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সম্প্রদায়ের সদস্য এবং আমাদের অংশীদার এবং সহযোগীগণ
যারা তাদের জন্য কাজ করেন তাদের একটি রিসোর্স দেওয়ার
জন্য নিউ ইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন এই টুলকিটটি তৈরি
করেছে। এই টুলকিট পরিবর্তি ত আইন এবং নীতির উপর ভিত্তি
করে নিয়মিতভাবে আপডেট করা হয়।
তথ্য সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 10.12.2022
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আজই টিকা নিন

স্বাস্থ্য

নিউ ইয়র্ক স্টেটে COVID-19-এর টিকা সর্বত্র পাওয়া যায়। 6
মাস বা তার বেশি বয়সী প্রত্যেকেরই টিকা নেওয়া উচিত এবং
সময় হলে বুস্টার ডোজ নেওয়া উচিত: ny.gov/vaccine।
অভিবাসন স্থিতি অথবা বিমা আচ্ছাদন ব্যতিরিকেই COVID19-এর টিকাগুলি বিনামূল্যের৷
ফার্মেসী, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ, ক্লিনিক, ফেডারালি

COVID-19 আপডেট
আপডেট করা (বাইভালেন্ট) COVID-19 ভ্যাকসিন বুস্টার
এখন উপলব্ধ। নতু ন বুস্টারগুলিকে "বাইভ্যালেন্ট" বলা হয়
কারণ এগুলি অতি সম্প্রতি সঞ্চালিত ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের
পাশাপাশি আসল ভাইরাস স্ট্রেন থেকে রক্ষা করে।
5 বছর বা তার বেশি বয়সের নিউ ইয়র্ক বাসীরা তাদের
আগের বুস্টার বা প্রাথমিক ভ্যাকসিন সিরিজের অন্তত দুই
মাস পর বাইভালেন্ট বুস্টারের জন্য যোগ্য।

কোয়ালিফায়েড হেলথ সেন্টার এবং নিউ ইয়র্ক জুড়ে অন্যান্য
জায়গায় টিকা ব্যাপক ভাবে পাওয়া যায়।
Vaccines.gov-এ যান, 438829 নম্বরে আপনার
ZIP কোড টেক্সট করুন অথবা আপনার কাছাকাছি
অ্যাপয়েন্টমেন্ট খুঁজতে 1-800-232-0233 (TTY
888-720-7489) নম্বরে কল করুন।
অনেক স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ ওয়াক-ইন-ভ্যাক্সিন বা
বাড়িতে টিকাকরণের সুযোগ দিচ্ছে। আপনার স্থানীয়

আরও তথ্যের জন্য, ny.gov/booster দেখুন
18 জুন, 2022 থেকে, 6 মাস বা তার বেশি বয়সী শিশুরা
Moderna এবং Pfizer COVID-19-এর টিকা নেওয়ার
যোগ্য হবে।
শিশুদের জন্য টিকা সম্পর্কে আরও তথ্য এবং নিয়মিত
করা প্রশ্নের জন্য, ny.gov/VaxforKids দেখুন
আপনার COVID-19 পরীক্ষায় যদি পজিটিভ ফল আসে,
তবে গুরুতর রোগ প্রতিরোধের চিকিৎসা উপলব্ধ।

স্বাস্থ্য বিভাগের যোগাযোগের তথ্যের জন্য এখানে খুঁজুন
nysacho.org/directory।

মাঙ্কিপক্স (Monkeypox)
মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের নিয় ইয়র্কে ও বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য
আধিকারিকরা নিউ ইয়র্ক স্টেট সহ এমন সব অঞ্চলে
মাঙ্কিপক্সের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছেন যেখানে সাধারণত
মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের রিপোর্ট করা হয় না।

এখনই পরীক্ষা করা ও আপনার স্বাস্থ্য পরিষেবা
প্রদানকারীর সাথে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনি
অসুস্থ হওয়ার পরে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে তা
সবথেকে ভালো ফল দেয়।
আরও তথ্যের জন্য, ny.gov/covidtreatment
দেখুন

মাঙ্কিপক্স একটি বিরল, ভাইরাল সংক্রমণ যা সাধারণত
গুরুতর অসুস্থতার কারণ হয় না। তবে এটি বেদনাদায়ক
উপসর্গের, হাসপাতালে ভর্তি র, বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
যদিও নিউ ইয়র্ক বাসীদের আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়,
প্রত্যেকেরই মাঙ্কিপক্স সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত। এর অর্থ
হল উপসর্গগুলি বোঝা, এটি কীভাবে ছড়ায় এবং আপনার

বিনামূল্যে COVID-19 এর পরীক্ষা বাড়িতে পেয়ে যান।
আপনার যদি একটি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা থাকে (একটি
নিয়োগকর্তা বা মার্কে টপ্লেসের মাধ্যমে বীমা, বা Medicaid,
Medicare, বা CHIP এর মতো পাবলিক প্রোগ্রাম), আপনি
প্রতি মাসে 8টি পর্যন্ত বিনামূল্যে পরীক্ষার কিট পেতে পারেন।
আপনি একটি ফার্মেসি বা স্টোর ব্যবহার করতে পারেন যা
আপনার স্বাস্থ্য পরিকল্পনা "নেটওয়ার্কে র মধ্যে" মনোনীত
করে যেখানে আপনাকে $0 চার্জ করা হবে, বা একটি
দাবি জমা দেওয়ার মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।
আরও তথ্যের জন্য, cms.gov/how-to-get-yourat-home-OTC-COVID-19-test-for-free দেখুন
2রা সেপ্টেম্বর COVIDtests.gov থেকে অর্ডার স্থগিত করা
হয়েছিল কারণ কংগ্রেস প্রোগ্রামের জন্য অতিরিক্ত তহবিল

সংস্পর্শে আসলে কী করতে হবে তা বোঝা।
আরও তথ্য এবং আপডেটের জন্য,
health.ny.gov/monkeypox দেখুন।
NYC Health-এর nyc.gov/monkeypox-এ একাধিক
ভাষায় প্রতিরোধ সংস্থান রয়েছে৷
নিউ ইয়র্ক বাসী যারা মাঙ্কিপক্সের সংস্পর্শে এসেছেন বা যাদের
এক্সপোজারের ঝুঁকি বেশি তারা JYNNEOS ভ্যাকসিনের জন্য
যোগ্য।
টিকা নেওয়া আপনার মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস
করতে পারে এবং আপনি এটি পেলে লক্ষণগুলির তীব্রতা
হ্রাস করতে পারে।
অভিবাসন অবস্থা বা বাসস্থান নির্বিশেষে টিকা বিনামূল্য
এবং উপলব্ধ।

সরবরাহ করেনি।
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USCIS নবায়নের জন্য গ্রীন কার্ডে র বৈধতা 24 মাস পর্যন্ত

সাম্প্রতিক আগমনের জন্য তথ্য: ICE এবং ISAP চেক-ইন

বাড়িয়েছে

এবং ঠিকানা পরিবর্ত নের ফর্ম

26 সেপ্টেম্বর, 2022 থেকে কার্যকর, USCIS স্বয়ংক্রিয়ভাবে

মার্কি ন সরকারের মধ্যে বিভিন্ন অভিবাসন সংস্থা রয়েছে।

বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদের স্থায়ী আবাসিক কার্ডে র (সবুজ কার্ড )

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE) হল সেই

বৈধতা 24 মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবে যারা মেয়াদোত্তীর্ণ বা

সংস্থা যেটি অভিবাসন আইন প্রয়োগ করে এবং ইন্টেন্সিভ

মেয়াদোত্তীর্ণ গ্রীন কার্ড নবায়ন করতে ফর্ম I-90 ফাইল করে।

সুপারভিশন অ্যাপিয়ারেন্স প্রোগ্রাম (ISAP) হল নির্দি ষ্ট

USCIS ফর্ম I-90 রসিদ নোটিশের ভাষা আপডেট করেছে

অভিবাসীদের নিরীক্ষণ করার জন্য ICE-এর প্রোগ্রামের নাম।

(যা আগে একটি 12-মাসের এক্সটেনশন প্রদান করেছিল),

কিছু লোককে তাদের কেসের অংশ হিসাবে ICE বা ISAP

এবং মুলতু বি ফর্ম I-90 সহ ব্যক্তিদের জন্য সংশোধিত রসিদ

এর সাথে নিয়মিত চেক ইন করতে হবে। আপনি যদি সীমান্ত

বিজ্ঞপ্তিগুলির মুদ্রণ করা শুরু করেছে৷।

অতিক্রম করে মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন এবং আপনাকে

এই রসিদ নোটিশ একটি মেয়াদোত্তীর্ণ গ্রীন কার্ডে র সাথে

আটক করা হয়, অথবা দেশে প্রবেশের কিছু সময় পরে

উপস্থাপন করা যেতে পারে অব্যাহত অবস্থার প্রমাণ হিসাবে,

আপনাকে আটক করা হয়, তাহলে আপনার ICE বা ISAP

যেমন নিয়োগকারীদের কাছে এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য।

চেক-ইন থাকতে পারে।
চেক-ইন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, এখানে যান:
help.asylumadvocacy.org/faqs-ice-isap
(ইংরেজি)
apoyodeasilo.org/preguntas-frecuentesice-isap (স্প্যানিশ)
যদি আপনার অভিবাসন আদালতে মামলা থাকে, তাহলে
আপনাকে অবশ্যই আপনার ঠিকানা ICE এবং আদালতে
বর্ত মান রাখতে হবে।
ইমিগ্রেশন কোর্টে আপনার ঠিকানা পরিবর্ত ন করতে, আপনাকে
অবশ্যই EOIR-33/IC ফর্মটি ফাইল করতে হবে, যা স্থানীয়
ইমিগ্রেশন কোর্টে পাওয়া যায় এবং
justice.gov/eoir/formslist.htm-এ অনলাইনে পাওয়া
যায়। একটি নতু ন ঠিকানায় যাওয়ার 5 দিনের মধ্যে আপনাকে
এটি করতে হবে।

উদ্বাস্তু ভর্তি ক্যাপ বজায় রাখা
বিডেন প্রশাসন 27 সেপ্টেম্বর, 2022-এ ঘোষণা করেছিল যে

আরও তথ্যের জন্য, দেখুন:
ice.gov/doclib/detention/checkin/chang

এটি 2023 অর্থবছরের জন্য শরণার্থী ভর্তি র সংখ্যা

eAddress-en.pdf (ইংরেজি)

125,000 এ সীমা বজায় রাখবে।

ice.gov/doclib/detention/checkin/chang

বিদেশী শরণার্থী প্রক্রিয়াকরণ এবং মার্কি ন পুনর্বাসন সংস্থান
হ্রাসের কারণে, সংখ্যায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা কম। 2022
অর্থবছরে, মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র মাত্র 25,465 শরণার্থী গ্রহণ
করেছিল।

eAddress-es.pdf (স্প্যানিশ)
আপনার যদি ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন
সার্ভি সেস (ইউএসসিআইএস) এর সাথে একটি মামলা থাকে,
তবে সময়মত চিঠিপত্র এবং সুবিধাগুলি পেতে এবং বিলম্ব
এড়াতে আপনার ঠিকানাটি ইউএসসিআইএস-এর সাথে
আপডেট করে রাখা উচিত। আরও তথ্যের জন্য,
uscis.gov/addresschange দেখুন।
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অস্থায়ী সুরক্ষিত অবস্থা (TPS) এবং বিলম্বিত এনফোর্সড
ডিপার্চার (DED)
মার্কি ন সরকার TPS এর জন্য একটি বিদেশী দেশকে
মনোনীত করতে পারে যদি কিছু শর্ত যেমন সশস্ত্র সংঘাত বা
প্রাকৃ তিক দুর্যোগ সেই দেশের নাগরিকদের নিরাপদে ফিরে
আসতে বাধা দেয়।

ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভাল (DACA)
5 অক্টোবর, 2022-এ, লুইসিয়ানার একটি ফেডারেল আপিল
আদালত রায় দেয় যে DACA বর্ত মানে বাস্তবায়িত হিসাবে
একটি আইনানুগ প্রোগ্রাম নয়। আপিল আদালত বিডেন
প্রশাসনের নতু ন 2022 DACA প্রবিধান বিবেচনার জন্য
টেক্সাস জেলা আদালতে মামলাটি ফেরত পাঠিয়েছে, যা 31
অক্টোবর, 2022 এ কার্যকর হওয়ার কথা।
মামলা চলছে, তাই এটা সম্ভব যে কার্যক্রমটিতে আরো
পরিবর্ত ন হবে।
ইতিমধ্যে, DHS পুনর্নবীকরণ DACA অনুরোধগুলি গ্রহণ এবং
প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে (ওয়ার্ক পারমিট এবং অগ্রিম প্যারোলের
অনুরোধ সহ)। DHS গ্রহণ করবে কিন্তু প্রাথমিক DACA
অনুরোধ প্রক্রিয়া করবে না।
বর্ত মানে আপনার যদি DACA থাকে আপনার স্থিতি
এখনও বৈধ আছে।
যদি আপনার DACA-র মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে থাকে,
তাহলে এখনই পুনর্নবীকরণ করিয়ে নিন!
যদি আপনি USCIS–এ প্রথমবার প্রাথমিক DACA
আবেদন জমা দিয়ে থাকেন যা এখনও অনুমোদিত হয়নি,
সেই আবেদনটি স্থগিত রাখা হবে। পরবর্তী নির্দে শ না
পাওয়া পর্যন্ত এটি প্রক্রিয়া করা হবে না।
যে ব্যক্তিরা আগে ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভাল
(DACA) পেয়েছিলেন তারা এখন ফর্ম I-821D (DACA
পুনর্নবীকরণ আবেদন) এবং I-765 (ওয়ার্ক পারমিট
পুনর্নবীকরণ আবেদন) অনলাইনে ফাইল করতে পারেন৷
এই ক্ষমতা তাদের জন্য যাদের বর্ত মানে DACA আছে বা
যাদের DACA এক বছরেরও কম আগে মেয়াদ শেষ হয়ে
গেছে।
অনলাইনে কীভাবে DACA পুনর্নবীকরণ করবেন সে
সম্পর্কে আরও তথ্য:
uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca

একটি নির্দি ষ্ট সময়ের মধ্যে, যারা TPS এর জন্য আবেদন
করে এবং মঞ্জুর করে:
নির্বাসন থেকে সুরক্ষিত
একটি ওয়ার্ক পারমিট এবং সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর
পেতে পারেন
ভ্রমণের অনুমোদন দেওয়া হতে পারে
তাদের অভিবাসন অবস্থার কারণে DHS দ্বারা আটক করা
যাবে না
TPS হল একটি অস্থায়ী সুবিধা যা স্থায়ী অবস্থার দিকে নিয়ে
যায় না। যাইহোক, TPS হোল্ডাররা অন্য যেকোন অভিবাসন
সুবিধা বা অ-অভিবাসী অবস্থার জন্য আবেদন করতে পারেন
যার জন্য তারা যোগ্য।
বর্ত মানে TPS এর জন্য মনোনীত দেশ:
আফগানিস্তান, বার্মা (মিয়ানমার), ক্যামেরুন, এল
সালভাদর, হাইতি, হন্ডু রাস, নেপাল, নিকারাগুয়া,
সোমালিয়া, সুদান, দক্ষিণ সুদান, সিরিয়া, ইউক্রেন,
ভেনিজুয়েলা, ইয়েমেন
নির্দি ষ্ট দেশের তথ্য, যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা, নিবন্ধন
সময়কাল এবং সর্বশেষ আপডেটের জন্য, uscis.gov/TPS
দেখুন।
সমস্ত TPS আবেদনকারীরা এখন uscis.gov/i-821 এ
অনলাইনে ফর্ম I-821, অস্থায়ী সুরক্ষিত স্থিতির জন্য আবেদন
করতে পারেন।
1 জুলাই, 2022 পর্যন্ত, USCIS পূর্বে বাদ দেওয়া কিছু TPS
ধারকদের স্থায়ী অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করার এবং গ্রীন কার্ড
পাওয়ার যোগ্যতা প্রদান করেছে। USCIS এখন TPS
হোল্ডারদের ব্যাখ্যা করে যারা অনুমোদিত বিদেশ ভ্রমণ থেকে
ফিরে আসে আইনত "পরিদর্শন এবং ভর্তি " হিসাবে স্ট্যাটাস
সামঞ্জস্য করার জন্য একটি মূল যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা
পূরণ করে। USCIS টিপিএস হোল্ডারদের জন্য ভ্রমণ
অনুমোদনের জন্য একটি নতু ন প্রক্রিয়া এবং ফর্মও প্রতিষ্ঠা
করেছে।
27 জুন, 2022-এ, বিডেন প্রশাসন 30 জুন, 2024 পর্যন্ত
মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী লাইবেরিয়ানদের জন্য DED
বর্ধিত এবং প্রসারিত করেছে।
DED সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য,
uscis.gov/humanitarian/deferredenforced-departure দেখুন।
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আফগান শরণার্থী এবং প্যারোলিদের জন্য সম্পদ
আফগান প্যারোলিরা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে 1-বছরের
আশ্রয়ের আবেদনের জন্য ফাইল করা সময়সীমার ব্যতিক্রমের
জন্য যোগ্য হতে পারে যদি আবেদনকারীরা তাদের প্যারোল
এখনও বৈধ থাকা অবস্থায় আশ্রয়ের জন্য ফাইল করে। আরও
তথ্যের জন্য,
uscis.gov/humanitarian/information-forafghan-nationals দেখুন।
20 জুলাই, 2022 থেকে, ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এবং
USCIS আফগান SIV আবেদন প্রক্রিয়ার দুটি ধাপ একত্রিত
করেছে: মিশন প্রধান (COM) অনুমোদন এবং SIV পিটিশন।

অনেক অভিবাসীর জন্য ওয়ার্ক পারমিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে
540 দিন বাড়ানো হবে

আরও তথ্যের জন্য,
travel.state.gov/content/travel/en/usvisas/immigrate/special-immg-visa-afghans-

4 মে, 2022 থেকে, USCIS স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেক
অভিবাসীদের জন্য ওয়ার্ক পারমিটের বৈধতা 540 দিন
বাড়িয়ে দেবে যখন তারা তাদের পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়াকরণের
জন্য অপেক্ষা করবে।
এই পরিবর্ত নটি আশ্রয়প্রার্থী সহ হাজার হাজার অভিবাসীকে
কাজের অনুমোদন হারাতে বাধা দেবে যখন তাদের
পুনর্নবীকরণ আবেদনগুলি USCIS-এর ব্যাকলগে আটকে
থাকবে।
অ্যাসাইলাম সিকার অ্যাডভোকেসি প্রজেক্ট (ASAP) থেকে
রিসোর্স নতু ন নীতি ব্যাখ্যা করছে:
ইংরেজি: help.asylumadvocacy.org/workpermits-extended-540-days
স্প্যানিশ: apoyodeasilo.org/permisos-detrabajo-extendidos-540-dias
আরও তথ্যের জন্য এবং ওয়ার্ক পারমিটের বিভাগগুলির
একটি সম্পূর্ণ তালিকা যারা অটো-এক্সটেনশন পাবেন, দেখুন
uscis.gov/eadautoextend।

employed-us-gov.html দেখুন।
ফেডারেল সরকারের সম্পদ:
আফগানদের জন্য USCIS জনসাধারণের নির্দে শিকা:
uscis.gov/humanitarian/information-forafghans
ইংরেজি, দারি এবং পশতু তে "আফগান স্পেশাল
ইমিগ্র্যান্ট ভিসা হোল্ডার এবং প্যারোলিস সম্পর্কি ত
কর্মসংস্থান তথ্য": justice.gov/crt/workerinformation
শরণার্থী পুনর্বাসন অফিস দ্বারা সংকলিত ফেডারেল
সরকার জুড়ে আফগান সহায়তা সংস্থান:
acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan
-assistance-resources
পুনর্বাসন সম্পদ:
নিউইয়র্ক রাজ্য-আই-I-ARC এর আফগান পুনর্বাসন
প্রকল্প: immigrantarc.org/afghanistan
নিউ ইয়র্ক সিটি - দারি এবং পাশতো তে উপলব্ধ শহর
পরিষেবার একটি রোডম্যাপ সহ:

ইউক্রেনের জন্য ঐক্যবদ্ধ

nyc.gov/afghanistanresources

21শে এপ্রিল, 2022-এ, রাষ্ট্রপতি বিডেন রাশিয়ার আক্রমণ

ওয়েস্টার্ন নিউ ইয়র্ক – আফগানী উদ্বাস্তুদের জন্য বুফালো

থেকে পালিয়ে আসা ইউক্রেনীয়দের স্বাগত জানাতে একটি

ইউনাইটেড: wnyrac.org

কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। ইউক্রেনের জন্য একত্রিত হওয়া

আলবেনী / ক্যাপিটাল অঞ্চল - সম্পদ তালিকা:

ইউক্রেনের নাগরিকদের এবং তাদের আশু পরিবারের

bit.ly/3kvWRZd

সদস্যদের জন্য একটি পথ প্রদান করে যারা মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের

ইথাকা/ফিঙ্গার লেক অঞ্চল - কর্নেল আফগানিস্তান

বাইরে থাকে এবং দুই বছরের প্যারোলে অস্থায়ীভাবে থাকার

সম্পদ তালিকা: bit.ly/3CwfFxy

জন্য।

আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আছে এমন

ইউনাইটিং ফর ইউক্রেনে অংশগ্রহণকারী ইউক্রেনীয়দের

ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য মানবাধিকার প্রথম ডেটা

অবশ্যই মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে একজন সমর্থক থাকতে হবে যিনি

সংগ্রহের ফর্ম: humanrightsfirst.org/afghan-

তাদের থাকার সময়কালের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

evacuation

করতে সম্মত হন।
প্রোগ্রাম এবং আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য,
DHS ওয়েবপৃষ্ঠাটি দেখুন: dhs.gov/ukraine
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24শে আগস্ট, 2022-এ, বিডেন-হ্যারিস প্রশাসন একটি ছাত্র
ঋণ ত্রাণ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে যার মধ্যে নিম্ন এবং মধ্যম
আয়ের পরিবারগুলির জন্য এককালীন ছাত্র ঋণ ত্রাণ
অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।
ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশন (ED) পেল গ্রান্ট
প্রাপকদের ঋণ ত্রাণে $20,000 পর্যন্ত ED দ্বারা ধারণকৃ ত

স্কু ল বছর 2022-23
NYSED এবং বোর্ড অফ রিজেন্টস জুন 2020, আগস্ট
2020, জানুয়ারি 2021, জুন 2021, আগস্ট 2021 এবং
জানুয়ারি 2022-এ রিজেন্টস পরীক্ষায় COVID-19 ছাড়
অনুমোদন করেছে। যদি একজন শিক্ষার্থী একটি COVID-19
পরীক্ষার ছাড় পায়, তাহলে তাদের উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সেই
পরীক্ষাটি নেওয়ার/পুনরায় দিন দরকার নেই। এই মুহূর্তে , জুন
2022 বা আগস্ট 2022 পরীক্ষার জন্য কোনও COVID-19
ছাড় অনুমোদন করা হয়নি।
COVID-19 ছাড়ের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য,
শিশুদের জন্য অ্যাডভোকেট "COVID-19 এর কারণে

ঋণ এবং $10,000 পর্যন্ত ঋণ ত্রাণ প্রদান করবে নন-পেল
গ্রান্ট প্রাপকদের।
ঋণগ্রহীতারা এই ত্রাণের জন্য যোগ্য যদি তাদের ব্যক্তিগত
আয় $125,000 বা পরিবারের আয় $250,000 এর কম
হয়।
প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানুন এবং পরবর্তীতে কি হবে
studentaid.gov/debtrelief-এ
আবেদনপত্র এখনও খোলা হয়নি. আপনি যদি বিজ্ঞপ্তি পেতে
চান, ed.gov/subscriptions-এ ইমেল আপডেটের জন্য
সাইন আপ করুন

স্নাতক প্রয়োজনীয়তার পরিবর্ত নের সারাংশ" দেখুন।
ছাত্রদের রিজেন্ট পরীক্ষার অধিকার সম্পর্কে আরও বিশদ
বিবরণের জন্য, শিশুদের "রিজেন্ট পরীক্ষার অধিকার"
এর অ্যাডভোকেট দেখুন৷
তথ্য advocatesforchildren.org/get_help/
guides_and_resources/transition এ একাধিক
ভাষায় উপলব্ধ

ফেডারেল ছাত্র ঋণ মুকু ব

ইংরেজি শেখার ছাত্রদের পরিবারের জন্য সম্পদ
ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থীগণ (ELLs) ভালভাবে পরিষেবা প্রদান

আপনি যদি পাবলিক বা অলাভজনক সেক্টরে কাজ করেন,

করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য অবহিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি ফেডারেল ছাত্র ঋণ মুকু ব হওয়ার জন্য যোগ্যতা

নিউইয়র্ক স্টেট শিক্ষা বিভাগ একটি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী

অর্জন করতে পারেন।

অভিভাবকদের অধিকারের বিল তৈরি করেছে যা ELL এবং

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশন থেকে একটি COVID-

তাদের পিতামাতার জন্য শিক্ষাগত প্রবেশাধিকার এবং

জরুরী প্রোগ্রামের কারণে, অনেক ফেডারেল ছাত্র ঋণ

প্রোগ্রামিং সম্পর্কি ত সমালোচনামূলক অধিকারের সংক্ষিপ্তসার

সরকারি বা অলাভজনক কর্মীদের জন্য মুকু ব করা হচ্ছে। এটি

বর্ণনা করে: bit.ly/3EJd0Td

একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি সুযোগ—প্রোগ্রামের মেয়াদ 31

তথ্যসমূহ আরবি, বাংলা, চীনা (সিম্পলিফাইড), চীনা

অক্টোবর, 2022-এ শেষ হবে৷

(ঐতিহ্যগত), ইংরেজি, ফরাসি, হাইতিয়ান ক্রেওল,

সরকারি বা অলাভজনক সংস্থায় কর্মরত 250,000 নিউ

কারেন, নেপালি, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, ইউক্রেনীয়, ও উর্দু

ইয়র্ক বাসী এখন যোগ্য, এবং 5,000 নিউ ইয়র্ক বাসীকে

ভাষায় উপলব্ধ।

ইতিমধ্যেই গড়ে $63,935 মুকু ব করা হয়েছে৷

আপনার কোন প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনি 800-

আপনি যোগ্য কিনা তা দেখতে, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ

469-8224 নম্বরে ELL পিতামাতা হটলাইনে কল করতে

এডু কেশন ওয়েবসাইটে সহায়তা টুল ব্যবহার করুন:

পারেন।

StudentAid.gov/PSLF.
PSLF.nyc ক্যাম্পেইনে নিউ ইয়র্ক বাসীদের প্রোগ্রাম অ্যাক্সেস
করতে সাহায্য করার জন্য আরও সংস্থান রয়েছে, যার মধ্যে
ঋণগ্রহীতা এবং নিয়োগকারীদের জন্য দুবার সাপ্তাহিক
ওয়েবিনার রয়েছে।

NYIC

নিউ ইয়র্ক স্টেট কম্যুনিটি টুলকিট

সেপ্টেম্বর/অক্টোবর 2022

7

শিক্ষা
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নথিভূক্ত না থাকা ছাত্রদের জন্য কলেজ অ্যাক্সেসের

কলেজ আর্থিক সহায়তা এবং এনওয়াইএস ড্রিম অ্যাক্ট

সম্পদগুলি

কলেজের জন্য টাকা লাগবে? আপনার প্রথম পদক্ষেপ হল

অবহিত অভিবাসীর নতু ন নির্দে শিকা DACA সহ এবং ছাড়া

ফেডারেল স্টুডেন্ট এইডের জন্য ফেডারেল সরকারের

উভয় নথিভূ ক্ত না থাকা হাই স্কু ল এবং কলেজ ছাত্রদের জন্য

বিনামূল্যের আবেদন (FAFSA) পূরণ করা। শুরু করার সময়

সম্পদ এবং তথ্য প্রদান করে, যাতে তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে

এখনই: কিছু ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ আগে আসলে আগে

অবগত সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাদের নিজেদের জন্য উকালতি

পাওয়া যায়। studentaid.gov/FAFSA এ আবেদন করুন।

করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি পেতে সাহায্য হয়:

UnderstandingFAFSA.org-এ সাহায্য পান, একটি নতু ন

informedimmigrant.com/guides/students

ওয়েবসাইট যা নিউ ইয়র্ক সিটির উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

সেরা কলেজগুলি সম্প্রতি DACA- এর সাম্প্রতিক আপডেটের

এবং পরিবারের সবচেয়ে সাধারণ করা প্রশ্নের উত্তর দেয়। উচ্চ

উপর ভিত্তি করে DACA এবং নথিভু ক্ত না থাকা ছাত্রদের জন্য

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যের FAFSA গাইড

একটি কলেজ নির্দে শিকা প্রকাশ করেছে:

দশটি ভাষায় উপলব্ধ।

bestcolleges.com/resources/undocumented-

Senator José Peralta New York State DREAM

students/college-guide

Act অনথিভু ক্ত এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রতি NYS-প্রদত্ত
অনুদান এবং বৃত্তিগুলির প্রতি নাগালপ্রাপ্ততা প্রদান করে যেটি
তাদের উচ্চি শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করে৷

আংশিক সময়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা
টিউশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (TAP) একটি SUNY, CUNY,
বা অলাভজনক কলেজে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য

আরও তথ্যের জন্য অথবা আবেদন করার জন্য, দেখুন
hesc.ny.gov/dream

উপলব্ধ।
যোগ্য হওয়ার জন্য, আপনাকে অবশ্যই 2006-07
শিক্ষাবর্ষে বা তার পরে নূতন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী হতে
হবে, পরপর দুটি সেমিস্টারে 12টি বা তার বেশি ক্রেডিট
অর্জন করতে হবে এবং "C" গড় বজায় রাখতে হবে।
আরও তথ্যের জন্য, hesc.ny.gov/pay-forcollege/apply-for-financial-aid/nystap/part-time-tap দেখুন
আংশিক সময়ের TAP আংশিক সময়ের অধ্যয়নের সহায়তার
সমার্থক নয়।
আংশিক সময়ের অধ্যয়নের জন্য সহায়তা (APTS)
প্রোগ্রাম অনুমোদিত স্নাতক অধ্যয়নে নথিভু ক্ত যোগ্য
আংশিক সময়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুদান সহায়তা
প্রদান করে।
আরও তথ্যের জন্য, hesc.ny.gov/pay-forcollege/financial-aid/types-of-financialaid/nys-grants-scholarships-awards/aidfor-part-time-study দেখুন
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ব্যালট প্রস্তাব

গণতন্ত্র

রাজ্যব্যাপী ভোটাররা একটি প্রস্তাবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে
যা পরিবেশগত প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় বন্ড বিক্রি
করার অনুমতি দেবে।
সম্পূর্ণ পাঠ্য www.elections.ny.gov/
2022BallotProposal.html এ উপলব্ধ।
নিউ ইয়র্ক সিটির ভোটাররা NYC রেসিয়াল জাস্টিস কমিশন

আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা এবং তারা কীভাবে কাজ করে সে

থেকে তিনটি প্রস্তাবে ভোট দিতে সক্ষম হবেন: NYC চার্টারে

সম্পর্কে আরও জানতে, আমাদের ভিডিওগুলি দেখুন:

মূল্যবোধের একটি বিবৃতি যোগ করা, জাতিগত সমতার একটি

ইংরেজি: youtu.be/-F-xuJO4NpI

অফিস তৈরি করা এবং জীবনযাত্রার প্রকৃ ত খরচ পরিমাপ করা।

স্প্যানিশ: youtu.be/kkaEnGIk-pY

এই ব্যালট প্রশ্নগুলিতে ভোট দেওয়ার জন্য আপনার ব্যালটগুলি
উল্টাতে ভু লবেন না।
আপনি racialjustice.cityofnewyork.us/ballot-এ

সাধারণ নির্বাচন: 8 নভেম্বর, 2022
এই সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ
হল 14 অক্টোবর, 2022।
আপনি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন কিনা তা

প্রস্তাবগুলি পড়তে পারেন এবং
nycvotes.org/proposals-এ আরও তথ্য পেতে
পারেন।

নিশ্চিত নন? আপনার ভোটার নিবন্ধন স্থিতি পরীক্ষা করতে
voterlookup.elections.ny.gov-এ যান।
আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে অক্ষম হন বা আপনার
স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার উদ্বেগ থাকে তবে আপনি অনুপস্থিত ব্যালট
(ডাক দ্বারা ভোট) অনুরোধ করতে পারেন।
অনলাইন, মেল, ফোন বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে: আপনার
অনুরোধ অবশ্যই 24 অক্টোবরের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।
absenteeballot.elections.ny.gov -এ
অনলাইনে একটি ব্যালটের অনুরোধ করুন
ব্যক্তিগতভাবে: আপনি 7 নভেম্বরের মধ্যে ব্যালটের অনুরোধ

ভোটদানে আপনার অধিকার

করতে আপনার কাউন্টির নির্বাচনী বোর্ডে র অফিসে যেতে

ভোটাররা নিউইয়র্ক সিটি ব্যতীত, যেখানে ভোটারদের ঠিকানার

পারেন।

মাধ্যমে একটি প্রথম দিকের ভোটদানের সাইট বরাদ্দ করা

www.elections.ny.gov/CountyBoards.html

হয়েছে, যে কাউন্টিতে বসবাস করছেন সেখানে যে কোনও

-এ আপনার কাউন্টির নির্বাচন বোর্ড খুঁজুন

প্রথম দিকের ভোটদান কেন্দ্রে যেতে পারেন।

অনুপস্থিত ভোটদান সম্পর্কে আরও জানুন

যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনি যোগ্য ভোটদাতা এবং

www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html

ভোটদানের জন্য সময় মত নাম নথিভু ক্ত করেছেন, কিন্তু

-এ

আপনার নাম ভোটাদাতাদের তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে না,

8 নভেম্বরের মধ্যে আপনার সম্পূর্ণ ব্যালট পোস্টমার্ক বা

তাহলে আপনি একটি প্রভিশনাল অথবা অ্যাফিডেভিট

বিতরণ করতে ভু লবেন না।

ভোটপত্রের জন্য অনুরোধ করতে পারেন৷

আপনি 29 অক্টোবর থেকে 6 নভেম্বরের বা নির্বাচনের দিন, 8

আপনি প্রথমবারের ভোটার হওয়া সত্ত্বেও আপনার ভোটদানের

নভেম্বরের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে পারেন।

জায়গায় আইডি দেখাতে হবে না।

voterlookup.elections.ny.gov -এ আপনার পোল

আপনি গৃহহীন হলেও আপনি ভোট দিতে পারেন।

সাইট খুঁজুন

কিছু পরিস্থিতিতে, যদি আপনি কোনও অপরাধের জন্য দোষী

NYC বাসিন্দারা: findmypollsite.vote.nyc

সাব্যস্ত হন তবে আপনি তা সত্ত্বেও ভোট দেওয়ার যোগ্য হতে

ব্যালটে অফিস অন্তর্ভু ক্ত:

NYIC

পারেন।

কংগ্রেস: মার্কি ন সিনেট, মার্কি ন হাউস

আরও যোগ্যতার চাহিদার জন্য: nycvotes.org/how-to-

NYS: গভর্নর এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর, অ্যাটর্নি জেনারেল,

vote/voting-rights

কম্পট্রোলার, স্টেট সিনেট, স্টেট অ্যাসেম্বলি, স্টেট সুপ্রিম

নিউ ইয়র্ক স্টেট এর কিছু কর্মীরা ভোট দানের জন্য দুই ঘণ্টা

কোর্ট

পর্যন্ত পেইড টাইম বা অর্থপ্রদান করা সময় পাওয়ার যোগ্য।

স্থানীয়: কিছু কাউন্টি এবং বিচার বিভাগীয় অফিস

আপনি যোগ্য কি না তা দেখুন এখানে:

বাফেলো শহরের ভোটাররা এই সাধারণ নির্বাচনে স্কু ল

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

বোর্ডে র সদস্যদের নির্বাচন করবে

OffToVoteFAQ.pdf

নিউ ইয়র্ক স্টেট কম্যুনিটি টুলকিট
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NYC ট্যাক্সি মেডেলিয়ন ঋণ ত্রাণ প্রোগ্রাম

অর্থনীতি

নিউ ইয়র্ক সিটি মেডেলিয়ন মালিকদের ঋণ পুনর্গঠন, সেই
ঋণের মূলধন কমাতে এবং মাসিক অর্থপ্রদান কমাতে সাহায্য
করার জন্য একটি $65 মিলিয়ন মেডেলিয়ন রিলিফ প্রোগ্রাম
(MRP) প্রতিষ্ঠা করেছে।
যোগ্যতা:
যে কোনো ঋণদাতার কাছ থেকে 5 মেডেলিয়ন পর্যন্ত

নিউ ইয়র্ক স্টেট বীজ তহবিল অনুদান কর্মসূচি

মেডেলিয়ন লোন হোল্ডার

নিউ ইয়র্ক স্টেট সিড ফান্ডিং গ্রান্ট প্রোগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ের
ছোট ব্যবসাগুলিকে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে

2021 সালের মার্চে র আগে অবশ্যই একটি মেডেলিয়নের
মালিক হতে হবে

সফল হওয়ার জন্য সহায়তা প্রদান করে।

প্রতিটি ঋণ খেলাপির ক্ষেত্রে সিটি দ্বারা গ্যারান্টি দেওয়া হবে,

অনুদানের পরিমাণ $5,000 থেকে $25,000 পর্যন্ত।

ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রতিস্থাপন করা হবে, ড্রাইভারদের তাদের

যোগ্যতা:

বাড়ি এবং সঞ্চয় হারানোর বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বর্ত মানে একটি কার্যকর ক্ষু দ্র-ব্যবসা, ছোট ব্যবসা, অথবা

প্রোগ্রাম সম্পর্কে আরও তথ্য এবং বহুভাষিক সম্পদের জন্য,

স্বতন্ত্র আর্ট কনট্রাক্টর সহ লাভের জন্য শিল্প ও সাংস্কৃ তিক

www1.nyc.gov/site/tlc/about/taxi-medallion-

সংগঠন হোন।

owner-relief-program.page দেখুন।

1 সেপ্টেম্বর, 2018 বা তার পরে ব্যবসা শুরু করে এবং

যেসব ড্রাইভার ঋণ ত্রাণের জন্য আবেদন করতে আগ্রহী

একটি আবেদন জমা দেওয়ার আগে কমপক্ষে ছয় মাস

তাদের TLC-এর মালিক/ড্রাইভার রিসোর্স সেন্টারের সাথে

কাজ করে

portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov-এ বা

প্রতি ব্যবসায় শুধুমাত্র একটি অনুদান EIN বা SSN

driversupport@tlc.nyc.gov ইমেল করে একটি

অনুমোদিত৷

বিনামূল্যে আইনি পরিষেবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করা

নিউ ইয়র্ক স্টেট COVID-19 মহামারী ক্ষু দ্র ব্যবসা

উচিত।

পুনরুদ্ধার অনুদান কর্মসূচির অধীনে ব্যবসায়িক সহায়তার

অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় নির্ধারণের জন্য আপনার TLC

জন্য যোগ্যতা অর্জন করেনি।

লাইসেন্স নম্বর, জিপ কোড এবং আপনার সামাজিক

যোগ্যতা, ডকু মেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা এবং যোগ্য খরচ
সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য এবং আবেদন করতে,

নিরাপত্তা নম্বর বা EIN-এর শেষ পাঁচটি সংখ্যার প্রয়োজন
হবে।

nyseedgrant.com এ যান। অ্যাপ্লিকেশন গাইড একাধিক

ড্রাইভাররাও নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার অ্যালায়েন্স থেকে

ভাষায় উপলব্ধ।

সহায়তা চাইতে পারেন। 718-706-9892 নম্বরে কল করুন
বা আরও তথ্যের জন্য nytwa.org-এ যান।

খামারকর্মী ওভারটাইম শুরুর সীমা কম করা হবে
30 সেপ্টেম্বর, 2022-এ। নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ
লেবার (NYSDOL) কমিশনার রবার্টা রেয়ার্ড ন ঘোষণা
করেছেন যে রাজ্যের খামারকর্মীর ওভারটাইম শুরুর সীমা
প্রতি সপ্তাহে 60 থেকে 40 ঘন্টায় কমিয়ে আনা হবে।
এটি নিউ ইয়র্ক স্টেটের খামারকর্মীদের জন্য একটি
ঐতিহাসিক জয়, রাজ্যের একমাত্র ঘন্টায় কর্মরতদের মধ্যে
যারা 40 ঘন্টা ওভারটাইম থেকে বঞ্চিত।
পরিবর্ত নটি 10 বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে হবে,
1 জানুয়ারী, 2024 থেকে 1 জানুয়ারী, 2032 পর্যন্ত।
বাস্তবায়নের আরও বিশদ বিবরণ এবং আপডেট
dol.ny.gov/farm-laborers-wage-board-এ পাওয়া
যাবে।

NYC প্রাইভেট-সেক্টরের টিকাকরণের প্রয়োজনীয়তা শেষ
1 নভেম্বর, 2022 থেকে, নিউ ইয়র্ক সিটি আর বাধ্যতামূলক
করবে না যে বেসরকারি নিয়োগকর্তারা তাদের কর্মীদের
COVID-19 এর বিরুদ্ধে টিকা দিতে হবে।
NYC ব্যবসাগুলিকে ভ্যাকসিন, বুস্টার প্রচার করতে এবং
তাদের নিজস্ব নীতিগুলি স্থাপন করতে উত্ সাহিত করা হয়।

NYIC
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আপনার
অধিকারগুলি জানুন
ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE), বর্ডার
পেট্রোল, বা অন্যান্য আইন রক্ষাকারীর সাথে কাজ করার
সময় সম্প্রদায়ের সদস্য এবং সহযোগীদের তাদের অধিকার
সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত জায়গা

যদি আপনাকে অভিবাসন বা অন্যান্য আইন রক্ষাকারীরা
আটকান, মনে রাখবেন:
শান্ত থাকু ন। পালাবেন না। অফিসারকে আটকাবেন না বা বাধা
দেবেন না।

আপনার বাড়ি এবং অন্যান্য "ব্যক্তিগত জায়গা" (যেমন
কর্মক্ষেত্রের শুধুমাত্র কর্মচারী এলাকা) বিশেষ সুরক্ষা বহন করে
যা সর্বজনীন স্থানগুলি করে না। অফিসাররা শুধুমাত্র তখনই
ব্যক্তিগত জায়গায় প্রবেশ করতে পারেন যদি তাতে আপনার
সম্মতি থাকে বা তারা আপনাকে একটি আইনি পরোয়ানা

মিথ্যা বলবেন না অথবা মিথ্যা নথি দেবেন না।
আপনার চুপ থাকার অধিকার আছে। আপনি যা কিছু বলবেন
তা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে।
যদি এজেন্টরা জিজ্ঞাসা করে তারা আপনাকে অথবা আপনার
জিনিসপত্র খুঁজে দেখতে পারে কি না, আপনার না বলার
অধিকার আছে।

দেখায় (একজন বিচারক দ্বারা স্বাক্ষরিত)।

সুরক্ষিত এলাকাসমূহ
27 অক্টোবর, 2021-এ, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ একটি
নতু ন নীতি জারি করেছে যা "সুরক্ষিত এলাকায়" বা তার
কাছাকাছি ICE এবং CBP প্রয়োগকারী পদক্ষেপগুলিকে

যদিও, শারীরিকভাবে বাধা দেবেন না।
যদি পুলিশ সন্দেহ করে আপনার কাছে কোন অস্ত্র আছে,
তাহলে হয়তো আপনার জামাকাপড় রেখে নাও দিতে পারে।
যদি আপনি একজন US নাগরিক না হন এবং একজন
অভিবাসন এজেন্ট আপনার অভিবাসনের কাগজপত্র দেখার
অনুরোধ করেন, আপনার অবশ্যই তাদেরকে দেখা উচিত যদি
আপনার সঙ্গে সেগুলি থাকে।
যদি আপনাকে আইন রক্ষাকারীরা থামায়, আটকে রাখে, অথবা
হয়রান করে, সেই এজেন্ট(দের) নাম, নাম্বার, এবং অন্য
যেকোনো পরিচয় তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করুন।
আপনি বা সম্প্রদায়ের অন্য কেউ আইন রক্ষাকারীর সাথে
কথোপকথনের ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং নিতে পারেন। তারা
চলে যাওয়ার পর কি হয়েছিল তাও লিখতে পারেন।
আইন রক্ষাকারী অফিসারদের জন্য আপনার জাতি, জাতীয়
উৎস, ধর্ম, লিঙ্গ, অথবা জাতিগততার উপর ভিত্তি করে
যেকোনো থামানো, খোঁজাখুঁজি করা, আটকে রাখা, অথবা
নির্বাসন সঞ্চালন করা বেআইনি।

সীমাবদ্ধ করে।
সংরক্ষিত এলাকার উদাহরণগুলির মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে, কিন্তু
এতেই সীমাবদ্ধ নয়: স্কু ল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা
অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, উপাসনার স্থান, যেখানে শিশুরা
জড়ো হয়, সামাজিক পরিষেবার অবস্থান, দুর্যোগ বা জরুরি
প্রতিক্রিয়া কেন্দ্র, বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মতো অনুষ্ঠান
এবং কু চকাওয়াজ এবং র্যালির মতো জন প্রদর্শন।
নিউ ইয়র্ক স্টেটে, ফেডারেল অভিবাসন এজেন্টরা আইনি
পরোয়ানা ছাড়া রাজ্য, শহর এবং মিউনিসিপাল কোর্টহাউসে
যাচ্ছেন বা আসছেন এমন লোকেদের গ্রেপ্তার করতে পারে না।

অভিবাসন জালিয়াতি সম্পর্কে সচেতন থাকু ন
অভিবাসন আইন জটিল। কোনও ব্যক্তি বা ব্যবসার সাথে
আপনার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার সময় দয়া করে সতর্ক
থাকু ন।
আপনার পরিস্থিতি সম্পর্কে আইনি পরামর্শের জন্য আপনার
শুধুমাত্র একজন আইনজীবী বা ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস

আপনি অভিবাসী প্রতিরক্ষা প্রকল্প (IDP) ফেডারেল
এজেন্টদের সাথে পারস্পরিক কথাবার্তা রিপোর্ট করতে পারেন।
এছাড়াও IDP সেই সমস্ত অভিবাসীদের আইনি তথ্য এবং
রেফারেল প্রদান করে যারা গ্রেফতার হয়েছেন, যাদের টিকিট

(DOJ) স্বীকৃ ত প্রতিনিধির সাথে কথা বলা উচিত।
"নোটারিও", ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যাক্স প্রস্তুতকারী, ফর্ম প্রস্তুতকারী,
বা নোটারির কাছ থেকে কখনই অভিবাসন সহায়তা পাবেন না।
মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে, একজন "নোটারিও" একজন আইনজীবী নয়!

দেওয়া হয়েছে বা যারা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

আপনার ক্ষেত্রে সাহায্যের প্রয়োজন হলে বা সাধারণ অভিবাসন

212-725-6422 নম্বরে কল করুন বা

সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকলে, অফিস ফর নিউ আমেরিকানস হটলাইনে

info@immdefense.org তে ইমেল করুন।

কল করুন 1-800-566-7636 নম্বরে।
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NYC এবং আশেপাশের কাউন্টির বাসিন্দাদের জন্য

ঘৃণা সংক্রান্ত
অপরাধ

NYC তে:
পাব্লিক অ্যাডভোকেট
212-669-7250
ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি
212-335-3100
manhattanda.org/victim-resources/hatecrimes
ব্রুকলিন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, অভিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের
বিরুদ্ধে ঘৃণা সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

718-250-4949
brooklynda.org/hate-crimes-bureau
কু ইনস ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি
718-286-6000
এনওয়াইসি কমিশন অন হিউম্যান রাইটস

ঘৃণা সংক্রান্ত অপরাধ কী?
একটি ঘৃণা সংক্রান্ত অপরাধ এমন একটি অপরাধ যা পক্ষপাত
দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।
কোনও ব্যক্তি ঘৃণা সংক্রান্ত অপরাধ করে যখন নির্দি ষ্ট বর্ণিত
অপরাধগুলির মধ্যে একটি তাদের জাতি, বর্ণ, জাতীয় উৎস,
পূর্বসূরি, লিঙ্গ, ধর্ম, ধর্মীয় চর্চা, বয়স, প্রতিবন্ধীতা বা যৌন
অভিমুখ সম্পর্কে ধারণা বা বিশ্বাসের কারণে কাউকে শিকার
হিসাবে চিহ্নিত করে করা হয়, বা যখন এই জাতীয় কোনও
ক্রিয়াকলাপ সেই ধরণের ধারণা বা বিশ্বাসের ফলস্বরূপ করা
হয়।
গভর্নর কু ওমো নিউইয়র্ক রাজ্য জুড়ে পক্ষপাত প্ররোচিত
হুমকি, হয়রানি এবং সহিংসতার রিপোর্ট বেড়ে যাওয়ার
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য হেট ক্রাইমস টাস্ক ফোর্স তৈরি
করেছিলেন।

718-722-3131
nyc.gov/cchr
সেফ হরাইজন ভিক্টিম অ্যাসিস্ট্যান্স
1-866-689-4357
NYC-র বাইরে:
নাসাউ কাউণ্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি
526-571-3505
nassauda.org
নাসাউ কাউণ্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি, অফিস অব ইমিগ্র্যান্ট
অ্যাফেয়ার্স
516-571-7756
নাসাউ কাউণ্টি এক্সিকিউটিভ লরা কু রান
516-571-3131
সাফোক কাউণ্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি

ঘৃণা সংক্রান্ত অপরাধের রিপোর্ট করা হলে, আপনার
অভিজ্ঞতা, পরিচয় এবং অন্যান্য সমস্ত তথ্য গোপনীয় থাকে।

631-853-4161
suffolkcountyny.gov/da
সাফোক কাউণ্টি পোলিস ডিপার্টমেন্ট, হেট ক্রাইমস ইউনিট

আপনি যদি কিছু দেখতে পান বা ঘৃণা সংক্রান্ত অপরাধের
শিকার হন, তা পুলিশে জানান এবং NYS ডিভিশন অব
হিউম্যান রাইটস-এ কল করুন। 1-888-392-3644-এ কল
করুন বা 81336-এ “HATE” (হেট) টেক্সট করুন।

631-852-6323
সাফোক কাউণ্টি, ডিপার্টমেন্ট অব মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স
631-853-4738
ওয়েস্টচেস্টার কাউণ্টি, হিউম্যান রাইটস কমিশন
914-995-7710

আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ যদি কোনও অপরাধের

humanrights.westchestergov.com

শিকার হয়ে থাকেন তবে NYS অফিস অব ভিক্টিম সার্ভি সেস
চিকিৎসার বিল-এর ব্যাপারে এবং কাউন্সেলিং-এর ব্যয়,
কবর দেওয়া ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয়, হারানো মজুরি এবং
অন্যান্য ধরণের সহায়তার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। 1800-247-8035-এ কল করুন বা ovs.ny.gov–এ যান।
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NYS পরিসম্পদ সমূহ
NYS ডিপার্টমেণ্ট অব লেবার
ডিপার্টমেণ্ট অব লেবার শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য,
মজুরি এবং কাজের পরিস্থিতির সুরক্ষা দিতে এবং উন্নত
করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
মজুরি ও ঘন্টা সম্পর্কি ত আইন, কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা
সম্বন্ধে তথ্য, বা অভিযোগ দায়ের করার জন্য, 1-888-4697365-এ কল করুন বা dol.ny.gov/safety-andhealth–এ যান।

এনওয়াইএস অফিস ফর নিউ আমেরিকানস
আপনি বা আপনার পরিচিত কারোর যদি নিখরচায় আইনি
সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে 1-800-566-7636-এ
হটলাইনে কল করুন। সমস্ত কলের তথ্য গোপনীয়। 200+

বেকার বীমা সম্পর্কে সহায়তার জন্য, 1-888-209-8124-এ
কল করুন বা dol.ny.gov/unemployment/
unemployment-insurance-assistance–এ যান।

ভাষায় সহায়তা উপলভ্য।

NYS মানবাধিকার বিভাগ
বয়স, জাতি, জাতীয় উৎস, লিঙ্গ, যৌন অভিমুখ, লিঙ্গ পরিচয়

NYS ডিপার্টমেণ্ট অব হেলথ
COVID-19 অতিমারীর সর্বশেষ তথ্যের জন্য,

বা অভিব্যক্তি, বৈবাহিক স্থিতি, অক্ষমতা, মিলিটারী স্থিতি এবং

1-888-364-3065-এ হটলাইনে কল করুন বা

অন্যান্য শ্রেণীর ভিত্তিতে কর্মসংস্থান, আবাসন, ঋণ, শিক্ষা

ny.gov/coronavirus–এ যান।

এবং জনসাধারণের থাকার জায়গার মতো ক্ষেত্রে নিউইয়র্কে

নিউইয়র্কে COVID-19 টীকার তথ্য ny.gov/vaccine–এ

হিউম্যান রাইটস আইন বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে।

পান।

আপনার যদি মনে হয় যে আপনার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ

স্বাস্থ্য কভারেজের জন্য আবেদন করুন: 1-855-355-5777
-এ কল করুন বা nystateofhealth.ny.gov–এ যান।

করা হয়েছে তবে 1-888-392-3644-এ একটি অভিযোগ
দায়ের করুন বা dhr.ny.gov–এ যান।

নিউ ইয়র্ক সিটি COVID-19 পরিসম্পদ সমূহ

NYS অফিস অব মেণ্টাল হেলথ
মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে প্রশ্নগুলির জন্য বা মানসিক

NYC বাসিন্দাবৃন্দ যারা পরিষেবা সরবরাহকারী বা অন্যান্য

স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীর সন্ধানের জন্য, 1-800-597-

রিসোর্সসমূহের খোঁজ করছেন তারা নীচে দেওয়া

8481-এ কল করুন বা omh.ny.gov–এ যান।

ডিরেক্টরিগুলি পেতে পারেন:

আপনি যদি করোনাভাইরাস সংক্রান্ত জরুরী অবস্থার কারণে
উদ্বেগ অনুভব করেন, তবে 1-844-863-9314-এ কল
করুন।
ন্যাশনাল সুইসাইড প্রিভেনশন লাইফলাইন: আপনার জীবন বা
অন্য কারও যদি আসন্ন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, 911-এ কল
করুন। আপনি যদি সংকটে পড়ে থাকেন এবং তাৎক্ষণিক
সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে 1-800-273-8255-এ কল
করুন বা 741-741-এ “GOT5” টেক্সট করুন।
গার্হ স্থ্য সহিংসতা: যদি আপনি বা অন্য কেউ একটি সম্পর্কে র

শিক্ষা: nyic.org/covid-education-resources
কর্মসংস্থান: nyic.org/covid-employmentresources
আর্থিক: nyic.org/covid-financial-resources
খাদ্য: nyic.org/covid-food-resources
স্বাস্থ্যসেবা: nyic.org/covid-healthcareresources
ক্ষু দ্র ব্যবসায়: nyic.org/covid-small-businessresources

মধ্যে থাকেন তা অন্য মৌখিক, শারীরিক বা যৌন নির্যাতন, বা
অন্য কৌশলগুলির মাধ্যমে অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
হয়ে থাকে, এনওয়াইএস ঘরোয়া সহিংসতা হটলাইন 1-800942-6906-এ কল করুন।

NYIC

নিউ ইয়র্ক স্টেট কম্যুনিটি টুলকিট

সেপ্টেম্বর/অক্টোবর 2022

13

এই নথিটি অনলাইনে অথবা অন্য ভাষাগুলিতে দেখার জন্য দেখুন
nyic.org/KYR অথবা এই কোড স্ক্যান করুন:

এই টুলকিট বা এতে থাকা তথ্য সম্পর্কে আপনার যদি প্রশ্ন বা
মন্তব্য থাকে তবে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:
Jennifer Diaz – jdiaz@nyic.org (নিউ ইয়র্ক সিটি)
Bryan Lee – blee@nyic.org (আপস্টেট নিউ ইয়র্ক )

নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়েলিশন (NYIC) হল একটি আমব্রেলা
পলিসি এবং অ্যাডভোকেসি সংস্থা যা পুরো নিউইয়র্কে র 200
টিরও বেশি অভিবাসী এবং শরণার্থী অধিকার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব
করে।
আমরা একটি নিউ ইয়র্ক স্টেট কল্পনা করি যা আরও শক্তিশালী
কারণ সমস্ত মানুষেরা সেখানে স্বাগত, তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ
করা হয় এবং তাদের স্বপ্ন অনুসরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়।
আমাদের লক্ষ্য হ'ল অভিবাসী, সদস্য এবং মিত্রদের ঐক্যবদ্ধ করা
যাতে সমস্ত নিউ ইয়র্কে র অধিবাসীবৃন্দ সমৃদ্ধ হতে পারে।

New York Immigration Coalition
131 W 33rd St, Ste 610
New York, NY 10001
212 627 2227
nyic.org

