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আপভন অপরাধের 
ভবষধে জানাধে 
পাধরন।

আপনি যনি ক�োি 
অপরোকের নি�োর হকে 
থোক�ি বো সো�্ষী হকে 
থোক�ি অথবো নিনি্িত িো 
হি, তোহকে NYPD-এর 

সক্্ে কযোেোকযোে �রুি। পুনেি অনিসোররো 
অপরোকের নি�োরকির, সো�্ষীকির, বো সোহোযয্ 
িোি এমি অিয্োিয্ মোিুষকির অনিবোসী 
নস্থনত সমবক্ি্ে ক�োিও পর্ি্ি নিকি্েস 
�কর িো। কয ক�োিও পুনেিথোিোে অপরোকের 
নি�োর বয্ন�্তক� সহোেতোর পর্�কে্পর 
(Crime Victim Assistance 
Program, CVAP) অয্োডকিোক�কের 
সোকথ �থো বেকত িোইকত পোকরি।

জরুভর অবসযথার জন্য 911 এ ধ�ান 
করুন। অ-জরুভর অবসযথার জন্য, 311 
নমবযধর ধ�ান কধর আপনার সযথানীে 
পুভিিথানার সধ্যে ধ্াোধ্াে করুন।

আপভন সহােো ধপধে পাধরন। 

নিউ ইে�র্ িহকর পর্কেোিি অিুসোকর অকি� সর�োনর একিনি্স নিউ 
ইে�র্বোসীকিরক� িরুনর আির্ে, পরোমির্িোি, সবো্স্থয্পনরিযর্ো, 
নিিুপনরিযর্ো এবং অিয্োিয্ পোনরবোনর� পনরকষবোসহ নবিোমূকেয্ 
পনরকষবো পর্িোি �কর। এইসব পভরধষবা সমযপধকরয আরও 
জানধে 311 নমবযধর ধ�ান করুন।

যনি আপনি েোহর্স্থয্ সনহংসোর বো নে্্ে-নিত্নত� নহংসোর 
নি�োর হি তোহকে, 24 ঘণযটা সপযোধহ 7 ভেন অভবিধমবয 
ভনরাপেযো পভরকিযপনা, আিরযেসযথধির সহােো ও 
অন্যান্য সংসযথাধনর জন্য NYC ধ�াধমভসযটক িাধোধিনযস 
হটিাইধনর (NYC Domestic Violence Hotline) 
1-800-621-HOPE (4673) নমবযধর ধ�ান করুন। TDD 
ব্যবহারকারীরা ধ�ান করুন 1-866-604-5350 নমবযধর।
 
�রনেোি ,রোিবন রনোিিৌিক ংবএ ্রিমোরপ ,োিপ্ে�রনপ োত্তপোরিন 
ও ্যেকূমোিবন িকোথ্স ই�এ ইবস োবসক �িনোমোস ংবএ ,িনইআ 
রোিবন �রনোবরনোপ রেনসন ্র�েই উিন তকপক োতেোহস োতেীিপোেক 
 ্রি্িক�ক (New York City Family Justice Center) 
কযকত পোকরি। পোনরবোনর� নবিোর ক�ি্ির্ও আপিোর সুনবেোমকতো 
স্থোিীে �নমউনিনে সংস্থোি কপকত nyc.gov/NYCHOPE এ 
যোি।

আভম একজন অভিবাসী – যনি আনম অপরোকের 
নি�োর হই তোহকে আমোর অনে�োরেকুেো �ী?



আরও তকথয্র িিয,্ nyc.gov/
immigrants -এনেকে “Crime 
Victims” (অপরোকের নি�োর) 
খুঁিুি।

এইসব সংসযথান অধনক িাষাধেই 
পাওো ্াে।

আপভন আপনার অভিবাসন 
ভবকিযপ সমযপধকরয জানধে 
পাধরন।

েোহর্স্থয্ সনহংসতো, কযৌি হেরোনি 
এবং মোিব পোিোকরর মকতো ন�ছু েুরুতর 
অপরোকে আ�র্োি্ত অনিবোসীরো U ও T 
নিসো িোম� নবকিষ নিসো কপকত পোকরি। 
U নিসো (েুরুতর অপরোকে আ�র্োি্ত 

বয্ন�্তকির িিয্) এবং T নিসো (মোিব পোিোকরর 
নি�োরকির িিয্) কসইসব আ�র্োি্ত বয্ন�্তকির 
সুরন�্ষত �কর যোরো অপরোেীক� েরো, অিুসি্েোি বো 
এইসব অপরোকের ক�্ষকতর্ মোমেো িোকযের �রোর �োকি 
আইি বেবৎ�োরী সংস্থোক� সোহোযয্ �কর।   

U ও T ভিসা:
o সোমনে�, পুিির্বী�রণকযোেয্ অনিবোসি নস্থনত 

পর্িোি �কর।
o মোেয্কম আপনি ওেো�র্ পোরনমকের িিয্ আকবিি 

�রকত পোকরি।
o মোেয্কম আপিোক� পনরবোকরর নিনির্ষ্ে ন�ছু 

সিকসয্র অস্থোেী অবস্থোর িিয্ আকবিি �রকত 
পোরকবি। 

o U/T নিসোেোর� ও পনরবোকরর সিসয্কির স্থোেী 
বসবোকসর িিয্ (সোেোরণিোকব "ের্ীি�োডর্" িোকম 
পনরনিত) আকবিি �রোর সুকযোে কিযে। 

o নিউ ইে�র্ কস্েকে িেি সহোেতো, Medicaid 
এবং অিয্োিয্ সর�োনর সুনবেোর িিয্ কযোেয্তো 
পর্িোি �কর।

আপনি U বো T নিসোর বো অিয্োিয্ অনিবোসি সুনবেোর 
িিয্ কযোেয্ ন� িো তো িোিকত, নসনের অথর্পর্িত্ত 
অনিবোসি আইনি সহোেতো পোি। আপনার 
কভমউভনভটধেও আপনার িাষাে একজন 
ভবিবযসযে অভিবাসন পভরধষবা পরযোনকারীর 
সধ্যে অ্যাপধেনযটধমধনযটর জন্য 311 নমবযধর 
ধ�ান কধর “ActionNYC” বিুন।
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