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স�দােয়র সদস� এবং আমােদর অংশীদার এবং সহেযাগীগণ

যারা তােদর জন� কাজ কেরন তােদর এক� িরেসাস� �দওয়ার

জন� িনউ ইয়ক�  ইিমে�শন �কায়ািলশন এই ট�লিকট� �তির

কেরেছ। পিরবত� নশীল আইন এবং তার নীিত�িলর উপর িনভ� র

কের �িত মােস এ� আপেডট করা হয়।
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Pfizer-এর �কা এখন 12 বছর �থেক 15 বছর বয়সী

িকেশার-িকেশারী�িলর জন� উপল�৷ 10ই �ম তািরেখ, FDA

এই বয়ঃেগা���ক অ�ভ��� করার উে�েশ� এ�র

আপৎকালীন ব�বহােরর ��ে� অনুেমাদন �সািরত কেরেছ৷

িনউ ইয়ক�  িস� Pfizer-এর �কার জন� সা�িতক

উপযু� হওয়া িশ��িলসহ পিরবার�িলর �িত �সািরত

হওয়ার উে�েশ� িব�ািরত তথ�প� ��ত কেরেছ৷

�ায়ার�িল পাওয়া যােব এখােন

nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/

covid-19-vaccine-youth-sites-flyer.pdf

িনউ ইয়ক� বাসীরা �কা �হণ করেল সীিমত সমেয়র জন�

িবনামেূল� �িকট, সদস�তা, এবং উপহার �পেত পােরন। িনউ

ইয়ক�  িস�-পিরচািলত �কাকরণ �কে� একবার আপনার

�থম COVID-19 �কার �ডাজ� স�ণূ� হেয় �গেল, আপিন

কীভােব আপনার ইনেসন�ভ িনব�াচন করেবন এবং

�িতেযািগতায় �েবশ করেবন �সই স�ক�য় িনেদ�শাবলী সহ

এক� ইেমল পােবন। আরও জানেত

nyc.gov/vaccineincentives �দখনু বা 877-829-

4692 ন�ের �ফান ক�ন।

12 বছর বা তার �বিশ বয়সী �য ব�ি�গণ িনউ ইয়ক�  রােজ�

বসবাস কেরন, কাজ কেরন বা পড়ােশানা কেরন তারা এখন

COVID-19 �কার জন� �যাগ�!

অভিবাসন ি�িত অথবা িবমা আ�াদন ব�িতিরেকই

COVID-19-এর �কা�িল িবনামেূল�র৷

COVID-19 �কা �দওয়া

�কা পান

িনউ ইয়ক�  ��ট: ny.gov/GetVaccinated

িনউ ইয়ক�  িস�: vax4nyc.nyc.gov

িনউ ইয়ক�  �মাবাইল এবং পপ-আপ ভ�াকিসন

সাইট�িল পঁাচ� �বােরাত �কা �দান করা �চিলত

�রেখেছ৷ �ান�িলর স�ূণ� তািলকা:

nyc.gov/nycmobilevax

12 বছর এবং এর �বিশ বয়সী সব NYC বািস�ােদর

জন� বাড়ীেত �কাকরণ এখন উপল�। এক�

অ�াপেয়�েমে�র জন� প�ীকরণ করেত,

nyc.gov/homevaccine িভিজট ক�ন বা

877-829-4692 ন�ের �ফান ক�ন।

পি�ম িনউ ইয়ক� : vaccinehound.org

NYC �ট� অ�া� ��স কপ�স COVID-19-এর ভীিতর

িব�ে� লড়াই করার জন� এক� জন�া�� স�িক� ত উেদ�াগ।

�ট�: আপনার ভাইরাস সং�ািমত হেয়েছ িকনা তা জানেত

এক� COVID-19 �ট� এবং এক� অ�াি�বিড �ট� ক�ন।

�ট��িল িনখরচায়, �গাপনীয় এবং িনরাপদ। 200 �রও

�বিশ �টি�ং সাইট �খালা রেয়েছ।

��স: কনট�া� ��সারেদর কেলর উ�র িদন। তারা �য িনউ

ইয়েক� র অিধবাসীবৃ� এবং তােদর ঘিন� কনট�া�েদর

COVID-19 �ট� পিজ�ভ হেয়েছ তােদর সহায়তা সরবরাহ

কের। 

য� িনন: িনেজেক এবং আপনার ি�য়জনেদর র�া ক�ন।

এক� িবনামূেল�, আরামদায়ক এবং সুিবধাজনক �হােটল

�েম বা বািড়েত িনরাপেদ পৃথক থাকুন।

nychealthandhospitals.org/test-and-trace–এ

আরও জানুন

ওেপন এনেরালেম� িপিরয়ড 31 িডেস�র, 2021 পয��

বাড়ােনা হেয়েছ। িনউ ইয়েক� র অিধবাসীরা এনওয়াই ��ট অফ

�হলথ, িনউইয়ক� স অিফিসয়াল �হলথ ��ান মােক� টে�েসর

মাধ�েম বা সরাসির বীমাকারীেদর মাধ�েম কভােরেজর জন�

আেবদন করেত পােরন।

nystateofhealth.ny.gov–এ অনলাইেন, বা �ফােন

এখােন 1-855-355-5777, বা একজন িবনামূেল�

তািলকাভ� ি�করণ সহায়েকর সােথ �যাগােযাগ কের আেবদন

ক�ন।

NYC �ট� এবং ��স কপ�স

�া�� বীমা

�া��
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�টে�ারারী ��ােটে�ড ��াটাস (TPS) এল সালভাডর,

হাইিত, হ��রাস, �নপাল, িনকারা�য়া এবং সুদােনর জন�,

2021 সােলর 4 ই অে�াবর পয�� বাড়ােনা হেয়েছ।

TPS দি�ণ সুদােনর জন� 2 রা �ম 2022 পয�� বাড়ােনা

হেয়েছ।

DHS িসিরয়ার জন� 30 �শ �সে��র, 2022 পয�� �িপএস

বািড়েয়েছ, এবং িসিরয়ােক �িপএস-এর জন� পুনরায়

মেনানীতও কেরেছ যা 31 �শ মাচ� , 2021 �থেক 30 �শ

�সে��র 2022 পয�� কায�কর হেব।

বাইেডন �শাসন সা�িতকােল �ভিনজেুয়লা, বাম�া/মায়নমার,

এবং হাইিত-এর নাগিরকেদর জন� �টে�ারাির ��ােটকেটড

��াটাস (TPS)-এর �ঘাষণা কেরেছন৷

�ত� ব�ি�রা �ভিনজেুয়রান TPS-এর জন� 5ই

�সে��র, 2021 পয�� আেবদন করেত পােরন৷

�ত� ব�ি�রা বািম�স TPS-এর জন� 22�শ নেভ�র,

2021 পয�� আেবদন করেত পােরন৷

28 লা জনু, 2021 পয�� DHS হাইিতয়ান TPS-এর জন�

�কােনা িনেদ� িশকা জাির কেরিন৷

উপল� হেব, তথ�� uscis.gov/TPS �ত �পা� করা

হেব৷

বাইেডন �শাসন সা�িতকােল �ভিনজেুয়লা, বাম�া/

মায়নমার, এবং হাইিত-এর নাগিরকেদর জন� �টে�ারাির

��ােটকেটড ��াটাস (TPS)-এর �ঘাষণা কেরেছন৷

TPS সংরি�ত এবং নত�ন �দেশ �সািরত

6 জলুাই 2021 পয��, সব অিভভাসন আদালেত সীিমত

পিরমােন �শানানী করা হেব।

আপিন যিদ আদালেতর কাছ �থেক �কানও িব�ি� না পান

�য আপনার �নািন পুনঃিনধ�ারণ করা হেয়েছ, তাহেল আপনার

আশা করা উিচত �য �নািন� পূব�িনধ�ািরত সময় অনুযায়ী

হেত চেলেছ। এছাড়াও আপনার পরবত� �নানীর তািরখ ও

সময় জানার জন� আপিন

portal.eoir.justice.gov/InfoSystem �ত EOIR �কস

স�িক� য় তথ� �পাট�াল �দখেত পােরন বা 1-800-898-7180

ন�ের �ফান করেত পােরন।

ইিমে�শন �কাট� �নািনর ি�িত

অিভবাসন
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�া� �শাসেনর পাবিলক চাজ� িবিধর পিরবত� ন�িল 9 ই মাচ� ,

2021-এ আটেক �দওয়া হেয়িছল!

�কবলমা� �সই সরকারী ��া�াম�িল যা এখন �কানও ব�ি�র

পাবিলক চাজ� পরী�ায় িবেবচনা করা �যেত পাের তা হল:

আেয়র র�ণােব�েণর জন� পাি�ক নগদ সহায়তা (�যমন

SSI বা TANF)

সরকাির ব�েয় দীঘ�েময়াদী য� (�যমন নািস�ংেহােম বা

মানিসক �া�� �িত�ােন থাকা)

এই ��া�াম�িল ব�বহার করার অথ� এই নয় �য আপিন

পাি�ক চাজ� িহসােব িবেবিচত হেবন, তেব এ�িল এমন

িকছ�  িবষয় যা সরকার �দেখ।

অন�ান� সম� সরকারী ��া�াম পরী�া� �থেক বাদ �দওয়া

এবং ব�বহার করা িনরাপদ। আপিন বা আপনার পিরবােরর

সদস�রা �য সুিবধা�িলর জন� �যাগ� তােত আপনার

তািলকাভ�� হওয়া উিচত।

আপনার যিদ িবদ�মান বা ভিবষ�েতর অিভবাসন আেবদেনর

সােথ স�িক� ত পাবিলক চাজ� স�েক�  �� থােক তেব এক�

ইিমে�শন অ�াটিন� বা DOJ �ীকৃত অনুেমািদত �িতিনিধর

সােথ পরামশ� ক�ন।

পাবিলক চাজ�  িবিধর আপেডট�িল

Biden/Harris (িবেডন/হ�ািরস) �শাসন 3 �ম 2021 তািরখ

�ঘাষণা কেরিছেলন �য তারা এই বছেরর জন� শরণাথ� ভিত� র

সংখ�া বািড়েয় �া� �শাসেনর অধীেন থাকা 15,000 সীমা

�থেক 62,500 করেবন।

তেব িবেদশী শরণাথ� �ি�য়াকরণ এবং মািক� ন যু�রাে�র

পুনব�াসেনর সং�ানসমূহ �াস হওয়ার কারেণ, মািক� ন যু�রা�

এই বছর এই সংখ�া� �ীকার করেত পারার স�াবনা কম।

বি�� ত শরণাথ� সীমা

http://www.uscis.gov/TPS
https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem


2020 সােলর 7 ই িডেস�র, এক� �ফডােরল �কাট� DACA

��া�াম� মূল 2012 সােলর প�ারািমটার�িলেত িফিরেয়

আনার িনেদ�শ �দয়। এই িস�াে�র অথ� হল:

��া�াম� এখন 3 বছেররও �বিশ সমেয়র মেধ� নত�ন

আেবদনকারীেদর জন� �থমবােরর জন� উ���

উ�ত প�ােরাল অ�াি�েকশন আবার গৃহীত হেব

DACA �াপকরা যােদর এক� এক বছেরর ইএিড কাড�

এবং �যাগ�তা অনুদান �দওয়া হেয়িছল তােদর �সটা দইু

বছেরর অনুদান এবং ওয়াক�  পারিমট-এ �পা�র করা

হেব

পুনন�বীকরণ অ�াি�েকশন�িল যথারীিত �হণ করা হেত

থাকেব

DACA িনেয় মামলা আজও অব�াহত রেয়েছ, তাই স�বত

��া�ােম অিতির� পিরবত� ন হেত পাের।

বাইেডন-হ�ািরস �শাসন ���ার এবং আটক সহ অিভবাসন

�েয়ােগর জন� নত�ন গাইেড� জাির কেরেছ।

ICE �েয়াগ করার জন� কােক অ�ািধকার �দওয়া হে�?

2020 সােলর 1লা  নেভ�র-এর আেগ যারা

শারীিরকভােব মািক� ন যু�রাে� উপি�ত িছেলন না

সরকার যােদর জাতীয় সুর�ার ��ে� িবপ�নক মেন

কের বা স�াসবাদ বা ��চরবৃি� কেরেছ বেল সে�হ

কের

যারা 20 �শ জানুয়ারী, 2021-এ বা তার পের �ফৗজদাির

�হফাজত �থেক মুি� �পেয়েছ এবং যারা “এে�েভেটড

�ফলিন” বেল �দাষী সাব�� হেয়েছ এবং জনসাধারেণর

সুর�ার জন� িবপ�নক

যিদ উপেরর িতন� পিরি�িতর �কান�ই আপনার ��ে�

�েযাজ� না হয়, এবং আপিন বত� মােন অপসারণ �িসিডং এ

থােকন, আপিন �িসিকউেটািরয়াল িডসি�শন নােম পিরিচত

এক ধরেণর �াণ পাওয়ার �যাগ� হেত পােরন।

DACA সংর�ণ করা হয়

নত�ন �েয়ােগর অ�ািধকার�িল ICE কােক ল�� করেব তা

সীিমত কের ইিমে�শন আইন জ�ল। �কানও ব�ি� বা ব�বসােয়র সােথ

আপনার পিরি�িত িনেয় আেলাচনা করার সময় অনু�হ কের

সতক�  থাকেবন।

এমন অিভবাসন সরবরাহকারী আেছন যারা আপনােক িমথ�া

�িত�িত িদেয় বা ভ�ল তথ� িদেয় আপনার সােথ জািলয়ািত

করার �চ�া করেত পাের।

আপনার পিরি�িত স�েক�  আইনী পরামেশ�র জন� আপনার

�কানও আইনজীবী বা িডপাট�েম� অব জাি�স (DOJ)

�ীকৃত �িতিনিধর সােথ কথা বলা উিচত।

�কানও "�নাটািরও" ��ােভল এেজ�, ট�া� ��তকারী, ফম�

��তকারী বা �নাটাির �থেক অিভবাসন সহায়তা কখনই

�নেবন না। মািক� ন যু�রাে�, "�নাটািরও" একজন আইনজীবী

নয়!

আপনার যিদ আপনার মামলায় সহায়তা �েয়াজন হয় বা

সাধারণ অিভবাসন স�িক� ত �� থােক:

NYS এর বািস�ারা: িনউ অ�ােমিরকান অিফস-এর

হটলাইেন এখােন কল ক�ন 1-800-566-7636 

NYC এর বািস�ারা: িস� �ারা অথ�ায়ন করা, িবনামূেল�,

এবং িনরাপদ আইনী সহায়তার জন� 311 কল ক�ন এবং

“ActionNYC” বলুন

হটলাইন�িল িবনামূেল� এবং �গাপনীয় এবং ব� ভাষায়

সাহায� পাওয়া যায়।

অিভবাসন জািলয়ািত স�েক�  সেচতন হন

5NYIC
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অিভবাসন
আপিন আপনার অ�াটিন�েক আপনার মামলার জন� িনযু�

সরকারী অ�াটিন�র সােথ �িসিকউেটািরয়াল িডসি�শােনর

স�াবনা খুঁেজ �দখার জন� বলেত পােরন। যিদ আপনার

মামলায় একজন আইনী �িতিনিধ না থােকন, �সে�ে�

আপিন সরকাির অ�াটিন�েক আপনার �নানীর সময় িজ�াসা

করেত পােরন �য আপিন �িসিকউেটািরয়াল িডসি�শােনর

�যাগ� িক না। �কানও আইনজীবী �পেত পােরন িকনা তা

�দখার জন� আইনী পরামশ� �পেত:

NYS এর বািস�ারা: িনউ অ�ােমিরকান অিফস-এর

হটলাইেন এখােন কল ক�ন 1-800-566-7636 

NYC এর বািস�ারা: িস� �ারা অথ�ায়ন করা, িবনামূেল�,

এবং িনরাপদ আইনী সহায়তার জন� 311 কল ক�ন এবং

“ActionNYC” বলুন



SUNY এবং CUNY-এর িশ�াথ�রা, যােদর বাৎসিরক

পািরবািরক আয় $125,000 পয��, এে�লিসওর

�লারিশপ-এর মাধ�েম �উশন-ি� কেলেজর জন� আেবদন

করেত পাের৷ 

2021-22-এর জন� এে�লিসওর �ালরিশেপর জন�

আেবদন করার �ি�য়া� এখন 2021-এর বসে� �থম-বার

কেলেজ আসা িশ�াথ�েদর এবং বত� মান কেলজ িশ�াথ�

যারা কখনও এে�লিসওর �লারিশপ পায়িন তােদর জন�

�খালা আেছ৷ আেবদেনর সময়সীমা হেলা 31 আগ� 2021।

�ঘাষণা� এখােন �দখুন:

governor.ny.gov/news/governor-cuomo-

announces-excelsior-scholarship-

application-open-new-applicants-2021-22

�যাগ�তা স�িক� ত তেথ�র জন� অথবা আেবদন করার জন�,

�দখুন hesc.ny.gov/excelsior

Senator José Peralta New York State DREAM

Act অনিথভ�� এবং অন�ান� িশ�াথ�েদর �িত NYS-�দ�

অনুদান এবং বৃি��িলর �িত নাগাল�া�তা �দান কের �য�

তােদর উি� িশ�াসং�া� ব�েয়র ��ে� সহায়তা কের৷

আরও তেথ�র জন� অথবা আেবদন করার জন�, �দখুন

hesc.ny.gov/dream

এে�লিসয়র �লারিশেপর জন� আেবদন�িল 31 আগ�

পয�� �খালা থাকেব।

িনউইয়ক�  �বাড�  অফ িরেজ�স অগা� 2021 এর িরেজ�স

পরী�া বািতল কেরেছ এবং এখন িরেজ�স পরী�ার সােথ

য�ু হাই �� ল িশ�াথ�েদর জন� িডে�ামার চািহদা�িলেত

ছােড়র অনুমিত �দেব।

এে�লিসওর �লারিশপ

NYS ি�ম অ�া� 

COVID-19 এর কারেণ ��াজেুয়ট হওয়ার চািহদা�িলেত

পিরবত� ন ও ছােড়র িবশদ ব�াখ�ার জন�:

advocatesforchildren.org/covid-19-

updates#testing

2021 সােলর 15 জলুাই �থেক, 18 বছেরর কম বয়সী

িশ�েদর অিধকাংশ িপতামাতারা িশ� কর ��িডেটর মাধ�েম

সরকােরর কাছ �থেক মািসক �পেম� �পেত �� করেবন, যা

এক� পিরবারেক বা�ােদর �বেড় ওঠার �িতিদেনর ব�য় বহন

করেত সহায়তা করার উে�েশ� �দওয়া হে�।

আপনার িশ� বা িনভ� রশীল ব�ি�র অবশ�ই এক� সামািজক

সুর�া ন�র থাকেত হেব এবং আেমিরকা যু�রাে�র নাগিরক,

মািক� ন জাতীয়, বা একজন �ায়ী বািস�া হেত হেব।

�যসব িপতামাতারা তােদর স�ানেদরেক তােদর কর িরটােন�র

উপর িনভ� রশীল িহসােব দািব কেরিছেলন তারা এই সুিবধা�

পােবন এমনিক তারা �কানও উপাজ�ন না কের থাকেলও বা

�কানও কর ঋণী হেলও।

আরও �বিশ তেথ�র জন� বা আপনার �যাগ�তা যাচাই এর জন�

irs.gov/childtaxcredit �দখুন।

NYC বাসী�ারা:

আপনার �যাগ�তা িনধ�ারেণর জন� ACCESS NYC ট�ল

ব�বহার ক�ন: access.nyc.gov/programs/

child-tax-credit-ctc

�যসব পিরবার�িল 2019 বা 2020 সােলর তােদর কর

ফাইল কেরন িন তারা 2020 সােলর কর িরটান�

িবনামূেল� ফাইল করার জন� NYC Free Tax Prep

ব�বহার করেত পােরন যিদ তারা $68,000 বা এর �চেয়

কম উপাজ�ন কেরন: nyc.gov/taxprep

িরেজ�স পরী�ার পিরবত�ন

িশ� কর ��িডট

িশ�া
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-excelsior-scholarship-application-open-new-applicants-2021-22
https://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/financial-aid/types-of-financial-aid/nys-grants-scholarships-awards/the-excelsior-scholarship.html
https://www.hesc.ny.gov/dream/
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ফলাফেলর জন� আপনার কাউি� িনব�াচন �বাড�  �দখুন:

www.elections.ny.gov/CountyBoards.html

8 ই অে�াবর: সাধারণ িনব�াচেন �ভাট �দওয়ার জন�

�রিজ�ার করার সময়সীমা

26 �শ অে�াবর: সাধারণ িনব�াচেন অনুপি�ত ব�ালেটর জন�

আেবদেনর সময়সীমা

23-31 �শ অে�াবর: সাধারণ িনব�াচেনর �থম িদেক �ভাটদান

সকল স�দােয়র সদস� যারা �ভােটর জন� �যাগ�, তােদর

আগামী িনব�াচন�িলেত �ভাট �দওয়ার জন� উৎসাহ �দওয়া

হে�।

জনু 2021 িনব�াচেনর ফলাফল

সাধারণ িনব�াচন: 2 রা নেভ�র, 2021

NYS �বাড�  অব ইেলকশন: www.elections.ny.gov/

VotingRegister.html

NYC �বাড�  অব ইেলকশন: vote.nyc/page/register-

vote

অনলাইেন �রিজ�ার ক�ন (আপনার কােছ NYS �াইভার

লাইেস�, পারিমট বা নন-�াইভার আইিড থাকেল):

voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter

�ভাটাররা িনউইয়ক�  িস� ব�তীত, �যখােন �ভাটারেদর �কানার

মাধ�েম এক� �থম িদেকর �ভাটদােনর সাইট বরা� করা

হেয়েছ, �য কাউি�েত বসবাস করেছন �সখােন �য �কানও

�থম িদেকর �ভাটদান �কে� �যেত পােরন।

যিদ আপনি িব�াস কেরন �য আপিন �যাগ� �ভাটদাতা এবং

�ভাটদােনর জন� সময় মত নাম নিথভ�� কেরেছন, িক�

আপনার নাম �ভাটাদাতােদর তািলকায় পাওয়া যাে� না,

তাহেল আপিন এক� �িভশনাল অথবা অ�ািফেডিভট

�ভাটপে�র জন� অনুেরাধ করেত পােরন৷

আপিন �থমবােরর �ভাটার হওয়া সে�ও আপনার �ভাটদােনর

জায়গায় আইিড �দখােত হেব না।

আপিন গৃহহীন হেলও আপিন �ভাট িদেত পােরন।

িকছ� পিরি�িতেত, যিদ আপিন �কানও অপরােধর জন� �দাষী

সাব�� হন তেব আপিন তা সে�ও �ভাট �দওয়ার �যাগ� হেত

পােরন।

আরও �যাগ�তার চািহদার জন�: nyccfb.info/nyc-

votes/how-to-vote/know-your-rights

িনউ ইয়ক�  ��ট এর িকছ�  কম�রা �ভাট দােনর জন� দইু ঘ�া

পয�� �পইড টাইম বা অথ��দান করা সময় পাওয়ার �যাগ�।

আপিন �যাগ� িক না তা �দখুন এখােন:

www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/Time

OffToVoteFAQ.pdf

�ভাট িদেত �রিজ�ার ক�ন

�ভাটদােন আপনার অিধকার 

গণত�
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https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
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COVID-19 সং�া� রীিত�িলর অনুবিত� তার জন�

�েয়াজনীয় সরবরাহ এবং উপাদান�িল

অন�ান� COVID-19 সং�া� নিথভ�� খরচ�িল

আেবদন করার ��ে� আপনােক িবনামূেল� সাহায� করার

জন� আপনার অ�েলর এক� �িত�ান খুঁেজ পাওয়ার জন�:

nysmallbusinessrecovery.com/partners/

county

NYS �রে�ারঁা ি�িত�াপকতািভি�ক কায��ম

�য �রে�ারঁা�িল পীিড়ত এবং সংখ�ালঘু স�দায়�িলর

িনকট খাদ� সরবরাহ কের �স�িলর �িত $25 িমিলয়ন

তহিবল সং�ানিভি�ক অনুদান৷

অনুদানমূলক তহিবল�িল �রে�ারঁা�িলেক খাদ� উপাদান,

��িত এবং ভ�রু জনসাধারেণর িনকট খাবার সরবরাহ

সং�া� খরচ�িল পুন��ার করেত স�ম করেব৷

কম�-�ফরত-আসা �রে�ারঁা�িলর জন� ট�া� ��িডট

িনউ ইয়ক�  িস�র মেধ� অথবা NYS �া�� দ�েরর �ারা

অনুেমািদত িনউ ইয়ক�  ��েটর অ�ভ���কমপে� পর�র

30 িদেনর জন� �যেকান এক� কমলা অথবা লাল

অ�েলর �ছাট, �িনভ� র মািলকানাধীন �রে�ারঁা�িলর

জন�৷

এই $35 িমিলয়ন কায��ম� COVID-�ভািবত

�রে�ারঁা�িল �িত �রে�ারঁার কম�েদর কেম�-�ফরত-

আনার জন�, NYS �রে�ারঁা�িলেত িনেয়াগ বৃি� করার

উে�েশ� এক� উ�ীপনা �দান কের৷

�যাগ� ব�বসা�িল, ব�বসা �িত $50,000 পয��,

িনেয়াগকৃত কম� �িত $5,000-এর ট�া� ��িডট-এর

জন� �যাগ�৷

এই কায��ম�িল কখন চালু হেব �সই স�েক�  সতক� তা

পাওয়ার জন� সাইন আপ ক�ন এবং এখােন আরও তথ�

উপল�: nyic.me/3hmDKj4

�ছাট ব�বসাসং�া� সং�ান�িলর জন�, �দখুন

nyic.me/2SznL6Q

অিতির�ভােব �রে�ারঁা পুন��ারিভি�ক কায��ম�িল শী�ই

আসেছ

িনউ ইয়ক�  ��ট, COVID-19 অিতমািরর �ারা �ভািবত �ছাট

ব�বসা�িলর জন�, �য�িল 1লা মাচ� , 2019 তািরেখ অথবা

তার পূেব� চালু িছল, এক� অনুদানিভি�ক কায��েমর �ঘাষণা

কেরেছ৷ অনুদােনর রািশ�র পিরিধ, 2019-এর �মাট �াি�র

উপর িনভ� রশীলভােব, $5,000 �থেক $50,000-এর মেধ�৷ 

আেবদন এখন �হণ করা হে�! এখােন আেবদন ক�ন

nysmallbusinessrecovery.com

আেবদন করার জন� �েয়াজনীয় নিথপ�:

2019 এবং 2020-এর জন� ব�বসািয়ক আয় কর

িরটান��িল

ব�বসার �ান এবং বত� মান পিরচালেনর �ামািণক

ব�বসার মািলেকর তথ�: নাম, �কানা, �সাশাল

িসিকউির� ন�র, �ফান ন�র, ইেমল, মািলকানার

শতকরা অংশ, এবং ব�বসা�র 20%-এর অিধক

মািলকানাসহ �যেকান মািলেকর সিচ� পিরচয়প�

কম� সংখ�ার �ামািণক

W-9 এবং ব�া� অ�াকাউ� স�িক� ত তথ�

অনুদান�েক আবিশ�কভােব, িন�িলিখত�িলেক অ�ভ���

কের, COVID-19 স�িক� ত �িত�িলর অথবা 1লা মাচ� ,

2020 এবং 1লা এি�ল, 2021-এর মেধ� করা খরচ�িলর

জন� ব�বহার করা যােব:

কম�তািলকা

বািণিজ�ক ভাড়া

িবমা খরচ

অত�াবশ�কীয় পিরেষবা মূল�

পােস�ানাল ��ােটকশন ইকুইপেমে�র (PPE) মূল�

িহ�ং, �ভি�েলশান এবং এয়ার কি�শিনং মূল�

সর�ােমর মূল�

িনউ ইয়ক�  ��ট অিতমাির স�িক� ত ব�বসা পুন��ারমলূক

উেদ�ােগর �ঘাষণা কেরেছ, �য� অ�ভ��� হয়, �ছাট

ব�বসা�িলেক COVID-19 অিতমািরর �থেক পুন��ােরর

��ে� সাহােয�র জন� তহিবল সং�ােনর একািধক কায��ম

অ�ভ��� কের৷

NYS অিতমাির �ছাট ব�বসা পুন��ারিভি�ক অনুদান
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িনউ ইয়ক�  রাজ� এককালীন পূেব�র �থেক কায�কর অথ�

�দােনর জন� $2.1 িবিলয়ন ডলার িনধ�ারণ কেরেছ (27 �শ

মাচ� , 2020 �থেক 1 লা এি�ল, 2021 এর সময়কােলর

জন�) COVID-19 অিতমারী চলাকালীন চাকির বা আয়

হািরেয়েছন এমন �যাগ� কম�েদর জন�।

�যাগ� হওয়ার জন�, আপিন অবশ�ই:

িনউ ইয়েক� র বত� মান বািস�া হন

27 �শ মাচ� , 2020-র আেগ িনউইয়েক�  বসবাস কেরেছন

2020 সােলর �ফ�য়ািরর পের মজিুর বা আয় এই

কারেণ হািরেয়েছন:

COVID-19 স�িক� ত �বকার�, আংিশক �বকার�,

বা কােজর �মতা

COVID-19 স�িক� ত একজন যার উপাজ�েন সংসার

চেল বা গৃেহ �ধান আেয়র উৎেসর মৃত� � বা অ�মতা

�বকার বীমা বা �ফডােরল COVID-19 স�িক� ত আেয়র

�াণ পাওয়ার �যাগ� নন

আইেনর কায�কর তািরেখর 12 মাস আেগ 26,208

ডলােরর �বিশ আয় কেরিন

2021 সােলর এি�েল িনউইয়ক�  রাজ� এ��� েডড ওয়াক� াস�

ফা� পাস কের!

�দেশ - �থম এই কম�সিূচ এমন কম�েদর সরাসির নগদ

সহায়তা �দান করেব যারা রাজ� �বকার� সুিবধা বা

�ফডােরল COVID- স�িক� ত আয় �ােণর অেযাগ�।

বাদ পড়া কম�েদর তহিবল

�িমকগণ সুিবধার দ�ু �েরর এক�র জন� �যাগ� হেব:

�থম �র: ট�াে�র আেগ 15,600 ডলার �মাট সুিবধা

(52 স�ােহর মেধ� 300 ডলার / স�ােহর সমত�ল�)

ি�তীয় �র: ট�াে�র আেগ 3,200 ডলার �মাট সুিবধা

(িতন� �ফডােরল ি�মুলাস �চেকর �যাগফেলর সমত�ল�)

জািলয়ািত এিড়েয় চলুন! অ�াি�েকশন�িল এখনও উপলভ�

নয়।

তহিবল িবতরেণর জন� NYS�ক অবশ�ই এক� নত�ন

��া�াম �তির করেত হেব।

NYS সরকারী এবং অলাভজনক সং�া�িল  ��া�াম�

অ�াি�েকশন�িলর জন� উ��� হেল �ঘাষণা করেব।

তহিবেলর জন� আেবদন করার জন� �কানও �াইেভট

অ�াটিন� বা অন� �কানও ব�ি�েক িনেয়াগ করেবন না।

আইেনর বা�বায়েনর স�েক�  আরও তথ� এবং আপেডেটর

জন�: fundexcludedworkers.org

অথ�নীিত
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�বকার� বীমা (UI) কম� বা আয় হািরেয়েছন এমন �যাগ�

ব�ি�েদর সা�ািহক অথ� �দান কের।

কংে�স আরও ধরেণর কাজ এবং �িমকেদর কভার করার

জন� UI �সািরত কেরেছ এবং তােদর কােজর অনুেমাদন

�পেল অেনক অিভবাসী �িমকগণ এই সুিবধার জন� �যাগ�

হেবন।

UI এর জন� �যাগ� �ক?

আপিন িনেজর �কানও �দাষ ছাড়াই আপনার চাকির�

হািরেয়েছন, বা আপনার কােজর িকছ�  সময় হািরেয়েছন।

আপিন ��ত, ই��ক, এবং কাজ করেত স�ম (আেবদন

করার সময় এবং পুেরা সময় ধের যখন আপিন সুিবধা

পাে�ন, আপনার অবশ�ই কােজর অনুেমাদন থাকেত

হেব)

UI এর �যাগ�তার জন� নূ�নতম পিরমাণ কােজর ইিতহাস

এবং �বতেনর �েয়াজন, এবং �-িনযু� কম�েদর ��ে�

�েযাজ� নয়।

প�ানেডিমক আনএ�য়েম� অ�ািসসেট� (PUA) উপলভ�

যিদ আপিন �থাগত ইউআইেয়র জন� �যাগ� না হন, COVID-

19 এর কারেণ আপিন আয় বা চাকরী হািরেয়েছন এবং

আপিন িন�িলিখত িবভাগ�িলর মেধ� এক�র সােথ

সাম�স�পূণ�:

�-িনযু�, �ত� �কাদার, ি�ল�া�ার, িগগ বা অ�াপ-

িভি�ক কম�

পাট�-টাইম চাকরী খুঁজেছন এমন কম�

সংি�� কােজর ইিতহাস সহ কম�

পািরবািরক যে�র �েয়াজেন বা COVID-19 স�িক� ত

পিরি�িত �যমন �কায়ারা�াইন হওয়ার কারেণ তােদর

চাকির �ছেড় িদেত হেয়িছল এমন কম�

�সািরত �বকার ভাতা�িল �সে��র 2021 পয�� উপল�৷

�বকার� বীমা
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অনলাইেন আেবদন ক�ন:

unemployment.labor.ny.gov

ইউআই সুিবধার জন� আেবদেনর আেগ আপনােক এক�

NY.gov আইিড �তির করেত হেব। অ�াকাউ� �তির

করার জন� িনি�ত ক�ন �য এক� ইেমল �কানা

রেয়েছ।

অনলাইন আেবদন� �কবল ইংেরজী এবং ��ািনশ

ভাষায় উপলভ�।

�ফােন আেবদন করেত, 1-888-209-8124-এ কল ক�ন

অ�ত আট� ভাষায় �দাভাষীর সুিবধা পাওয়া যায়।

আপিন যিদ �বণ �িতব�ী হন তেব 1-888-783-

1370-এ কল ক�ন

আপিন ওেয়বসাইট-এ �েবশ করেত না পারেল বা �ফান না

�পেল, �চ�া চািলেয় যান। অেনক িনউ ইয়ক� -এর অিধবাসীবৃ�

�বকারে�র সুেযাগ�িল অ�াে�স করার �চ�া করেছন।

আপিন �য পিরমাণ সুিবধা�িল পােবন তা হ'ল আপনার

পূব�বত� সা�ািহক মজিুরর এক� শতাংশ, কমপে� 4 ঠা

�সে��র, 2021 পয�� �িত স�ােহ অিতির� 300 ডলার

সহ।

প�ানেডিমক আনএম�য়েম� অ�ািসসেট� 2021 সােলর

�সে��র মাস পয�� পুনন�বীকরণ করা হেয়েছ।

িনউ ইয়ক� -এর অিধবাসীবৃ� এখন তােদর আরও �বিশ

ইউআই সুিবধা বজায় �রেখ পাট�-টাইম কাজ করেত পাের:

dol.ny.gov/unemployment/partial-

unemployment-eligibility

সুিবধা�িল পাওয়া অব�াহত রাখেত আপনােক অবশ�ই �িত

স�ােহ আপিন �য �বকার আেছন তা �ত�ািয়ত করেত হেব।

পাবিলক চাজ� পরী�ার অধীেন �বকার� সুিবধা�িল িবেবিচত

হয় না।
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িকছ� িনিদ� � ধরেণর জায়গা এবং পিরি�িত রেয়েছ �যখােন

ICE সাধারণত অিভবাসন �েয়াগ চালনা কের না। এ�িলেক

"সংেবদনশীল অব�ান" বলা হয়।

সংেবদনশীল অব�ােনর উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ: �� ল,

হাসপাতাল এবং ধম�য় �িত�ান; এবং পাবিলক অনু�ান�িল

�যমন িববাহ, �কাশ� �িতবাদ এবং অে���ি�য়া।

এ� �জেন রাখা ���পূণ� �য এ� এক� ICE নীিত এবং �য

�কানও সময় পিরবত� ন হেত পাের।

িস� এবং অন�ান� িমউিনিসপ�াল �কাট� সহ িনউ ইয়ক�  ��ট

আদালত�িলেত অিভবাসীেদর হািজর হেত �ফডােরল

অিভবাসন এনেফাস�েম� বাধা িদে� দীঘ�িদেনর এই উে�গ

সমাধােনর জন� গভণ�র কুওেমা 2020 সােলর 15 ই িডেস�র

��ােট� আওয়ার �কাট�স এ�-এ �া�র কেরিছেলন। 

এখন, রাজ�, শহর এবং িমউিনিসপ�াল আদালত�িলেত ICE

আর ব�ি�েদর ���ার করেত পাের না এবং তারা আর

জিুডিসয়াল ওয়াের� ছাড়া রাজ�, শহর ও িমউিনিসপ�াল

আদালত�িলেত যাওয়া বা চেল যাওয়া ব�ি�েদর আর ���ার

করেত পাের না।

সংেবদনশীল অব�ান�িল

অিভযােনর িবষেয় িরেপাট� করেত 212-725-6422-এ

ইিম��া� িডেফ� ��ােজ�-�ক (আইিডিপ) কল ক�ন।

অিভবাসন স�িক� ত তথ� এবং �রফােরল�িলর জন�, 

NYS অিফস ফর িনউ আেমিরকানস-�ক এখােন 

1-800-566-7636 কল ক�ন।

ICE যিদ আপিন বা আপনার পিরিচত কারও সােথ �যাগােযাগ

কের তেব িন�িলিখত িবষয়�িল �নাট ক�ন:

কখন এবং �কাথায় ঘেটিছল?

ICE এেজ�রা কীভােব িনেজেদর উপ�াপন করেলন?

তারা িক পুিলশ বেল ভান কেরেছন বা তােদর পিরচয়

িদেত অ�ীকার কেরেছন?

ICE এেজ�রা কী বেলেছন?

তারা িক �কানও বািড়েত �েবশ করার জন� িমথ�া

বেলেছন, কাউেক ভয় �দিখেয়েছন, বা �মৗিখক বা

শারীিরক শি� ব�বহার কেরেছন?

স�িত �দওয়া হেয়িছল িক?

�েবশ বা অনুস�ােনর জন� যিদ স�িত না �দওয়া হেয়

থােক, তেব ICE এেজ�রা কীভােব �িতি�য়া

�দিখেয়িছেলন?

আইন বা অিভবাসন �েয়ােগর সােথ �কানও িমথি�য়ােত,

সবেচেয় ���পূণ� প�িত�িল যা মেন রাখেত হেব তা হ'ল:

শা� থাকুন

নীরব থাকুন (আপিন �কাথায় জ��হণ কেরেছন বা

মািক� ন যু�রাে� কীভােব �েবশ কেরিছেলন তা উে�খ

করেবন না)

িবশদ এবং নাম �রকড�  ক�ন

�দৗড়ােবন না

�কানও নিথেত �া�র করার বা �কানও �ে�র উ�র

�দওয়ার আেগ আপনার আইনজীবীর সােথ কথা বলার

জন� অনুেরাধ ক�ন

যিদ আপিন কথা বেলন, িমথ�া বলেবন না

আপনার বািড়েত িবেশষ সুর�া রেয়েছ যা পাি�ক

জায়গা�িলেত �নই। এক� পাি�ক এবং ব�ি�গত

জায়গার মেধ� পাথ�ক� �বাঝা আপনােক আপনার

�দারেগাড়ায় দঁাড়ােনা অিভবাসন এনেফাস�েম�-এর

(�েয়াগ) সােথ মানিসক চাপযু� �মাকািবলা পিরচালনা

করেত এবং স�াব� �িত এড়ােত সহায়তা করেত পাের।

ইিমে�শন এ� কা�মস এনেফাস�েম� (ICE) বা অন�ান�

আইন �েয়ােগর সােথ যখনই কাজ করা হয় তখন

স�দােয়র সদস� এবং িম�েদর তােদর অিধকার স�েক�

সেচতন হওয়া উিচত।

ICE এর সােথ িমথি�য়া করা

আপনার 

অিধকার�িল জানুন
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এক� ঘৃণা সং�া� অপরাধ এমন এক� অপরাধ যা প�পাত

�ারা অনু�ািণত হয়।

�কানও ব�ি� ঘৃণা সং�া� অপরাধ কের যখন িনিদ� � বিণ�ত

অপরাধ�িলর মেধ� এক�  তােদর জািত, বণ�, জাতীয় উৎস,

পূব�সূির, িল�, ধম�, ধম�য় চচ� া, বয়স, �িতব�ীতা বা �যৗন

অিভমুখ স�েক�  ধারণা বা িব�ােসর কারেণ কাউেক িশকার

িহসােব িচি�ত কের করা হয়, বা যখন এই জাতীয় �কানও

ি�য়াকলাপ �সই ধরেণর ধারণা বা িব�ােসর ফল��প করা

হয়।

গভন�র কুওেমা িনউইয়ক�  রাজ� জেুড় প�পাত �েরািচত

�মিক, হয়রািন এবং সিহংসতার িরেপাট� �বেড় যাওয়ার

িব�ে� লড়াইেয়র জন� �হট �াইমস টা� �ফাস� �তির

কেরিছেলন।

ঘৃণা সং�া� অপরােধর িরেপাট� করা হেল, আপনার

অিভ�তা, পিরচয় এবং অন�ান� সম� তথ� �গাপনীয় থােক।

সা�িতক মাস�িলেত, অিভবাসী স�দােয়র সদস�েদর

িব�ে� ঘৃণা সং�া� অপরােধর সংখ�া বিৃ� �পেয়েছ।

ঘৃণা সং�া� অপরাধ কী?

আপিন যিদ িকছ�  �দখেত পান বা ঘৃণা সং�া� অপরােধর

িশকার হন, তা পিুলেশ জানান এবং NYS িডিভশন অব

িহউম�ান রাইটস-এ কল ক�ন। 1-888-392-3644-এ কল

ক�ন বা 81336-এ “HATE” (�হট) �ট�ট ক�ন।

আপিন বা আপনার পিরিচত �কউ যিদ �কানও অপরােধর

িশকার হেয় থােকন তেব NYS অিফস অব িভি�ম সািভ� েসস

িচিকৎসার িবল-এর ব�াপাের এবং কাউে�িলং-এর ব�য়,

কবর �দওয়া ও অে��� ি�য়ার ব�য়, হারােনা মজিুর এবং

অন�ান� ধরেণর সহায়তার ��ে� সাহায� করেত পাের। 1-

800-247-8035-এ কল ক�ন বা  ovs.ny.gov–এ যান।

পাি�ক অ�াডেভােকট

212-669-7250

ম�ানহাটান িডি�� অ�াটিন�

212-335-3100

manhattanda.org/victim-resources/hate-

crimes

�কিলন িডি�� অ�াটিণ�

718-250-4949

brooklynda.org/hate-crimes-bureau

কুইনস িডি�� অ�াটিণ�

718-286-6000

এনওয়াইিস কিমশন অন িহউম�ান রাইটস

718-722-3131 

nyc.gov/cchr

�সফ হরাইজন িভি�ম অ�ািস��া�

1-866-689-4357

নাসাউ কাউি� িডি�� অ�াটিণ�

526-571-3505

nassauda.org

নাসাউ কাউি� িডি�� অ�াটিণ�, অিফস অব ইিম��া�

অ�ােফয়াস�

516-571-7756

নাসাউ কাউি� এি�িকউ�ভ লরা কুরান

516-571-3131

সােফাক কাউি� িডি�� অ�াটিণ�

631-853-4161

suffolkcountyny.gov/da

সােফাক কাউি� �পািলস িডপাট�েম�, �হট �াইমস ইউিনট

631-852-6323

সােফাক কাউি�, িডপাট�েম� অব মাইনির� অ�ােফয়াস�

631-853-4738

ওেয়�েচ�ার কাউি�, িহউম�ান রাইটস কিমশন

914-995-7710

humanrights.westchestergov.com

NYC এবং আেশপােশর কাউি�র বািস�ােদর জন�

NYC �ত:

NYC-র বাইের:

ঘণৃা সং�া� 

অপরাধ
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আপিন বা আপনার পিরিচত কােরার যিদ িনখরচায় আইিন

সহায়তার �েয়াজন হয়, তেব 1-800-566-7636-এ

হটলাইেন কল ক�ন। সম� কেলর তথ� �গাপনীয়। 200+

ভাষায় সহায়তা উপলভ�।

COVID-19 অিতমারীর সব�েশষ তেথ�র জন�, 

িনউইয়েক�  COVID-19 �কার তথ� ny.gov/vaccine–এ

পান।

�া�� কভােরেজর জন� আেবদন ক�ন: 1-855-355-5777

-এ কল ক�ন বা nystateofhealth.ny.gov–এ যান।

মানিসক �া�� পিরেষবা স�েক�  ���িলর জন� বা মানিসক

�া��েসবা সরবরাহকারীর স�ােনর জন�, 1-800-597-

8481-এ কল ক�ন বা omh.ny.gov–এ যান।

আপিন যিদ কেরানাভাইরাস সং�া� জ�রী অব�ার কারেণ

উে�গ অনুভব কেরন, তেব 1-844-863-9314-এ কল

ক�ন।

ন�াশনাল সুইসাইড ি�েভনশন লাইফলাইন: আপনার জীবন বা

অন� কারও যিদ আস� িবপদ�� হেয় পেড়, 911-এ কল

ক�ন। আপিন যিদ সংকেট পেড় থােকন এবং তাৎ�িণক

সাহােয�র �েয়াজন হয় তেব 1-800-273-8255-এ কল

ক�ন বা 741-741-এ “GOT5” �ট�ট ক�ন।

গাহ��� সিহংসতা: যিদ আপিন বা অন� �কউ এক� স�েক� র

মেধ� থােকন তা অন� �মৗিখক, শারীিরক বা �যৗন িনয�াতন, বা

অন� �কৗশল�িলর মাধ�েম অন� �কানও ব�ি�র �ারা িনয়ি�ত

হেয় থােক, এনওয়াইএস ঘেরায়া সিহংসতা হটলাইন 1-800-

942-6906-এ কল ক�ন।

এনওয়াইএস অিফস ফর িনউ আেমিরকানস

NYS িডপাট�েম� অব �হলথ

1-888-364-3065-এ হটলাইেন কল ক�ন বা

ny.gov/coronavirus–এ যান।

NYS অিফস অব �ম�াল �হলথ

িডপাট�েম� অব �লবার �িমকেদর িনরাপ�া এবং �া��,

মজিুর এবং কােজর পিরি�িতর সুর�া িদেত এবং উ�ত

করেত �িত�িতব�।

মজিুর ও ঘ�া স�িক� ত আইন, কম�ে�ে�র �া�� ও সুর�া

স�ে� তথ�, বা অিভেযাগ দােয়র করার জন�, 1-888-469-

7365-এ কল ক�ন বা dol.ny.gov/safety-and-

health–এ যান।

�বকার বীমা স�েক�  সহায়তার জন�, 1-888-209-8124-এ

কল ক�ন বা dol.ny.gov/unemployment/

unemployment-insurance-assistance–এ যান।

বয়স, জািত, জাতীয় উৎস, িল�, �যৗন অিভমুখ, িল� পিরচয়

বা অিভব�ি�, �ববািহক ি�িত, অ�মতা, িমিলটারী ি�িত এবং

অন�ান� ��ণীর িভি�েত কম�সং�ান, আবাসন, ঋণ, িশ�া

এবং জনসাধারেণর থাকার জায়গার মেতা ��ে� িনউইয়েক�

িহউম�ান রাইটস আইন �বষম�েক িনিষ� কের।

আপনার যিদ মেন হয় �য আপনার সােথ �বষম�মূলক আচরণ

করা হেয়েছ তেব 1-888-392-3644-এ এক� অিভেযাগ

দােয়র ক�ন বা dhr.ny.gov–এ যান।

NYC বািস�াবৃ� যারা পিরেষবা সরবরাহকারী বা অন�ান�

িরেসাস�সমূেহর �খঁাজ করেছন তারা নীেচ �দওয়া

িডের�ির�িল �পেত পােরন:

িশ�া: nyic.org/covid-education-resources

কম�সং�ান: nyic.org/covid-employment-

resources

আিথ�ক: nyic.org/covid-financial-resources

খাদ�: nyic.org/covid-food-resources

�া��েসবা: nyic.org/covid-healthcare-

resources

�ু� ব�বসায়: nyic.org/covid-small-business-

resources

NYS িডপাট�েম� অব �লবার

NYS মানবািধকার িবভাগ

িনউ ইয়ক�  িস� COVID-19 পিরস�দ সমহূ

NYS পিরস�দ সমহূ
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https://www.nyic.org/covid-food-resources/
https://www.nyic.org/covid-healthcare-resources/
https://www.nyic.org/covid-small-business-resources/


িনউইয়ক�  ইিমে�শন �কােয়িলশন (NYIC) হল এক� আমে�লা

পিলিস এবং অ�াডেভােকিস সং�া যা পুেরা িনউইয়েক� র 200

�রও �বিশ অিভবাসী এবং শরণাথ� অিধকার �গা��র �িতিনিধ�

কের।

আমরা এক� িনউ ইয়ক�  ��ট ক�না কির যা আরও শি�শালী

কারণ সম� মানুেষরা �সখােন �াগত, তােদর �িত ন�ায� আচরণ

করা হয় এবং তােদর �� অনুসরণ করার সুেযাগ �দওয়া হয়।

আমােদর ল�� হ'ল অিভবাসী, সদস� এবং িম�েদর ঐক�ব� করা

যােত সম� িনউ ইয়েক� র অিধবাসীবৃ� সমৃ� হেত পাের।

New York Immigration Coalition

131 W 33rd St, Ste 610

New York, NY 10001

212 627 2227

nyic.org

এই ট�লিকট বা এেত থাকা তথ� স�েক�  আপনার যিদ �� বা

ম�ব� থােক তেব অনু�হ কের �যাগােযাগ ক�ন:

Bryan Lee

blee@nyic.org

এই নিথ� অনলাইেন অথবা অন� ভাষা�িলেত �দখার জন� �দখুন

nyic.org/KYR অথবা এই �কাড ��ান ক�ন:

https://www.nyic.org/
http://nyic.org/KYR

