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অভিবাসন ভবষয়ক আইভন সহায়তা
ভবনামূল্্যযে এবং ভনরাপদ অভিবাসন ভবষয়ক আইভন সহায়তার জনযে ক্য করুন 800‑354‑0365 নম্বল্র, 
সো�োমবোর সোেকে শুক্রবোর, �েোল 9টো সোেকে �ন্ধ্ো 6টো পর্্যন্ত।

NYC আইভি কাি্ড
একটি IDNYC‑এর জনযে আল্বদন করুন, 10 বছর বো তোর সোবশি বয়ক�র �মস্ত NYC-এর বোশ�ন্োকের জন্ধ্ 
শবন্োমূকলধ্র শমউশন্শ�পধ্োল আইকেশটিফিকেিন্ েোে্য । অন্লোইকন্ ন্বোয়ন্ েরকত বো ন্শেভুক্ত হকত এেটি 
অধ্োপকয়টিকমটি শন্কত েল করুন 311 ন্ম্বকর অেবো শভফজট েরুন্ nyc.gov/idnyc এই ঠিেোন্োয়।

ইংল্রজী ক্াস
সোর্কেোন্ �ময়, সোর্কেোন্ জোয়গোয় ফ্রি ইংল্রফ্জ শন্ন্। আরও তকেধ্র জন্ধ্ শভফজট েরুন্ 
wespeaknyc.cityofnewyork.us এই ঠিেোন্োয়।

স্াস্থযেল্সবা
NYC Health + Hospitals (H+H) জরুরী র্ত্ন, প্োেশমে স্োস্থধ্ক�বো, সোেে-আপ, টিেোেোন্ এবং আরও অকন্ে 
শেছু প্েোন্ েরকত পোকর। আপনার ভনকটবততী ককল্্রে ভনল্দ্ড ভিত হল্ত 718‑387‑6407 নম্বল্র ক্য করুন। 
NYC Care সোপ্োগ্োম �হ স্োস্থধ্ বীমো পশরেল্পন্োয় ন্শেভুক্ত হকত, 646‑NYC‑CARE (646‑692‑2273) নম্বল্র 
ক্য করুন অেবো শভফজট েরুন্ nyccare.nyc এই ঠিেোন্োয়।

মানভসক স্াস্থযে
মোন্শ�ে স্োস্থধ্ পশরের্্যো এবং পেোে্য বধ্বহোকরর �ংস্থোন্গুফলকত সোগোপন্ীয় �হোয়তো এবং �ংকর্োকগর জন্ধ্, 
888‑692‑9355 বা 988 নম্বল্র ক্য করুন, 65173 নম্বল্র WELL ফ্্যল্ে কটক্সট করুন শেংবো শভফজট েরুন্ 
mentalhealthforall.nyc.gov এই ঠিেোন্োয়।

জরুভর অবস্থা
জরুভর অবস্থায়, 911 নম্বল্র ক্য করুন। ইমোকজ্যন্সি হল ঐ�ব পশরফস্থশত র্োর জন্ধ্ অশবলকম্ব পুফলি, িোয়োর 
শেপোট্যকমটি বো অধ্োম্ববুকলসি �হোয়তোর প্কয়োজন্ হয়। আইন অনুযায়ী, ভনউ ইয়ক্ড  ভসটি পুফ্্যি ভিপাট্ডল্মন্ট 
অপরাল্ের ভিকার, সাক্ী, বা অনযে যারা সাহাযযে চায় তাল্দর অভিবাসন ফ্স্থভত ভনল্য় ফ্জজ্াসা করল্ত পাল্র না।

গণভিক্া
NYC‑এর 4‑21 বছর বয়সী সমস্ত ভিশুরা পাবফ্্যক স্কু ল্্য পড়ল্ত পাল্র। ন্শেভুক্ত হকত, শভফজট েরুন্ 
schools.nyc.gov/fwc এই ঠিেোন্োয় অেবো েল করুন 311ন্ম্বকর।

সাোরণ িহল্রর সংস্থান ও তথ্যে
িহকরর �ংস্থোকন্ অধ্োকসে� েরকত বো এেটি �ম�ধ্ো শরকপোট্য েরকত েোন্? েল েরুন্ 311 ন্ম্বকর অেবো শভফজট 
েরুন্ portal.311.nyc.gov এই ঠিেোন্োয়।

NYC অভিবাসী ভবষয়ক হট্যাইন
212‑788‑7654 ন্ম্বকর আমোকের হটলোইকন্ েল েরুন্ সো�োমবোর সোেকে শুক্রবোর, �েোল 9টো সোেকে শবকেল 5টো 
পর্্যন্ত, অেবো আমোকেরকে ইকমইল েরুন্ askmoia@cityhall.nyc.gov এই ঠিেোন্োয়।

Bengali | বাং্যা

আপনার অভিবাসন ফ্স্থভত ভনভব্ডল্িল্ষ,  
ভনউ ইয়ক্ড  ভসটি সাহাল্যযের জনযে পাল্ি আল্ছ।

http://nyc.gov/idnyc
http://wespeaknyc.cityofnewyork.us
https://www.nyccare.nyc/
http://mentalhealthforall.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/fwc
http://nyc.gov
mailto:askmoia@cityhall.nyc.gov
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আপনার অভিবাসন ফ্স্থভত ভনভব্ডল্িল্ষ,  
আপনার অভেকার আল্ছ।

অভিবাসন জালিয়াভি এভ়িয়য় চিুন

আপন্োর র্শে অশভবো�ন্ �ংক্রোন্ত আইশন্ 
পরোমকি্যর প্কয়োজন্ হয়, শুধুমোত্র এেজন্ 
লোইক�সিপ্োপ্ত অধ্োটশন্্য বো এেজন্ 
স্ীেৃত প্শতশন্শধর েোকছ র্োন্। আপশন্ 
nyc.gov/immigrants এই ঠিেোন্োয় 
অশধেোরী এবং স্ীেৃত প্েোন্েোরীকের 
তোফলেো সোপকত পোকরন্।

অভিবাসন প্রয়য়াগকারী 
ভবষয়ক অভিকার

NYC অশভবো�ন্ প্কয়োগ পশরেোলন্ো েকর 
ন্ো। সোিেোকরল ইশমকগ্িন্ এন্কিো�্যকমটি 
েতৃ্যে আপন্োর �োকে সোর্োগোকর্োগ েরো হকল, 
আপন্োর অশধেোর আকছ। শভফজট েরুন্ 
nyc.gov/knowyourrights এই ঠিেোন্োয় অেবো 
আমোকের শবন্োমকূলধ্র অশভবো�ন্ শবষয়ে আইশন্ 
হটলোইকন্ েল েরুন্ 800‑354‑0365 ন্ম্বকর।

কর্মীয়ের অভিকার

শন্উ ইয়ে্য  শ�টি আইকন্র অধীকন্ 
আপন্োর অ�ুস্থতো ছুটি, ন্ূধ্ন্তম 
মজশুর, ওভোরটোইকমর (অশতশরক্ত 
েোজ) সোবতন্ এবং আরও 
অকন্ে শেছু পোওয়োর অশধেোর 
রকয়কছ। �ংস্থোকন্র জন্ধ্ শভফজট 
েরুন্ nyc.gov/workers এই 
ঠিেোন্োয় অেবো েল েরুন্ 
212‑436‑0381 ন্ম্বকর।

ববষয়র্যের প্রভিয়বেন করুন

NYC মোন্বোশধেোর আইকন্র 
অন্ুর্োয়ী হয়রোশন্ এবং ববষমধ্ 
েরো সোবআইশন্। এেটি ববষকমধ্র 
ঘটন্ো শরকপোট্য েরকত, অন্ুগ্হ 
েকর 212‑416‑0197 ন্ম্বকর 
েল েরুন্।

গার্্হস্থযে সভর্ংসিার 
ভবরুয়ধে সুরক্া

আপশন্ র্শে েবূ্যধ্বহোকরর 
�ম্ুখীন্ হন্ তকব আপন্োকে 
�োহোর্ধ্ েরোর জন্ধ্ NYC পোকি 
আকছ। আপশন্ শভফজট েরকত 
পোকরন্ nyc.gov/nychope এই 
ঠিেোন্োয় অেবো NYC-এর গোহ্যস্থধ্ 
�শহং�তোর হটলোইকন্ েল েরকত 
পোকরন্ 800‑621‑HOPE ন্ম্বকর।

িা়িায়েয়ের অভিকার

উকছেে বো আপন্োর বোশ়িওয়োলোর 
�ংক্রোন্ত সোেোকন্ো �ম�ধ্োয় �োহোকর্ধ্র 
প্কয়োজন্? শবন্োমূকলধ্ আইশন্ 
�হোয়তোর জন্ধ্ শভফজট েরুন্ 
nyc.gov/tenantprotection এই 
ঠিেোন্োয় অেবো 311 ন্ম্বকর েল 
েকর বলুন্ “tenant helpline” 
(িাড়াল্টল্দর কহল্প্যাইন)।

আশ্রয়য়র অভিকার

আপশন্ র্শে গৃহহীন্তোর �ম্খুীন্ হন্ 
তকব আপন্োর আশ্রকয়র অন্ুকরোধ 
জোন্োকন্োর অশধেোর রকয়কছ। 
মকন্োন্ীত DHS ইন্কটে সো�টিোকর 
শগকয় আশ্রয় পশরকষবোগুফলর 
অধ্োকসে� েরুন্। 311 ন্ম্বকর েল 
েকর আরও জোন্ুন্।

ভোিাক্া সুরক্া

সোেোকন্ো বধ্ব�ো শন্কয় �ম�ধ্ো 
হকছে? এেজন্ সোভোক্তো শহক�কব, 
আপন্োর অশধেোর আকছ। 
nyc.gov/consumers এই 
ঠিেোন্োয় শভফজট েকর শেংবো 311 
ন্ম্বকর েল েকর এেটি অশভকর্োগ 
েোকয়র েরুন্।

http://nyc.gov/immigrants
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