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এনওয়া ই িস :  COV I D - 1 9  ির েসা স�  ট� ল িক ট
JUNE  2 0 2 0

সবেচেয় সা�িতক তেথ�র অনুস�ানকারী িনউইয়ক� বাসীরা, COVID বা COVIDESP (��ািনশ ভাষার জন�) 692-692 এ
বাত� া পাঠােত পােরন বা িনউ ইয়ক�  ��ট �া�� িবভােগর কেরানাভাইরাস হটলাইেন 1-888-364-3065 ন�ের �ফান করেত
পােরন।

এনওয়াইিসেত আপিন অিভবাসন ি�িত, �া�� বীমা পিরিধ বা �দােনর �মতা িনিব�েশেষ সহায়তা �পেত পােরন। আপনার
যিদ িচিকৎসা সং�া� য� �পেত বা �কািভড-19 এর জন� পরী�া করােত সহায়তা �েয়াজন হয়, তাহেল 311 এ �ফান
ক�ন।

গভন�র কুেয়ােমা �যভােব �ঘাষণা কেরেছন সব NYC �� ল�িল িশ�া বেষ�র সমাি� পয�� ব� থাকেব। NYC িশ�াথ�রা
দরূবত� িশ�ায় অংশ�হণ করেব বেল আশা করা হে�।

400 এর �বিশ NYC �� ল �লােকশেন িবনামেূল� �সামবার �থেক ��বার সকাল 7:30 টা �থেক দপুরু 1:30 টা পয��
�যেকান মানুেষর জন� ��ব এ� �গা খাবােরর পিরেবশন করা হে�, এবং �েত�ক িদন �যেকান িনউ ইয়ক� বাসীর জন�
িতনবার খাবােরর পাওয়া যায়। িনউ ইয়ক� বাসীরা সবেচেয় কােছর খাওয়ার পিরেবশন করা জায়গা� এখােন খেুজ �পেত
পােরন: https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx.

ইিমে�শন �কাট�স, আইিসই এবং ইউএসিসআইএস হাল নাগাদ: এনওয়াইিস ইিমে�শন �কাট�স (�ডওেয় এবং �ফডােরল
�াজা) পরবত� িব�ি� না হওয়া পয�� ব� থাকেব। সম� আইিসই ব�ি�গত �চক-ইন�িল বািতল করা হেয়েছ, তেব
�টিলেফািনক �চক-ইন�িল এখনও চলেছ। ইউএসিসআইএস ব� রেয়েছ এবং কমপে� 1 এি�ল পয�� সম� সা�াৎকার
বািতল করা আেছ।

অিভবাসী পিরবার�িল এখন অনলাইেন আদম�মাির পরূণ করেত পাের। আদম�মারী ফম��িল অনলাইেন স�ণূ� করা
�যেত পাের: https://my2020census.gov/ বা �ফান �ারা 844-330-2020।

কংে�স স�িত �বকার� িবমা (ইউআই)�ত বড় অ�ায়ী পিরবত� ন কেরেছ য� পেূব� �যাগ� না থাকা ব�ি�েদরেক ইউআই
�দান কের। আপিন যিদ একজন �বকার �হান বা িবনা �বতেন ল�া ছ��েত থােকন এবং আেমিরকা য�ুরাে�র নাগিরক, বা
কােজর অনমুিত সহ একজন অনাগিরক �হান, তাহেল আপিন NYS �ম িবভােগর ওেয়বসাইট এর মাধ�েম ইউআই এর
জন� দাবী ফাইল করেত পােরন এটা �দখার জন� �য আপিন �যাগ� িক না।
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 পব�  I :  এনওয়াইআইিস  কেরানারভাইরাস  �িতি�য়া
ক. �া��

�য েকান  িনউ  ইয়ক� বাসী  িনউ  ইয়ক�  িস�েত  311  ন�ের  �ফান  কের
(বা  www .nyc .gov/cov i d tes t )  বা  িনউ  ইয়ক�  ��ট  এর  অন�
�যেকান  জায়গা  �থ েক  িনউ  ইয়ক�  ��ট  COVID -19  হটলাইন
888 -364 -3065  ন�ের  �ফান  কের  COVID -19  পরী�া  করা েত
পা েরন।  কম  উপাজ� ন  থাকা  �য েকান  ব� ি�  অিভভাসন  ি� িত
িন িব� েশ েষ  িবনামূ েল�  িনউ  ইয়ক�  ��েট  COVID -19  পরী�া ,
মূল�ায়ন  এবং  িচ িকত্সা  �পেত  পা েরন।

আপিন  যিদ  িনউইয়ক�  িস�েত  থা েকন  এবং  উি�� ,  চাপযু�  বা
অিভভ� ত  �বাধ  কেরন  তাহ েল  NYC  ওেয়ল  এর  �িশ ি�ত
পরামশ� দাতা েদর  সা েথ  সংযু�  �হান ।  এছাড়াও  আপিন  65173

ন�ের  "WELL"  িল েখ  পাঠা েত  পা েরন  অথবা  অনলাই েন
h t tps : / /nycwe l l .c i t yofnewyo rk .us/es/  এ  চ�াট  করেত
পা েরন।  আপিন  যিদ  িনউইয়ক�  িস�র  বাই ের  থা েকন  এবং  উি�� ,

চাপযু�  বা  অিভভ� ত  �বাধ  কেরন ,  তাহ েল  আপিন  িনউ  ইয়ক�  ��ট
�া��  িবভা েগর  কেরানাভাইরাস  মান িসক  সহায়তা  হটলাই েন  1 -

844 -863 -9314  ন�ের  �ফান  করেত  পা েরন।

সব  িনউ  ইয়ক� বাসী  িন েজেক  স�াব�  কেরানা  ভাইরা েসর  সং�েশ�
আসা  ধের  িন েত  হেব।  এর  অথ�  হেলা  �য  COVID -19 -এর  �কানও
ল�ণ  না  থাকেলও  �েত�কেক  যথা  স�ব  বাড়ী েত  থাকেত  হেব।
ঘেরর  থাকার  সময় ,  সব  িনউ  ইয়ক� বাসী েক  িনজ� - �দখা েশানা
করেত  হেব।  িনজ� - �দখা েশানা  এর  অথ�  হেলা  আপিন  িন েজর
�র  পরী�া  করেবন  এবং  কা িশ ,  �াসক�  বা  গলা  ব�থার  জন�
সতক�  থাকেবন।  এটা  সিত�ই  ���পূণ�  �য  �যসব  �লাকেদর  এই
ল�ণ�িল  রেয়েছ  তা েদরেক  ঘের  থাকেত  হেব  এবং  তারা
কম��ল ,  �� ল ,  পাব িলক  অনু�ান  বা  �প  সমা েব েশ  উপি�ত  হেবন
না ।

USCIS  �ঘাষণা  কেরেছ  �য  কেরানাভাইরা েসর  জন�  িচ িকত্সা
�হণ  বা  পরী�া েক  ভিবষ� েত  পাব িলক  চাজ�  িব ে�ষেণ  ব�বহার
করা  হেব  না ।

এশীয় - িব েরাধী  বা  অিভভাসী - িব েরাধী  �বষেম�র  ঘটনা�িল  311

ন�ের  বা  িনউ  ইয়ক�  ��ট  �হট  �াইম  টা�  �ফাস�  হটলাই েন  1 -

888 -392 -3644  ন�ের  ির েপাট�  করা  যা েব।  

খ. অিভবাসন
অিভবাসন  আদালত  (6/12  পয�� ) :  আটক  না  করা  সব  �নানী�িল  বা িতল  করা  হেয়েছ।  NYC  আটক
না  করা  অিভভাসন  আদালত�িল  ( ��াডওেয়  এবং  �ফডারাল  �াজা )  পরবত�  িব�ি�  না  �দওয়া  পয��
�ধুমা�  ফাইল  করার  জন�  �খালা  থাকেব।  ভা িরক ,  বুফা েলা  এবং  বাটা িভয়া  আটক  করা  �নানী  এবং
ফাইল  করার  জন�  �খালা ।  আশা  করা  হে�  আদালত�িল  6/12  �থ েক  �াভা িবক  কাজকম�  ��  করেব।

USCIS  (6/4  পয�� )  সব  অ�া েপা েয়�েম��িল  বা িতল  করা  হেয়েছ  (এেত  অ�ভ�� �  হেলা  িফ�ার�প
এবং  আ�য়  সা�া ত্কার ) ।  USCIS  অিফস  �য�িল  বুফা েলা  এর  বাই ের  অবি�ত  �স�িল  6/4  �থ েক  িকছ�
কাজকম�  ��  করেব  িক�  ঐ  সমেয়  ব� ি�গত  অ�াপেয়�েম�  ��  করেব  না ।  USCIS  অিফস  �য�িল
িনউ  ইয়ক�  িস�র  বাই ের  অবি�ত  �স�িল  6/4  �থ েক  �াভা িবক  কাজকম�  ��  করেব  না ।
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NYC  এর  সব  �� ল�িল  িশ�া  বেষ�র  সমা ি�  পয��  ব�  থাকেব।  400  এর  �ব িশ  �� ল  �সামবার  �থ েক
��বার  সকাল  7 :30  টা  �থ েক  দুপু র  1 :30  টা  পয��  �য েকান  �লা েকর  জন�  িবনামূ েল�  ��ব  এ�  �গা
খাবা েরর  পিরেবশন  করেছ।  খাবার�িল  িন েয়  আসার  জন�  �কান  �র িজে�শন ,  আইিড ,  বা  তথ�ায় েনর
�েয়াজন  �নই।  �েত�ক  ব� ি�র  জন�  িদ েন  িতনবার  খাওয়ার  উপল�  আেছ  এবং  একই  সমেয়  �নওয়া
�য েত  পা ের।  কাউেক  িফ ির েয়  �দওয়া  হেব  না !  বেস  খাওয়ার  �কান  জায়গা  উপল�  �নই ,  সুতরাং  খাওয়ার
অবশ�ই  চ�েরর  বাই ের  খাওয়া  উিচত।  সবেচেয়  কাছাকা িছ  খাবা েরর  জায়গা িয়  খুঁ জেত  এখা েন  যান
h t tps : / /www .schoo ls .nyc .gov/ f reemea ls  �ী�কাল  জুেড়  খাবা েরর  জায়গা�িল  িনয় িমত
থাকেব।

িশ�া  িবভাগ  এর  57  “আ�িলক  সমৃ ি�  �ক�”  এবং  শহর  জুেড়  িশ�েদর  �া��  পিরচয�া ,  জ�রীকালীন
পির েষবার  জন�  পিরচয�া  সাইট  �খালা  রেয়েছ ,  এবং  পিরবহন  �িমক ,  আরইিস  এবং  খাওয়া েনার  কম�রা ,
আবা িসক  এবং  বা িণ িজ�ক  িব ি�ং  কম� ,  এবং  অন�ান�  ��  লাইন  কম� ,  তারা  সরকারী  বা  িনজ�  �য
�� েলই  যাক  না  �কন।  এ�িল  3 - �ক  �থ েক  12তম  ��ড  পয��  বা�া েদর  জন�  সকাল  7 :30  টা  �থ েক  স��া
6  টা  পয��  �খালা :  h t tps : / /www .schoo ls .nyc .gov/schoo l - l i f e/hea l th -and -

we l lness/co ronav i rus -upda te .

এই  সময়  মাতা - িপতারা  িশ�  পিরচয�ার  �যাগ�  হেবন  িক  না  তা  জানেত  এই  সমী�া�  ভিত�  করা  উিচত :

h t tps : / /www .surveyg izmo .com/s3/5518161/REC -En ro l lmen t -Fo rm

িশ�াথ� েদরেক  এখন  দূরবত�  িশ�ায়  অংশ�হণ  করেবন  বেল  আশা  করা  হে�।  িশ�া  িবভাগ  �ায়
300 ,000  িশ�াথ�র  ট�াব েলটেক  তা েদর  ই�ারেনেটর  সা েথ  সংযু�  করেব  যা েদর  বত� মা েন  অ�ে�স  �নই ,

অ�ায়ী  আবাসন ,  িব েশষ  িশ�ার  ছা�রা ,  এবং  ব� িবধ  ভাষা  িশ�াথ�/ইং ের িজ  ভাষার  িশ�াথ� েদরেক
অ�া িধকার  �দওয়া  হেব।

�যু ি�গত  চা িহদা  থাকা  পিরবার�িলেক  এই  সমী�া�  ভিত�  করা  উিচত ,  �য�  এখন  9�  ভাষায়  �দান
করা  হে� :  h t tps : / /co ronav i rus .schoo ls .nyc/Remo teLea rn ingDev i ces ।  অনু�হ  কের  718 -

935 -5100  িবক�  5  বা  আপনার  �� েলর  �ধান  িশ�েকর  সা েথ  �যাগা েযাগ  ক�ন ,  যিদ  আপিন
�যু ি�গত  সমী�া  এখনও  না  �পেয়  থা েকন  এবং/ভিত�  না  কের  থা েকন।

পিরবার  বা  উিকলরা  অনু েরাধ  করা  িডভাইস  স��ীয়  সমস�া� িলর  সমাধান  করার  জন�  িড ’ভি�
�াহাম েক  DG raham22@schoo ls .nyc .gov  �ত  ইেমল  করেত  পা েরন ,  িশ�াথ�র  নাম ,  জ�  তা িরখ ,

এবং  �� েলর  নাম  (ওএসআইএস  ন�র  যিদ  তা েদর  এ�  থা েক  বা  তারা  �য  আ�য়  গৃ েহ  আেছন  যিদ
�েযাজ�  হয় )সহ।

�যু ি�গত  সহায়তার  �েয়াজন  থাকা  পিরবার�িলর  জন�  DOE  এক�  ট�াক  অ�া ে� েসডর  ��া�াম  �তরী
কেরেছ ,  আপনার  যিদ  �যু ি�গত  সমস�া  থা েক  তাহ েল  এক�  �িকট  ভিত�  ক�ন।

দূরবত�  িশ�া ,  খাদ� ,  এবং  অন�ান�  মূল  পিরেষবা�িল  পিরবার�িলর  জন�
www .schoo ls .nyc .gov/schoo l - l i f e/hea l th -and -we l lness/co ronav i rus -upda te  -  এ
উপল�  করা  হেব।

গ. িশ�া

ICE :  NYC  আপনা েক  �চক  ইন  এর  জন�  উপি�ত  হেত  হেব  িক  না  তার  জন�  আপনার  �ানীয়  অিফেস
�যাগা েযাগ  ক�ন ,  িক�  ব� ি�গত  ভা েব  উপি�ত  হওয়া  বা িতল  করা  হেয়েছ।  িনউ  ইয়ক� িস�েত  ব�
অিফস  ব� ,  সবেচেয়  কােছ  �য�  আেছ  �স�  হেলা  িনউওয়াক� ,  বাটা িভয়া  এবং  আলবান  এ�িল  �খালা
আেছ।

�ফডারাল  আদালত�িল :  নাগ িরক�  শপথ  অনু�ান�িল  বা িতল  করা  হেয়েছ।

কিমউিন�েত  অিভভাসন  বলবত্করণ  জারী  আেছ।
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ঘ. সামািজক পিরেষবাসমহূ 

P -EBT  হেলা  ছা�রা  বাড়ী  �থ েক  �শখার  সময়  খা�সাম�ী  �কনার  জন�  পিরবার�িলর  জন�  এক�
��া�াম।     NYC  �ত ,  �েত�ক  পা ি�ক  �� েলর  ছা�েদর  উপাজ� ন  ও  অিভভাসন  ি� িত  িন িব� েশ েষ  $420

কের  �দওয়া  হেব।  চাট�া র  ও  প�া েরা িকয়াল  �� েলর  ছা�রা  P -EBT  পা েবন  যিদ  তা েদর  �� ল  �ফডারাল  �� ল
লা�  ��া�া েম  অংশ�হণ  কের  থা েক।    �কান  আেবদন  বা  নিথর  �েয়াজন  �নই  এবং  এ�  অন�  সু িবধা  বা
পা ি�ক  চা েজ� র  ি� িতর  �যাগ�তায়  �কান  �ভাব  �ফলেব  না ।

িডপাট� েম�  অফ  এিজং  �ারা  পিরচা িলত  সম�  কম�সূ চী� িল  ব�  করা  হে�  এবং  সম�  সমেবত  �ভাজ ,

িব েনাদনমূলক  এবং  িশ�ামূলক  পিরেষবা  এবং  কায��ম  ব�  এবং  বা িতল  কের  িদ ে�।  �বীণ  �ক��িল
�বীণেদর  খাবার  সরবরা েহর  জন�  কেঠারভা েব  পিরচা িলত  হেব।  �কান  ��  থাকেল  আপনার  �বীণ
�কে�  বা  212 -244 -6469  ন�ের  �ফান  ক�ন।

আপিন  যিদ  খাবার  আনার  জন�  আপনার  ঘর  �থ েক  �ব েরা েত  না  পা েরন ,  এমন  �কউ  না  থা েক  িয িন
আপনা েক  খাদ�  এেন  �দ েবন ,  এবং  আপিন  যিদ  �াই েভট  �ড িলভা ির  িবক�  ব�বহা ের  স�ম  না  �হান ,

আপিন  হয়েতা  সরাস ির  আপনার  বাড়ী েত  খাদ�  সরবরাহ  কের  �দওয়ার  জন�  �যাগ�  হেত  পা েরন।  তেথ�র
জন�  nyc .gov/ge t food  �ত  যান  বা  311  ন�ের  �ফান  ক�ন  এবং  "Ge t  Food"  বলুন ।

খাদ�  ও  ইউ�িল�স  এর  জন�  ��ট  এর  সু িবধা  ও  তার  পাশাপা িশ  অন�  ধরেণর  জ�রী  সহায়তা  এখন
অনলাই েন  উপল� ,  এর  জন�  �যাগ�  হেত  �কান  ব� ি�গত  অ�পেয়�েমে�র  �েয়াজন  �নই।

কংে�স  স�িত  �বকার�  িবমা  (ইউআই ) �ত  বড়  অ�ায়ী  পিরবত� ন  কেরেছ  য�  পূ েব�  �যাগ�  না  থাকা
ব� ি�েদরেক  ইউআই  �দান  কের।  আপিন  যিদ  একজন  �বকার  �হান  বা  িবনা  �বতেন  ল�া  ছ� �েত  থা েকন
এবং  আেমিরকা  যু�রা ে�র  নাগ িরক ,  বা  কােজর  অনুম িত  সহ  একজন  অনাগ িরক  �হান ,  তাহ েল  আপিন
NYS  �ম  িবভা েগর  ওেয়বসাইট  এর  মাধ� েম  ইউআই  এর  জন�  দাবী  ফাইল  করেত  পা েরন  এটা  �দখার
জন�  �য  আপিন  �যাগ�  িক  না ।

NYC  �ছাট  ব�বসার  মা িলেকরা ,  এই  সমী�া�  (ইং ের িজেত ) �ত  স�ূণ�  কের  �লান  এবং  আিথ� ক  সহায়তা
��া�া েমর  তথ�  �পেত  পা েরন :  h t tps : / /www .surveymonkey .com/ r/N336ZYB

DOE  তা েদর  �� িডং  নী িত  �কাশ  কেরেছ।  পিরবার�িলর  সা েথ  এক�  িচ�  ভাগাভা িগ  করা  হেয়েছ  এবং
এখা েনও  পাওয়া  �য েত  পা ের :  www .schoo ls .nyc .gov/ l ea rn -a t -home/chance l lo r -s -

message - fo r - f ami l i es .

অেনক�িল  �া�বয়�  িশ�া  ��া�াম  এখনও  দুরগামী  পিরেষবা  �দান  করেছ।  িক  সহায়তা  �দান  করা
হ ে�  তা  জানার  জন�  অনু�হ  কের  আপনার  ব� ি�গত  ��া�া েমর  সা েথ  �যাগা েযাগ  ক�ন।

DOE  �� েলর  দূরবত�  �ী�কালীন  অফার  �ঘাষণা  কেরেছ।  �� েলর  �ী�কালীন  অফার  পিরবার�িলেক
পাঠা েনা  সা�িতক  িচ�  এখা েন  পাওয়া  �য েত  পা ের :

h t tps : / /www .schoo ls .nyc .gov/en ro l lmen t/summe r -schoo l -2020

�াথ িমক  এবং  মাধ� িমক  �� েলর  ছা ে�র  জন� ,  যা েদরেক  �ী�কালীন  �� েল  উপি�ত  হওয়ার  �েয়াজন  বা
সুপা িরশ  করা  হেয়েছ ,  ��া�াম�  এক  স�াহ  পূ েব�  ��  হেব  এবং  �সামবার ,  জুলাই  6  –ম�লবার ,  11

আগ�  পয��  চলেব।
�যসব  হাই  �� েলর  ছা�রা  �ী�কালীন  �� েল  উপি�ত  হে�ন  তা েদর  �কাস�  এক  স�াহ  পূ েব�  ��  হেব  এবং
জুলাই  6  �সামবার  –  আগ�  14  ��বার  পয��  চলেব।  এই  ��া�া েমর  পিরকাঠা েমা েত  �কান  পিরবত� ন
হ েব  না ।
12 -মা েসর  ব� ি�গত  িশ�া  পিরক�না  ( IEPs )পিরেষবার  ছা�েদর  জন� ,  ক�া েল�া ের  �কান  পিরবত� ন
করা  হয় িন।  আমােদর  িশ�েকরা  1লা  জুলাই ,  বুধবার  �থ েক  ��  করেবন  এবং  �ত�াশা  করা  হে�
ছা�রা  2  জুলাই ,  বৃ হ�িতবার  -13ই  আগ� ,  বৃ হ�িতবার  অংশ�হণ  করেব।
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6ই  এি�ল  2020  পয�� ,  ইউিনফাইড  �কাট�  িস ে�ম  �েয়াজনীয়  আদালেতর  �েয়াজনীয়  িবষয়�িল
সমাধা েনর  জন�  �েত�ক�  িনউ  ইয়ক�  ��েটর  সব  �ায়াল  �কা েট�  এক�  “ভাচ�� য়াল  �কাট�”  মেডল
বা�বা িয়ত  কেরেছ।

�কা িভড -স�ক�য়  সমস�ায়  �ভাগা  �লাকেদর  জন�  উে�েদর  িবষেয়  �িগতা েদশ  20 �শ  আগ�  পয��
বাড়া েনা  হেয়েছ।  ��ট  উে�েদর  আেদশ  �িগেতর  িবষেয়  �লট  ফী  এবং  িমসড  �পেম�  ফী  িন িষ�  করেব।
এছাড়াও  ভাড়া েটরাও  তা েদর  িস িকউির�  ফী  �পেম�  িহসা েব  ব�বহার  করেত  পারেব  এবং  সমেয়র  সা েথ
িডপিজট  ফী  পুনরায়  িদ েত  পারেবন।

�েয়াজনীয়  �যসব  কায�কলাপ  িনয় িমত  থাকেব  তা  হেলা  বা িড়ওয়ালার  লকআউট  �িস িডং ,  মারা�ক
আবাসন  �কাড  ল�ন  এবং  �মরাম েতর  আেদশ।

আবাসন  আদালত�িল  �ধুমা�  জ�রী  আেবদনসমূ হ  িন েয়  �নানী  করেব  �য ে�ে�  ভাড়া েট েদরেক  ব�
কের  রাখা  হেয়েছ  বা  তা েদর  অ�াপাট� েম�  �থ েক  উে�দ  করা  হেয়েছ  এবং  �য ে�ে�  মারা�ক  পির ি� িত
�বেমরামত  হেয়  �গ েছ।

আপিন  যিদ  একজন  NYCHA  বা  ধারা  8  ভাড়া েট  �হান  এবং  আপনার  বাড়ীর  উপাজ� ন  হারান ,  তাহ েল
আপিন  718 -707 -7771  ন�ের  �ফান  কের  বা  অনলাইন  � -পিরেষবা  �পাট�া েলর  মাধ� েম  �াহক  পিরেষবা
�কে�  ভাড়া  কম  করার  অনু েরাধ  করেত  পা েরন।  h t tps : / /www1 .nyc .gov/s i te/nycha/sec t i on -

8/se l f -se rv i ce .page

সংেশাধন  িবভাগ  ব� ি�গত  পিরদশ� ন  ব�  �র েখেছ।  যিদও  এই  ব�  রাখাটা  সাম িয়ক ,  িবভাগ  অ�ায়ী  ব�
থাকার  সমেয়  তা েদর  পিরবার  ও  ব�ু েদর  সা েথ  �যাগা েযাগ  রাখার  জন�  �যাগা েযাগ  স�দ  �দান  করেব।

চ. আইনী

িনউ  ইয়ক�  সব  �ভাটদাতা েদর  আপিন  �য  �কানায়  �র িজ�ার  আেছ  তার  িভ ি�েত  ডাক -�েদয়  অ�াব েস ি�
ব�া েলাট  আেবদন  পাঠা েব ।  আপিন  যিদ  �মই েল  �ভাটদান  করেত  চান ,  তাহ েল  আেবদন�  �ফরত  পা�েয়
�দেবন  এবং  আপনা েক  এক�  ব�া েলাট  পাঠা েনা  হেব।  আপিন  যিদ  ডা েক  অ�াব েস ি�  ব�া েলাট  না  পান ,

তাহ েল  ��ট  �বাড�  অফ  ইেলকশন  এর  ওেয়বসাইট  �থ েক  আেবদন�  ডাউনেলাড  করা  যা েব।  আপিন  যিদ
িনউ  ইয়ক�  িস�েত  বসবাস  কেরন ,  তাহ েল  আপিন  1 -866 -VOTE -NYC  (1 -866 -868 -3692 )  ন�ের
�ফান  কের  এক�  ব�া েলা েটর  অনু েরাধ  করেত  পা েরন।

আদম�মারী  ফম�� িল  অনলাই েন  স�ূণ�  করা  �য েত  পা ের :  h t tps : / /my2020census .gov/  বা  �ফান
�ারা  844 -330 -2020

আদম�মা ির  স�ূণ� তায়  ভাষা  সহায়তার  জন� ,  দয়া  কের  এখা েন  যান :

h t tps : / /2020census .gov/en/ l anguages .h tml

অনলাই েন ,  �ফা েন  বা  কাগেজর  ��াবলী  �ফরত  পা�েয়  �  �িতি�য়ার  �শষ  তা িরখ  14  ই  আগ�  পয��
বাড়া েনা  হেয়েছ।

আদম�মা ির  স�েক�  �ায়শই  িজ�া িসত  ��াবলীর  জন�  দয়া  কের  িনউ  ইয়ক�  কাউ�স  2020  �দখুন :

h t tps : / /newyo rkcoun t s2020 .o rg/census -1 -2 -3s/

তা  �ে�ও   23 �শ  জুন ,  2020  তা িরখ  �াইমা ির  অনু ি�ত  হেব।  িব েশষ  িনব�া চন েক  �াইমা ির েত  �পা�িরত
করা  হেয়েছ ,  চ� ড়া�  িবজয়ীর  িস�া�  �নওয়া  হেব  নেভ�ের।  এবং  সাধারণ  িনব�া চন  হেব  3  নেভ�র
2020  তা িরখ।  13ই  জুন  �থ েক  �ার ি�ক  �ভাট  ��  হেব  এবং  21 �শ  জুন  পয��  চলেব।

 ঙ. আদম�মারী এবং �ভাট �দওয়া
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এক� �রইড িরেপাট� করেত ইিম�া� িডেফ�
�েজ� (IDP) কল ক�ন: 212-725-6422

শা�  থা কুন
নীরব  থা কুন  (আপিন  �কাথায়  জ��হণ  কেরেছন  বা  মা িক� ন
যু�রা ে�  আপিন  কীভা েব  �েবশ  কেরেছন  তা  উে�খ
করেবন  না )
িবশদ  িববরণ  এবং  নাম  িল েখ  রা খুন
�দৗড়েবন  না
�কানও  নিথেত  �া�র  করার  আেগ  বা  �কানও  �ে�র  উ�র
�দওয়ার  আেগ  আপনার  আইনজীবীর  সা েথ  কথা  বলেত
বলুন
য িদ  আপিন  িকছ�  বেলন ,  িমথ�া  বলেবন  না ।
আপনার  বা িড়  িকছ�  িব েশষ  সুর�া  বহন  কের  যা
সব�সাধার েণর  চলাচ েলর  জায়গায়  �নই।  এক�
সব�সাধার েণর  এবং  এক�  ব� ি�গত  জায়গার  মেধ�  পাথ� ক�
�বাঝা  আপনা েক  আপনার  �দার েগাড়ায়  দঁাড়া েনা  ই িম ে�শন
এনেফাস� েম ে�র  সা েথ  সংেযাগকালীন  মান িসক  চাপ�্ িলর
�মাকা িবলা  করেত  এবং  স�াব�  �িত  এড়া েত  সহায়তা
করেত  পা ের।

আইন  বা  ই িম ে�শন  এনেফাস� েম ে�র  সা েথ  �য  �কানও
সংেযা েগর  ��ে� ,  মেন  রাখার  জন�  সবেচেয়  ���পূণ�
প�িত�িল  হ 'ল :  

যিদ ICE আপনার কােছ আেস, তেব এই
িবষেয় �খয়াল রাখনু: 

�কাথায়  /  কখন  ICE -র  সা েথ  সা�াৎ  হেয় িছল?

ICE  অিফসাররা  কীভা েব  িন েজেক  উপ�াপন  করেলন?

তারা  িক  পু িলশ  হওয়ার  ভান  কের িছেলন?

িন েজর  পিরচয়  িদ েত  অ�ীকার  কের িছেলন?

ICE  এেজ�রা  কী  বেলেছ্ন?

বা িড়েত  ঢ� কেত  িমথ�া  কথা  বলা ,  কাউেক  ভয়  �দখা েনা ,  বা
�মৗ িখক  /  শারী িরক  শি�  ব�বহার  করা  হেয়েছ?

স�িত  �দওয়া  হেয় িছল?

�েবশ  /  অনুস�া েনর  স�িত  না  �দওয়া  হেল  তারা
কীভা েব  �িতি�য়া  জানা েলন?

ছ. আপনার অিধকার�েলা জাননু
িনউইয়ক�  ই িম ে�শন  �কায়া িলশন  অিভবাসী  এবং  স�দা েয়র
সদস� েদর  অিধকার  স�েক�  অনুস�ান ,  ��  এবং
উে�গ�িল  �হণ  কের  চেলেছ।  এই  ���িলর  অেনক�িল
ই িমে�শন  কা�মস  এনেফাস� েম ে�র  সা েথ  স�িক� ত।
�িত ি�য়া  িহসা েব ,  NYIC  আমােদর  স�দা েয়র  সদস� েদর
এবং  তা েদর  পিরেষবা  �দানকারী েদর  তথ�  এবং  ির েসাস�
সরবরাহ  করার  জন�  আপনার  অিধকার�িল  �জেন  িনন
�চা্ েরর  নকশা  �ত ির  কেরেছ।
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পব� II: স�দায় িরেসাস� তািলকা

ইউএসিসআইএস  অিভবাসেনর  ি� িত  িন িব� েশ েষ  সকল
ব� ি�েক ,  যা েদর  COVID -19  উপসগ�  রেয়েছ  (�র ,

কা িশ ,  �াসক� ) ,  �েয়াজনীয়  িচ িকৎসা  বা  �িতেরাধমূলক
পিরেষবা িদ  চাই েত  উৎসাহ  �দান  কের।  িচ িকৎসা  বা
� িতেরাধমূলক  পিরেষবা  স�ান  ভিবষ� েত  �কান
জনগেণর  চাজ�  িনধ�া র েণর  অংশ  িহসা েব  আপনা েক
�ন িতবাচকভা েব  �ভা িবত  করেব  না ।

পাব িলক  চাজ�  িব িধ  COVID -19  সহ  সং�ামক
�রাগ�িলর  পরী�া ,  ি� িনং  বা  িচ িকৎসার  অিধগমনেক
সী িমত  কের  না ।  এই  িনয়ম�  িশ�েদর  বা  �া�বয়�েদর
�কা -�িতেরাধ েযাগ�  �রাগ  �িতেরা েধর  জন�  �কা�িলেত
অিধগমন  সী িমত  কের  না ।

পাব িলক  চা েজ� র  জন�  িব েব িচত  জনসাধার েণর  সু িবধার
তা িলকার  মেধ�  �ব িশরভাগ  ধরেণর  �ফডা েরল  ফা�যু�
�ম িডেকইড  অ�ভ�� �  থা েক  তেব  এেত  িসএইচআইিপ ,  বা
রাজ� ,  �ানীয় ,  বা  উপজাতীয়  জন�া��  য�  পিরেষবা  /

সহায়তা  অ�ভ�� �  নয়  যা  �ফডা েরল  �ম িডেকইড  �ারা
অথ�া িয়ত  হয়  না ।

পাব িলক  চাজ�  িব িধ  অনুসা ের  �কানও  ব� ি�  যিদ  এমন
�কানও  �পৗরসভায়  বাস  কেরন  �যখা েন  সামা িজক  দূর�
বা  �কায়া ের�াইন  রেয়েছ ,  বা  তা েদর  িন েয়াগকত� া ,  �� ল  বা
িব� িবদ�ালয়  COVID -19  এর  িব�ার  �রাধ  করেত
���ায়  কায��ম  ব�  কের  িদ েয় েছন ,  তেব  তারা  ি� িত
সম�য়সাধেনর  আেবদেনর  সা েথ  এই  নী িত�িল  কীভা েব
তা েদর  �ভা িবত  কেরেছ  �স�  ব�াখ�া  করার  জন�  এক�
িববৃ িত  জমা  িদ েত  পা েরন  এবং  ইউএসিসআইএসেক
অবশ�ই  পাব িলক  চাজ�  িনধ�া র েণ  িব বৃ িত�  িব েবচনা
করেত  হেব।  পাব িলক  চাজ�  িব িধ  স�েক�  আরও  তেথ�র
জন�  দয়া  কের  িনউ  আেমিরকানস  হটলাই েন  কল  ক�ন
1 -800 -566 -7636

�া�� অ্িধগমন
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ঘৃণাজনক  অপরাধ  িক?

গভন�র  কুওেমা  িনউ  ইয়ক�  রাজ�  জুেড়  প�পাতী  �েরা িচত
�মিক ,  হয়রা িন  এবং  সিহংসতার  �িতেবদেনর  বৃ ি�র
িব�ে�  লড়াই েয়র  জন�  ঘৃণাজনক  অপরা েধর  টা�  �ফাস�
�ত ির  কের িছেলন।

ঘৃণাজনক  অপরাধ�িলর  ির েপাট�  করার  সময়  আপনার
অিভ�তা  স��ীয়  সব  তথ� ,  পিরচয়  এবং  অন�ান�
স�িক� ত  সম�  তথ�  �গাপনীয়  থা েক।
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ঘৃণাজনক  অপরাধ  হেলা  এক�  অপরাধ  �য�  প�পাত
�ারা  অনু�া িণত  হয়।  একজন  ব� ি�  �ারা  ঘৃণাজনক
অপরাধ  তখনই  হয়  যখন  িন িদ� �  ব িণ� ত  অপরাধ�িলর  মেধ�
এক�র  �ারা  তার  জা িত ,  বণ� ,  জাতীয়  উত্স ,  বং েশা ত্প ি� ,

িল� ,  ধম� ,  ধম�য়  অনুশীলন ,  বয়স ,  �িতব�ীতা  বা  �যৗনতা
স�েক�  ধারণা  বা  িব�া েসর  কারেণ  একজন  িভক�মেক
টা েগ� ট  করা  হয় ,  বা  যখন  এই  জাতীয়  �কানও  ি�য়াকলাপ
�সই  ধরেণর  উপলি�  বা  িব�া েসর  ফল��প  করা  হয়।

ঘণৃাজনক অপরাধ

আপিন যিদ এমন িকছ�  �দখেত পান বা ঘৃণাজনক অপরােধর িভক�ম �হান তাহেল পুিলেশর কােছ
িরেপাট� ক�ন এবং মানবািধকার িবভােগ �ফান ক�ন।

1-888-392-3644 ন�ের �ফান ক�ন বা 81336 ন�ের “HATE” িলেখ পাঠান

সরকা ির  উিকল

NY  িজলা  অ�াট িন�  অিফস  ঘৃণা  অপরাধ  ইউিনট
মানহাটান :  212 -335 -3100

h t tps : / /www .manha t tanda .o rg/v i c

t im - resources/ha te -c r imes/

�কিলন  718 -250 -4949

h t tp : / /www .b rook lynda .o rg/ha te -

c r imes -bureau/

িনউ  ইয়ক�  িস�  মানবা িধকার  কিমশন
718 -722 -3131

h t tp : / /www1 .nyc .gov/s i te/cch r/he lp

/gene ra l -pub l i c .page

�সফ  �হারাইজন  িভক�ম  অ�া িস ে��
866 -689 -4357

212 -669 -7250

NYC  �ত:  NYC  এর  বাইের:
নাসাও  কাউি�  িড ি��  অ�াট িন�

516 -571 -3505

Nassauda .o rg

নাসাউ  কাউি�  িড ি��  অ�াট িন� ,  অিফস  অফ
ইিমে�শন  অ�া েফয়ার  516 -571 -7756

নাসাউ  কাউি�  এি�িকউ�ভ  �লারা  কারান
516 -571 -3131

সা েফা�  কাউি�  িড ি��  অ�াট িন�  
631 -853 -4161

su f fo lkcoun t yny .gov/da

সা েফা�  কাউি�  পু িলশ  িডপাট� েম� ,  �হট
�াইম  ইউিনট  631 -852 -6323

সা েফা�  কাউি�  িডপাট� েম�  অফ  মাই েনা ির�
অ�া েফয়াস�  631 -853 -4738

আপনার যিদ অপরােধর িন�েহর কারেন িচিকত্সার খরচ, সমািধ খরচ এবং অন�ান� খরেচর
সাহােয�র �েয়াজন হয়, তাহেল িনউ ইয়ক�  ��েটর িভক�ম পিরেষবার অিফেস �ফান ক�ন
�ফান ক�ন: 1-800-247-8035 অথবা িভিজট ক�ন ovs.ny.gov/help-crime-victims
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NYC  ন�ায�  ভাড়া  হেলা  এক�  িস�  কাউি�ল
��া�াম ,  কম -উপাজ� ন  থাকা  িনউয়ক� বাসী েদর
সাহা েয�র  জন�।  ন�ায�  ভাড়ার  NYC  �ম ে�াকাড�
ব�বহার  কের ,  অংশ�হণকারী  িনউ  ইয়ক�  িস�র
বা িস�ারা  সাবওেয়  এবং  �যাগ�  বা েসর  ভাড়ার
��ে�  50%  ছাড়  পান।  �প -পার -রাইড ,  7 - িদন
(সা�া িহক )  এবং  30 - িদন  (মা িসক )  অসী িমত
রাই েডর  িবক�  সব  উপল�।
h t tps : / /www1 .nyc .gov/s i te/ f a i r f a res/ i n

dex .page

COVID -19  মহামারীর  অ�ত�া িশত  �ভা েবর
�মাকা েবলা  করেত ,  DSS/HRA  এক�
জ�রীকালীন  িনয়ম  জারী  কের  সমা িধ  সহায়তা
ভাতা  বা িড়েয়  $900  �থ েক  $1 ,700  করা  হেয়েছ
এবং  সমা িধ  খরেচর  ক�াপ  বা িড়েয়  $1 ,700  

�থ েক  $3 ,400  করা  হেয়েছ।

�বকরে�র  জন�  ফাইল
1 -888 -209 -8124

h t tps : / /www .ny .gov/se rv i ces/ge t -

unemploymen t -ass is tance

কম�সং�ান  সুর�া

12  মাচ�  2020  তা ির েখর  পর  �হণ  করা
আেবদন�িলেক  ভাতা  বৃ ি�  িহসা েব  িব েবচনা  করা
হ েব।  �হণ  করা  সব  আেবদন�িল  অিভভাসন
ি� িত  নিব� েশ েষ  পয�া েলাচনা  করা  হেব। .  

929 -252 -7731

h t tps : / /www1 .nyc .gov/s i te/h ra/he lp/bu

r i a l -ass is tance .page

h t tps : / /www1 .nyc .gov/s i te/cch r/media

/cov i d19 .page

বত� মা েন  উপল�  তেথ�র  িভ ি�েত ,  কিমশন
COVID -19  এর  �কৃত  বা  অনুভ� ত  সং�মণেক
িনউ  ইয়ক�  িস�  মানবা িধকার  আইন
(NYCHRL )এর  অধী েন  িবকলা�তা  িহসা েব
সুর ি�ত  করার  িস�া�  িন েয় েছ।

িন েয়াগকত� ারা  অবশ�ই  COVID -19  এর  �কৃত  বা
অনুভ� ত  সং�মণ  থাকা  বা  এরকম  সং�মেণর
�কৃত  বা  অনুভ� ত  ই িতহা েসর  িভ ি�েত  কম� েদর
িব�ে�  �কান  �বষম�  বা  িনয�াতন  করেবন  না ।

যু ি�স�ত  আবাসন :  িন েয়াগকত� া েদর  COVID -19  এর
সা েথ  স�ক� যু�  ব� ি�েদর  সহ  �িতব�ী েদর  জন�
আবাসন  ব�ব�া  �দান  করার  জন�  চলমান  কত� ব�
র েয় েছ ,  যিদ  এরকম  না  করা  হয় ,  তাহ েল  এ�র  ফেল
এক�  অনথ� ক  অসু িবধার  সৃ�  হয়  বা  �যখা েন
িবকলা�তার  জন�  সরাস ির  �মিক  থাকেত  পা ের ,  যথাযথ
আবাসন  �ারা  এ�েক  পয�া�  পিরমা েণ  �াস  করা  যায়
না ।

িচ িকত্সা  �কা :  বত� মান  মহামারীর  চলাকালীন ,  কম� েদর
জন�  একজন  �া��  পিরচয�া  �দানকারী  �ারা
িবকলা�তা -স�ক�য়  বা  গভ� াব�া -স�ক�য়  আবাসেনর
�েয়াজনীয়তা  িন ি�ত  কের  নিথ  �হণ  করা  অেযৗ ি�ক
হেতপা ের।

যু ি�স�ত  থাকার  ব�ব�া  ম�ুর  করার  জন�
িন েয়াগকত� া েদর  �য  পিরমাণ  ডকুেমে�শেনর  �েয়াজন
হয় ,  কিমশন  এই  �েয়াজনীয়তা�িল  ত� েল  �নওয়ার
সুপা িরশ  কের  যত�ণ  পয��  কম�  যু ি�স�তভা েব
ডকু েমে�শন  �হণ  করেত  না  পা ের।

কা েজ  িফের  আসা :  িন েয়াগকত� া েদর  তা েদর  ব�বসা েয়র
�া��  এবং  িনরাপ�া  সুর�ার  জন�  যু ি�স�ত  পদে�প
�হণ  করা  �েয়াজেনর  সা েথ  সা েথ  সাম�স�  �র েখ ,

িন েয়াগকত� া েদর  হয়েতা  কম� েদর  কাছ  �থ েক  COVID -

19  �থ েক  ির েকাভা ির  হওয়ার  পর  িনরাপদ  ভা েব
কম� ে�ে�  িফের  আসার  তা েদর  �মতা  এবং  এটা  িন ি�ত
করা  �য    তারা  সং�ামক  নয়  িহসা েব  �মাণ  �দা েনর
�েয়াজন  থাকেত  পা ের।

সরাস ির  �মিকর  ঝঁু িক  পরী�া  ও  মূল�ায়ন  করা :  EEOC

�যমন  ল��  কেরেছন ,  CDC  এবং  সরকা ির  �া��
কতৃ� প�  �থ েক  �া�  িন েদ� শাবলীর  িভ ি�েত ,  COVID -19

মহামারী  কম� ে�ে�  �া ে��র  উপর  সরাস ির  �মিক  হেয়
দা িড়েয়েছ  এবং  িন েয়াগকত� া েদরেক  িচ িকত্সা  পরী�া
�যমন  তাপমা�া  পরী�া ,  করা েনার  অনুম িত  �দওয়া  হে�
যা েত  িন ি�ত  হয়  �য  এই  িব েশষ  কম�  কম� ে�ে�র
�া ে��র  জন�  সরাস ির  �মিক  িক  না ।

পরী�া�িল  অবশ�ই  �বষম�মূলক  উপা েয়  করা েনা  হেব
না ,  উদাহরণ��প ,  কম� েদর  বয়স ,  তা েদর  জাতীয়
উত্পি� ,  বা  অন�ান�  সুর ি�ত  ি� িতর  িভ ি�েত  কম� েদর
পরী�া  করা েনা ।  এছাড়াও ,  এমন  িনধ�া রণ  করা  �য
একজন  কম�র  সরাস ির  ঝু িকর  স�াবনা  আেছ  তা
অনুমানমূলক  বা  িভ ি�হীন  ভেয়র  িভ ি�েত  হেব  না ,  যা
বত� মান  িচ িকত্সা  �ান  বা  উে�শ�মূলক  �মাণ  �ারা
অসমিথ� ত।

সামািজক পিরেষবা পিরস�দ

আিথ�ক িরেকাভাির: চরণ  1

পনুরায় �খালা
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আবাসন  সুর�া

যখন  ব�বসা  পুনরায়  খুলেব

�েত�ক  িদন  কম� েদর  �া��  ি� িনং  পিরচালনা
ক�ন।  কম�রা  অসু�  হেল  ঘের  থাকেবন  বা
কম� ে�ে�  অসু�  �বাধ  করেল  বাড়ী েত  চেল
যা েবন।

কম� েদরেক  িবনামূ েল�  মু েখর  আ�াদন  িদন
এবং  এ�িল  �িত�াপন  �দান  ক�ন।
কম� েদরেক  অবশ�ই  অন� েদর  �থ েক  6  ফুট
দূ ের  থাকেত  হেব  এবং  মু েখর  আ�াদন  বা
মা�  পরেত  হেব  যিদ  তারা  অন� েদর  �থ েক  6

ফু েটর  �চ েয়  কম  দূর ে�  থা েকন।

কম� েদর  জন�  হাথ  ��তা  ��শন  �দান  করা ,
এ�িলর  মেধ�  অ�ভ�� �  হেলা  হাত  �ধায়ার
সাবান ,  জল ,  এবং  কাগেজর  �তায়া েল ,  ও  তার
পাশাপা িশ  �যসব  জায়গা েত  হাত  �ধায়া
স�বপর  নয়  এক�  অ�ালেকাহল - িভ ি�ক
হ�া�  স�া িনটাইজার  �য�েত  60%    বা  এর
�ব িশ  অ�ালেকাহল  থা েক।

h t tps : / /www1 .nyc .gov/s i te/cch r/media

/cov i d19 .page

আবাসন  �দানকারীরা  অবশ�ই  বা িস�া েদর
িব�ে�  �কান  �বষম�  বা  হয়রা িন  করেবন  না ,
তা েদর  বাই ের  �বর  কের  �দ েবন  না ,  বা  COVID -

19  এর  ভয়  বা  কলে�র  কারেন  তা েদর
অ�াপাট� েম�  �ছ েড়  িদ েত  বলেবন  না ।

এছাড়াও  একজন  আবাসন  �দানকারীর  জন�
একজন  বা িস�া েক  বা�ব  বা  অনুভ� ত  জা িত ,

জাতীয়তা ,  উত্পি� ,  িবকলা�তা  বা  অন�  সুর ি�ত
ি� িতর  কারেন  হয়রা িন  করা  বা  �বষম�  করা  এই
অনুমা েনর  িভ ি�েত  �য  তারা  COVID -19  এর
সং�েশ�  এেসেছ  বা  আসার  স�াবনা  আেছ  এটাও
�বআইিন।

য িদ  আপিন  আপনার  বা িড়ওয়ালার  �ারা  হয়রা িন
এবং  �বষেম�র  স�ুখীন  হেয়  থা েকন  তাহ েল
অনু�হ  কের  মানবা িধকা েরর  NYC  কিমশেন
�যাগা েযাগ  ক�ন।  বা িস�া েদর  সুর�া  এবং  �া��
িন ি�ত  করার  জন�  নী িত  কায�কর  করা  হেয়েছ ,

উদাহরণ��প ,  িভ িজটর  বা  িবতরণেক  সীমাব�
করা ,  �িতব�ী  ব� ি�েদর  জন�  উপযু�  চা িহদা
পূরণ  করার  ��ে�  �েয়াজনীয়  িভ িজটরেক
অবশ�ই  অনুম িত  �দওয়া  যা েত  তারা  লিবেত  না
ছা েড়  দরজায়  এেস  িবতরণ  কের  �য েত  পা েরন।

h t tps : / / fo rwa rd .ny .gov/phase -one -

i ndus t r i es

ভাগাভা িগ  করা  সর�াম�িল  এবং  �ায়শই  �শ�
করা  পৃ�ভ� িম  িনয় িমত  পির�ার  ক�ন।

�লা েকরা  �কাথায়  দাড়া েব  তা  �দখা েনার  জন�
সং েকত  িদন  এবং  �টপ  বা  মাক� ার  রাখুন ।

িন েয়াগকত� া -  আরও  তেথ�র  জন� ,  888 -

SBS4NYC  (727 -4692 )  ন�ের  �ফান  ক�ন  বা
nyc .gov/bus i ness  িভ িজট  ক�ন।

কম� -আরও  তেথ�র  জন� ,  311  ন�ের  �ফান
ক�ন  এবং  কম�  সুর�া  হটলাইন  িজ�াসা  ক�ন
বা  nyc .gov/bus i ness  িভ িজট  ক�ন।
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িডপাট�েম� অফ এড�েকশন
সহায়তা ও পিরেষবা
�টকেনাল িজ  হাড� ওয়�ার

অনলাইন  িন েদ� শ

খাবার

আ�িলক  সমৃ�করণ  �ক��িল

h t tps : / /www .schoo ls .nyc .gov/ l ea rn -a t -

home/ac t iv i t i es - fo r -s tuden t s/d ive r se -

l ea rn ing - fo r -spec ia l -

popu l a t i ons/ass is t ive - techno logy

h t tps : / /www .schoo ls .nyc .gov/ l ea rn -a t -

home/ techn ica l - too ls -and -

suppo r t/ remo te - l ea rn ing -po r ta l

h t tps : / /www .schoo ls .nyc .gov/ f reemea ls

িশ�া  িবভাগ  এর  57  “আ�িলক  সমৃ ি�  �ক�”

এবং  শহর  জুেড়  িশ�েদর  �া��  পিরচয�া ,
জ�রীকালীন  পিরেষবা  এবং  পিরবহন  কম� ,  ও
মু িদখানা ,  ফাম�া িস ,  এবং  �র�� ের� ,  �টকআউট
এবং  �ড িলভা ির  কম�  সহ  খাদ�  কম� ,  আরইিস  এবং
খাওয়া েনার  কম�রা ,  আবা িসক  এবং  বা িণ িজ�ক
িব ি�ং  কম� ,  এবং  অন�ান�  ��  লাইন  কম� ,  তারা
সরকারী  বা  িনজ�  �য  �� েলই  যাক  না  �কন  তা েদর
জন�  পিরচয�া  সাইট  �খালা  রেয়েছ  ।  এ�িল  3 - �ক
�থেক  12তম  ��ড  পয��  বা�া েদর  জন�  সকাল
7 :30  টা  �থ েক  স��া  6  টা  পয��  �খালা ।

h t tps : / /www .schoo ls .nyc .gov/schoo l -

l i f e/hea l th -and -we l lness/co ronav i rus -

upda te

আদম�মারী 2020
Newyo rkcoun t s2020 .o rg

এর ফুড ব�াংক
ফুড  ব�াংক  ফর  িনউইয়ক�  িস�  COVID -19

এর  অ�গিত  পয� েব�ণ  করেছ  এবং  তা েদর
সং�ার  উপর  িনভ� রশীল  িনউইয়েক� র
অিধবাসী েদর  সুর�ার  জন�  সি�য়  পদে�প
�হণ  করেছ।
h t tps : / /www . foodbanknyc .o rg/cov i d -

19/

কর ��িত

আপনার  কর  ��তকারী েক  আপনার  জন�  এক�
এ�েটনশান  ফাইল  করেত  বলুন ;  ট�া�  ��িত
স�ওয়�ার  ব�বহার  কের ,  �যমন  টা েব�া  ট�া� ,

এইচএ�আর  �ক।
আরও  তেথ�র  জন� ,  এখা েন  যান  nyc .gov/ taxp rep

অথবা  311  এ  �ফান  ক�ন  এবং  কর  ��িত
সহায়তার  জন�  িজ�াসা  ক�ন।

আজ  অবিধ ,  আপনার  ব� ি�গত  �ফডা েরল  আয়কর
িরটান�  দা িখল  করার  সময়সীমা  15  এি�ল ,  2020

অবিধ  রেয়েছ।  আপনার  ট�া�  িরটান�  ফাইল  করার  জন�
য িদ  আপনার  আরও  �ব িশ  সময়  �েয়াজন  হয়  তেব
এ�েটনশন  ফাই িলং  িব েবচনা  ক�ন।  ব� ি�  এবং
ব�বসায়ী্ েদর  যিদ  2019  এর  জন�  অিতির�  আয়কর
�দয়  হয়  তেব  আইআরএস  �দান  করেত  অিতির�  90

িদন  সময়  পাওয়া  যা েব।

�কানও  এ�েটনশেনর  জন�  ফাইল  করেত ,  আপিন :

রা��য় ঘ�য়া অশাি� হটলাইন
সরকাির জায়গা�িল এড়ােনা এবং দরূ �থেক কাজ করা COVID-
19 এর �সারণ �াস করেত সহায়তা করেত পাের িক� অেনক
�বঁেচ যাওয়া �লােকর পে�, বািড়েত থাকাটা সবেচেয় িনরাপদ
িবক� নাও হেত পাের। অনলাইেন বা �ফােন সামািজক সংেযাগ
বজায় রাখা ও সহায়তা চাওয়াটা ���পণূ� যিদ এটা করা িনরাপদ
থােক। �যেকান িভক�ম বা �বঁেচ যাওয়া �লাক যার সহায়তার
�েয়াজন, আপিন 1-800-799-7233 ন�ের �ফান করেত পােরন,
বা আপিন যিদ িনরাপেদ কথা বলেত না পােরন, তাহেল আপিন
thehotline.org �ত লগ অন কের বা 22522 ন�ের LOVEIS িলেখ
�ট�ট করেত পােরন।

NYS মানিসক �া�� অিফস
COVID -19    মহামারী  অেনক  িনউ  ইয়ক� বাসী েক  উি��
এবং  চা েপর  মেধ�  �র েখেছ।মান িসক  সহায়তা  লাইন
িবনামূ েল�  এবং  �গাপনীয়  সহায়তা  �দান  কের ,  কেরানা
ভাইরাস  জ�রী  পির ি� িতর  কারেন  খুব  �ব িশ  পিরমা েন
উি��  কলারেদর  সাহায�  কের।  এই  �হ�লাইন�
���ােসবী  �ারা  পিরচা িলত ,  এেত  মান িসক  �া��
�পশাজী িবরাও  রেয়েছন ,  যা েদর  স�টকালীন  পরামেশ� র
� িশ�ণ  �দওয়া  আেছ।  ওএমএচ  সহায়তা  লাইন :  1 -

844 -863 -9314 ।

NYIC স�দ প�ৃা
h t tps : / /www .ny i c .o rg/ resources -

t ra in ing/ resources/

িনউ  ইয়ক�  ��ট  �া��  িবভাগ  COVID -19  ��াকার
( �ব িশ��  রাজ�ব�াপী  আপ -ট� - �ডট  পিরসংখ�ান ,

�ট িবল ,  মান িচ�  বং  �া িফ� ) :

www .ny .gov/cov i d -19t racke r

�া�� পিরস�দ�িল
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রাজ�ব�াপী  স��  করা  COVID -19  পরী�া  স��
�দশ  �রীয়  �ডটা :  h t tps : / /da ta .ny .gov/

�াহক  সুর�া  িবভাগ  –  দাম  বাড়া  স��  ির েপাট�
করেত  �ফান  ক�ন :  1 -800 -697 -1220 ,  518 -

474 -8583

িনউ  ইয়ক�  ��ট  �া��  িবভাগ  24 -ঘ�ার
কেরানাভাইরাস  হটলাইন :  1 -888 -364 -3065

িনউ  ইয়ক�  ��ট  �া��  িবভাগ  কেরানাভাইরাস
পৃ�া :
h t tps : / /www .hea l th .ny .gov/d iseases/co

mmun icab le/co ronav i rus/

িনউ  ইয়ক�  ��ট  COVID -19    ইেমল  অ�ালাট� র
জন�  সাইন  আপ  ক�ন :

h t tps : / /now .ny .gov/page/s/co ronav i rus -

upda tes

NYS  মানবা িধকার  িবভা েগর  কােছ  এক�
অিভেযাগ  দা েয়র  ক�ন :

h t tps : / /dh r .ny .gov/compla in t# f i l e

িনউ  ইয়ক�  ��ট  মান িসক  �া��  হটলাইন :  1 -844 -

863 -9314  (এক�  িবনামূ েল�র  অ�া েপা েয়�েম�
িনধ�ার েণর  জন� )

অ�াট িন�  �জনা ের েলর  অিফস -  কেরানাভাইরাস
স�েদ� র  িন েদ� িশকা :
h t tps : / /ag .ny .gov/co ronav i rus

সা�া িহক  �া��প িরচয�া  �দানকারী  আপেডট
( �রকড�  করা  ওেয়ব  কনফা ের� )  :

h t tps : / /co ronav i rus .hea l th .ny .gov/week l

y -hea l thca re -p rov i de r -upda te

অবসর�া�  �া��  �পশাজী িব  সমী�া/সাইন  আপ :

h t tps : / /apps .hea l th .ny .gov/pubpa l/bu i l

de r/survey/ re t i red -hea l th -p rofess i ona l

অিফস  অফ  ইমা েজ� ি�  ম�া েনজেম�  এর  ইেমইল
�কানা  যা  �া��  পিরচয�া  �দানকারীরা  (PCP 's ,

FQHC 's  এবং  অন�রা )NYC  �ত  সরবরা েহর  জন�
ব�বহার  করেত  পা েরন  :

Supp lyreques t@oem .nyc .gov

NYC  িবনামূ েল�  মা�  িবতরণ  করেছ ,  এখা েন  জানুন :

nyc .gov/FaceCove r i ngs

আপিন  িক  ভা েব  সাহায�  করেত  পা েরন?

h t tps : / /co ronav i rus .hea l th .ny .gov/ge t -

i nvo lved -how -you -can -he lp

COVID -19  অসু�তা  ছ� �র  আেবদন
h t tps : / /pa id fami ly l eave .ny .gov/ i f -you -a re -

qua ran t i ned -yourse l f

�ম  িবভা েগর  COVID -19  স�ক�য়  অিভেযাগ  �ি�য়া
h t tps : / / l abo r .ny .gov/wo rke rp ro tec t i on/ l abo

r s tanda rds/co ronav i rus -compla in t s .sh tm

COVID -19  এর  জন�  নত� ন  �পইড  ছ� � :

h t tps : / /pa id fami ly l eave .ny .gov/cov i d19

আপিন  যিদ  মেন  কেরন  �য  �কান  িন েয়াগকত� া  হয়
িবদ�মান  �ম  আইন  বা  স�িত  জারী  করা  এি�িকউ�ভ
আেদশ  ল�ন  করেছন ,  তাহ েল  আপিন  NYS  অ�াট িন�
�জনা ের েলর  অিফেস  (212 )  416 -8700  ন�ের  বা
Labo r .Bureau@ag .ny .gov  �যাগা েযাগ  করেত
পা েরন

অিভভাসী  মিহলা েদর  জন�  িবনামূ েল�র  অনলাইন
ওয়াক� েফাস�  �ডেভলপেম�  এবং  �পশাজী িব  ইং ের িজ
ভাষা  িশ�া  ��া�াম।
h t tp : / /www .nywomen immig ran t s .o rg/wsw l/

NYC  ক�ে�ালার  COVID -19  স�দ :  আইিন ,

অিভভাসন  এবং  অন�ান�  পিরেষবা
h t tps : / /comp t ro l l e r .nyc .gov/se rv i ces/ fo r -

the -pub l i c/cov i d - resources/ immig ran t -

resources/

�ম এবং কম�সং�ান

ব�বসা এবং িনেয়াগকত� া
SBA  দু েয�াগ  ঋণ  তথ�  (এ�ায়ার  ��ট  �ডভলপেম�
িল� ) :  h t tps : / /esd .ny .gov/ resource -gu i de -

cov i d -19 -sba -d isas te r - l oans

SBA  দু েয�াগ  ঋণ  তথ�    ( �ফডারাল  সরকারী  িল� ) :

h t tps : / /www .sba .gov/page/co ronav i rus -

cov i d -19 -smal l -bus i ness -gu i dance - l oan -

resources

এ�ায়ার  ��ট  �ডভলপেম�  (ESD )  �ায়শই
িজ�াস�  ��াবলী    কেরানাভাইরাস  স�ক�য়  রা িজ�ক
আইন  এবং  সাধারণ  িন েদ� িশকা  স�ে�  ব�বসা�িল।
h t tps : / /esd .ny .gov/nove l -co ronav i rus -

f aq -bus i nesses

যিদ  আপনার  ���িলর  এখা েন  উ�র  �দওয়া  না  হয় ,

অনু�হ  কের  ESD  এর  সা েথ  �যাগা েযা  ক�ন
আমােদর  ওেয়বসাই েট  এখা েন :

h t tps : / /esd .ny .gov/cov i d -19 -he lp
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ESD  COVID -19  স�ক�য়  স�দ�িল
h t tps : / /esd .ny .gov/esd -cov i d -19 -

re la ted - resources

কেরানাভাইরাস  (COVID -19 ) :    �ল  িবজেনেসস
গাই েড�  এ�  ঋণ  পিরস�দ  ইেকা েনা িমক
ইনজু ির  িড েস�াস�  �লান  ��া�াম
h t tps : / /d isas te r l oan .sba .gov/e la/

কায� িনব�া হী  আেদশ  202 .6  অনুযায়ী  �কানও
ব�বসায়  উেদ�াগ  �কানও  কম�শ ি�  �া েসর  িবষয়
িকনা  তা  িনধ�া র েণর  জন�  িন েদ� িশকা
h t tps : / /esd .ny .gov/gu i dance -execut ive -

o rde r -2026

�ড িডেকেটড  এ�ায়ার  ��ট  �ডভলপেম�
ওেয়ইভার  ইেমইল  অ�া ে�স :

COVID19Bus i nessWaive r@ESD .ny .gov

�যসব  ব�বসা�িল  ��েট  তা েদর  পণ�  িব ি�  করেত
আ�হী  তা েদর  িস েমা িনডা  সু েবা�ওর  সা েথ  646 -

522 -8477  ন�ের
cov i d19supp l i es@exec .ny .gov  �ত
�যাগা েযাগ  করা  উিচত

�যসব  ব�বসায়ীরা  িপ িপই  পণ�  ��ত  করার  জন�
��ট  �থ েক  তহিবল  �পেত  চান  তা েদরেক
এ�ায়ার  ��ট  �ডভলপেম�  অিফেস  এিরক
গাট�লার  এর  সা েথ  212 -803 -3100    ন�ের  বা
 COVID19supp l i es@esd .ny .gov �ত
�যাগা েযাগ  করা  উিচত

�িকওরেম�  সু েযা েগর  ফম� :
h t tps : / /www .gove rno r .ny .gov/con ten t/

p rocuremen t - fo rm

দান  (�েয়াজনীয়  ব� ,  পিরেষবা ,  এবং/বা  জায়গা
সহ )করার  জন�  অনু�হ  কের  িভ িজট  ক�ন :

h t tps : / /apps .hea l th .ny .gov/pubpa l/bu i l

de r/survey/nys -cov i d19 - t rack ing -of fe r s


