
আপনি ক�োনিো অনিবোসি সহোয়তো পনিনেবো প্রদোি�োিী নিনয়োগ �িনে আপিোি এই অনি�োিগুনে িনয়নে:

 এ�টি নেনিত চুনতি। পরিষেবা প্রদানকািী অবশ্যই আপনাষক চুরতিি 
ব্যাখ্যা দদষবন ও দে দকান প্রষনেি উত্তি দদষবন। চুরতিটি অবশ্যই:

 ইংষিরি ও অন্য দকান ভাোয় সিল ভাোয় দলখা হষে হষব দে 
ভাোয় পরিষেবা প্রদানকািী আপনাি সষগে পরিষেবাগুরলি কথা 
আষলাচনা কষিষেন। 

 আপনাি পাওয়া োবেীয় পরিষেবা ও প্রষে্যক পরিষেবাি 
আইষেমাইি্ ড ফী ও খিষচি োরলকা রদষে হষব।

 একটি আলাদা দশে পাোয় “বারেল কিাি ফম্ম” (Cancellation 
Form) চুরতি থাকষে হষব।

 স্াক্ষরিে হষে হষব।

 এ�টি িনসদ থো�নত হনব। পরিষেবা প্রদানকািীষক আপনাষক একটি 
িরসদ রদষে হষব োষে দলখা থাকষব:

○ োরিখ
○ পরিষেবা প্রদানকািীি আইনরসদ্ধ নাম ও ঠিকানা
○ আপরন প্ররেটি পরিষেবাি িন্য দে অথ্মপ্রদান কষিষেন ো ভাগ 

ভাগ কষি দদখাষনা
○ কষিি পরিমাণ, েরদ দথষক থাষক
○ দমাে প্রদত্ত অষথ্মি পরিমাণ

 এ�টি নিফোণ্ড। একিন পরিষেবা প্রদানকািীি সষগে চুরতিষে প্রষবষশি 
রেন (3) রদষনি মষ্্য আপরন দকান িরিমানা োড়াই ো বারেল কিষে 
পাষিন এবং আপনাি প্রদত্ত অষথ্মি 100% দফিে দপষে পাষিন েরদ না 
আপরন দকান রনরদদিষ্ট, িিুরি সমস্যাি কািষণ রলরখেভাষব এই অর্কাি 
দেষড় দদন। েরদ পরিষেবা প্রদানকািী দকাষনা পরিষেবা কাে্মকি না 
কষি থাষকন অথবা আপনাি হষয় অথ্মপ্রদান না কষি থাষকন োহষল 
আপরন দে দকান সময় ো বারেল কিষে পাষিন ও দসই পরিষেবাগুরলি 
িন্য আপনাি প্রদত্ত অথ্ম দফিে দপষে পাষিন । আপরন চুরতি বারেল 
কিষল প্রদানকািী আপনাষক োবেীয় মূল নরথপত্রও দফিে রদষে 
বা্্য থাকষবন।

 নবিোমূনেযেি সি�োনি ফম্মগুনে। েুতিিাষ্ট্রীয় অরভবাসন ফম্মগুরল ইউ.
এস. রসটিষিনরশপ অ্যান্ড ইরমষরেশন সারভদিষসস (U.S. Citizenship and 
Immigration Services, USCIS)-এি ওষয়বসাইে uscis.gov-এ 
পাওয়া োষব। একিন পরিষেবা প্রদানকািীি পষক্ষ রবনামূষল্যি সিকারি 
ফষম্মি িন্য আপনাি দথষক মূল্য দনওয়া দবআইরন।

 আপিোি ফোইনেি জিযে �োগজপনরেি �নপ। পরিষেবা প্রদানকািীষক 
আবরশ্যকভাষব আপনাষক আপরন েখনই চাইষবন ও রবনামূষল্য োবেীয় 
প্রস্তুে কিা কাগিপত্র ও ফষম্মি করপ রদষে হষব। পরিষেবা প্রদানকািীষক 
আবরশ্যকভাষব দকান সিকারি সত্াষক িমা দদওয়া বা োি দথষক পাওয়া 
নরথপষত্রি করপ িমা দদওয়াি বা রেহণ কিাি দ'ুসপ্াষহি মষ্্য আপনাষক 
রদষে হষব।

 কজনি িোিুি । আপনাি সম্মরে োড়া আপনাি হষয় পরিষেবা প্রদানকািী 
অবশ্যই দকান েথ্য প্রকাশ কিষবন না বা নরথ িমা দদষবন না, েরদ 
না দসই প্রকাশ কিা বা িমা দদওয়াি আইরন প্রষয়ািন ঘষে। দকানরকেু 
প্রকাশ কিাি বা িমা দদওয়াি আইরন প্রষয়ািন ঘেষল পরিষেবা 
প্রদানকািীি ো আপনাষক রলরখেভাষব িানাষনা আবশ্যক।

 পনিনেবো প্রদোি�োিীি দ্োিো আপিোি ক্ষনতসোিি হনয় থো�নে অথ্ম। 
পরিষেবা প্রদানকািীি আপনাি সুিক্ষাি িন্য একটি বন্ড বিায় িাখাি 
প্রষয়ািন। আপরন পরিষেবা প্রদানকািী বা ো াি বন্ড দকাম্ারনি দথষক 
অথ্ম পুনিুদ্ধাি কিষে আদালষে দেষে পাষিন।

উপনিোতিোি অনি�োিসমূনহি নবে  
অনিবোসি সহোয়তো পনিনেবো  
প্রদোি�োিী -কদি নবেনয় 
অরভবাসন সহায়ো পরিষেবা প্রদানকািীিা হষলন দসইসব দলাক অথবা ব্যবসা োািা দকানপ্রকাষিি অরভবাসন-সম্রকদিে পরিষেবাি িন্য ফী ্াে্ম কষি থাষকন। 
ো ািা আইনিীবী নন এবং ো ািা সা্ািণভাষব ইউ.এস. রবচাি রবভাগ (U.S. Department of Justice)-এি অনুষমাদন বা স্ীকৃরেপ্রাপ্ নন।

তা োিোযো যো �িনত পোনিি িো:
 অরভবাসন-সম্রকদিে সুরব্াসমূষহি িন্য সিকারি সংস্াি ফম্ম দবষে 

দনওয়াি পিামশ্ম সহ, অরভবাসন রবেষয় দকান আইরন পিামশ্ম দদওয়া।
 আদালষে অথবা েুতিিাষ্ট্রীয় সিকাষিি বা দকান অরভবাসন 

কেৃ্ম পষক্ষি কাষে আপনাি প্ররেরনর্ত্ কিা।

তা োিোযো যো �িনত পোনিি:
 অনুবাদ পরিষেবা প্রদান কিষে।
 আপনাষক নরথপত্র দিাগাষড় সাহাে্য কিষে।
 আপনাি আষবদষনি িন্য নরথপষত্রি ফষোকরপ কিষে।

রপেষনি পৃষ্ায় এরগষয় োন >

বোংেো | Bengali



নবিোমূনেযেি আইনি কিফোিোে।
আপরন রনউ আষমরিকানস-এি দপ্ি (Office of New Americans)-এ হেলাইষন 1-800-566-7636 নম্বষি, রনউ ইয়ক্ম  দটেে-এি অ্যােরনদি 
দিনাষিল-এি দপ্ি (New York State Office of the Attorney General)-এ 1-800-771-7755 নম্বষি, অথবা আপনাি স্ানীয় দিলা 
অ্যােরনদি বা প্ররসরকউেিষক রবনামূষল্য আইরন দিফািাষলি িন্য কল কিষে পাষিন।

অনিবোসি পনিনেবো প্রদোি�োিী ক�োি বযেবসো সম্পন�্ম  অনিনযোগ দোনয়ি �িনত 311-এ কযোগোনযোগ �িুি।
অরভষোগ িানাষে আপনাষক রনষিি নাম অথবা রনষিি অরভবাসন রস্রেি কথা িানাষে হষব না। 311 নম্বষি রবরভন্ন ভাোয় কথা বলা োয়। আপরন 
অনলাইষনও অরভষোগ দাষয়ি কিষে পাষিন বা অরেরিতি েথ্য দপষে পাষিন nyc.gov/dca-দে।

সমৃরদ্ধশালী সম্প্রদায় তেরি কিষে রনউইয়ক্ম বাসীষদিষক NYC উপষভাতিা রবেয়ক দপ্ি (NYC Department 
of Consumer Affairs, DCA) সুিক্ষা দদয় ও তদরনক আরথদিক অবস্াি উন্নরে কষি। 
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