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চালেকর জন� সং�ান 
 
COVID-19 �া�য্ সংকেটর সময় TLC এবং িসিট উভেয়ই  TLC চালক, গািড়র মািলক এবং 
বয্বসাসমূহেক সহায়তা করার জনয্ পদে�প �হণ করেছ। TLC লাইেস��া� বয্ি� �াইভার 
িরেসাসর্ েস�ার এর সুিবধা িনেত পাের, যা আিথর্ক পরামশর্ এবং আইিন পিরেষবা এবং 
িবনামূেলয্ অনয্ানয্ �েয়াজনীয় িসিট িরেসাসর্ েযমন �া�য্েসবা িবমা, মানিসক �া�য্ িরেসাসর্ এবং 
আরও অেনক িকছু �দান কের।  
আপনার জনয্ িবদয্মান িরেসাসর্গেলা স�েকর্  আরও জানেত িনেচর িল�গিল বয্বহার করন। 
িসিট েথেক �া�য্ িবভােগর সবর্েশষ িনেদর্ িশকা এবং COVID-19-এর আরও িরেসােসর্র 
জনয্ nyc.gov/coronavirus েদখুন। 

 

�াইভার িরেসাসর্ েস�ার                                                                                               
 

 �াইভার িরেসাসর্ েস�ার এমন একিট জায়গা েযখােন িবনামূেলয্ �াইভাররা আিথর্ক পরামশর্, আইিন েসবা, �া�য্ ও 
মানিসক �া�য্ িরেসাসর্ এবং জনসাধারেণর জনয্ আেবদেনর সহায়তা েপেত �া��য্ েবাধ করেত পাের। আজই একিট 
অয্াপেয়�েম� িনধর্ারণ করুন। 
 

o িকভােব একিট অয্াপেয়�েম� িনধর্ারণ করেবন 
o সচরাচর িজ�ািসত ��াবলী 
o �াইভার িরেসাসর্ েস�ার �ায়ার 

 

New York ে�েট কম �হীনেদর জন� �দ� সুিবধািদ  

COVID-19-এর কারেণ জন�া�� সং�া� আপৎকালীন অব�ার ফেল TLC-লাইেস�ধারী েয 

সকল �াইভােরর আয় ব� হেয় থাকেত পাের, তােদর কম �হীন সুিবধািদর জন� NYS �ম িবভােগ 

(Department of Labor) আেবদন করা উিচত। 

 

েয সকল �াইভার NYS �ম িবভাগ কতৃ�ক কম� িহেসেব ে�িণব�, তারা �চিলত কম �হীনতা িবমা 
(Unemployment Insurance, UI) সুিবধার জন� উপযু�। labor.ny.gov/signin-এ অনলাইেন আেবদন 

ক�ন।  

TLC-লাইেস�ধারী েযসকল �াইভার �-িনেয়া�জত/�াধীন ক�া�র তারা এখন েক�ীয় CARES 

আইেনর অধীেন স�সািরত কম �হীনতা িবমা (Unemployment Insurance, UI)-এর মাধ�েম 

মহামারীজিনত কম �হীনতা িবমা (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) সুিবধা পাওয়ার 

েযাগ�। মহামারীজিনত কম �হীনতা িবমার (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) সুিবধািদর 

https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/eligibility/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/eligibility/
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/appt-schedule-howto_bengali.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/drc-faq_bengali.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/drc-flyer_bengali.pdf
https://www.labor.ny.gov/home/
https://www.labor.ny.gov/home/
https://www.labor.ny.gov/home/
https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=$SM$HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
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জন� িবেবিচত হেত, আপনােক �থেম ে�েটর �ম িবভােগ (Department of Labor) আেবদন 

করেত হেব। 

আপনার যা করা উিচত: 

• labor.ny.gov/signin-এ অনলাইেন আেবদন ক�ন।   

• 1-888-209-8124 ন�ের কল কের েফােন আেবদন ক�ন 

• আেবদন ���য়ার ে�াচাট� ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক ক�ন 

• NYS �ম িবভাগ েথেক এক�ট তথ�প� েপেত এখােন ি�ক ক�ন 

 

আপিন যা পাওয়ার েযাগ� হেত পােরন:  

• 39 স�ােহর UI বা PUA সুিবধা 

• 7/31/2020 পয �� �িত স�ােহ অিতির� $600 

 

TLC-লাইেস�ধারী �াইভাররা সীিমত সংখ�ক ��প েথেক বা DeliveryTLC-এর মেতা িবক� কাজ 

েথেক যিদ এখনও সামান� িকছ�  আয় কেরন, তবুও তারা আনএম�য়েম� ইনসু�ের� (UI) সুিবধা 
বা প�াে�িমক আনএম�য়েম� অ�ািসে�� (PUA)-এর জন� আেবদন করেত পারেবন। 

 

UI এবং PUA সুিবধািদ NYS �ম িবভাগ �ারা পিরচািলত। আরও তেথ�র জন� CARES আইন 

ওেয়বসাইট েদখুন বা কেরানাভাইরাস স�িক�ত জ�ির পিরি�িতেত UI স�িক�ত সচরাচর 

�জ�ািসত ��াবলী পড়ুন। 
 

খাদ� সহায়তা  
 
িনউইয়েক�র সকল অিধবাসী ফুড প�াি� ও িমল হােবর মাধ�েম সম� িস�ট েথেক িবনামূেল� 
খাবার েপেত পােরন। আরও তেথ�র জন� েদখুন: www.nyc.gov/GetFoodNYC। 

আিথ �ক সহায়তা  

িবল পিরেশাধ করেত সমস�ায় পেরেছন? 

 
NYC িফনা��য়াল এ�াওয়ারেম� েস�ার েথেক িবনামূেল� েগাপনীয় আিথ �ক পরামশ � িনন। 

https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=$SM$HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/cares-act-need-to-know-flowchart.pdf
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/cares-act-need-to-know.pdf
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/tlc-driver-food-delivery.page
https://www.labor.ny.gov/home/
https://www.labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
https://www.labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq.pdf
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq.pdf
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyc.gov%2FGetFoodNYC&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=PIuQLf8lX5QdnYaRFzsKq9Pk%2FXcFPSEJ25KMTi8eVAw%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
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COVID-19 স�িক�ত চলমান �া�� িবষয়ক উে�গ এবং আরও েবিশ সামা�জক দরূ� ৈতির করার 

�েয়াজেন, সকল িফনা��য়াল এ�াওয়ারেম� েস�ার এখন েফান কেলর মাধ�েম দরূবত� �ান 

েথেক আিথ �ক িবষেয় পরামশ � �দােনর েসশন পিরচালনা করেছ। দরূবত� �ান েথেক এক�ট 

আিথ �ক পরামেশ �র অ�াপেয়�েম� েনওয়ার জন� এখােন ি�ক ক�ন। দরূবত� �ান েথেক 

আিথ �ক পরামেশ �র অ�াপেয়�েম� স�েক� আরও তেথ�র জন� FAQ েপজ েদখুন বা এখােন 

ি�ক ক�ন। 

 

েছাটখােটা ব�বসা�িত�ােনর জন� পিরেষবা 

COVID-19 �ারা �ভািবত হেয়েছ এমন ব�বসা�িত�ােনর জন� এখন U.S. �ল িবজেনস 

অ�াডিমিনে�শন (SBA)-এর মাধ�েম আিথ �ক সহায়তা পাওয়া যাে�। 
 

SBA ঋণ�েলা আেগ-আসেল-আেগ-পােবন িভি�েত পাওয়া যােব, তাই যথাশী� স�ব আপনার 

আেবদন জমা েদওয়া খুব জ�ির। SBA কম �সূচী স�েক� আপনার েকােনা �� থাকেল 

answerdesk@sba.gov এ ইেমইল ক�ন। 
 

SBA-এর COVID-19 ঋণ িবষয়ক সং�ান এবং েছাটখােটা ব�বসা�িত�ােনর জন� িনেদ�শনা 
েপেত এখােন ি�ক ক�ন। SBA কম �সূচী�েলার এক�ট ত�লনা এখােন েদখুন। 

 

সরকারী সুিবধার আেবদন  

িস�টর িহউম�ান িরেসােস �স অ�াডিমিনে�শন (HRA) আপনােক সাি�েম�াল িনউ��শন 

অ�ািসে�� ে�া�াম (SNAP), নগদ সহায়তা ও Medicaid নবায়ন সহ সরকারী সুিবধা�িলর 

জন� আেবদেনর ে�ে� আপনােক সাহায� করেত পাের। আরও তেথ�র জন� এখােন ি�ক 

ক�ন। 
 

�াইভার সুর�া ইউিনট  
 
�াইভার সুর�া ইউিনট সকল ট�া�� ও ভাড়ায়-চািলত গািড়র �াইভারেদর অিধকার সুরি�ত 

রােখ। এই ইউিনট�ট TLC লাইেস�ধারীেদর জমা েদওয়া অিভেযাগ�েলার তদ� কের, েযখােন 

তােদর িব�ে� েবআইিন কাজ করার অিভেযাগ আনা হয়, েয কাজ�েলার মেধ� রেয়েছ: 
 

• েকােনা এক�ট ��প �দান করার পর তােদর অ�জ�ত অথ � �াইভারেদরেক পিরেশাধ করেত 
ব�থ �তা 

• েকােনা �াইভােরর িনরাপ�া জামানত েফরত িদেত ব�থ �তা 

https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/book-appointment
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/faq
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/faq
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
mailto:answerdesk@sba.gov
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Fpage%2Fcoronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=4ndY0kQZdn1DKA1Zuqe%2BKlVYfWb5w0D6HBYplHyGCWU%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fsbs%2Fbusinesses%2Fcovid19-financial-assistance-programs-comparison.page&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349938009&sdata=zBP%2F5uTgoSDEnnN0xcPs6qLfLMMPraT1pKIH0m2NDQA%3D&reserved=0
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
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• জারা (িলজ) ও রিসদ সহ TLC িনয়মাবলীর অধীেন আবশ�ক কাগজপে�র অনুিলিপ 

�াইভারেদর �দােন ব�থ �তা 
• ইজারা বা গািড় �েয়র পিরমাণ েথেক েবিশ চাজ� করা 
• পিরচয় চ� িরর কাজ 
• TLC-এর কােছ েকােনা অিভেযাগ দােয়র করার ফেল �িতেশাধ েনওয়া 

 

�াইভারেদর অিধকার উ�ত করার জন� ইউিনট�ট িনউ ইয়ক� িস�ট ট�া�� অ�া� িলমু�জন 
কিমশেনর িনয়মাবলীও পয �ােলাচনা কের এবং সম� িনউ ইয়ক� িস�ট জেুড় িনয়িমতভােব 
�াইভারেদর অিধকার িবষয়ক �িশ�ণ িদেয় থােক। আজ পয �� ইউিনট�ট �াইভারেদরেক $3.2 

িমিলয়েনর েবিশ অথ � িফের েপেত সাহায� কেরেছ। 
 

আরও তেথ�র জন�, (718) 391-5539 ন�ের েফান ক�ন বা driverprotection@tlc.nyc.gov এ 

ইেমইল ক�ন।  

সংি�� তথ�: 

• ট�া�� ি�ট �াইভাস � িবল অব রাইটস (PDF) 

• ট�া�� DOV �াইভাস � িবল অব রাইটস (PDF) 
 

 

আইিন পিরেষবা  

• িলগ�াল সািভ�েসস NYC 

o েটিলেফান: 917-661-4500 

o ওেয়বসাইট: http://www.legalservicesnyc.org/ 

• িনউ ইয়ক� িলগ�াল অ�ািসে�� গ্�প 
o েটিলেফান: 212-613-5000 

o ওেয়বসাইট: https://nylag.org/ 

• িলগ�াল এইড েসাসাই�ট 
o েটিলেফান: 212-577-3300 

o ওেয়বসাইট: http://www.legal-aid.org/en/home.aspx 
• NYPIRG 

o ওেয়বসাইট: https://www.nypirg.org/sccac/ 

• ল েহ� NY 

o ওেয়বসাইট: https://www.lawhelpny.org/ 
 

mailto:driverprotection@tlc.nyc.gov
mailto:driverprotection@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/fleet_drivers_rights_poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/dov_drivers_rights_poster.pdf
http://www.legalservicesnyc.org/
https://nylag.org/
http://www.legal-aid.org/en/home.aspx
https://www.nypirg.org/sccac/
https://www.lawhelpny.org/
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েভাটার িনব�ন  
 

েভাট িদেত িনব�ন করেত বা িনউ ইয়কর্  িসিটর িনবর্াচন েবােডর্  আপনার েভাটার িনব�েনর অব�া পরী�া 
করেত NYC-এর িনবর্াচন েবােডর্ র ওেয়বসাইট েদখুন। 

https://www.vote.nyc.ny.us/html/home/home.shtml
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