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© Copyright 2021. নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি/িামানির পনিষেবা নবভাগ। এই 
উপাদািটি িম্পপূর্ক বা আংনশর পুিরুৎপাদি রিষে অিমুনেি িি্য নিউইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ 
প্রশািষিি িাষে য�াগাষ�াগ ররুি।

আমরা যেভাবে সাহাে্য 
করবে পারর ো এখাবে 
রবেবে

•  গৃহহীিো পনিষেবা িংক্ান্ত েে্য প্রদাি রনি।

•  আশ্রয়ষরষ্রে োরাি িময় আপিাি অনিরাি ও 

দানয়ত্বিমপূষহি ব্যখ্যা রনি।

•  আশ্রয়ষরষ্রেি পনিষেবাগুনিি নবরুষধে রিা 

অনভষ�াষগি প্রনেনক্য়া প্রদাি রনি �ািমষি্য 

শািীনির অবস্া, রমমী এবং ক্াষয়ষটেি আচির, 

এবং পুিব্কািি এবং িামানির পনিষেবাগুনি 

অন্তভপূ্ক ক্ত িষয়ষে৷ 

•  রমমী এবং ক্াষয়ষটেি মষি্য মি্যস্ো এবং নববাষদি 

িমািাি রনি।

•  ভাড়া িহায়ো প্ররল্প এবং য�াগ্যো মািদষডেি 

ব্যখ্যা রনি।

•  গৃহহীিো প্রনেষিাি রনি এবং পনিচ�্কা পিবেমী 

িহায়ো প্রদাি।

•  অি্যাি্য নিটি এষিনসি এবং রনমউনিটি পনিষেবাি 

যিফাষিি িহ িািাির িহায়ো প্রদাি রনি।

অিগু্রহ রষি মষি িাখষবি য�, আমাষদি অনফি 

আশ্রয়ষরষ্রে স্ািান্তষিি অিষুিাি নিি্কাির রষি িা।

ে্যােপাবের অরিস কী?

ে্যােপাবের অরিবসর 
সবগে যোগাবোগ করুে 

আবরা সংস্াে

আমরা কীভাবে 
সহােো করবে পারর
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ইবমইে
Ombudsman@dss.nyc.gov

যিাে
আশ্রয়ষর্রে হটিাইি:

(718) 291-4141

24 ঘটো, িপ্াষহ 7 নদি

ি্যায়পাি অনফি:

(800) 994-6494

যিামবাি – শুক্বাি
িরাি 9:00টা যেষর নবরাি 5:00টা প�্কন্ত

এখাবে োে
109 E 16th Street, 8th Floor

New York, NY 10003

যিামবাি – শুক্বাি
িরাি 9:00 টা যেষর নবষরি 4:00টা প�্কন্ত

যোগাবোবগর েথ্য



ে্যােপাবের 
অরিস কী?

ে্যােপাবের অরিবসর সবগে 
যোগাবোগ করুে 

আবরা সংস্াে

ে্যােপাবের অরিস রেউ ইেক্ক  রসটিবে 
গহৃহীে ে্যরতি ও পররোরেগ্কবক এর 
মাধ্যবম সহােো কবর: 

•  রা�্করি এবং িহািভুপূ নেশীি হষয় গ্রাহরষদি 

রো শুষি এবং িময়মে গ্রাহর-যরন্রের যরি 

ম্যাষিিষমষটেি মাি্যষম গ্রাহরষদি িাহা�্য রষি। 

•  প্রষয়ািিীয় িংস্াষিি ি্যা�্য প্রষবশানিরাি িাষভি 

যষেষরে গ্রাহরষদি িহায়ো রষি। 

•  আশ্রয়ষরষ্রে োরারািীি গ্রাহষরি িীবি�াপষিি 

মািষর উন্ননে রষি।

•  গ্রাহষরি িীবিষর প্রভানবে রষি এমি নিধোন্ত 

গ্রহষরি প্রনক্য়াগুনিষে গ্রাহষরি হষয় অে্কবহ ভপূ নমরা 

িাখাি িি্য পিামশ্ক দাি রষি। 

রেউ ইেবক্ক র র্শুবের জে্য ওকােরে (Advocates for 
Children of New York, AFC)
• (212) 947-9779

গহৃহীেবের জে্য যজা� (Coalition for the Homeless)
• (212) 776-2000

যমেবরর অরভোসী রেষেক অরিস (Mayor’s Office of 
Immigrant Affairs, MOIA)
• (212) 788-7654

NYC 311 
•  ডায়াি ররুি 311

র্শু পররবষোর NYC প্র্াসে (NYC Administration 
for Children's Services, ACS)
• িরুিী অবস্ায় 911 িম্বষি রি ররুি
• (877) KIDS-NYC [(877) 543-7692]
• ওরািনেি অনফি (212) 676-9421

NYC মােোরধকার করম্ে (NYC Commission on 
Human Rights, CHR)
• (718) 722-3131

NYC োধ্কক্য রেভাগ (NYC Department for the 
Aging, DFTA)
•  311 িম্বি ডায়াি ররুি (িামানির পনিষেবা নবষশেষঞেি 
অিষুিাি ররুি)

NYC প্রাতিে সমরকমমীবের পররবষো রেভাগ (NYC 
Department of Veterans' Services, DVS)
• (833) VETS-NYC [(833) 838-7692]

NYC েেু ও সম্প্রোে উন্নেে রেভাগ (NYC 
Department of Youth and Community 
Development, DYCD) েেু সংবোগ
• (800) 246-4646

NYC মােে সম্পে প্র্াসে (Human Resources 
Administration, HRA)
•  নবিষিি নিঙ্ক (877) 585-JOBS 

[(877) 585-5627]
• ইিষফািাইি (718) 557-1399

Safe Horizon Hotline (গাহ্ক স্্য সরহংসো)
• িরুিী অবস্ায় 911 িম্বষি রি ররুি
• (800) 621-HOPE [(800) 621-4673]

আমাবের কে করুে
আপনি যফাষি আমাষদি িষগে রো বিষে পাষিি।

•  আশ্রষয়ি নবেষয় অনভষ�াগ িািাষে বা যমিামনেি 

অিষুিাষিি িি্য আশ্রয়ষরষ্রেি হটিাইষি 

(718) 291-4141 িম্বষি অেবা 311 এ রি 

ররুি। রমমীিা নদষিি 24 ঘটো, িপ্াষহ 7 নদিই 
উপিভ্য। 

•  আপিাি পনিনস্নে িম্পষর্ক  এরিি রমমীি িাষে 

আষিাচিা রিাি িি্য (800) 994-6494 িম্বষি 

ি্যায়পাি অনফষি রি ররুি। রমমীিা যিামবাি 

যেষর শুক্বাি িরাি 9:00 টা যেষর নবষরি 

5:00 টা প�্কন্ত উপিব্ধ োষরি। এই িম্বষি বাে্ক া 
িািাষি রাষিি িময় রমমীিা আপিাি িষগে নফিনে 

য�াগাষ�াগ রিষব।

আমাবের ইবমে করুে
আপনি আমাষদিষর য� যরাি িমষয় 

Ombudsman@dss.nyc.gov-এ ইষমি রষি 

িমি্যা ও উষবেগ িািাষে পাষিি।

আমাবের এখাবে আসেু
আপিাি পনিনস্নে নিষয় আষিাচিা রিষে আমাষদি 

অনফষিি যরাষিা রমমীি িষগে িাষোৎ রিষে পাষিি। 

রমমীিা যিামবাি যেষর শুক্বাি িরাি 9:00 টা 
যেষর নবষরি 4:00 টা প�্কন্ত উপিব্ধ োষরি।


