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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। এই ট�লিকট পিরবিত� ত আইন এবং নীিতর উপর িভি�
কের িনয়িমতভােব আপেডট করা হয়।

তথ� সব�েশষ আপেডট করা হেয়েছ: 06.01.2022
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িনউ ইয়ক�  ��েট COVID-19 �কা �নওয়া সহজ িছল না। 5
বছর বা তার �বিশ বয়সী �য �কউ �কা �নওয়ার জন� �যাগ�।
বু�ার �ডাজ 5 এবং তার �বিশ বয়েসর �েত�েকর জন�
উপল�।

অিভবাসন ি�িত অথবা িবমা আ�াদন ব�িতিরেকই COVID-
19-এর �কা�িল িবনামূেল�র৷
ফােম�সী, �ানীয় �া�� িবভাগ, ি�িনক, �ফডারািল
�কায়ািলফােয়ড �হলথ �স�ার এবং িনউ ইয়ক�  জেুড় অন�ান�
জায়গায় �কা ব�াপক ভােব পাওয়া যায়।

Vaccines.gov-এ যান, 438829 ন�ের আপনার

ZIP �কাড �ট�ট ক�ন অথবা আপনার কাছাকািছ
অ�াপেয়�েম� খুঁজেত 1-800-232-0233 (TTY
888-720-7489) ন�ের কল ক�ন।
ny.gov/vaccine-এ িনউ ইয়ক�  ��েটর গণ
�কাদােনর সাইট�িলেত অ�াপেয়�েম� খুঁজনু
অেনক �ানীয় �া�� িবভাগ ওয়াক-ইন-ভ�াি�ন বা
বািড়েত �কাকরেণর সুেযাগ িদে�। আপনার �ানীয়
�া�� িবভােগর �যাগােযােগর তেথ�র জন� এখােন খুঁজনু
nysacho.org/directory।

আজই �কা িনন

�ম/জনু 2022

ইউ.এস.-এর �িত� পিরবার 12� পয�� বািড়েত COVID
-19 পরী�া করার �যাগ�, যা USPS �ারা আপনােক �দওয়া
হয়। বীমা বা অিভবাসন অব�া িনিব�েশেষ পরী�া�িল
িবনামূল�।

COVIDtests.gov-এ এখনই আপনার িবনামূেল�র
পরী�ার িকট অড� ার ক�ন

15 জানুয়ারী �থেক �� হওয়া �া�� পিরক�না সহ
�বিশরভাগ ব�ি� �কানও খরচ ছাড়াই বািড়েত COVID-19
পরী�া (�িত মােস 8 পয��) অজ�ন করেত স�ম হেবন, হয়
পিরেশাধ �যাগ� মাধ�েম বা তােদর বীমাকারীর মাধ�েম
িবনামূেল�।

আরও তেথ�র জন�, cms.gov/how-to-get-your-
at-home-OTC-COVID-19-test-for-free �দখুন

িবনামূেল� COVID-19 এর পরী�া বািড়েত �পেয় যান।

17 �ম, 2022 �থেক, 5 �থেক 11 বছর বয়সী িশ�রা তােদর
�াথিমক িসিরেজর কমপে� পঁাচ মাস পের Pfizer-
BioNTech বু�ার �ডাজ পাওয়ার জন� �যাগ�।
িনউ ইয়ক�  ��ট িডপাট�েম� অফ �হলথ এবং CDC সুপািরশ
কের �য সম� �যাগ� �া�বয়�, িকেশার-িকেশারী এবং 5
বছর বা তার �বিশ বয়সী িশ�েদর স�ূণ��েপ �কা �দওয়ার
এবং �যাগ� হেল এক� বু�ার বা অিতির� �ডাজ �হণ
ক�ন: ny.gov/booster।
50 বছর বা তার �বিশ বয়সী �া�বয়�েদর এবং যারা
মাঝািরভােব বা ��তরভােব ইিমউেনা কমে�ামাইজড, তােদর
1ম বু�ােরর অ�ত 4 মাস পের ি�তীয় বু�ার পাওয়া উিচত।
সম� �মণকারী, �দশীয় এবং আ�জ�ািতক, সম� CDC
�মেণর �েয়াজনীয়তা অনুসরণ করা চািলেয় �যেত হেব:
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers।

COVID-19 আপেডট

http://vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.nysacho.org/directory/
https://www.covidtests.gov/
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://covid19vaccine.health.ny.gov/booster-doses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers


িনউ ইয়ক�  �হলথ এ� এেসনিশয়াল রাইটস অ�া� 5ই �ম 
2021-এ আইন িহেসেব �া�িরত হেয়িছল। এ� িনউ ইয়ক�  
��ট িডপাট�েম� অফ �লবারেক COVID-19-এর মত 
�রােগর সং�শ� �থেক কম�চারীেদর র�া করার জন� মেডল 
এয়ারেবান� ইনেফকশাস িডিজজ এ�েপাজার পিরক�না �তির 
করেত বেল।
সম� �বসরকারী খােতর কম�চারী এবং কম�রা এর �ারা 
আ�ািদত।

17 মাচ� , 2022-এ, HERO আইেনর অধীেন জন�াে��র জন� 
এক� মারা�ক ঝঁুিক উপ�াপনকারী বায়ুবািহত সং�ামক 
�রাগ িহসােব COVID-19-এর উপািধ �শষ হেয়েছ। 
�বসরকারী খােতর িনেয়াগকত� ােদর তােদর কম�শি� িনরাপ�া 
পিরক�না বা�বায়েনর আর �েয়াজন �নই।
এমনিক �া�� কিমশনােরর �ারা �কান পদিব না থাকেলও
িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই:

এক� বায়ুবািহত সং�ামক �রােগর এ�েপাজার 
�িতেরাধ পিরক�না �তির ক�ন।
 এক� �তির করার 30 িদেনর মেধ� কম�েদর এক� 
অনুিলিপ িদন৷
�য �কান নত�ন কম�চারীেদর িনেয়াগ করা হেল তােদর 
এক� অনুিলিপ িদন।
�িত� কােজর সাইেট পিরক�না� �পা� ক�ন যােত 
কম�রা এ� �দখেত পােরন।
�েয়াজন অনুযায়ী পিরক�না আপেডট ক�ন।

10 বা তার �বিশ কম�চারী সহ িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই 
কম�েদর এক� �যৗথ �ম-ব�ব�াপনা কম�ে�� িনরাপ�া
কিম� �িত�া ও পিরচালনা করার অনুমিত িদেত হেব।

কম� কিম��িল �কবলমা� COVID-19 সং�া� সমস�া 
নয়, �য �কানও কম�ে�ে�র �া�� ও িনরাপ�া সং�া� 
নীিতর সমাধান করেত পাের।
কম� কিম��িল সব�দা �তির করা �যেত পাের এবং এক� 
পদবী কায�কর �হাক বা না �হাক তা পূরণ করা �যেত 
পাের।

কম�েদর চাকিরচ� �ত, পদচ��ত বা �কােনা ধরেনর �িতেশাধ 
ছাড়াই এই কিম� গঠন করার অিধকার রেয়েছ।

িহেরা আইন বা�বায়েনর মেডল পিরক�না এবং আপেডট 
এখােন পাওয়া যােব dol.ny.gov/ny-hero-act।

NY এইচইআরও (NY HERO) অ�া�
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�কা �নওয়ার মাধ�েম আপনার �রাগ �িতেরাধ �মতা বাড়ান। 
COVID-19 �য �কানও ��ে� ��তর ল�ণ,
হাসপাতােল ভিত�  এবং �াে��র ওপর দীঘ�েময়াদী �ভাব
�ফলেত পাের। যােদর �কা �দওয়া হয়িন তােদর ��তর
অসু�তার ঝঁুিক অেনক �বিশ।

এক� মুেখাশ পিরধান কর
�যখােন ভ�াকিসেনর অব�া জানা �নই �সখােন পাবিলক
ইনেডার �স�ংেস �ফস মা� পরার কথা িবেবচনা ক�ন।
KN95, KF94, N95 বা সািজ�ক�াল মাে�র উপের
কাপেড়র মা� সহ উ� মােনর মাে� আপে�ড ক�ন।
যারা ��তর অসু�তার উ� ঝঁুিকেত রেয়েছ, যােদর বয়স
65-এর �বিশ, বা �কা �দওয়া হয়িন তারা সুর�ার এই
অিতির� �র �থেক সবেচেয় �বিশ উপকৃত হেবন।

পরী�া করা
আপনার উপসগ� থাকেল বা স�িত সং�েশ� এেল
পরী�া ক�ন। যােদর �কা �দওয়া হয়িন তােদর আরও

ঘন ঘন পরী�া করা উিচত।
অসু� বা স�িত সং�েশ� থাকেল বািড়েত থাকুন

�ফস মা� পরা সহ সম� িবি��তা এবং �কায়াের�াইন
িনেদ� িশকা অনুসরণ ক�ন। COVID-19 অত��
সং�ামক। আপনার উপসগ� না থাকেলও আপিন

COVID-19 ছড়ােত পাের।
আপনার হাত ধুেয় িনন

কমপে� 20 �সেকে�র জন� সাবান এবং জল িদেয় ঘন
ঘন আপনার হাত ধুেয় িনন বা হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার
ক�ন।

COVID-19 �িতেরােধর �পস

http://dol.ny.gov/ny-hero-act
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�য ব�ি�রা আেগ �ডফাড�  অ�াকশন ফর চাই��ড অ�ারাইভাল
(DACA) �পেয়িছেলন তারা এখন ফম� I-821D (DACA
পুনন�বীকরণ আেবদন) এবং I-765 (ওয়াক�  পারিমট
পুনন�বীকরণ আেবদন) অনলাইেন ফাইল করেত পােরন৷

এই �মতা তােদর জন� যােদর বত� মােন DACA আেছ বা
যােদর DACA এক বছেররও কম আেগ �ময়াদ �শষ হেয়
�গেছ।

অনলাইেন কীভােব DACA পুনন�বীকরণ করেবন �স
স�েক�  আরও তথ�:
uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca

16ই জলুাই 2021–এ �ট�াস �ফডােরল আদালেতর িবচারক
হ�ােনন এক� িস�া� জাির কেরন �য DACA আইনিস�

কায��ম নয়। �সই িস�া�� �যেকান �থম-বার করা DACA
আেবদেনর অনুেমাদন আটকায়। এখনকার মত DHS DACA
পুনন�বীকরেণর আেবদন�িলর অনুেমাদন �দওয়া চািলেয়
�যেত পাের।

বত� মােন আপনার যিদ DACA থােক আপনার ি�িত
এখনও �বধ আেছ। 
যিদ আপনার DACA-র �ময়াদ �শষ হওয়ার মুেখ থােক,
তাহেল এখনই পুনন�বীকরণ কিরেয় িনন! 
যিদ আপিন USCIS–এ �থমবার �াথিমক DACA
আেবদন জমা িদেয় থােকন যা এখনও অনুেমািদত হয়িন,
�সই আেবদন� �িগত রাখা হেব। পরবত� িনেদ�শ না
পাওয়া পয�� এ� �ি�য়া করা হেব না।

মামলা চলেছ, তাই এটা স�ব �য কায��ম�েত আেরা

পিরবত� ন হেব।

DACA আপেডট
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4 �ম, 2022 �থেক, USCIS �য়ংি�য়ভােব অেনক
অিভবাসীেদর জন� ওয়াক�  পারিমেটর �বধতা 540 িদন
বািড়েয় �দেব যখন তারা তােদর পুনন�বীকরণ �ি�য়াকরেণর
জন� অেপ�া করেব।
এই পিরবত� ন� আ�য়�াথ� সহ হাজার হাজার অিভবাসীেক
কােজর অনুেমাদন হারােত বাধা �দেব যখন তােদর
পুনন�বীকরণ আেবদন�িল USCIS-এর ব�াকলেগ আটেক

থাকেব।

অ�াসাইলাম িসকার অ�াডেভােকিস �েজ� (ASAP) �থেক
িরেসাস� নত�ন নীিত ব�াখ�া করেছ:

ইংেরিজ: help.asylumadvocacy.org/work-
permits-extended-540-days
��ািনশ: apoyodeasilo.org/permisos-de-
trabajo-extendidos-540-dias

For more information and a complete list of
the work permit categories who will receive
the auto-extension, visit
uscis.gov/eadautoextend

অেনক অিভবাসীর জন� ওয়াক�  পারিমট �য়ংি�য়ভােব
540 িদন বাড়ােনা হেব

21�শ এি�ল, 2022-এ, রা�পিত িবেডন রািশয়ার আ�মণ

�থেক পািলেয় আসা ইউে�নীয়েদর �াগত জানােত এক�
কম�সূিচ �ঘাষণা কেরিছেলন। ইউে�েনর জন� একি�ত হওয়া
ইউে�েনর নাগিরকেদর এবং তােদর আ� পিরবােরর
সদস�েদর জন� এক� পথ �দান কের যারা মািক� ন যু�রাে�র
বাইের থােক এবং দইু বছেরর প�ােরােল অ�ায়ীভােব থাকার
জন�।

ইউনাই�ং ফর ইউে�েন অংশ�হণকারী ইউে�নীয়েদর
অবশ�ই মািক� ন যু�রাে� একজন সমথ�ক থাকেত হেব িযিন
তােদর থাকার সময়কােলর জন� আিথ�ক সহায়তা �দান
করেত স�ত হন।
��া�াম এবং আেবদন �ি�য়া স�েক�  আরও তেথ�র জন�,
DHS ওেয়বপৃ�া� �দখুন: dhs.gov/ukraine

ইউে�েনর জন� ঐক�ব�

https://www.uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca
https://help.asylumadvocacy.org/work-permits-extended-540-days/
https://www.apoyodeasilo.org/permisos-de-trabajo-extendidos-540-dias/
https://www.uscis.gov/eadautoextend
https://www.dhs.gov/ukraine
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15 এি�ল, 2022-এ, িডপাট�েম� অফ �হামল�া� 
িসিকউির� (DHS) 18 মােসর জন� TPS-এর জন� 
ক�ােম�েনর উপািধ �ঘাষণা কেরেছ।

িনব�ন �ি�য়া 7 জনু, 2022 �থেক �� হয় এবং 7 
িডেস�র, 2023 পয�� চেল৷ �যাগ� হেত, ব�ি�েদর 
অবশ�ই 14 এি�ল, 2022 �থেক মািক� ন যু�রাে� তােদর 
অিবি�� বাস�ান এবং 7 জনু, 2022 �থেক মািক� ন 
যু�রাে� অিবি�� শারীিরক উপি�িত �দশ�ন করেত 
হেব৷

16 মাচ� , 2022-এ, DHS 18 মােসর জন� TPS-এর জন� 
আফগািন�ােনর নাম �ঘাষণা কেরেছ।

িনব�ন �ি�য়া 20 �ম, 2022 �থেক �� হয় এবং 20 
নেভ�র, 2023 পয�� চেল৷ �যাগ� হেত, ব�ি�েদর 
অবশ�ই 15 মাচ� , 2022 �থেক মািক� ন যু�রাে� তােদর 
অিবি�� বাস�ান এবং 20 �ম, 2022 �থেক মািক� ন 
যু�রাে� অিবি�� শারীিরক উপি�িত �দশ�ন করেত 
হেব৷

3 মাচ� , 2022-এ, DHS 19 এি�ল, 2022 �থেক অে�াবর 
19, 2023 পয�� 18 মােসর জন� TPS-এর জন� ইউে�েনর 
উপািধ �ঘাষণা কেরেছ।
2 �শ মাচ� , 2022-এ, DHS 18 মােসর জন� TPS-এর জন� 
সুদােনর উপািধ �ঘাষণা কেরেছ।
সা�িতক কােল বাইেডন �শাসন �ভেনজেুয়লা, বাম�া/ 
মায়ানমার এবং হাইিতর নাগিরকেদর জন� TPS �ঘাষণা 
কেরেছ।

ব�ি�গণ 9ই �সে��র 2022 পয�� �ভেনজেুয়িলয়ান 
TPS–এর জন� আেবদন করেত পােরন।
ব�ি�গণ 25�শ নেভ�র 2022 পয�� বািম�জ TPS–এর 
জন� আেবদন করেত পােরন।
ব�ি�গণ 3রা �ফ�য়ারী 2023 পয�� হাইিতয়ান TPS– 
এর জন� আেবদন করেত পােরন।

DHS �সামািলয়ার জন� 17ই মাচ�  2023 পয�� TPS বািড়েয় 
িদেয়েছ এবং পুনিন�ধািরত কেরেছ।
DHS ইেয়েমেনর জন� 3রা মাচ�  2023 পয�� TPS বািড়েয় 
িদেয়েছ এবং পুনিন�ধািরত কেরেছ।
দি�ণ সুদােনর জন� TPS 3 নেভ�র, 2023 পয�� বাড়ােনা 
হেয়েছ।

অ�ায়ী সরুি�ত ি�িত আপেডট

�ম/জনু 2022

7 মাচ� , 2022-এ, িবেডন �শাসন নত�ন নীিত �ঘাষণা কের যা 
SIJS �যাগ�তার মানদ�েক �� কের, �যমন 21 বছর বয়সী 
আেবদনকারীেদর সুর�ার জন� এক� বয়স-সীমার িবধান 
আপেডট করা যখন তােদর িপ�শন মুলত� িব থােক। এই 
িনয়ম� িনয�ািতত, পিরত�� এবং অবেহিলত অিভবাসী 
যুবকেদর িনরাপ�া এবং ি�িতশীলতা �দােনর িদেক এক� 
���পূণ� পদে�প, যােদর মেধ� অেনেকই ইিতমেধ�ই SIJS 
ম�রু করা হেয়েছ এবং �ীন কােড� র জন� আেবদন করার 
এবং �ায়ী বসবােসর জন� �যাগ� হওয়ার অেপ�ায় রেয়েছ৷ 
চ�ড়া� িনয়ম এখােন উপল�: 
federalregister.gov/d/2022-04698
ইউএসিসআইএস তােদর নীিত�িলও আপেডট কেরেছ, যােত 
এসআইেজএস িভসা ব�াকলগ �ারা �ভািবত যুবকেদর ��ে� 
�িত� ��ে� িভি�েত িনব�াসন এবং কােজর পারিমট �থেক 
সুর�া িবেবচনা করার জন�। আরও তথ�: 
uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer- 
deferred-action-for-special-immigrant- 
juveniles

িবেশষ অিভবাসী জেুভনাইল ��াটাস (SIJS) সহ অিভবাসী 
যবুকেদর জন� সরু�া

িডএইচএস �য়ংি�য়ভােব ইআই সালভােদার, হাইিত, 
িনকারা�য়া, সুদান, হ��রাস এবং �নপােলর জন� �িপএস 
উপািধর অধীেন সুিবধােভাগীেদর জন� �িপএস-স�িক� ত 
ডকুেমে�শেনর �বধতা বত� মান �ময়ার পুিত� র তািরখ 4 
অে�ােবার, 2021 �থেক 30�শ িডেস�র, 2022 পয�� 
বাড়াে�ন।

DHS িসিরয়ার জন� 30�শ �সে��র 2022 পয�� TPS 
বািড়েয় িদেয়েছ এবং পুনিন�ধািরত কেরেছ।
সম� TPS আেবদনকারীরা এখন uscis.gov/i-821 এ 
অনলাইেন ফম� I-821, অ�ায়ী সুরি�ত ি�িতর জন� আেবদন 
করেত পােরন।
সব�েশষ আপেডেটর জন� �দখুন uscis.gov/TPS

http://federalregister.gov/d/2022-04698
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer-deferred-action-for-special-immigrant-juveniles
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer-deferred-action-for-special-immigrant-juveniles
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer-deferred-action-for-special-immigrant-juveniles
https://www.uscis.gov/i-821
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status


29 নেভ�র, 2021-এ, িডপাট�েম� অফ �হামল�া�
িসিকউির� (DHS) অিভবাসন �েয়ােগর জন� নত�ন
িনেদ� িশকা বা�বায়ন �� কেরেছ, যার মেধ� ���ার এবং
আটক রেয়েছ: dhs.gov/news/2021/11/29/dhs-
begins-implementation-immigration-
enforcement-priorities 
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

নত�ন �েয়ােগর অ�ািধকার�িল ICE কােক ল�� করেব তা
সীিমত কের 
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�ম/জনু 2022

30�শ �সে��র, রা�পিত বাইেডন এক� বলবৎ থাকা 
সমাধান িবিধেত �া�র কেরন �যখােন আফগান শরনাথ� ও 
প�ােরািলেদর সহায়তা করার িবধান অ�ভ��� রেয়েছ, যার 
মেধ� আেছ:

আফগান “মানিবক প�ােরািলেদর” শরনাথ� পুনব�াসন 
পিরেষবা ও সুিবধা �যমন অভ�থ�না ও বাস�ান িনণ�েয় 
সাহায� ও খাদ� সহায়তা ইত�ািদ
আফগান প�ােরািলেদর আ�য়�েলর আেবদন �ত 
িবেবচনা করার জন� যু�রা��য় সরকােরর কােছ দাবী 
জানােনা

আফগান প�ােরািলেদর িরয়াল আইিড �াইভার লাইেস� 
ও পিরচয়প� পাওয়ার জন� �যাগ� করা

�ফডােরল সরকােরর স�দ:
আফগানেদর জন� USCIS জনসাধারেণর িনেদ� িশকা: 
uscis.gov/humanitarian/information-for- 
afghans
ইংেরিজ, দাির এবং পশত� েত "আফগান ��শাল 
ইিম��া� িভসা �হা�ার এবং প�ােরািলস স�িক� ত 
কম�সং�ান তথ�": justice.gov/crt/worker- 
information
শরণাথ� পুনব�াসন অিফস �ারা সংকিলত �ফডােরল 
সরকার জেুড় আফগান সহায়তা সং�ান: 
acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan 
-assistance-resources

আফগান শরণাথ� এবং প�ােরািলেদর জন� স�দ

পুনব�াসন স�দ:
 িনউইয়ক�  রাজ�-আই-I-ARC এর আফগান পুনব�াসন 
�ক�: immigrantarc.org/afghanistan
িনউ ইয়ক�  িস� - দাির এবং পাশেতা �ত উপল� শহর 
পিরেষবার এক� �রাডম�াপ সহ: 
nyc.gov/afghanistanresources
ওেয়�ান� িনউ ইয়ক�  – আফগানী উ�া�েদর জন� বুফােলা 
ইউনাইেটড: wnyrac.org 
আলেবনী / ক�ািপটাল অ�ল - স�দ তািলকা: 
bit.ly/3kvWRZd
ইথাকা/িফ�ার �লক অ�ল - কেন�ল আফগািন�ান স�দ 
তািলকা: bit.ly/3CwfFxy

আফগািন�ান �থেক সিরেয় �নওয়ার �েয়াজন আেছ এমন 
ব�ি�েদর িচি�ত করার জন� মানবািধকার �থম �ডটা সং�েহর 
ফম�: humanrightsfirst.org/afghan-evacuation

https://www.dhs.gov/news/2021/11/29/dhs-begins-implementation-immigration-enforcement-priorities
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans
https://www.justice.gov/crt/worker-information
https://www.justice.gov/crt/worker-information
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan-assistance-resources
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan-assistance-resources
http://immigrantarc.org/afghanistan
http://nyc.gov/afghanistanresources
http://wnyrac.org/
http://bit.ly/3kvWRZd
http://bit.ly/3CwfFxy
https://www.humanrightsfirst.org/afghan-evacuation


িশ�া

8NYIC িনউ ইয়ক�  ��ট কম�ুিন� ট�লিকট

িনউ ইয়ক�  ��ট এড�েকশন িডপাট�েম� (NYSED) �ঘাষণা
কেরেছ �য িরেজ�স পরী�া জনু 2022 এবং আগ� 2022
এ পিরচািলত হেব।

4 �ম, 2022-এ, NYSED �ঘাষণা কেরেছ �য US
ইিতহাস এবং সরকােরর জন� জনু 2022 এর িরেজ�স
পরী�া বািতল করা হেয়েছ, কারণ পরী�ার িবষয়ব� যা
বােফেলােত ব�াপক �িল চালােনার পিরে�ি�েত
িশ�াথ�েদর মানিসক আঘােতর কারণ হেত পাের।

NYSED এবং �বাড�  অফ িরেজ�স জনু 2020, আগ�

2020, জানুয়াির 2021, জনু 2021, আগ� 2021 এবং
জানুয়াির 2022-এ িরেজ�স পরী�ায় COVID-19 ছাড়
অনুেমাদন কেরেছ। যিদ একজন িশ�াথ� এক� COVID-19
পরী�ার ছাড় পায়, তাহেল তােদর উ�ীণ� হওয়ার জন� �সই
পরী�া� �নওয়ার/পুনরায় িদন দরকার �নই। এই মুহ� েত� , জনু
2022 বা আগ� 2022 পরী�ার জন� �কানও COVID-19
ছাড় অনুেমাদন করা হয়িন।

COVID-19 ছােড়র িবষেয় আরও িবশদ িববরেণর জন�,
িশ�েদর জন� অ�াডেভােকট "COVID-19 এর কারেণ
�াতক �েয়াজনীয়তার পিরবত� েনর সারাংশ" �দখুন।
ছা�েদর িরেজ� পরী�ার অিধকার স�েক�  আরও িবশদ
িববরেণর জন�, িশ�েদর "িরেজ� পরী�ার অিধকার"
এর অ�াডেভােকট �দখুন৷
তথ� advocatesforchildren.org/get_help/
guides_and_resources/transition এ একািধক
ভাষায় উপল�

িনউ ইয়ক�  ��ট তার �� ল মা� ম�াে�ট ত� েল িনেয়েছ, �ানীয়
�জলা�িলেক মুেখাশ ঐি�ক করার িস�া� �নওয়ার অনুমিত
িদেয়েছ।

�� ল বছর 2021-22
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2022 সােলর �ীে�র জন�, িনউ ইয়ক�  ��ট সামার �� ল অফ
আট�স (NYSSSA) অন�ান� আ�িলক �ী�কালীন আট�

��া�াম�িলেত �যাগদান করেত �বেছ �নওয়া উ� িবদ�ালেয়র
িশ�াথ�েদর জন� �মাট $150,000 বৃি� �দান করেব।
�লারিশপ ��া�ােমর উে�শ� হল �ী�কালীন িশ�া কায��েম
আ�হী �� আেয়র িশ�েদর �েয়াজন-িভি�ক অনুদান
�দােনর মাধ�েম িশ� িশ�ায় অ�াে�স এবং সমতা �দান
করা।

বৃি� আেবদেনর জন� �কান অিডশন বা �পাট�েফািলও উপাদান
থাকেব না, যা �ধুমা� আিথ�ক �েয়াজেনর উপর িভি� কের
করা হেব।
িশ�াথ�েদর অনলাইেন আেবদন করেত 1 �ম, 2022 পয��
সময় আেছ। NYSSSA ওেয়বসাইেট
(oce.nysed.gov/nysssa) আরও তথ� রেয়েছ৷

সামার আট�স অপারচ�িন�

NYC K-8 ছা�েদর জন� আবার সামার রাইিজং অফার 
করেব যারা �ী�কালীন ��া�ােমর িবক� চায়। ��া�াম�েত 
সকােল এক� একােডিমক উপাদান এবং িবেকেল সমৃ�করণ
অ�ভ��� থাকেব, যার মেধ� িফ� �প, িশ�কলা ি�য়াকলাপ 
এবং আউটেডার িবেনাদন অ�ভ��� থাকেব। ��া�াম� সকাল 
8 টা �থেক িবকাল 3 টা পয�� চলেব, িদন� 6 টা পয�� 
বাড়ােনার িবক� সহ।
উ� িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর জন�, NYC তার �ী�কালীন যুব 
কম�সং�ান কম�সূিচর �সার ঘটাে�, যার ল�� হল 14-24 
বছর বয়সী �ায় 100,000 িনউ ইয়ক� বাসীেদর জন� চাকির 
এবং ই�ান�িশপ �দান করা।
আরও তেথ�র জন� 
schools.nyc.gov/enrollment/summer-এ যান। 
��া�াম তািলকাভ� ি� এি�ল খুলেব.

িনউ ইয়ক�  িস� সামার 2022 ��া�াম

https://www.advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_resources/transition
http://www.oce.nysed.gov/nysssa
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer


ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�গণ (ELLs) ভালভােব পিরেষবা �দান 
করা হে� তা িনি�ত করার জন� অবিহত হওয়া ���পূণ�। 
িনউইয়ক�  ��ট িশ�া িবভাগ এক� ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ� 
অিভভাবকেদর অিধকােরর িবল �তির কেরেছ যা ELL এবং 
তােদর িপতামাতার জন� িশ�াগত �েবশািধকার এবং 
��া�ািমং স�িক� ত সমােলাচনামূলক অিধকােরর সংি��সার 
বণ�না কের: bit.ly/3EJd0Td

তথ�সমূহ আরিব, বাংলা, চীনা (িস�িলফাইড), চীনা 
(ঐিতহ�গত), ইংেরিজ, ফরািস, হাইিতয়ান ��ওল,
কােরন, �নপািল, রািশয়ান, ��ািনশ, ইউে�নীয়, ও উদু�  
ভাষায় উপল�।
আপনার �কান �� বা উে�গ থাকেল আপিন 800- 
469-8224 ন�ের ELL িপতামাতা হটলাইেন কল করেত 
পােরন।

ইংেরিজ �শখার ছা�েদর পিরবােরর জন� স�দ

অবিহত অিভবাসীর নত�ন িনেদ� িশকা DACA সহ এবং ছাড়া 
উভয় নিথভ�� না থাকা হাই �� ল এবং কেলজ ছা�েদর জন� 
স�দ এবং তথ� �দান কের, যােত তােদর ভিবষ�েতর িবষেয় 
অবগত িস�া� িনেত এবং তােদর িনেজেদর জন� উকালিত 
করার জন� �েয়াজনীয় সর�াম�িল �পেত সাহায� হয়: 
informedimmigrant.com/guides/students
�সরা কেলজ�িল স�িত DACA- এর সা�িতক আপেডেটর 
উপর িভি� কের DACA এবং নিথভ�� না থাকা ছা�েদর জন� 
এক� কেলজ িনেদ� িশকা �কাশ কেরেছ: 
bestcolleges.com/resources/undocumented- 
students/college-guide

নিথভ�� না থাকা ছা�েদর জন� কেলজ অ�াে�েসর 
স�দ�িল

িশ�া
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কেলেজর জন� টাকা লাগেব? আপনার �থম পদে�প হল
�ফডােরল ��েড� এইেডর জন� �ফডােরল সরকােরর 
িবনামূেল�র আেবদন (FAFSA) পূরণ করা। �� করার সময় 
এখনই: িকছ�  �ফডােরল এবং রা��য় অথ� আেগ আসেল আেগ 
পাওয়া যায়। studentaid.gov/FAFSA এ আেবদন ক�ন।
UnderstandingFAFSA.org-এ সাহায� পান, এক� নত�ন 
ওেয়বসাইট যা িনউ ইয়ক�  িস�র উ� িবদ�ালেয়র ছা�ছা�ী 
এবং পিরবােরর সবেচেয় সাধারণ করা �ে�র উ�র �দয়। উ� 
িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর জন� িবনামূেল�র FAFSA গাইড 
দশ� ভাষায় উপল�।
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

কেলজ আিথ�ক সহায়তা এবং এনওয়াইএস ি�ম অ�া� 
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http://bit.ly/3EJd0Td
https://www.informedimmigrant.com/guides/students/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students/college-guide/
http://bestcolleges.com/resources/undocumented-students/college-guide/
http://bestcolleges.com/resources/undocumented-students/college-guide/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
http://understandingfafsa.org/
https://www.hesc.ny.gov/dream/


�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

�ভাটদােন আপনার অিধকার 

গণত�
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আপিন যিদ 16 বছর বা তার �বিশ বয়সী হন, একজন মািক� ন 
নাগিরক হন এবং িনব�াচেনর আেগ অ�ত 30 িদন িনউইয়েক�  
থােকন, আপিন �ভাট �দওয়ার জন� িনব�ন করেত পােরন।

আপনার বয়স 16 বা 17 হেল, আপিন �ভাট �দওয়ার 
জন� �াক-িনব�ন করেত পােরন িক� 18 বছর বয়স 
পয�� �ভাট িদেত পারেবন না।
যিদ আপিন এক� অপরাধমূলক �দাষী সাব�� হওয়ার 
জন� কারাগাের ব�ী হন বা আদালেতর �ারা 
মানিসকভােব অ�ম বেল �মািণত হন, আপিন �ভাট 
�দবার জন� িনব�ন করেত পারেবন না।

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
এক� িনব�ন ফেম�র জন� 1-800-ফর-�ভােট কল ক�ন 
(ইংেরিজ বা ��ািনশ ভাষায় উপল�) (1-800-367- 
8683)
আপিন �ভাট �দওয়ার জন� িনবি�ত হেয়েছন িকনা তা িনি�ত 
নন? আপনার �ভাটার িনব�ন ি�িত পরী�া করেত 
voterlookup.elections.ny.gov-এ যান।

�ভাট িদেত �রিজ�ার ক�ন
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�াথিমক িনব�াচেন �ভাট �দওয়ার জন� িনব�েনর সময়সীমা 3 
জনু, 2022।
এর জন� �ভাট িদন: গভন�র, �লফেটন�া� গভন�র, অ�াটিন� 
�জনােরল, ��ট ক�ে�ালার, ��ট অ�ােস�িল, ইউএস 
িসেনট।

আপিন ইেলক�িনকভােব, �মইেল, �ফােন, ফ�াে�র মাধ�েম বা 
ব�ি�গতভােব �ভাট �দওয়ার জন� অনুেরাধ করেত পােরন। 28 
জেুনর মেধ� আপনার স�ূণ� ব�ালট �পা�মাক�  বা িবতরণ 
করেত ভ�লেবন না।

�বদ�ুিতকভােব: আপনার অনুেরাধ অবশ�ই 13 জেুনর মেধ� 
�হণ করেত হেব।

absenteeballot.elections.ny.gov -এ 
অনলাইেন এক� ব�ালেটর অনুেরাধ ক�ন

�মল, �ফান বা ফ�াে�র মাধ�েম: আপনার অনুেরাধ 
অবশ�ই 13 জেুনর মেধ� �হণ করেত হেব।

www.elections.ny.gov/CountyBoards.ht 
ml -এ আপনার কাউি�র িনব�াচন �বাড�  খুঁজনু

ব�ি�গতভােব: আপিন 27 জেুনর মেধ� ব�ালেটর অনুেরাধ 
করেত আপনার কাউি�র িনব�াচনী �বােড� র অিফেস �যেত 
পােরন।

www.elections.ny.gov/CountyBoards.ht 
ml -এ আপনার কাউি�র িনব�াচন �বাড�  খুঁজনু

অনুপি�ত �ভাটদান স�েক�  আরও জানুন 
www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html 
-এ

আপিন 18 জনু �থেক 26 জনু বা িনব�াচেনর িদন, 28 জেুনর 
মেধ� ব�ি�গতভােব �ভাট িদেত পােরন।

voterlookup.elections.ny.gov -এ আপনার �পাল 
সাইট খুঁজনু
NYC বািস�ারা: findmypollsite.vote.nyc

�াথিমক িনব�াচন: 28 জনু, 2022

িনউ ইয়ক�  ��েটর পুনিব�ন�াস �ি�য়ােক িঘের আইিন

চ�ােলে�র কারেণ, বত�মােন �াথিমক িনব�াচেনর জন� দ�ু
তািরখ রেয়েছ: 28 জনু এবং 23 আগ�।

এর জন� �ভাট িদন: ��ট িসেনট, মািক� ন �িতিনিধ।
আপিন ডাকেযােগ বা ব�ি�গতভােব �ভাট িদেত পােরন (�থম
িদেক বা িনব�াচেনর িদন)।

�াথিমক িনব�াচন: 23 আগ�, 2022

https://www.nyccfb.info/nyc-votes/how-to-vote/know-your-rights/
https://www.nyccfb.info/nyc-votes/how-to-vote/know-your-rights/
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/TimeOffToVoteFAQ.pdf
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/TimeOffToVoteFAQ.pdf
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://vote.nyc/page/register-vote
https://vote.nyc/page/register-vote
https://voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
http://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html%E0%A6%8F
http://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html%E0%A6%8F
https://www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://findmypollsite.vote.nyc/


আপনার 
অিধকার�িল জাননু
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ইিমে�শন এবং কা�মস এনেফাস�েম� (ICE), বড� ার
�পে�াল, বা অন�ান� আইন র�াকারীর সােথ কাজ করার
সময় স�দােয়র সদস� এবং সহেযাগীেদর তােদর অিধকার
স�েক�  সেচতন হওয়া উিচত।

শা� থাকুন। পালােবন না। অিফসারেক আটকােবন না বা বাধা
�দেবন না।
িমথ�া বলেবন না অথবা িমথ�া নিথ �দেবন না।
আপনার চ�প থাকার অিধকার আেছ। আপিন যা িকছ�  বলেবন
তা আপনার িব�ে� ব�বহার করা �যেত পাের।
যিদ এেজ�রা িজ�াসা কের তারা আপনােক অথবা আপনার

িজিনসপ� খুঁেজ �দখেত পাের িক না, আপনার না বলার
অিধকার আেছ।

যিদও, শারীিরকভােব বাধা �দেবন না।
যিদ পুিলশ সে�হ কের আপনার কােছ �কান অ� আেছ,
তাহেল হয়েতা আপনার জামাকাপড় �রেখ নাও িদেত পাের।

যিদ আপিন একজন US নাগিরক না হন এবং একজন
অিভবাসন এেজ� আপনার অিভবাসেনর কাগজপ� �দখার
অনুেরাধ কেরন, আপনার অবশ�ই তােদরেক �দখা উিচত যিদ
আপনার সে� �স�িল থােক।
যিদ আপনােক আইন র�াকারীরা থামায়, আটেক রােখ, অথবা
হয়রান কের, �সই এেজ�(�দর) নাম, না�ার, এবং অন�
�যেকােনা পিরচয় তথ� পাওয়ার �চ�া ক�ন।
আপিন বা স�দােয়র অন� �কউ আইন র�াকারীর সােথ
কেথাপকথেনর িভিডও বা অিডও �রকিড� ং িনেত পােরন। তারা
চেল যাওয়ার পর িক হেয়িছল তাও িলখেত পােরন।
আইন র�াকারী অিফসারেদর জন� আপনার জািত, জাতীয়
উৎস, ধম�, িল�, অথবা জািতগততার উপর িভি� কের
�যেকােনা থামােনা, �খঁাজাখুঁিজ করা, আটেক রাখা, অথবা
িনব�াসন স�ালন করা �বআইিন।

যিদ আপনােক অিভবাসন বা অন�ান� আইন র�াকারীরা
আটকান, মেন রাখেবন:

আপনার বািড় এবং অন�ান� "ব�ি�গত জায়গা" (�যমন
কম�ে�ে�র �ধুমা� কম�চারী এলাকা) িবেশষ সুর�া বহন কের
যা সব�জনীন �ান�িল কের না। অিফসাররা �ধুমা� তখনই
ব�ি�গত জায়গায় �েবশ করেত পােরন যিদ তােত আপনার

স�িত থােক বা তারা আপনােক এক� আইিন পেরায়ানা
�দখায় (একজন িবচারক �ারা �া�িরত)।

ব�ি�গত জায়গা

27 অে�াবর, 2021-এ, �হামল�া� িসিকউির� িবভাগ এক�
নত�ন নীিত জাির কেরেছ যা "সুরি�ত এলাকায়" বা তার
কাছাকািছ ICE এবং CBP �েয়াগকারী পদে�প�িলেক
সীমাব� কের।
সংরি�ত এলাকার উদাহরণ�িলর মেধ� অ�ভ��� রেয়েছ, িক�
এেতই সীমাব� নয়: �� ল এবং অন�ান� িশ�া �িত�ান বা
অনু�ান, �া��েসবা সুিবধা, উপাসনার �ান, �যখােন িশ�রা
জেড়া হয়, সামািজক পিরেষবার অব�ান, দেুয�াগ বা জ�ির
�িতি�য়া �ক�, িববাহ এবং অে���ি�য়ার মেতা অনু�ান
এবং কুচকাওয়াজ এবং র�ািলর মেতা জন �দশ�ন।
িনউ ইয়ক�  ��েট, �ফডােরল অিভবাসন এেজ�রা আইিন

পেরায়ানা ছাড়া রাজ�, শহর এবং িমউিনিসপাল �কাট�হাউেস
যাে�ন বা আসেছন এমন �লােকেদর ���ার করেত পাের না।

সুরি�ত এলাকাসমূহ

আপিন অিভবাসী �িতর�া �ক� (IDP) �ফডােরল
এেজ�েদর সােথ পার�িরক কথাবাত� া িরেপাট� করেত পােরন।
এছাড়াও IDP �সই সম� অিভবাসীেদর আইিন তথ� এবং
�রফােরল �দান কের যারা ��ফতার হেয়েছন, যােদর �িকট
�দওয়া হেয়েছ বা যারা অপরােধ �দাষী সাব�� হেয়েছন। 
212-725-6422 ন�ের কল ক�ন বা
info@immdefense.org �ত ইেমল ক�ন।

অিভবাসন আইন জ�ল। �কানও ব�ি� বা ব�বসার সােথ
আপনার পিরি�িত িনেয় আেলাচনা করার সময় দয়া কের সতক�
থাকুন।

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

�ধুমা� একজন আইনজীবী বা িডপাট�েম� অফ জাি�স
(DOJ) �ীকৃত �িতিনিধর সােথ কথা বলা উিচত।
"�নাটািরও", �ােভল এেজ�, ট�া� ��তকারী, ফম� ��তকারী,
বা �নাটািরর কাছ �থেক কখনই অিভবাসন সহায়তা পােবন না।
মািক� ন যু�রাে�, একজন "�নাটািরও" একজন আইনজীবী নয়!

অিভবাসন জািলয়ািত স�েক�  সেচতন থাকুন

আপনার ��ে� সাহােয�র �েয়াজন হেল বা সাধারণ অিভবাসন
সং�া� �� থাকেল, অিফস ফর িনউ আেমিরকানস হটলাইেন
কল ক�ন 1-800-566-7636 ন�ের।
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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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https://ovs.ny.gov/
https://ovs.ny.gov/
http://www.manhattanda.org/victim-resources/hate-crimes/
http://brooklynda.org/hate-crimes-bureau/
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nassauda.org/
https://suffolkcountyny.gov/da
https://humanrights.westchestergov.com/


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://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://omh.ny.gov/
https://coronavirus.health.ny.gov/
https://dol.ny.gov/safety-and-health
https://dol.ny.gov/unemployment/unemployment-insurance-assistance
https://dhr.ny.gov/
https://www.nyic.org/covid-education-resources/
https://www.nyic.org/covid-employment-resources/
https://www.nyic.org/covid-financial-resources/
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:

এই স�দ িনেদ� িশকা
�ারা সমিথ�ত:

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

