
নিউ ইয়র্ক  এর অনিবাসী বানসন্াদের জি্য  
সদু�াগ-সনুবধা সম্পনর্ক ত নিদে্ক নিরা 
নিউ ইয়র্ক  এর সব বানসন্া করািও িয় িা কেদয় েনরচ�্কা এবং সহায়তা চাইদত োদরি

অনিবাসি সম্পনর্ক ত আইনি সহায়তা 
ActionNYC-কে 800-354-0365 নম্বরে, ক�োমবোে কেরে শুক্রবোে, �েোল 9টো কেরে �ন্ধ্ো 6টোে মর্ধ্ ববনোমরূলধ্, বনেোপদ অবিবো�ন 
�ম্পবেকি ত আইবন �হোয়তোে জনধ্ েল েরুন। শু্ু কেোনও ববশ্বস্ত, লোইর�ন্সপ্োপ্ত অধ্োটবনকি অেবো স্বীেৃত প্বতবনব্ে েোছ কেরে �হোয়তো বনন।

অনিবাসী েনরবারগুনিদর সহায়তা ররা 
স্াস্্য েনরচ�্কা
• COVID-19 এে জনধ্ টিেো কনওয়ো, পবেচরকিো কনওয়ো, পেবীক্ো েেোরনো অেবো 
বচবেৎ�ো েেোে েোেরে আপনোে অবিবো�ন বথিবত প্িোববত হরব নো। 
nyc.gov/covidtest এ অেবো 212-COVID19 (212-268-4319) 
এ েল েরে আপনোে েোছোেোবছ ববনোমরূলধ্ পেবীক্োে এেটি থিোরনে �ন্োন েরুন। 

•  nyc.gov/getcoverednyc এ ববনোমরূলধ্ পবেেল্পনো �হ স্োথিধ্ ববমো 
পবেেল্পনোগুবলরত তোবলেোিুক্ত কহোন অেবো 311 এ েল েরুন। আপবন রবদ 
স্োথিধ্ ববমোে জনধ্ করোগধ্ নো হন তরব NYC Care অল্প খেরচ অেবো ববনোমরূলধ্ 
পবেরেবোে গধ্োেোবটি কদয়। অবিবো�ন বথিবত গুরুত্বপূেকি নয়। 646-NYC-Care 
(646-692-2273) এ েল েরুন অেবো nyccare.nyc কদখুন।

• মোনব�ে চোপ অেবো উরবেগ অনিুব েেরছন? কগোপনবীয় �হোয়তোে জনধ্ এবং 
মোনব�ে স্োথিধ্ পবেচরকিো এবং মোদে বধ্বহোেজবনত �ুররোগ-�ুবব্োগুবলে 
�রগে �ংররোগ থিোপরনে জনধ্ NYC Well পেোমরকিদোতোে �রগে েেো বলনু। 
nyc.gov/nycwell কদখুন, 888-NYC-Well (888-692-9355)  
এ েল েরুন, অেবো WELL বলরখ 65173 নম্বরে কটেস্ট পোঠোন। 

নিক্া
• NYC-ে 4 বছে বয়�বী �মস্ত বরশুেো প্োে-বেণ্োেগোরটকি ন-এে 
জনধ্ করোগধ্ এবং 21 বছে বয়� নো হওয়ো পরকিন্ত পোববলে সু্রল পড়রত পোেরব। 
কেোনও কেোনও প্বতরবররে এলোেোয় “3-K”ও 3 বছরেে বরশুরদে জনধ্ লিধ্ 
হরত পোরে। তোবলেোিুক্ত হরত schools.nyc.gov/enrollment কদখুন 
অেবো েল েরুন 311 নম্বরে।

• We Speak NYC এে �রগে ববনোমরূলধ্ ইংরেবজ বরখুন। ইংরেবজ িোেোে 
ম্ধ্বততী স্তরেে বরক্োেতীেো অনলোইন-এ েরেোপেেন �ংক্রোন্ত ক্োর�ে জনধ্ নোম 
কলখোরনোে লরক্ধ্ wespeaknyc.cityofnewyork.us কদখরত পোরেন।

জরুনর খাে্য
• NYC জরুড় বববিন্ন থিোরন ববনোমরূলধ্ বনেোবমে, হোলোল এবং কেোররে খোবোে 
পোওয়ো রোয়। বনউ ইয়েকি  এে করোগধ্ বোব�ন্োরদে জনধ্ খোবোে কপৌঁরছ কদওয়োে 
বধ্বথিো আরছ। nyc.gov/getfood এ আেও জোননু অেবো 311 এ েল 
েরুন এবং “Get Food” বলনু।

আমাদের সম্প্রোয়সমহূদর সরুনক্ত রাখা 
জি নিরােত্া
• আইন অন�ুোরে, NYPD অপেোর্ে বরেোে, �োক্বী, অেবো অনধ্োনধ্ বধ্বক্তরদে 
�োহোররধ্ে জনধ্ অবিবো�ন বথিবত �ম্পরেকি  বজজ্ো�ো েেরত পোরে নো। রবদ কেউ 
কেোনও অপেোর্ে বরেোে হন অেবো কেোনও অপেো্ প্তধ্ক্ েরেন, তোহরল 
অবরধ্ই 911 নম্বরে েল েেরবন।

ববষদম্যর নবরুদধে সরুক্া
• বনউ ইয়েকি  ব�টিরত জোবত, ্মকি অেবো অবিবো�ন বথিবতে বিবতিরত েোেও 
ববরুরধে ববেমধ্, প্বতররো্ এবং হয়েোবন �হধ্ েেো হয় নো। হয়েোবন অেবো 
ববেমধ্ �ম্পরেকি  জোনোরনোে জনধ্, মোনবোব্েোে �ম্পবেকি ত NYC েবমরনরে 
212-416-0197 এ েল েরুন। 

IDNYC
• IDNYC হ'ল 10 বছে অেবো তোে কববর বয়র�ে �মস্ত NYC বোব�ন্োরদে জনধ্ 
বনখেচোয় �েেোে প্দতি �বচত্র পবেচয় েোরকি  রো বববিন্ন পবেরেবো এবং ছোরড়ে কক্রত্র 
প্রবরোব্েোে কদয়। IDNYC এে জনধ্ আরবদনেোেবীে তেধ্ কগোপনবীয়। অবিবো�ন 
বথিবত গুরুত্বপূেকি নয়। অনলোইন-এ পুননকিববীেেে েরুন অেবো nyc.gov/idnyc 
এ নোম নবেিুক্ত েেরত অধ্োপরয়টিরমটি েরুন অেবো েল েরুন 311 নম্বরে। 

োনরবানরর নিেীড়দির কক্দরে সরুক্া
• আপবন বনপবীড়রনে বরেোে হরল ব�টি আপনোরে �হোয়তো েেোে জনধ্ 
এখোরন েরয়রছ। আপবন nyc.gov/nychope কদখরত পোরেন অেবো 
NYC-ে পোবেবোবেে বনপবীড়ন হটলোইন-এ 800-621-HOPE নম্বরে  
েল েেরত পোরেন।

আেিার অনধরার আদে 
ICE (ইনমদরেিি এিদ�াস্কদমন্ট) এর সাহাদ�্য আেিার 
অনধরারগুনি জািিু
• ব�টি অবিবো�ন ববব্ বলবৎ েরে নো। কেরোরেল এে অবিবো�ন বলবৎেোেবী 
রবদ আপনোে �রগে করোগোররোগ েরেন, তোহরলও আপনোে অব্েোে আরছ। 
nyc.gov/knowyourrights কদখুন অেবো অবিবো�ন �ংক্রোন্ত অবো্ ও 
বনেোপদ আইবন �োহোররধ্ে জনধ্ 800-354-0365 নম্বরে ActionNYC-কে 
েল েরুন।

িাড়াদেদের অনধরার
• আপবন রবদ বোব�ন্ো বহর�রব িোড়োরট হন এবং উরছেদ অেবো আপনোে বোবড়ে 
মোবলে �ম্পবেকি ত কর কেোনও �ম�ধ্োে জনধ্ �হোয়তোে প্রয়োজন হয়, তোহরল 
ববনোমরূলধ্ আইবন �হোয়তোে জনধ্ nyc.gov/tenantprotection কদখুন 
অেবো 311 নম্বরে েল েরে “tenant helpline” বলনু। আবো�ন �ংক্রোন্ত 
আেও �হোয়তোে জনধ্ nyc.gov/housing কদখুন।

রমমীদের অনধরার
• বনউ ইয়েকি  ব�টিে আইরনে অ্বীরন আপনোে অ�ুথিতোজবনত ছুটি 
পোওয়োে অব্েোে আরছ। অবিবো�ন বথিবত গুরুত্বপূেকি নয়। বনউ ইয়েকি  এে 
কর�ব অবিবো�বী বোব�ন্োে েোরজে অনমুবত আরছ, তোঁেো কবেোেত্বজবনত 
ববমো �ুবব্োে করোগধ্ হরত পোরেন। �ুররোগ-�ুবব্ো �ম্পরেকি  জোনোে 
জনধ্ nyc.gov/workers কদখুন অেবো 212-436-0381 নম্বরে  
েল েরুন।

Ask MOIA হেিাইি
• রবদ অবিবো�ন অেবো ব�টি-ে পবেরেবোগুবলরত েবীিোরব প্রবরোব্েোে পোরবন 
ক� ববেরয় প্শ্ন েোরে, তোহরল আপনোে িোেোয় �হোয়তো পোওয়ো রোয়। অবিবো�ন 
ববেয়ে কময়রেে েোরকিোলয় (MOIA) এে হটলোইন-এ 212-788-7654 নম্বরে 
ক�োমবোে কেরে শুক্রবোে, �েোল 9টো কেরে ববেোল 5টো পরকিন্ত েল েরুন অেবো 
ই-কমল পোঠোন এই ঠিেোনোয়: askmoia@cityhall.nyc.gov। 
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