ব  মটেশট মরোনভে-19 িলোরোলীি আপিো� েোিনসর স্োথি্যশর 
সু�নক্ষি �োখো� জি্য মহল্পলোইি িম্ব� 844-863-9314 এ রল র�রুি। ওিো�ো সপ্তোশহ� সোি নেি সরোল 8টো মথশর �োনত্র 10টো প�্বন্ত, রথো 
শুিশি, সহোেিো প্রেোি র�শি এরং সঠির জোেগো� সন্োি নেশি উপলভ্য �শেশেি।
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স্োস্্য বীমো
•	 অিনথভুক্ নেশু ও গভ্ব রিী েনহলো সহ অনভরোসীশে� জি্য অশির স্ল্পেূশল্য� ও নরিোেূশল্য� স্োথি্য রীেো পন�রল্পিো �শেশে। Medicaid, Child 

Health Plus এরং Essential Plan সো�ো রে�ই উপলভ্য। New York State of Health-এ �োি অথরো 311-এ রল র�রুি। 
•	 মরোনভে-19 অনিেো�ী� জি্য, প�রিীমী  আশেে িো আসো প�্বন্ত সোেিো-সোেনি স্োথি্য রীেো িনথভুনক্র�শণ� পন�শষরো নর�ি থোরশর। এই সেে, 

আপনি িশথ্য� জি্য অথরো মটনলশফোশি� েোধ্যশে সোক্ষোৎরোশ�� নভনত্তশি িনথভুনক্� জি্য রল র�শি পোশ�ি। অনভরোসশি� নথিনি নিররবিশেশষ 
অশির ভোষোে সহোেিো উপলভ্য �শেশে। অ্যোপশেন্টশেশন্ট� জি্য NYC’s Office of Health Insurance Services-এ �োি, 311 -এ রল 
র�রুি। এেোড়োও আপনি CoveredNYCনলশখ 877-877 িম্বশ� পোঠোশি পোশ�ি। স্্যোনিে ভোষো� জি্য SeguroNYC নলশখ 877-877 
িম্বশ� পোঠোশি পোশ�ি।  

•	 রনেউনিটি মহলথ অ্যোেশভোশরটস (Community Health Advocates, CHA) নিউ ইের্ব রোসীশে� সেস্ত নিউ ইের্ব  মটেট জশুড় 
রনেউনিটিগুনল� েশধ্য র্যনক্গিভোশর সহোেিো এরং নেক্ষো প্রেোি র�ো� েোধ্যশে এই জটিল স্োথি্যশসরো সম্বন্ীে পদ্ধনি� সশগে েোনিশে নিশি সহোেিো 
রশ�। নরভোশর স্োথি্য রীেো� র্যরহো� র�শি হে, নিনরৎসো খ�ি এরং ঋণ সম্বন্ীে সেস্যোগুনল� সেোধোশি, এরং রীেো� অন্তভু্বক্ নরিররবিি অস্ীরৃনি 
এরং ম�োগ্যিো নিণ্বশে� মক্ষশত্র CHA সহোেিো প্রেোি রশ�। সোহো�্য 170টি� মরনে ভোষোে উপলভ্য �শেশে। মসোেরো� মথশর শুক্ররো� সরোল 9টো 
মথশর নররোল 4টো� েশধ্য হটলোইি িম্ব� (888) 614-5400,-এ রল র�রুি।  
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খোবোর
•	 সম্পূ�র পুষ্টি সহোেিো প্ররল্প (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), অথরো ফুে টে্যোম্পস, সীনেি আশে� 

মলোরশে� খোরো� নরিশি সহোেিো রশ�। অনভরোসি সম্পররবিি নরেু নরেু নরনধনিশষধ প্রশ�োজ্য হশি পোশ�। নসটি� অিলোইি মপোট্ব োলACCESS 
HRA-এ� েোধ্যশে অিলোইশি আশরেি গ্রহণ এরং এ� িরীর�ণ র�ো ম�শি পোশ� এরং এ� েোধ্যশে আপনি আপিো� স�রোন� সুনরধোগুনল� জি্য 
আশরেি র�শি এরং মসগুনলশর পন�িোলিো র�শি পোশ�ি। আ�ও িশথ্য� জি্য HRA-এ� ইিশফোলোইশি� 718-557-1399 িম্বশ� রল র�রুি। 

o NYC-মি SNAP প্রোপর�ো Amazon, Shoprite, রো Walmart মথশর অিলোইশি েুনেখোিো� নজনিস নরিশি পোশ�ি। অিলোইি 
মেোরোশি� দ্ো�ো আপিো� রোনড়� ঠিরোিোে পণ্য নরি�ণ র�ো� নরষেটিশর নিনচিি র�রুি। 

o �নে আপিো� েশি অনভরোসি এরং স�রোন� সুনরধোগুনল নিশে মরোিও প্রশ্ন থোশর, ম�েি SNAP িোহশল আইনি সহোেিো� জি্য 
সেশেোপশ�োগী এরং নরশ্স্ত িথ্য ও সংশ�োগগুনল� অ্যোশসেস মপশি মসোেরো� মথশর শুক্ররো�, সরোল 9টো মথশর সন্্যো 6 টো� েশধ্য 
নরিোেূশল্য, মগোপিীেভোশর ActionNYC -এ� হটলোইি 1-800-354-0365-এ রল র�রুি অথরো 311 এ রল রশ� “Public 
Charge” রলুি।

•	 নিশি প্রেত্ত পন�শষরোগুনল অনভরোসশি� নথিনি নিররবিশেশষ সেস্ত নিউ ইের্ব রোসীশে� জি্য নরিোেূশল্য প্রেোি র�ো হশে থোশর। অিনথভুক্ অনভরোসী�োও 
এইসর পন�শষরো গ্রহণ র�শি পোশ�ি, এরং এ� ফশল আপিোশর "স�রোন� অিুেোি নিভ্ব � র্যনক্" নহসোশর নরশরিিো র�ো হশর িো অথরো এটি আপিো� 
নগ্রি রোশে্ব � জি্য আশরেি র�ো� ক্ষেিোশরও ক্ষনিগ্রস্ত র�শর িো। 

o নিউ ইের্ব  নসটি� ফুে প্যোন্ট্রিগুনল েুনেখোিো� সোেগ্রী স�র�োহ রশ�, এরং রনেউনিটি নরশিিগুনল তিন� র�ো খোরো� স�র�োহ রশ�। এশি 
আশে� মরোিও সীেোরদ্ধিো মিই। FoodHelpNYC র্যরহো� রশ� অথরো 311-এ রল রশ� আপিো� নিরটরিীমী  প্রনিষ্োিগুনল এরং 
মসগুনল� রোশজ� সেে মজশি নিি। 

o েহ� জশুড় নেল হোরগুনলশি সেস্ত নিউ ইের্ব রোসীশে� জি্য নেশি নিিরোশ�� আহো� উপলভ্য �শেশে। নেল হোরগুনল মসোেরো� মথশর 
শুক্ররো� সরোল 7:30টো মথশর মরলো 11:30টো প�্বন্ত নেশুশে� ও পন�রোশ�� অি্যোি্যশে� জি্য, এরং মরলো 11:30টো মথশর েপুু� 1:30টো 
প�্বন্ত প�্বন্ত প্রোপ্ত রেস্শে� জি্য িোল ুথোশর। এইসর খোরো� গ্রহণ র�ো� জি্য মরোশিো�ূপ িনথভুনক্র�ণ, পন�িেপত্র, অথরো রোগজপশত্র� 
প্রশেোজি মিই। সেস্ত প্রোপ্তরেস্ ও রোচ্ো�ো এররোশ� নিিটি নেল িুলশি পোশ�। নপিো েোিো অথরো অনভভোরর�ো িোশে� নেশুশে� জি্য 
খোরো� নিশে ম�শি পোশ�। এখোশি রশস খোরো� মরোিও জোেগো মিই, িোই খোরো� নেল হোশর� রোইশ� নিশে নগশে মখশি হশর। সরগুনল মরশন্দ্র 
নি�োনেষোেী, খঁোটি ও হোলোশল� নররল্প উপলভ্য �শেশে। নেক্ষো নরভোশগ� নরিোেূশল্য খোে্য নরি�ণ মরন্দ্র অিুসন্োি ওশেরসোইট-এ �োি 
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অথরো 311-এ রল র�রুি। এেোড়োও FOOD নলশখ 877-877িম্বশ� পোঠোশি পোশ�ি। স্্যোনিে ভোষো� জি্য COMIDA  নলশখ 
877-877-এ রোি্ব ো পোঠোি।

o 60 রো িো� মরনে রেসী ম� মরোিও রেস্ র্যনক্ ন�নি সম্ভোর্য মহোে মেনলভোন� সহ মরোথোে ও রীভোশর খোরো� পোশরি িো� নররল্প খুঁজশেি 
িোশর www.nyc.gov/getfood মেখশি হশর রো 311 িম্বশ� রল রশ� “Get Food”রলশি হশর।

o রোনিল র�শি, পন�রি্ব ি র�শি রো এই পন�শষরো সম্পশর্ব  অনভশ�োগ জেো নেশি আপনি 311 িম্বশ� রল রশ� “Get Food” রলশি পোশ�ি 
অথরো এখোশি প্রনিনক্রেো জোিোশি পোশ�ি:on.nyc.gov/seniorfoodhelp

o �নে আপনি রোনড় মথশর মরশ�োশি িো পোশ�ি, �নে এেি মরউ িো থোশর ম� আপিো� জি্য খোরো� নিশে আসশি পোশ�, এরং আপনি �নে 
মরস�রোন� নরি�শণ� নররল্প র্যরহোশ� অসেথ্ব হি, িোহশল আপনি আপিো� রোনড়শি স�োসন� খোরো� মপৌঁশে মেরো� সুনরধো গ্রহণ র�ো� জি্য 
উপ�ুক্ হশি পোশ�ি। NYC মরোনভে-19 -এ� খোে্য সহোেিো সংথিোি (Food Assistance Resources) ওশেরসোইট-এ �োি অথরো 
311 -এ রল র�রুি এরং রলুি "Get Food"।

o েনহলো, িরজোি ও নেশুশে� জি্য নরশেষ পন�পূ�র পুষ্টি প্ররল্প (Special Supplemental Nutrition Program for Women, 
Infants and Children, WIC) স্ল্প উপোজ্ব িক্ষে েনহলো ও নেশুশে� জি্য নরিোেূশল্য� পুষ্টির� খোরো� এরং অি্যোি্য পন�শষরো প্রেোি 
রশ�।  ACCESS NYC-এ �োি (স্্যোনিে ভোষো� জি্য, ACCESS NYC Español-এ �োি) অথরো HRA -এ� ইিশফোলোইি 
718-557-1399-এ �ল �রুন।   
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আবোসন ও ইউটিভলটি
•	 আপিো� অনভরোসশি� নথিনি নিররবিশেশষ নিউ ইেশর্ব  সরশল� জি্য সেস্ত উশছেে প্রনক্রেো এরং উশছেশে� আশেে েুলিুনর �শেশে। এ� অথ্ব হল এই 

সেশে আপনি �নে ঘ� ভোড়ো নেশি অসেথ্ব হি িোহশলও আপিো� রোসো� েোনলর আপিোশর উশছেে র�শি পো�শর িো। আ�ও িশথ্য� জি্য, ভোড়োশট 
সু�ক্ষো� রোশজ নিশেোনজি মেেশ�� রো�্বোলশে� ওশেরসোইট অথরো NYS অ্যোটরিবি মজিোশ�শল� মরোনভে-19 এরং আরোসশি� অনধরো� সম্পররবিি 
মপজ-এ �োি।

•	 ভোড়োশটশে� েশধ্য �োশে� মরোিও প্রশ্ন �শেশে অথরো �োশে� ভোড়োশট নহসোশর আইনি প�োেশে্ব� প্রশেোজি �শেশে, �নে িো�ো রোনড়� েোনলশর� পক্ষ 
মথশর হে�োনি� নেরো� হি, অথরো �নে িোশে� উশছেে র�ো� হুেনর মেওেো হে, িোহশল িো�ো 311-এ রল রশ� েহশ�� আরোনসর ভোড়োশটশে� জি্য 
র�োদ্দ হটলোইশি রথো রলশি পোশ�ি। হটলোইি মরোনভে-19 অনিেো�ী িলোরোলীি ভোড়োশট সম্পররবিি সেস্যোগুনল� সেোধোশি সেস্ত নিউ 
ইের্ব রোসীশে� সহোেিো র�শি রীভোশর েহশ�� পক্ষ মথশর প্রেত্ত সুনরধোগুনল� অ্যোশসেস র�শরি রো সহোেিো� জি্য আশরেি র�শরি, নরিোেূশল্য 
আইনি প�োেে্ব, এরং অি্যোি্য নরে্যেোি সংথিোিগুনল� র্যরহো� র�শরি মসই সম্পশর্ব  —নজপ মরোে, আে অথরো অনভরোসশি� নথিনি নিররবিশেশষ— 
প�োেে্ব প্রেোি রশ�।

•	 �নে রশ�োিো-ভোই�োশস� ফশল আপিো� রোশজ� সেেসূনি হ্োস র�ো হে এরং আপনি �নে আপিো� ঘ� ভোড়ো নেশি অসেথ্ব হি, িোহশল আপনি 
জ�রু�ী িগে সহোেিো� জি্য আশরেি র�শি পোশ�ি। অনভরোসি সম্পররবিি নরেু নরেু নরনধনিশষধ প্রশ�োজ্য হশি পোশ�। ACCESS NYC-এ �োি 
(স্্যোনিে ভোষো� জি্য, Access NYC Español-এ �োি) অথরো HRA -এ� ইিশফোলোইি 718-557-1399-এ রল র�রুি।  

•	 Homebase প্ররল্প NYC-মি রসরোসরো�ীশে�শর গৃহহীি হওেো এরং আশ্েথিশল প্রশরশে� েশিো আসন্ন ঝঁুনর� মক্ষশত্র সহোেিো র�শি পোশ�। 
Homebase-এ� HRA-এ� ওশেরশপজ-এ �োি অথরো 311 িম্বশ� রল র�রুি।

•	 �নে আপনি NYC আরোসি সং�ক্ষণ ও উন্নেি (Housing Preservation and Development, HPD) নরভোগ 8 ভোউিো� র্যরহো� রশ�ি 
এরং উপোজ্ব শি� মক্ষশত্র ক্ষনি� ফশল ঘ� ভোড়ো নেশি অসুনরধো� সম্ুখীি হি, িোহশল সহোেিো মপশি DTRAI@hpd.nyc.gov -এ ইশেল র�রুি।

•	 ম� সেস্ত NYCHA অনধরোসী�ো উপোজ্ব ি হ্োশস� েশিো সেস্যো� সম্ুখীি হশছেি, িো�ো NYCHA-এ� ভোড়ো মেেো� মক্ষশত্র অক্ষেিো প্ররশল্প� জি্য 
নরশরনিি হশি পোশ�ি। আ�ও নরেে জোিশি, NYCHA গ্রোহর ম�োগোশ�োগ মরশন্দ্র� িম্ব� 718-707-7771 -এ রল র�রুি।

•	 নসটি NYCHA অনধরোসীশে� জি্য িোিোনরধ লোভজির সংথিোশি� র্যরথিো রশ�শে, এ� েশধ্য �শেশে সেস্ত NYCHA অনধরোসীশে� জি্য র্যনক্গি 
প্রনি�ক্ষোেূলর স�ঞ্োে এরং মরোনভে-19 এ� প�ীক্ষো, এেোড়োও রেশস প্ররীণশে� জি্য �শেশে খোে্য ও সুথিিো� প�ীক্ষো। আ�ও িশথ্য� জি্য, 
NYCHA ওশেরসোইট -এ �োি।

•	 নিউ ইের্ব  নসটি নিম্ননলনখি েল ও র্যনক্শে� জি্য অথিোেীভোশর মহোশটশল থোরো� র্যরথিো রশ�শে: গৃহহীি সেস্যোে আক্রোন্ত নিউ ইের্ব রোসী; স্োথি্যশসরো 
রেীমী �ো উপসগ্ব নিররবিশেশষ, ম� সরল NYC Health + Hospitals এ� ম�োগীশে� েুটি মেেো হশছে িোশে�শর নিশজশে� সরশল� মথশর আলোেো 
থোরশি হশর এরং মরোনভে-19 পনজটিভ পোওেো মগশে রো উপসগ্ব আশে এেি র্যনক্শে�শর নিশজশে� সরশল� মথশর আলোেো থোরশি হশর। আ�ও 
নরেে জোিশি, nyc.gov/covid19hotel-এ �োি।

•	 ConEdison নরে্ুযৎ নরল িো নেশি পো�শলও নরে্ুযৎ পন�শষরো রহোল �োখশর রশল িোশে� সম্নি নেশেশে এরং মসশক্ষশত্র িো�ো নরল নেশি মেন� হওেো� 
ফশল প্রশ�োজ্য জন�েোিোও েোফ র�শর। National Grid আ�ও জোনিশেশে ম� িো�ো রেপশক্ষ এনপ্রল েোস প�্বন্ত নরল িো নেশি পো�শলও গ্যোস 
পন�শষরো� সংশ�োগ নরনছেন্ন র�শর িো। আ�ও িশথ্য� জি্য ConEdison এ� ওশেরসোইট এরং National Grid এ� ওশেরসোইট মেখুি। 

•	 রশ�োিো-ভোই�োশস� প্রোেভু্ব োরজনিি রোধো� রো�শণ �নে আপনি Comcast, AT&T, ও Verizon-এ� নরল পন�শেোধ র�শি সক্ষে িো হি িোহশলও 
িো�ো 60 নেশি� জি্য ইন্টো�শিট পন�শষরো রন্ র�শর িো রশল িোশে� সম্নি জোনিশেশে। 
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•	 Comcast িিুি স্ল্প উপোজ্ব িক্ষে গ্রোহরশে� জি্য 25 Mbps) স্ীে সহ েইু েোশস� জি্য নরিোেূশল্য� ইন্টো�শিট পন�শষরো প্রেোি রশ�শে। আ�ও 
নরেে জোিো� জি্য Comcast ইন্টো�ি্যোল এশসিনেেোল ওশেরসোইট-এ �োি।

•	 Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T এরং Comcast Xfinity সরশলই রেপশক্ষ 60 নেশি� জি্য মেোরোইল মফোি গ্রোহরশে� জি্য 
িোশে� মেটো সীেো িুশল নেশছে। Verizon গ্রোহরশে� জি্য এরং কু্ষদ্র র্যরসো� মেেো�রৃি মেটো প্্যোি, হটস্ট এরং মজটপ্যোরগুনল� মক্ষশত্র র্যরহো� 
র�ো� জি্য অনিন�ক্ 15GB 4G LTE মেটো স্েংনক্রেভোশর ম�োগ র�শে। আ�ও িশথ্য� জি্য আপিো� মেোরোইল মফোশি� পন�শষরো প্রেোিরো�ী� 
সশগে ম�োগোশ�োগ র�রুি।

•	 প�রিীমী  নিশে্ব ে িো আসো প�্বন্ত, সেস্ত Xfinity WiFi পোরনলর হটস্ট "xfinitywifi" SSID-এ রি্ব েোশি সরো� জি্য মখোলো �শেশে। মেোট/
েোঝোন� আরোশ�� র্যরসো প্রনিষ্োিগুনলশি এরং রোইশ�� রোনণনজ্যর অরথিোিগুনলশি পোরনলর হটস্ট পোওেো ম�শি পোশ�। এরটি WiFi পোরনলর 
হটস্ট খুঁশজ মপশি এরং আ�ও জোিশি Xfinity WiFi ওশেরসোইট মেখুি।
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 ভশক্ো এবং ভশশুর যত্ন
•	 2019-2020 সু্ল নেক্ষোরশষ্ব� অরনেষ্ট নেিগুনলশি ে�ূনেক্ষো প্রেোশি� র্যরথিো িলশি থোরশর, রো�ণ সু্লগুনল রন্ থোরশর। এ� অথ্ব  

হল নেক্ষোথীমী �ো ইন্টো�শিট র্যরহো� রশ� রোনড় মথশর িোশে� লিোস িোনলশে �োশছে। নেক্ষো নরভোগ (DOE) ম�সর নেক্ষোথীমী শে� প্রশেোজি  
�শেশে িোশে�শর ইন্টো�শিশট� সুনরধো �ুক্ আইপ্যোে ধো� নেশছে। মেোরোইল মেটো প্্যোি এ� েশধ্য অন্তভু্বক্ �শেশে। আ�ও জোিশি  
Schools.NYC.gov/Coronavirus-এ �োি অথরো 311-এ �ল �রুন।

•	 এশি K-12 প�্বন্ত নেক্ষোথীমী  এরং নরশ্নরে্যোলশে� নেক্ষোথীমী শে� জি্য অশিরগুনল নরিোেূশল্য� ইন্টো�শিট নররল্পও �শেশে :

o Charter Spectrum িিুি গ্রোহরশে� জি্য 100 Mbps স্ীে সহ নরিোেূশল্য েইু েোশস� জি্য ইন্টো�শিট পন�শষরো প্রেোি র�শে। 
ইিটেল র�ো� নফ মেৌরুফ র�ো হশি পোশ�। 1-844-488-8395 িম্বশ� রল র�রুি।

o Suddenlink এরং Optimum উভশেই Altice USA এ� েোনলরোধীি, িো�ো িিুি গ্রোহরশে� জি্য 30 Mbps স্ীে সহ 60 নেশি� 
জি্য নরিোেূশল্য ইন্টো�শিট পন�শষরো প্রেোি র�শর। Optimum-এ� জি্য 1-866-200-9522 িম্বশ� এরং Suddenlink ইন্টো�শিট 
পন�শষরো� জি্য 1-888-633-0030 িম্বশ� রল র�রুি। 

o Cox িো� ইন্টো�শিট মপ্রোগ্রোে Connect2Compete- এ� প্রথে েোস স্ল্প উপোজ্ব িক্ষে গ্রোহর �োশে� মেোট রোচ্ো (K-12 অথরো আ�ও 
মেোট) আশে িোশে� জি্য 12মে মে 2020 প�্বন্ত নরিোেূশল্য নেশছে।

•	 DOE এ� রোশে Pre-K মথশর 12 মগ্রশে� নেক্ষোথীমী শে� জি্য ইং�োনজশি রোনড়-মথশর-নেক্ষো গ্রহশণ� জি্য উপোেোি �শেশে।

•	 NYC -এ� নেশুশে� পন�শষরো প্রেোসি (Administration for Children’s Services, ACS) -এ� রোশে অনভভোরর ও নেশুশে� জি্য 
এরটি ভোিু্বেোল মরোনভে-19 সংথিোিগি নিশে্ব নেরো �শেশে, এশি অনভভোররবে নরষের প�োেে্ব, অি্যশে� মথশর আলোেো থোরো� সেে র�ণীে 
প�োেে্ব, এরং রুনিেোনে প্রশেোজিীেিোগুনল� জি্য সংথিোিসেূহ অন্তভু্বক্।

•	 পন�রো� সেৃনদ্ধ মরন্দ্র (FEC) প্রেোি র�ো� জি্য নিিটি পোড়োে রনেউনিটি নভনত্তর সংথিোগুনল� সোশথ ACS সহশ�োগী হশেশে, এই FEC-গুনলশি 
রনেউনিটি� েশিো অশির সুশ�োগ সুনরধো আশে। FEC-গুনল এখি ে�ূরিীমী  ম�ফোশ�ল এরং সহোেিো প্রেোি র�ো� পোেোপোনে সীনেি েো�ীন�র জ�রুন� 
সংথিোি প্রেোি র�শে। আ�ও িশথ্য� জি্য ACS ওশেরসোইট মেখশি পোশ�ি।

•	 নিউ ইের্ব  পোরনলর লোইশরেন� (The New York Public Library, NYPL) নেক্ষোথীমী শে� জি্য নরিোেূশল্য অিলোইি প্রনেক্ষণ প্রেোি রশ�। 
নেক্ষোথীমী �ো টিউট�শে� মথশর েপুু� 2 মথশর �োনত্র 11টো� এ� েশধ্য অিলোইি মহোেওেোশর্ব � সোহো�্য মপশি পোশ�ি।  প্রোথনের মথশর হোই সু্ল মগ্রে 
প�্বন্ত েূল নরষশে� জি্য ইংশ�নজ ও স্্যোনিে ভোষোে টিউট� উপলভ্য। এেোড়ো নেশি 24 ঘণ্ো� জি্য নভনেও �ূশপ তিন� ও অি্যোি্য নেক্ষো 
সোেগ্রীগুনল উপলভ্য �শেশে।  এই পন�শষরো� সুনরধো মভোগ র�ো� জি্য পন�রো�গুনল� এরটি নিউ ইের্ব  লোইশরেন� রোে্ব  লোগশর, এরং নিউ ইের্ব  
পোরনলর লোইশরেন� ওশেরসোইট-এ নগশে রোশে্ব � জি্য আশরেি র�শি পোশ�ি।

•	 We Speak NYC অিলোইশি নরিোেূশল্য নেক্ষোেূলর উপোেোিগুনল ইংশ�নজ ভোষোে স�র�োহ রশ� এরং অিলোইশি নরিোেূশল্য সোপ্তোনহর লিোস 
িোলোে।িিুি েোিুষজশি� সোশথ পন�নিি হশি আজই এরটি লিোশস� জি্য সোইি আপ র�রুি, অনভরোসশি� নথিনি নিররবিশেশষ, নিউ ইের্ব  েহশ�� সেস্ত 
রোনসন্দোশে� জি্য উপলভ্য নিউ ইের্ব  েহ� পন�শষরোগুনল সম্পশর্ব  জোিুি এরং ইং�োনজ রলো� অিুেীলি র�রুি। �নে আপনি এরটি লিোশস ম�োগ 
নেশি িোি, িোহশল অিুগ্রহ রশ� এখোশি লিোসগুনল� সেেসূনি মেখুি। ম� মরউ মরোিও ধ�শি� অ্যোরোউন্ট তিন� িো রশ�ই We Speak NYC 
ওশেরসোইট মথশর মসগুনলশি নরে্যেোি নরিোেূশল্য� উপোেোিগুনল� অ্যোশসেস র�শি পোশ�। এেোড়োও এশি পোঠ্য পন�রল্পিো, এরং হ্যোন্ডরুর সহ 
নেক্ষোনরেশে� জি্য িোিোনরধ উপর�ণও �শেশে।

•	 প্রথে সোহো�্যরো�ী, পন�ি�্বো রেীমী , পন��োেী রেীমী  এরং অি্যোরে্যর রেীমী শে� পোেোপোনে নসটি� অি্যোি্য রেীমী শে� জি্য নসটি আঞ্চনলর সেৃনদ্ধ 
মরন্দ্রগুনলশি (Regional Enrichment Center, REC) নরিোেূশল্য নেশু পন�ি�্বো প্রেোি র�শে। REC প্রোর-প্রোথনের মথশর 12 মগ্রে প�্বন্ত 
নেশুশে� জি্য মসোেরো� মথশর শুক্ররো�, সরোল 7:30টো মথশর সন্্যো 6:30 প�্বন্ত মখোলো থোশর। খোরো� মেেো হশর। DOE-এ� আঞ্চনলর সেৃদ্ধর�ণ 
মরন্দ্র (Regional Enrichment Center) ওশেরসোইশট �োি অথরো পন�শষরোগুনল সম্বশন্ নরেে জোিশি এরং নরিোেূশল্য নেশু পন�ি�্বো সম্পররবিি 
পন�শষরো উপলভ্য রেীমী শে� সম্পূণ্ব িোনলরো মেখশি 311-এ রল র�রুি।
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শ্রভম� সহো়েিো এবং আর্তি� সহো়েিো
•	 আপনি র্যরসো� েোনলর রো িোরন� সন্োিী হি িোহশল, নিউ ইের্ব রোসীশে� জি্য NYC কু্ষদ্র র্যরসো পন�শষরো নরভোগ (NYC Department of 

Small Business Services) সহোেিো প্রেোি র�শে। মরোনভে-19 সম্পশর্ব  সর্বশেষ সংথিোি ও িশথ্য� জি্য nyc.gov/sbs মেখুি।

•	 মফেোশ�ল স�রো� রশ�োিো-ভোই�োস সহোেিো, ত্রোণ এরং অথ্বনিনির সু�ক্ষো আইশি� (CARES Act) অগে নহসোশর, স�রো� েোররবিি �ুক্�োশ্রে� 
এেি অশির মলোরশর আরথবির ক্ষনি� জি্য মপশেন্ট (Economic Impact Payments) র�শে �ো�ো এরটি নিরেবিষ্ট পন�েোশণ� মথশর রে 
উপোজ্ব ি রশ�ি।

o আপনি অথ্বনিনিরভোশর ক্ষনিগ্রস্তশে� মপশেন্ট (Economic Impact Payment) পোওেো� জি্য ম�োগ্য হশি পোশ�ি, �নে আপনি
	 এরজি েোররবিি িোগন�র অথরো নরশেশে রসরোসরো�ী েোররবিি িোগন�র হি;
	 অি্য রো�ও প্রি্যোরি্ব শি� প� িোশর নিভ্ব �েীল নহসোশর েোনর র�ো �োশর িো;
	 রে্বসংথিোশি� জি্য তরধ (তরধ SSN) এরটি মসোে্যোল নসনরউন�টি িম্ব� (Social Security number, SSN) থোরশি হশর; এরং

	 র্যনক্গিভোশর $99,000 প�্বন্ত এরং ম�ৌথভোশর $198,000 প�্বন্ত নিেনেি মেোট আে আশে।

o পন�রোশ�� মক্ষশত্র, নপিোেোিো উভশে� রোশে তরধ মসোে্যোল নসনরউন�টি িম্ব� থোরশি হশর এরং নিভ্ব �েীল নহসোশর েোনর র�ো নেশুশে�ও 
অরনে্যরভোশর তরধ মসোে্যোল নসনরউন�টি িম্ব� থোরশি হশর। (র্যনিক্রে: �নে স্োেী ও স্তী-� েশধ্য মরোিও এরজি অথ্ব রেশ�� ম� মরোিও 
সেশে েোররবিি সেস্ত রোনহিী� সেস্য হশে থোশরি, িোহশল স্োেী ও স্তী-� েশধ্য মরোিও এরজশি� রোশে তরধ SSN থোরশলই হশর।) 

o আ�ও িশথ্য� জি্য, ACCESS NYC -এ �োি।

•	 এরজি শ্নের নহসোশর আপিো� অনধরো� জোিুি এরং আপিো� অনভরোসশি� নথিনি �োই মহোর িো মরি এই অনধরো�গুনল আপিো� �শেশে, এ� েশধ্য 
নিউ ইের্ব  নসটি আইি অিু�োেী সু�ক্ষো� স্োশথ্ব ও অসুথিিো� জি্য প্রশেোজশি সনরিনির েুটি মিেোও অন্তভু্বক্। NYC রেীমী শে� অনধরো� সম্পররবিি 
নরল সরো� উপশ� প্রশ�োজ্য হে, এশি অিনথভুক্ অনভরোসী�োও অন্তভু্বক্।

•	 আপনি নিউ ইের্ব  মটেট আইি অিুসোশ� মরোনভে-19 এ� জি্য অসুথিিো� রো�শণ সনরিনির জ�রুন� েুটি পোওেো� অনধরো�ী হশি পোশ�ি। অিনথভুক্ 
অনভরোসী�ও ম�োগ্য হশি পোশ�। আ�ও জোিশি, নিউ ইের্ব  মটেট গভি্বশ�� অনফস ওশেরসোইশট �োি অথরো মটেশট� মরোনভে-19 হটলোইি 1-888-
364-3065 এ রল র�রুি। 

•	 রোশজ� অিুশেোেি �শেশে এেি নিউ ইেশর্ব � অনভরোসী�ো মররো� ভোিো� সুনরধো মভোগ র�ো� জি্য উপ�ুক্ হশি পোশ�ি। নিউ ইের্ব  মটেট 7-নেশি� 
অশপক্ষো� সেে পন�ি্যোগ র�শে। নিউ ইের্ব  মটেশট� শ্ে নরভোশগ� ওশেরসোইশট �োি অথরো 1-888-209-8124 এ রল র�রুি। ম�োগ্যিো এরং 
আশরেশি� প্রনক্রেো সম্বশন্ আ�ও জোিশি, Access NYC -এ� মররো� ভোিো� প্রোেেই নজজ্োনসি প্রশ্নোরলী-মি �োি।

•	 নিউ ইেশর্ব � অনভরোসী এরং/অথরো িোশে� রোচ্ো�ো নিউ ইেশর্ব  িগে সহোেিো� জি্য ম�োগ্য হশি পোশ�। ACCESS NYC-এ �োি (স্্যোনিে ভোষো� 
জি্য, Access NYC Español-এ �োি) অথরো HRA -এ� ইিশফোলোইি 718-557-1399-এ রল র�রুি। 

•	 �নে আপনি আপিো� রোনড়� রন্রী জি্য নরনস্ত প্রেোশি আরথবির সেস্যো সম্ুখীি হি, িোহশল আপিো� র্যোঙ্ নিউ ইের্ব  মটেশট� আরথবির পন�শষরো 
নরভোশগ� রন্রী� মক্ষশত্র েোশড়� নিশে্ব নেরো-এ� অধীশি 90 নেশি� জি্য আপিো� রন্রী� নরনিেশে মপশেশন্ট� মক্ষশত্র েোড় নেশি পোশ�। আ�ও 
জোিশি আপিো� রন্রী� নরনিেশে ঋণ প্রেোিরো�ী র্যোশঙ্ রল র�রুি।

•	 মফেোশ�ল টুেশেন্ট মলোশি� জি্য নরনস্ত প্রেোি, মরোশিো�ূপ সুে রো জন�েোিো েোড়োই। ম� সর ঋণ এই থিনগি র�ো হশছে িো মসগুনল হল েোররবিি �ুক্�োশ্রে� 
নেক্ষো নরভোশগ� দ্ো�ো নিেন্রিি িে এেি পু�োিি মফেোশ�ল পোন�রোন�র নেক্ষণ ঋণ, সু্শল� দ্ো�ো নিেন্রিি পোররবি্স ঋণ, এরং মরস�রোন� টুেশেন্ট 
মলোি। NYC গ্রোহর ও রেীমী  সু�ক্ষো নরভোশগ� মরোনভে-19 িলোরোলীি টুেশেন্ট মলোি মেিো� প�োেশে্ব এরং studentaid.gov নগশে আ�ও 
নরস্তোন�ি জোিুি।

•	 �নে আপনি নিউ ইের্ব  মটেশট মরোিও নেক্ষোথীমী  রো নিনরৎসো সম্বন্ীে ঋণ নিশে থোশরি �ো� পন�শেোশধ� সেশেোত্তীণ্ব হশে মগশে, িোহশল আপনি ঋশণ� 
নরনিেশে অথ্ব পন�শেোশধ� মথশর সোেনেরভোশর সু�নক্ষি হশি পোশ�ি। আ�ও জোিশি নিউ ইেশর্ব � অ্যোটরিবি মজিোশ�শল� ওশেরসোইশট �োি।

•	 স্োথি্যশসরো প্রেোিরো�ী, পন�রহি রেীমী �ো এরং প্রথে প্রনিনক্রেোরো�ী�ো িোশে� নিশেোগরি্ব োশে� েোধ্যশে সোইি আপ রন�শে নরিোেূশল্য 30 নেশি� Citi 
Bike-এ� সেস্যিো মপশি পোশ�ি। আ�ও নরেে জোিশি Citi Bike নক্রটির্যোল ওেোর্ব শফোস্ব মপ্রোগ্রোে ওশেরশপজ-এ �োি।
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হ়েরোভন অ্বো ববষযম্যর ভবরুযধে জন সুরক্ো এবং ভনরোপত্ো

•	 রো�ও নর�রুশদ্ধ িোশে� জোনি, জোনিগি উৎস, অথরো অি্য মরোিও নথিনি� নভনত্তশি ঘৃণো এরং তরষে্যেূলর আি�ণ নিউ ইের্ব  েহশ� র�েোস্ত র�ো হে 
িো।  NYC-এ� েোিরোনধরো� রনেেি, মেেশ�� ঘৃণোেূলর অপ�োধগুনল� প্রনিশ�োধ অনফস এরং NYPD, মরোনভে-19 সম্পররবিি ভে এরং রলশঙ্� 
ফশল অনভশ�োগ েোশে� র�ো ঘৃণো ও পক্ষপোনিশবে� ঘটিোগুনল� প�্বশরক্ষণ র�শে।

o হে�োনি অথরো তরষে্যেূলর আি�শণ� জি্য অনভশ�োগ জোিোশি 311-এ রল র�রুি। 
o �নে আপনি নিশজ এরটি ঘৃণোেূলর অপ�োশধ� নেরো� হি অথরো এেি মরোিও ঘটিো� সোক্ষী হি �োশর আপনি এরটি ঘৃণোেূলর 

অপ�োধ রশল েশি রশ�ি িোহশল   911-এ রল র�রুি। NYPD-এ� আনধরোন�রগশণ� রোশে মরউ �নে সহোেিো প্রোথ্বিো রশ� িোহশল 
ওিো�ো িো� অনভরোসশি� নথিনি জোিশি িোইশর িো।

o মরোনভে-19 সম্পররবিি ঘৃণো এরং পক্ষপোনিশবে� ঘটিো রীভোশর জোিোশরি, এরং ক্ষনিগ্রস্ত এরং েোিনসর স্োথি্য সহোেিো রীভোশর পোশরি িো 
জোিশি nyc.gov/StopCOVIDHate-এ �োি।

•	 NYC পোন�রোন�র নরিো� মরন্দ্রসেূহ (NYC Family Justice Centers) পোন�রোন�র নহংসো মথশর নিশজশর �ক্ষো র�শি পো�ো র্যনক্শে� সহোেিো 
প্রেোি র�ো� জি্য মফোশি� েোধ্যশে উপলভ্য �শেশে, এ� েশধ্য িোৎক্ষনণর সু�ক্ষো পন�রল্পিো, আশ্ে প্রেোি, আইনি সহোেিো, েোিনসর স্োথি্য এরং 
প�োেে্ব পন�শষরো, এরং অি্যোি্য গু�রুবেপূণ্ব নরষে অন্তভু্বক্। আপিোশর মরোিও রোি্ব ো পোঠোশি রলো হশি পোশ�, এরং �ি িোড়োিোনড় সম্ভর মরউ 
আপিোশর সহোেিো র�শি ম�োগোশ�োগ র�শর। 

o আপনি আপিো� নিরটরিীমী  মরশন্দ্র রল র�শি পোশ�ি, মসোেরো� মথশর শুক্ররো� সরোল 9টো মথশর নররোল 5টো প�্বন্ত।

	 NYC পোন�রোন�র নরিো� মরন্দ্র, Bronx এ� জি্য 718-508-1220-এ রল র�রুি।  

	 NYC পোন�রোন�র নরিো� মরন্দ্র, Broklyn এ� জি্য 718-508-1220-এ রল র�রুি।  

	 NYC পোন�রোন�র নরিো� মরন্দ্র, Manhattan এ� জি্য 718-508-1220-এ রল র�রুি।  

	 NYC পোন�রোন�র নরিো� মরন্দ্র, Queens এ� জি্য 718-508-1220-এ রল র�রুি।  

	 NYC পোন�রোন�র নরিো� মরন্দ্র, Staten Island এ� জি্য 718-508-1220-এ রল র�রুি।  

o সন্্যো� পশ� অথরো সপ্তোহোশন্ত, NYC-এ� 24-ঘণ্ো গোহ্বথি্য সনহংসিো� সোহোশ�্য� হটলোইি 800-621-HOPE (4673)-এ রল র�রুি।
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অভিবোসন সংক্োন্ত আইভন প্রভক়্েো এবং বলবৎ�রযের ভস্ভি
•	 ActionNYC হল নসটি� এরটি উশে্যোগ �ো নিউ ইের্ব রোসীশে� অনভরোসশি� মক্ষশত্র  নরিোেূশল্য, নি�োপে এরং মগোপিীে আইনি সহোেিো প্রেোি 

রশ�। রি্ব েোি সেশে সোেোনজর ে�ূবে রজোে �োখো� িীনিশর মেশি িলশি মফোশি� েোধ্যশে অনভরোসশি� ন্রিনিংশর অিুশেোনেি র�ো� জি্য প্ররল্পটি 
রি্ব েোশি সোেঞ্স্যনরধোি র�শে (আপিো� রোনড়শি থোশর িো এেি মলোশরশে� মথশর রেপশক্ষ েে ফুট েশূ� থোরো)। অনভরোসশি� নথিনি নিশে ম� 
মরোিও ধ�শি� প্রশ্ন অথরো উশদ্শগ� জি্য, 800-354-0365 এ রল র�রুি, মসোেরো� মথশর শুক্ররো� সরোল 9 টো মথশর সন্্যো 6টো� েশধ্য অথরো 
311 এ রল রশ� "ActionNYC" রলুি।

•	 NYC নসনভল জোস্টিস অনফস নিউ ইের্ব রোসীশে� েশধ্য �োশে� প্রশেোজি িোশে� জি্য নরিোেূশল্য� আইনি পন�শষরো প্রেোি রশ�, এ� েশধ্য ভোড়োশট, 
অনভরোসী, স্ল্প মরিশি� শ্নের এরং অি্যোি্য নিউ ইের্ব রোসী �ো�ো আইনি অসুনরধো� সম্ুখীি হশছেি িো�ো অন্তভু্বক্। আ�ও নরেে জোিশি  
NYC নসনভল জোস্টিস অনফশস� ওশেরসোইশট �োি।

•	 আটর র�ো হেনি এেি মলোশরশে� জি্য রেপশক্ষ 15ই মে 2020 প�্বন্ত অনভরোসি আেোলশি� সেস্ত �রশে� শুিোনি থিনগি �োখো হশেশে। আটর 
র�ো মলোশরশে� জি্য শুিোনি আপোিি িলশে। সর্বশেষ িথ্য মপশি Justice.gov/EOIR মেখুি, প�্বোশলোিিো� রো�্বনির্বোহী অনফশস� 
(Executive Office for Immigration Review, EOIR) হটলোইি িম্ব� 1-800-898-7180এ রল র�রুি এরং EOIR-এ� 
Facebookমপজ মেখুি।

•	 েোররবিি �ুক্�োশ্রে� িোগন�রবে ও অনভরোসি পন�শষরো (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) প�রিীমী  নরজ্নপ্ত িো মেেো 
প�্বন্ত ইন্টো�নভউ ও িোগন�রবে মেেো� অিুষ্োি সহ সেস্ত েুশখোেুনখ পন�শষরো রোনিল রশ�শে। USCIS.gov/Coronavirus মেখুি (স্্যোনিশে� 
জি্য Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019 webpage মেখুি) অথরো USCIS হটলোইশি� 1-800-375-5283িম্বশ� রল 
র�রুি।

•	 অনভরোসি রোটেে রলরৎর�ণ (Immigration Customs Enforcement, ICE) মরোনভে-19 অনিেো�ী� রো�শণ এ� িীনিগুনল� সংশেোধি 
রশ�শে। আ�ও নরেে জোিশি, ICE.gov/COVID19-এ �োি
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o রি্ব েোশি ICE -মি আটর মলোশরশে� পন�রো� ও রনু্�ো িোশে� সশগে মেখো র�শি পো�শরি িো। উনরলশে� জি্য, নরেু আইনি েে্বি 
অর্যোহি �শেশে। �নেও, ICE উনরলশে�শর ম�খোশি সম্ভর মসখোশি নভনেও� েোধ্যশে মেখো র�ো� পদ্ধনি র্যরহোশ�� জি্য উৎসোনহি র�শে 
এরং ম�শক্ষশত্র িোশে�শর র্যনক্গি সু�ক্ষো স�ঞ্োে স�র�োহ র�ো� প্রশেোজি মসশক্ষশত্র েুশখোেুনখ সোক্ষোৎরোশ�� র্যরথিো র�ো হশর নরন্তু মসটি 
মরশন্দ্র প�ীক্ষো-নি�ীক্ষো� পশ� েি্ব সোশপক্ষ হশি পোশ�। উনরল�ো আ�ও নরস্তোন�ি িথ্য এরং আপশেশট� জি্য নিশজশে� মরশন্দ্র� সোশথ 
ম�োগোশ�োগ র�শি পোশ�ি। 

o ম� সেস্ত মলোশরশে� আটর র�ো হেনি িোশে� জি্য ICE সেস্ত �রশে� েুশখোেুনখ মির-ইি রোনিল রশ� নেশেশে। মটনলশফোশি� েোধ্যশে 
মির-ইি এখিও রো�্বর� �শেশে। 
	 ICE দ্ো�ো মগ্রপ্তো� অর্যোহি �শেশে। ICE রশলশে ম� িো�ো র্যনিক্রেী পন�নথিনি রোশে রি্ব েোি রো অে�ূ ভনরষ্যশি� স্োথি্য মসরো মরশন্দ্র 

নিন�শখ রোশে� মগ্রপ্তো� র�ো হশর অথরো রোশে� মগ্রপ্তো� র�ো হশর িো িো� েশধ্য নরেু সীেোরদ্ধিো প্রণেি র�শর। 

311

 অভিভরক্ত সংস্োন
•	 অনভরোসি রো রীভোশর নসটি পন�শষরো র্যরহো� র�শরি মসই সংক্রোন্ত প্রশ্ন আশে? MOIA হটলোইি 212-788-7654 এ রল র�রুি, মসোেরো� মথশর 

শুক্ররো� সরোল 9টো মথশর নররোল 5টো� েশধ্য AskMOIA@cityhall.nyc.gov-এ এরটি ইশেল পোঠোি অথরো MOIA মিরো�হুে 
অগ্বোিোইজোশ�� (MOIA Neighborhood Organizer) রোশে �োি। 

•	 নিউ ইেশর্ব � প্রনিরন্ী রোনসন্দো�ো খোে্য/স�র�োহ নরি�ণ, সোেোনজর সু�ক্ষো/Medicaid সুনরধো, রোনড়শি স্োথি্যশসরো , এরং আ�ও সম্পশে� নরষশে 
অি্যোি্য িশথ্য� জি্য প্রনিরন্ীশে� জি্য মেেশ�� অনফশস� (Mayor’s Office for People with Disabilities) মরোনভে-19 ওশেরশপশজ 
�োি। 

•	 844-330-2020 -এ মফোি রশ� অথরো অিলোইি সুনরধো� েোধ্যশে আেেশুেোন�� ফ�েগুনল পূ�ণ র�ো ম�শি পোশ�।। ভোষোগি সহোেিো� জি্য, 
2020 মসিসোস ল্যোগেশুেজ সোশপোট্ব  ওশেরশপজ-এ �োি। এই আেেশুেোন� নি�োপে, প্রনিনক্রেোগুনল সম্পূণ্ব মগোপিীে, এরং িোগন�রবে রো অনভরোসশি� 
নথিনি� সোশথ এ� মরোিও সম্পর্ব  থোরো� প্রশ্নই মিই।


