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উপভ�াক্া 
সরুক্া 
পরামভ শ্ের জন্য

অভ�বাসী
অভিবাসীরা কর্ম স্থল ও বাজারর অনন্য চ্যারলঞ্জগুভলর সম্মুখীন হন। উপরিাক্া ভবষয়ক 
ভবিাগ (Department of Consumer Affairs) অভিবাসীরের তারের অভিকারগুভলর  
সম্ব ন্ধে ভিভষিত করর ন্তালার জন্য এবং ন্কাথায় সাহায্য চাইরত হরব তা জানারনার  
জন্য এই পরারি্মগুভল প্রস্তুত কররভিল।

ভ�তভর:

অভ�বাসন সহায়তা পভরভেবা পৃ.3 
কমশেসংস্ান সংস্া পৃ.5
আভ শ্েক ভবেয় পৃ.8
কর প্রস্তুভত পৃ.11
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অভ�বাসীভের জন্য উপভ�াক্া সরুক্া ভবেয়ক পরাম শ্ে:

অভ�বাসন সহায়তা পভরভেবা

আপভন যভে একজন অভ�বাসন সহায়তা পভরভেবা 
প্রোনকারীর সভগে কাজ কভরন, তাহভল আপনাভক 
সাহায্য করার জন্য এখাভন ভকছু পরাম শ্ে 
দেওয়া হল।
অভিবাসন সহায়তা পভররষবা প্রোনকারীরা হরলন এরন রানমুষ 
বা ব্যবসাভয়ক প্রভত ষ্ান, যারা ন্য ন্কারনা িররনর অভিবাসন-
সংক্ান্ত পভররষবার জন্য পাভরশ্রভরক োভব কররন। তারা উভকল 
নন। অভিবাসন সংক্ান্ত উপরেি ন্েওয়ার জন্য সরকাররর কাি 
ন্থরক তারের ন্কারনা অনমুরভত ন্নই।

এই পভররষবা প্রোনকারীরের ভনম্নভলভখত কাজগুভল করার 
অনমুরভত আরি:

 ○ নভথপত্র অনমুবাে ও ন্নাটারাইজ করা। 

 ○ আপনারক নভথপত্র (ন্যরন জরমের সার্্ম ভিরকট বা 
স্মু রলর ন্রকর্ম ) ন্জাগাড় কররত সাহায্য করা। 

 ○ আরবেরনর ির্মগুভল টাইপ করা (ভকন্তু কীিারব উত্তর 
ভেরত হরব ন্সই ভবষরয় ন্কারনা পরারি্ম নয়। 
 ○ িরটাগ্াি বা ন্রভরকাল পরীষিার ব্যব স্থা করা। 

 ○ আপনারক ইংররভজ িাষা বা ন্পৌরনীভত পরীষিাগুভলর 
জন্য প্রস্তুত হরত সাহায্য করা।

এই পভররষবা প্রোনকারীরের ভনম্নভলভখত কাজগুভল করার 
অনমুরভত ন্নই:

 ○ আপনার ন্কান অভিবাসন ির্মর্ জরা ন্েওয়া উভচত 
তা ভনব্মাচন করা।

 ○ ন্য নভথপত্রগুভল জরা ভেরত হরব ন্সই ভবষরয় আইভন 
পরারি্ম ন্েওয়া।

 ○ আপনার অভিবাসরনর ভবকল্পগুভল ব্যাখ্যা করা।

 ○ আপনার রারলার্ ইউ.এস. নাগভরকত্ব ও অভিবাসন 
পভররষবা (U.S. Citizenship and Immigration 
Services (USCIS)) -এর সরগে আরলাচনা করা।

পরাম শ্ে
 � আপভন একজন পভররষবা প্রোনকারীর কারি যাওয়ার সরয় 
আপনার ন্কান আরবেন ির্মগুভল প্ররয়াজন তা জানমুন।

 � শুিমু্রাত্র এরন পভররষবা প্রোনকারীর কারিই যান যারের বাস্তব  
স্থান আরি। আপভন যারের সারথ শুিমুরাত্র ন্িারন বা ইরররলই 
ন্যাগারযাগ করা যায়, ন্সগুভল ব্যবহার কররবন না। 

 � ন্য পভররষবা প্রোনকারীরা োভব করর ন্য অভিবাসন কতৃ্ম পষিরের 
ওপরর তারের ভবরিষ প্রিাব আরি, তারের কাউরক ভবশ্াস 
কররবন না। 

 � পভররষবা ন্েওয়ার আরগ, পভররষবা প্রোনকারীরের অবি্যই 
আপনার সরগে একর্ ভলভখত চমু ভক্রত স্াষির কররত হরব। স্াষির 
করার আরগ চমু ভক্র্ পড়মুন। আপনার ন্রকরর্ম র জন্য একর্ 
প্রভতভলভপ ন্ররখ ভেন। 

 � আসল কাগজপত্র (ন্যরন ভবরয়র সার্্ম ভিরকট) ন্েরবন না। তার 
পভরবরত্ম  প্রভতভলভপ ভেন। 

 � ভলভখত রভসে ভনন। রভসরে পভররষবা প্রোনকারীর নার ও 
ঠিকানা আরি ভকনা তা ভনভচিত করুন। 

 � ন্কারনা খাভল বা অসম্পূর্ম িরর্ম স্াষির কররবন না। ন্জার ভেরয় 
বলমুন ন্য, পভররষবা প্রোনকারী ন্যন আপনার জন্য প্রস্তুত করা 
িরর্ম স্াষির কররন। 

 � আপনার সমুরষিার জন্য পভররষবা প্রোনকারীরের অবি্যই 
একর্ বন্ড রাখরত হরব। বন্ড ন্কাম্াভন বা ব্যাংরকর নার ও 
ন্যাগারযারগর তথ্য ভলরখ রাখমুন। আপভন ষিভতগ্স্ত হরল, পভররষবা 
প্রোনকারী বা তার বন্ড ন্কাম্াভনর ন্থরক অ থ্ম উ দ্ার করার 
জন্য আপভন আোলরত ন্যরত পাররন।

 � উপরিাক্া ভবষয়ক ভবিাগ (Department of Consumer 
Affairs)-এর কারি অনলাইরন nyc.gov/dca এ একর্ 
অভিরযাগ নভথিমু ক্ করুন অথবা আপনার িাষায় একর্ 
অভিরযাগ নভথিমু ক্ কররত 311 নম্বরর ন্যাগারযাগ করুন। 
অভিরযাগ জানারনার জন্য আপনারক আপনার নার বা 
অভিবাসরনর অব স্থা ভেরত হরব না। দ্রষ্টব্য: আপভন যভে চান 
ন্য DCA আপনার সরগে ন্যাগারযাগ করুক, তাহরল আপনারক 
আপনার নার ও ঠিকানা অবি্যই ভেরত হরব।

 � ন্কারনা অ্যাটভন্মর সম্বরধে অভিরযাগ নভথিমু ক্ কররত, 311 এ 
ন্িান করুন অথবা nycourts.gov এ ভগরয় “Attorney 
Disciplinary/Grievance Committee” (অ্যাটভন্ম ভরভসভলিনাভর 
ভগ্িান্স কভরর্) সধোন করুন।

আপনার পড়ার আভে…
ভবনামলূ্য সহায়তা ভনন।
ভসর্ অভিবাসন সংক্ান্ত ভনরাপে, ভবনারপূল্য আইভন স্কীভনং প্রোন করর। nyc.gov/actionnyc ন্েখমুন 
অথবা 311 নম্বরর ন্িান করর “ActionNYC” বলমুন। ভবনারপূল্য সহায়তা ও অন্যান্য ভররসাস্মগুভল ন্েখমুন। 

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www.nycourts.gov/attorneys/grievance/complaints.shtml
http://www1.nyc.gov/site/actionnyc/index.page
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এগুভলর ব্যাপারর সাবিান ন্হান…
ভনউ ইয়ক্ম  ন্টেরট একজন ন্নাটাভর পাভলিক বা ন্নাটাভরও পাভলিরকা অ্যাটভন্ম ভহরসরব ভবরবভচত নন। ন্নাটাভর পাভলিক আইভন উপরেি 
ভেরত পারর না, আইভন কাগজপরত্রর খসড়া প্রস্তুত কররত বা আইভন ববিতার জন্য নভথপত্র পয্মারলাচনা কররত পারর না।

খাভল সরকারী ির্মগুভলর জন্য কখনও রপূল্য ন্েরবন না। USCIS ওরয়বসাইট uscis.gov ন্থরক ির্মগুভল ভবনারপূরল্য পাওয়া যায়। 
পভররষবা প্রোনকারীরা ভবনারপূরল্য ির্ম ভেরত বাি্য নয়।

ভবনামভূল্য সহায়তা
 � ActionNYC আপনার কভরউভনর্রত আপনার ভনরজর িাষায়, অভিবাসরনর জন্য ভনরাপে, ভবনারপূল্য আইভন স্কীভনং প্রোন করর। 

nyc.gov/actionnyc ন্েখমুন অথবা 311 নম্বরর ন্িান করর “ActionNYC” বলমুন।

গুরুত্বপরূশে

 � িহররর ন্য এরজভন্সগুভল সরাসভর সারাভজক পভররষবা প্রোন করর তারেররক অবি্যই আপনার রাতৃিাষায় ন্োিাষী ও 
অনমুবারের ব্যবস্থা কররত হরব। 

 � ন্কারনা ন্বভনভিট বা পভররষবার ন্যাগ্যতা ভনর্ময় করার জন্য প্ররয়াজনীয় না হরল, িহররর এরজভন্সগুভল অভিবাসরনর অব স্থা 
সম্ব ন্ধে ভজজ্াসা কররত পারর না। 

 � অভিবাসন সংক্ান্ত ভবনারপূল্য পরাররি্মর ভবষরয় তথ্য বা সাহারয্যর জন্য ভনউ ইয়ক্ম  ন্টেট ইভররগ্িন হটলাইরন 1-800-566-7636 বা 
1-212-419-3737 নম্বরর ন্িান করুন।

অন্যান্য ভরভসাসশেগুভল
 � অভিবাসীরের জন্য উপরিাক্া সমুরষিা ভবষয়ক পরারি্মগুভল পড়মুন:

 ○ কর্মসং স্থান সং স্থা

 ○ আভথ্মক ভবষয়

 ○ কর প্রস্তুভত

 � অভিবাসন সহায়তা পভররষবার একর্ নরমুনা চমু ভক্ সহ, আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca ন্েখমুন। 

 � ন্রয়র'স অভিস অি ইভরগ্্যান্ট অ্যারিয়াস্ম (MOIA): অভিবাসীরের জন্য আইভন ও িহররর পভররষবাগুভল সম্বরধে তরথ্যর জন্য  
nyc.gov/immigrants ন্েখমুন।

 � ইউ.এস. নাগভরকত্ব ও অভিবাসন পভররষবা (U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)): USCIS ির্মগুভলর জন্য 
uscis.gov ন্েখমুন অথবা 1-800-870-3676 এ ন্িান করুন।

 � ভনউ ইয়ক্ম  অ্যাটভন্ম ন্জনারররলর অভিস: অভতভরক্ তথ্য ও ভররসাস্মগুভলর জন্য ag.ny.gov ন্েখমুন এবং “Immigration Fraud” 
(অভিবাসন জাভলয়াভত) সধোন করুন। অভিবাসন জাভলয়াভতর ভিকার হরবন না পড়মুন।

 � ন্িরারাল ন্রের কভরিন (Federal Trade Commission (FTC)): অভতভরক্ তথ্য ও ভররসাস্মগুভলর জন্য ftc.gov ন্েখমুন এবং 
“immigrant scams” (অভিবাসন জাভলয়াভত) সধোন করুন। পড়পূন:

 ○ অভিবাসীরের ভবরুরদ্ জাভলয়াভত

 ○ জাভলয়াভতগুভল ভচভনিত করা, এড়ারনা ও ভররপাট্ম  করা: সাম্প্রভতক িররা থথী ও অভিবাসীরের জন্য একর্ জাভলয়াভত ভবষয়ক পমুভস্তকা

 � ভনউ ইয়ক্ম  ভসর্ বার অ্যারসাভসরয়িন (New York City Bar Association): ন্কারনা অ্যাটভন্মর কারি ন্রিারারলর জন্য  
1-212-626-7373 এ ন্িান করুন।

https://www.uscis.gov/forms
http://www1.nyc.gov/site/actionnyc/index.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page
https://www.uscis.gov/forms
http://www.ag.ny.gov/feature/immigration-services-fraud
http://www.ag.ny.gov/immigration-fraud/dont-be-victim-immigration-fraud
https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0012-scams-against-immigrants
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0141-scams-against-immigrants
https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/articles/pdf/pdf-0207-fraud-handbook.pdf
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আপভন যভে চাকভর দখাঁজার জন্য একটি কমশেসংস্ান সংস্ার সভগে কাজ কভরন, তাহভল আপনাভক সাহায্য 
করার জন্য এখাভন ভকছু পরাম শ্ে দেওয়া হল। 

সাধারর পরাম শ্ে
 � একটি লাইভসন্সপ্রাপ্ত কমশেসংস্ান সংস্াভক ব্যবহার করুন। 
কর্মসং স্থান সং স্থাগুভলর অবি্যই একর্ উপরিাক্া ভবষয়ক 
ভবিাগ (DCA)-এর লাইরসন্স থাকরত হরব। 

লাইরসন্স ও অভিরযারগর ইভতহাস যাচাই করার জন্য 
nyc.gov/dca ন্েখমুন বা 311 এ দ�ান করুন। 

গুরুত্বপরূশে
 � কর্মসং স্থান সং স্থাগুভল প্রভিষিররর ক্াস বা 
সার্্ম ভিরকিরনর রত অন্যান্য পভররষবাগুভলর জন্য 
আপনার কারি রপূল্য োভব কররত পারর না। 

 � আপভন ভক সমুরষিা প্রভিষির স্মু রল আরিন? এর্ 
অবি্যই ন্িৌজোভর ভবচার পভররষবার ভনউ ইয়ক্ম  
ন্টেট ভবিারগর (New York State Division of 
Criminal Justice Services) সারথ ভনব ভধেত 
হরত হরব। 

 � আপভন ভক বাররটভন্ডং স্মু রল আরিন? ভনউ ইয়ক্ম  
ন্টেট বমু্যররা অি প্রপ্রায়াটভর স্মু ল সমুপারভিিন 
(New York State Bureau of Proprietary 
School Supervision) বাররটভন্ডং স্মু লগুভলর 
তত্তাবিান করর।

 � দয কমশেসংস্ান সংস্াগুভল চাকভরর "ে্যারাভটি" দেয় দসগুভল 
ব্যবহার করভবন না। কর্মসংস্থান সংস্থাগুভল গ্যারাভন্ট ভেরত 
পারর না ন্য তারা আপনারক একর্ চাকভর খমুরঁজ ন্েরব। 
সংস্থাগুভল শুিমু আপনারক ন্সই সব লি্য চাকভরগুভলর জন্য 
ন্রিার কররত পারর ন্যখারন করপরষি নপূ্যনতর রজমুভর প্রোন 
করা হয়। 

ভনউ ইয়ক্ম  ন্টেট ও ন্িরারাল আইন নপূ্যনতর রজমুভর 
ভনভে্মষ্ট করর ন্েয়। ভনউ ইয়ক্ম  ন্টেট নপূ্যনতর রজমুভরর 
জন্য labor.state.ny.us ন্েখমুন।

 � জাননু দকমন কভর কমশেসংস্ান সংস্া �ী কাজ কভর। 
কর্মসংস্থান সংস্থাগুভল আপনারক ন্কারনা চাকভর ন্েবার আরগ 
আপনার ন্থরক ন্কারনা িী চাজ্ম  কররত পারর না।

িীগুভল আইরনর দ্ারা ভনি্মাভরত সব্মাভিক পভররাররর ন্থরক 
ন্বিী হরব না।

কর্মসংস্থান সংস্থার আইন ও ভনয়রাবলীর জন্য   
nyc.gov/dca ন্েখমুন, ন্যখারন িী সংক্ান্ত তথ্য  
ন্েওয়া ররয়রি।

যভে সংস্থার্ আপনার ন্থরক চাজ্ম  ভনরয় থারক তরব 
আপনার সম্পূর্ম িী ন্িরৎ পাবার অভিকার ররয়রি:

 ○ ন্কারনা অভগ্র িী, ভররপাভজট িী, ন্রভজর্রেিন িী, 
অ্যাভলিরকিন িী, বা ইন্টারভিউ িী। অথবা

 ○ অন্য ন্কারনা কর্মসংস্থান সংস্থা বা ন্রেভনং স্মু রল 
আপনারক পাঠারত অথবা

 ○ ন্রেভনং ন্কাস্ম, িরটা, বা জীবন-বতৃ্তান্ত পয্মারলাচনা 
করার ররতা ন্কারনা অভতভরক্ ভবষয়গুভলর জন্য।

আপনার পড়ার আভে…
কমশেসংস্ান সংস্া কী? 
একর্ কর্মসংস্থান সংস্থা পাভরশ্রভররকর ভবভনররয় ভনরয়াগকত্ম ারের করথী খমুরঁজ ন্পরত এবং চাকভর প্রাথথীরের কাজ 
খমুরঁজ ন্পরত সাহায্য করর।

ভবনামলূ্য সহায়তা ভনন। 
ভসর্ চাকভর প্রাথথীরের ভবনারপূল্য সহায়তা প্রোন করর। nyc.gov/workforce1 ন্েখমুন বা 311 নম্বরর 
ন্িান করুন এবংএকর্ ওয়াক্ম রিাস্ম1 ন্কভরয়ার ন্সন্টার খমুরঁজ ভেরত বলমুন।

অভ�বাসীভের জন্য উপভ�াক্া সরুক্া 
ভবেয়ক পরাম শ্ে:

কমশেসং স্ান সং স্া

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www.labor.state.ny.us/workerprotection/laborstandards/workprot/minwage.shtm
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/employment_agency_statelaws_rules.pdf
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html/home/home.shtml
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এগুভলর ব্যাপারর সাবিান ন্হান…
মানেুভক ঠকায় এমন সু্ল
NYC-ন্ত লারির উরদেরি্য পভরচাভলত করয়ক িত স্মু ল আরি। এয়ার কভন্ডিভনং ন্ররারত করা ও করমেরটালভজ ন্থরক শুরু 
করর ররভরকাল ন্টকভনভসয়ান প্রভিষির পয্মন্ত সব িররনর ন্কাস্ম এর অন্তিমু্ম ক্। ভকিমু স্মু ল িাত্রিাত্রীরের ভবভ্ান্ত করর। এগুভল যা 
কররত পারর:

 � আপনারক প্রচমুর পভররার আ ভথ্মক সহায়তা ভনরত বাি্য করা। 

 � গ্্যাজমুরয়ট হওয়ার পরর আপনারক চাকভরর "গ্যারাভন্ট" ন্েওয়া।

 � আপনার ন্ক্ভরটগুভল অন্য একর্ স্মু রল  স্থানান্তভরত হরব ভকনা ন্সই ভবষয়র্ সহ, আপনার ভরভগ্র রপূল্য সম্ব ন্ধে ভরথ্যা  
কথা বলা। 

ররন রাখমুন : 

 � আ ভথ্মক সহায়তা হল সািাররত একর্ ঋর বা আপনারক অবি্যই পভররিাি কররত হরব। এর্ ন্কারনা বৃভত্ত নয়।

 � অরনকগুভল স্মু রলর ভবষরয় ন্খাজঁখবর ভনন।

 � আপভন ন্যভেন স্মু ল পভরেি্মন কররন, ন্সই ভেনই সাইন আপ কররবন না।

 � স্মু রলর র্উিন বাভতলকরর নীভতর্ ভলভখতিারব ভনন। 

উচ্চতর ভিষিার একর্ স্মু রলর ভবরুরদ্ অভিরযাগ নভথিমু ক্ কররত 311 এ দ�ান করুন।

 � একটি ভন�ুশে ল, ভলভখত চুভক্ োভব করুন। আপভন স্াষির 
করার আরগ সং স্থাগুভলরক অবি্যই আপনারক পপূর্ম চমু ভক্র্ 
ভেরত হরব। আপনার চমু ভক্রত যা থাকা উভচত:

 ○ সংস্থার নার, ঠিকানা ও DCA লাইরসন্স নম্বর 

 ○ কারজর িরন

 ○ রপূল্য

 ○ িী পভররিারির সরয়সমুভচ

ভনভচিত হরয় ভনন ন্য ভলভখত চমু ভক্র্ আপনারের কথ্য চমু ভক্র 
সারথ ভররলরি। 

স্াষির করার আরগ, সং স্থার্রক বলমুন আপনার সব প্ররনের 
উত্তর ভলভখতিারব ভেরত। 

সং স্থার্রক অবি্যই চমু ভক্র একর্ প্রভতভলভপ এবং প্রভতর্ অ 
থ্মপ্রোরনর জন্য একর্ রভসে আপনারক ভেরত হরব। সব 
প্রভতভলভপগুভল একর্ ভনরাপে জায়গায় রাখমুন।

 � দবআইভন প্রভনের উত্তর দেভবন না। যভে না ন্সগুভল চাকভরর 
জন্য ববি ন্যাগ্যতা হয়, তাহরল ন্কারনা ভনরয়াগকত্ম া বা সং 
স্থার পরষি ভনম্নভলভখত ভবষরয় প্রনে ভজজ্াসা করা ন্বআইভন:

 ○ বয়স  ○ প্রভতব ধেকতা

 ○ জাভত  ○ বববাভহক অব স্থা

 ○ ি র্মভবশ্াস  ○ পাট্ম নারভিরপর অব স্থা

 ○ ি র্ম  ○ পভরচয্মাকারীর অব স্থা

 ○ রঙ  ○ ন্যৌন ন্�াকঁ 

 ○ জাতীয় উৎস  ○ ববরেভিকতা বা 
নাগভরকরত্বর অব স্থা

 ○ ভলগে

 � DCA-এর কাভছ অভ�ভযাে নভ্�ুক্ কতুন। DCA-এর 
কারি অনলাইরন nyc.gov/dca এ একর্ অভিরযাগ নভথিমু ক্ 
করুন অথবা আপনার িাষায় একর্ অভিরযাগ নভথিমু ক্ 
কররত 311 নম্বরর ন্যাগারযাগ করুন। অভিরযাগ জানারনার 
জন্য আপনারক আপনার নার বা অভিবাসরনর অব স্থা 
ভেরত হরব না। দ্রষ্টব্য: আপভন যভে চান ন্য DCA আপনার 
সরগে ন্যাগারযাগ করুক, তাহরল আপনারক আপনার নার ও 
ঠিকানা অবি্যই ভেরত হরব।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
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ভবনামভূল্য সহায়তা
 � nyc.gov/workforce1 ন্েখমুন বা 311 নম্বরর ন্িান করুন এবং একর্ ভবনারপূল্য ওয়াক্ম রিাস্ম1 ন্কভরয়ার ন্সন্টার খমুরঁজ 
ভেরত বলমুন।

 � nyc.gov ন্েখমুন বা 311 নম্বরর ন্িান করুন এবং ভবনারপূল্য ও কর খররচর প্রাপ্তবয়স্ ভিষিা কায্মক্রগুভলর ভবষরয় জানরত চান।

গুরুত্বপরূশে

 � িহররর ন্য এরজভন্সগুভল সরাসভর সারাভজক পভররষবা প্রোন করর তারেররক অবি্যই আপনার রাতৃিাষায় ন্োিাষী ও 
অনমুবারের ব্যবস্থা কররত হরব। 

 � ন্কারনা ন্বভনভিট বা পভররষবার ন্যাগ্যতা ভনর্ময় করার জন্য প্ররয়াজনীয় না হরল, িহররর এরজভন্সগুভল অভিবাসরনর 
অবস্থা সম্ব ন্ধে ভজজ্াসা কররত পারর না। 

অন্যান্য ভরভসাসশেগুভল
 � অভিবাসীরের জন্য উপরিাক্া সমুরষিা ভবষয়ক পরারি্মগুভল পড়মুন:

 ○ আভথ্মক ভবষয়

 ○ অভিবাসন সহায়তা পভররষবা

 ○ কর প্রস্তুভত

 � আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca ন্েখমুন, যার অন্তিমু্ম ক্ হল:

 ○ চাকভর প্রাথথীর অভিকারসরপূরহর ভবল

 ○ করথীর অভিকারসরপূহ ও ভনরয়াগকত্ম ার োভয়ত্বগুভলর ভববভৃত (ঘররায়া বা পাভরবাভরক করথী)

 ○ NYC অসমুস্থতার জন্য ন্বতন সহ িমুর্র আইন (NYC Paid Sick Leave Law)

 ○ NYC যাত্রী সমুভবিা আইন (Commuter Benefits Law)

 � ন্রয়র'স অভিস অি ইভরগ্্যান্ট অ্যারিয়াস্ম (MOIA): অভিবাসী করথী এবং চাকভর ও কারজর সম্বরধে তরথ্যর জন্য  
nyc.gov/immigrants ন্েখমুন। 

 � ষিমুদ্র ব্যবসা পভররষবা (Small Business Services) (SBS): চাকভর প্রাথথীরের সাহারয্যর জন্য nyc.gov/sbs ন্েখমুন। 

 � রানবাভিকার কভরিন (Human Rights Commission): ববষরর্যর ভবষরয় একর্ অভিরযাগ নভথিমু ক্ কররত 
nyc.gov/humanrights ন্েখমুন বা 311 নম্বরর ন্যাগারযাগ করুন। অভিবাসীবনৃ্দ এবং কর্মস্থরল ও বাভড়রত NYC 
রানবাভিকারসরপূহ (Immigrants & NYC Human Rights at Work and at Home) পড়মুন।

http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html/home/home.shtml
http://www1.nyc.gov/
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/Job-Hunter-Bill-of-Rights-Bengali.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/Domestic-Household-Employee-Rights.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/about/paid-sick-leave-law.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/about/pre-tax-transit-benefits-law.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page
http://www.nyc.gov/html/sbs/html/home/home.shtml
http://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
http://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/publications/Immigrant_Brochure_2015.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/publications/Immigrant_Brochure_2015.pdf
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অভ�বাসীভের জন্য উপভ�াক্া সরুক্া ভবেয়ক পরাম শ্ে:

আভ শ্েক ভবেয়
সাধারর পরাম শ্ে
 � একটি ব্যাংক বা দরেভিট ইউভনয়ন অ্যাকাউটি খুলনু। ভসর্ 
ভনরাপে ও সার ন্থ্ম্যর ররি্য ন্চভকং ও ন্সভিংস অ্যাকাউন্ট 
প্রোন করর। এই কায্মক্রগুভলর অন্তিমু্ম ক্ হল:

 ○ NYC িাইভরক্ট ভিভপাভজট: আপভন যভে আপনার  
ন্প-ন্চক সরাসভর জরা কররন তাহরল আপভন ভবনারপূরল্য 
একর্ ন্চভকং অ্যাকাউন্ট খমুলরত পাররন। এই অ্যাকাউরন্টর 
ন্কারনা রাভসক িী ন্নই; ন্রভবট কারর্ম  ক্য় বা ATM 
ন্থরক টাকা ন্তালার জন্য ন্কারনা ওিারড্াফ্ট ভবকল্প 
ন্নই; ন্কারনা নপূ্যনতর জরারাভি ন্নই অথবা তার 
পভররার কর; ভবনারপূরল্য ব্যাভ্কং ও ভবল পভররিাি করা 
যায়; ভবনারপূরল্য ন্নটওয়ারক্ম র ররি্য ATM ন্থরক টাকা 
ন্তালা যায়।

 ○ NYC দস�স্াটশে  (SafeStart) অ্যাকাউটি: আপভন 
একর্ টোট্ম ার ন্সভিংস অ্যাকাউন্ট খমুলরত পাররন। এই 
অ্যাকাউরন্ট ন্কারনা ওিারড্াফ্ট িী ন্নই; আপভন যভে 
নপূ্যনতর জরারাভির িত্ম  পপূরর কররন তাহরল ন্কারনা 
রাভসক িী ন্নই; নপূ্যনতর জরারাভির পভররার হল $25 
বা এর ন্চরয়ও কর, যা আভথ্মক প্রভতষ্ানর্র ওপরর 
ভনি্ম র করর; ATM কার্ম  বা ন্রভবট কার্ম । 

NYC রাইররক্ট ভররপাভজট বা NYC ন্সিটোট্ম  (SafeStart) 
অ্যাকাউন্ট সম্বরধে আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca ন্েখমুন 
বা 311 নম্বরর ন্িান করুন।  

আপভন IDNYC-এর ন্কারনা একর্ অংিগ্হরকারী 
ব্যাংক বা ন্ক্ভরট ইউভনয়রন একর্ ন্চভকং বা ন্সভিংস 
অ্যাকাউন্ট ন্খালার জন্য IDNYC ব্যবহার কররত পাররন। 
িাখার অবস্থানগুভলর জন্য nyc.gov/idnyc ন্েখমুন অথবা 
311 নম্বরর ন্যাগারযাগ করুন।

একর্ ভনরাপে ও সাররথ্ম্যর ররি্য ন্চভকং অ্যাকাউন্ট-এ কী 
কী ন্েখরত হরব তা জানরত 9 পাতা ন্েখমুন।

 � মাভন ট্্যান্স�ার এভজটিরা সবসময় সবভচভয় সস্া ভবকল্প 
নয়, তাই মলূ্যগুভল তুলনা করুন। বাভড়রত অথ্ম পাঠারনার 
সবরচরয় িাল উপায় জানরত, ভবভিন্ন আভথ্মক প্রভতষ্ান, রাভন 
রে্যান্সিার ন্কাম্াভন/এরজন্ট এবং অনলাইন রাভন রে্যান্সিার 
পভররষবাগুভলর রপূল্যগুভলর ভবষরয় ন্খাঁজখবর ভনন। িী এবং 
ভবভনরয় েরগুভল ন্েখমুন, এিাড়াও পভরবার কীিারব এবং 
ন্কাথায় অ থ্ম পারব তা ন্েখমুন।

 � দরটি-টু-ওন ব্যবসাগুভল এভড়ভয় চলনু। ঘররায়া ভজভনসপত্র 
ন্কনার জন্য ন্রন্ট-টমু -ওন ব্যবসাগুভল ব্যবহার করা অত্যন্ত 
ব্যয়সাি্য। ন্য গ্াহকরা ন্কারনা ভজভনরসর রাভলক হওয়ার 
জন্য ন্সর্ যরথষ্ট েী ঘ্ম ভেন িরর িাড়ায় ন্নন, তারা গরড় 
তাভলকািমু ক্ নগে রপূরল্যর ন্চরয় 70 িতাংি ন্বভি বা ভষ্মক 
িতকরা হার (APR) পভররিাি কররন। এই ব্যবসাগুভল খমুব 
ন্বভি োর করায় না। ন্সরা রীরলর জন্য চারপারি ঘমুরর 
ন্কনাকাটা করুন।

 � ভপ্রভপইি দিভবট কাভিশে র ভবেভয় সতকশে  ্াকুন। একর্ 
ভপ্ররপইর ন্রভবট কার্ম  আপনারক বারজরটর ররি্য থাকরত সাহায্য 
কররত পারর, ভকন্তু লমুকারনা িী-গুভলর ভবষরয় সতক্ম  থাকুন।

 � ভনউ ইয়ভকশে  ভপ্রভপইি ঋরগুভল দবআইভন। ন্প-ন্র ন্লান হল 
একর্ স্ল্পররয়ােী ঋর যা সািাররত পরবতথী অথ্মপ্রোরনর 
ভেরন পভররিািনীয় হয়। ঋরগ্হীতারা খমুবই ন্বভি িী ও 
সমুরের হার পভররিাি কররন। আপভন যভে একর্ ন্প-ন্র 
ন্লারনর প্রস্তাব পান, তাহরল অনমুগ্হ করর 1-800-342-3736 
এ ন্িান ক'ন্র বা dfs.ny.gov এ ভগরয় ভনউ ইয়ক্ম  ন্টেট 
আভথ্মক পভররষবা ভবিাগ (New York State Department 
of Financial Services) এর কারি তা ভররপাট্ম  করুন।

গুরুত্বপরূশে

আপনার যভে িাড়া বা অন্য গুরুত্বপপূর্ম প্ররয়াজরনর জন্য 
অথ্ম না থারক, ন্সই ন্ষিরত্র আপভন এই করয়কর্ ভবকল্প 
ভবরবচনা করর ন্েখরত পাররন: 

 � নগে অথ্ম সহায়তা সহ, রানব সম্ে প্রিাসন 
(Human Resources Administration (HRA))-
এর জরুভর সহায়তা কায্মক্রগুভলর সম্বরধে আররা 
জানমুন। আররা জানরত 311 এ ন্িান করুন বা 
nyc.gov/hra ন্েখমুন। 

 � ন্ক্ভরট ইউভনয়ন বা ব্যাংক ন্থরক একর্ ন্িাট 
ঋররর ভেরক তাকান। সব্মভনম্ন সমুরের হার খমুরঁজ 
পাওয়ার জন্য অবি্যই িালিারব ন্খাঁজখবর ভনন 
ও তমু লনা করুন। 

 � আপনার ভনরয়াগকত্ম ারক একর্ অভগ্র ন্বতন সম্ব 
ন্ধে ভজজ্াসা করুন। ভলভখত নীভতর্ পড়মুন। ন্য 
ন্কারনা িী যারত যমুভক্সগেত হয় তা ভনভচিত 
করুন।

 � পভরবার বা ব ধেমু রের কারি একর্ ন্িাট ঋর চান।

 � কখনও কখনও আপনার ন্ক্ভরট কার্ম  
প্রোনকারীর ন্থরক অভগ্র নগে অ থ্ম পাওয়া 
যায়। এর সমুরের হার ন্ক্ভরট ইউভনয়ন বা 
ব্যাংক ঋররর ন্চরয় ন্বভি হরত পারর। সব 
খরচগুভল অবি্যই তমু লনা করুন। 

 � দচক ক্যা্ারভের এভড়ভয় চলনু। ন্চক ক্যািার ব্যবহার কররল 
প্রভত বির গরড় িী বাবে $475 খরচ হরত পারর। ভনরাপে 
ও সাররথ্ম্যর ররি্য ব্যাংক ও ন্ক্ভরট ইউভনয়ন অ্যাকাউন্টগুভল 
ন্চক ক্যািার ব্যবহার করার ন্থরক কর খরচসাি্য।

 � আপনার দেনার ভনয়ন্ত্রর ভনভজর হাভত ভনন। ন্েনা দ্রুত 
জরর ন্যরত পারর এবং আপনার ন্ক্ভরট ভররপারট্ম র ষিভত 
কররত পারর, আপনার ন্কারনা অ্যাপাট্ম ররন্ট িাড়ায় ন্নওয়া 
বা বাভড় ন্কনার সষিরতা এবং আররা অরনক ভকিমুর 
ষিভত কররত পারর। ভসর্ আপনারক পাওনাোর ও ন্েনা 
সংগ্হকারীরের সারলারত, অ থ্মপ্রোনগুভল একভত্রত কররত এবং 
একর্ অ থ্মপ্রোরনর পভরকল্পনা বতভর কররত সাহায্য কররত 
পারর। ভবনারপূরল্য সহায়তা ন্েখমুন।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/banks-and-credit-unions.page
http://www.dfs.ny.gov/
http://www1.nyc.gov/site/hra/index.page
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একটি ভনরাপে ও সাম দ শ্ে্যর মভধ্য দচভকং অ্যাকাউভটি কী কী ভবেয় দেখভত হভব:

দকাভনা �ী দনই বা কম �ী 

q   রাভসক রষিরারবষির বা পভররষবা িী, যা $3 বা তার কর 
q  ন্নটওয়ারক্ম র ররি্য ভবনারপূরল্য ATM-গুভল ব্যবহার করা 
q  ন্রভবট কার্ম  ব্যবহার করার জন্য ন্কারনা িী নয় 
q   ন্রভবট কারর্ম  ন্কনা বা ATM ন্থরক অথ্ম ন্তালার জন্য 

ন্কারনা ওিারড্াফ্ট ভবকল্প নয় 

ন্ূযনতম পভরমার ও দলনভেন 

q   নপূ্যনতর জরারাভি ও প্রাথভরক আরানরতর প্ররয়াজনীয়তা 
কর ($25 বা তার কর) 

q   ভবনারপূরল্য অ্যাকাউরন্টর জরারাভি যাচাই করার অরনকগুভল 
উপায় (অনলাইন, ন্িান, ন্টক্সট ন্ররসজ, ATM) 

q   ন্লনরেরনর যমুভক্সগেত প্ররয়াজনীয়তাগুভলর জন্য 
ন্কারনা রাভসক িী নয় (উোহররস্রূপ, রাইররক্ট 
ভররপাভজট, ATM) 

ভবনামভূল্য সহায়তা
 � একর্ NYC িাইনাভন্সয়াল এম্াওয়ারররন্ট ন্সন্টারর ভবনারপূরল্য রমুরখারমুভখ ন্পিাোর আ ভথ্মক পরারি্ম পান। আপনার ভনকটবতথী ন্কারনা 
জায়গায় একর্ অ্যাপরয়ন্টরররন্টর সরয়সপূভচ ভস্থর কররত 311 নম্বরর ন্িান করুন অথবা আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca ন্েখমুন।

 � আপনার ন্ক্ভরট ভররপারট্ম র একর্ প্রভতভলভপ ভবনারপূরল্য ভনন এবং তা সযরনে পয্মারলাচনা করুন। annualcreditreport.com এ 
যান অথবা ভনঃশুল্ক 1-877-322-8228 নম্বরর ন্িান করুন।

 � আপভন নাগভরকরত্বর আরবেরনর ন্ষিরত্র NYCitizenship এর রাি্যরর ভবনারপূরল্য আইভন সহায়তা ন্পরত পাররন। আপনারক অবি্যই 
একর্ অ্যাপরয়ন্টরররন্টর সরয়সপূভচ  ভস্থর কররত হরব। 311 এ ন্িান করর বলমুন “citizenship appointment” (নাগভরকরত্বর 
অ্যাপরয়ন্টররন্ট) অথবা NYCitizenship হটলাইরন 1-212-514-4277 নম্বরর ন্িান করুন।

 � ভসর্র ইভরগ্্যান্ট ভবজরনস ইভনভিরয়র্রির রাি্যরর স্্যাভনি, চাইভনজ, রাভিয়ান, ন্কাভরয়ান, হাইভতয়ান ন্ক্ওল, ন্রেঞ্চ, বাংলা ও 
আরবীরত ভবনারপূল্য ব্যবসাভয়ক ন্কাস্মগুভল ভবনারপূরল্য লি্য আরি। nyc.gov/immigrantbusinesses ন্েখমুন অথবা 311 এ ন্িান 
করুন এবং অভিবাসীরের জন্য ব্যবসাভয়ক পভররষবার (Business Services for Immigrants) ভবষরয় ভজজ্াসা করুন।

এগুভলর ব্যাপারর সাবিান ন্হান…
লুঠ করার উভদেভ্্য ধার দেওয়া 
 � ভকিমু আ ভথ্মক প্রভত ষ্ান "নাগভরকত্ব" বা "অভিবাসন" ঋরগুভল প্রোন করর। নাগভরকত্ব প্রোরনর আরবেন ও আইভন  
িী-গুভলর খরচ ন্জাগারত সাহায্য করাই এই ঋরগুভলর উরদেি্য। আপভন যভে এই িররনর একর্ ঋররর কথা ভবরবচনা 
কররন, ন্সই ন্ষিরত্র ভনভচিতিারবই ভবভিন্ন ব্যাংক ও ন্ক্ভরট ইউভনয়নগুভলর ররি্য ভনয়র ও িত্ম াবলীর তমু লনা করুন। 
ভবনারপূরল্য সহায়তা ন্েখমুন।

 � লমুঠ করার উরদেরি্য িার ন্েওয়ার একটা সািারর িরন হল ব্যবহৃত গাভড়র ঋর। প্রায় ন্ষিরত্রই এই ঋরগুরলা ঋরগ্হীতার 
পরষি খারাপ। অন্যান্য ঋররর রতই, ভনরজ গরবষরা করুন আর আপনার জন্য ন্সরা প্রস্তাবর্ খমুরঁজ পাওয়ার জন্য ভনয়র 
ও িত্ম াবলী তমু লনা করুন।

অভ�বাসীভের লক্্য কভর আ ভ শ্েক জাভলয়াভত
 � আ্ীবশোে জাভলয়াভত: ন্কউ আপনারক বরল ন্য আপনার বা আপনার পভরবাররর কাররা সরগে খারাপ ভকিমু একটা ঘটরত 
চরলরি, যভে না আপভন আপনার সম্ভত্তর ওপরর একটা আিীব্মাে ন্নন। সািাররত "সম্ভত্ত" বলরত ন্বা�ায় নগে অ থ্ম ও 
অলংকার। আিীব্মাে পাওয়ার জন্য আপনারক অবি্যই আপনার সম্ভত্তর্ একর্ ব্যারগ িরর ভনরয় আসরত হরব। "আিীব্মাে" 
পাওয়ার সরয়, আপনার সম্ভত্তর্ চমু ভর করা হয়। NYC-ন্ত এই জাভলয়াভতগুভল চীনা সম্প্রোয়রক ভনিানা বাভনরয়রি।

 � ধার দেওয়ার চরে জাভলয়াভত: অরনক অভিবাসী সম্প্রোরয়র ন্ষিরত্র, ন্কারনা রানমুষ যখন ব্যাংক বা ন্ক্ভরট ইউভনয়রনর 
কাি ন্থরক অ থ্ম পায় না তখন অ থ্ম পাওয়ার একটা উপায় হল অপ্রথাগত িার ন্েওয়ার চক্গুভল। অংিগ্হরকারীরা 
প্রভত রারস অ থ্ম পভররিাি কররন। আপনার পালা এরল আপভন একটা অ থ্ম পান। ন্যাগোন করার আরগ, ন্য ন্কারনা িার 
ন্েওয়ার চক্ সম্ব ন্ধে  গরবষরা করুন।

 � �ভবে্যত বলার জাভলয়াভত: ভনউ ইয়রক্ম  "িভবষ্যত বলা" ন্বআইভন। আপনার িভবষ্যত সম্ব ন্ধে িভবষ্যদ্ারী করার জন্য 
অথবা ন্কারনা অভিিাপ ন্থরক রমুভক্ ন্েওয়ার জন্য ন্কউ আপনার ন্থরক অ থ্ম ভনরত পারর না।

http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www.annualcreditreport.com/index.action
http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/summary/immigrant_businesses.shtml
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অন্যান্য ভরভসাসশেগুভল
 � অভিবাসীরের জন্য উপরিাক্া সমুরষিা ভবষয়ক পরারি্মগুভল পড়মুন:

 ○ কর্মসং স্থান সং স্থা

 ○ অভিবাসন সহায়তা পভররষবা

 ○ কর প্রস্তুভত

 � এিাড়াও, জাভলয়াভতগুভলর সম্বরধে আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca ন্েখমুন।

 � ন্রয়র'স অভিস অি ইভরগ্্যান্ট অ্যারিয়াস্ম (MOIA): অভিবাসীরের জন্য আইভন ও িহররর পভররষবাগুভল সম্বরধে তরথ্যর জন্য 
nyc.gov/immigrants ন্েখমুন।

 � ষিমুদ্র ব্যবসা পভররষবা (Small Business Services) (SBS): ব্যবসা রাভলকরের জন্য ভবনারপূল্য পভররষবাগুভল সম্বরধে আররা 
জানরত nyc.gov/immigrantbusinesses ন্েখমুন বা 311 নম্বরর ন্যাগারযাগ করুন। NYC ভবজরনস সভলউিন্স ন্সন্টারগুভল 
এবং ইভরগ্্যান্ট ভবজরনস ইভনভিরয়র্ি SBS দ্ারা চাভলত হয়।

 � উপরিাক্ারের আভথ্মক সমুরষিা বমু্যররা (Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)): অন্য একর্ ন্েরি অথ্ম পাঠারনা 
সম্বরধে আররা তরথ্যর জন্য consumerfinance.gov ন্েখমুন।

http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/scams.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page
http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/summary/immigrant_businesses.shtml
http://www.consumerfinance.gov/sending-money/
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সাধারর পরাম শ্ে
আপভন যভে আপনার করগুভল জমা করার জন্য একজন অ ্ শেপ্রেত্ত কর প্রস্তুতকারকভক ব্যবহার কভরন, 
তাহভল আপনাভক সাহায্য করার জন্য এখাভন ভকছু পরাম শ্ে দেওয়া হভয়ভছ। 
 � আপনার কর প্রস্তুতকারক দযন ভনবভধিত হয় তা সভুনভচিত 

করুন। ভনউ ইয়ক্ম  ন্টেরটর প্ররত্যক কর প্রস্তুতকারকরক 
অবি্যই ভনউ ইয়ক্ম  ন্টেট ট্যারক্সিন অ্যান্ড িাইনান্স ভবিারগর 
সারথ ভনবভধেত হরত হরব। সধোনরযাগ্য ন্রটারবরসর জন্য  
tax.ny.gov ন্েখমুন।

ব্যবসার কাভজর সময় 311 এ ন্িান করুন এবং 
ব্যবসার্র সম্বরধে ন্কারনা অভিরযাগ পাওয়া ন্গরি 
ভকনা তা ন্েখার জন্য উপরিাক্া ভবষয়ক ভবিারগর 
(Department of Consumer Affairs (DCA)) 
কারি স্থানান্তভরত কররত বলমুন।

 � আপনার অভধকারগুভল জাননু। কর প্রস্তুতকারকরক 
অবি্যই যা কররত হরব:
 ○ আপনার সরগে কর প্রস্তুতকরর পভররষবাগুভলর ভবষরয় 
ন্কারনা আরলাচনা শুরু করার আরগ, আপনারককর 
প্রস্তুতকারকরের প্রসরগে উপরিাক্ার অভিকারসরপূরহর 
ভবল (Consumer Bill of Rights Regarding Tax 
Preparers) এর একর্ ভবনারপূল্য, চলভত ও পাঠরযাগ্য 
প্রভতভলভপ ভেরত হরব।
 ○ তারের ন্যাগ্যতা, িী এবং তারা সরকারী অভররট 
আপনার প্রভতভনভিত্ব কররবন ভকনা তা ন্পাটে 
কররত হরব। 

 ○ প্রভতর্ ট্যাক্স ভরটারন্ম স্াষির কররত হরব।
 ○ আপনারক আপনার ট্যাক্স ভরটারন্মর একর্ প্রভতভলভপ এবং 
আইরটরাইজ্ র রভসে বা পভররষবার ভববভৃত ভেরত হরব।

কখনও একর্ খাভল, অসম্পূর্ম বা ন্পভন্সল ভেরয় িরা 
ট্যাক্স ভরটারন্ম স্াষির কররবন না। এটা পরর পভরবত্ম ন 
করা হরত পারর। 

 � একটি আনমুাভনক ভহসাব চান এবং আপনার 
আইভটমাইজি রভসে বা ভববৃভতভক দেখাভনা মলূ্যগুভলর 
সাভ্ তুলনা করুন। আপনার করগুভল প্রস্তুত করার আরগ 
আপনার একর্ আনমুরাভনক ভহসাব চাওয়ার অভিকার আরি। 
আপনার ন্য পভররার কর বরকয়া আরি বা আপনার 
প্রত্যাভিত ভরিারন্ডর ওপর ভনি্ম র ক'ন্র কর প্রস্তুতকারকরা 
আপনার ন্থরক ন্কারনা িী নাও ভনরত পাররন।

 � ভর�ান্ড অ্যাভটিভসভপ্ন দপ্রািাক্টগুভল এভড়ভয় চলনু। 
ভরিান্ড অ্যাভন্টভসরপিন ন্চক (RAC) বা ভরিান্ড রে্যান্সিার 
হল কর প্রস্তুতকরর িীগুভল পরর পভররিাি করার ব্যয়সাি্য 
পদ্ভত। ভরিান্ড অ্যাভন্টভসরপিন ন্লান (RAL) হল একর্ 
উচ্চ সমুরের ঋর। এই ন্প্রারাক্টগুভল আপনার ভরিান্ডরক 
ত্বরাভবিত করর না। 

গুরুত্বপরূশে
 � RAL বা RAC ব্যবহার কররল, তার জন্য 
আপনার অ থ্ম খরচ হরব এবং আপভন ন্রাট 
ন্য পভররার ভরিান্ড পারবন তা করর যারব।

 � ঋরোতা আপনার ন্থরক িী ও সমুে ভনরত 
পারর। ন্য কর প্রস্তুতকারক ঋরর্র প্রস্তাব 
ভেরয়ভিরলন ভতভন আপনার RAL আরবেন 
প্রস্তুত করার জন্য চাজ্ম  বা িী ন্যাগ কররত 
পাররন না।

 � একজন কর প্রস্তুতকাররকর পরষি এই 
োভব করা ন্বআইভন ন্য RAL হল একর্ 
"তাৎষিভরক ভরিান্ড", "দ্রুত ভরিান্ড", 
"এক্সরপ্রস ভরিান্ড", "ভপ্রিান্ড (preFund)", 
"িাটে ক্যাি", অথবা অন্য এরন ন্কারনা 
অনমুরূপ িব্দ ব্যবহার করা যা এই তথ্যরক 
লমুকায় ন্য RAL হল একর্ ঋর।

 � আপনার কর প্রস্তুতকারক আপনারক একর্ 
RAL ভনরত বাি্য কররত পাররন না।

ইরলকরেভনক িাইভলং, রাইররক্ট ভররপাভজট, এবং ভরিান্ড 
প্রোরনর গভত বাড়ারনার অন্য ভবকল্পগুভল সম্বরধে ভজজ্াসা 
করুন। আপভন যভে রাইররক্ট ভররপাভজট ব্যবহার কররন, 
তাহরল আপভন 8 ন্থরক 14 কর্মভেবরসর ররি্য আপনার 
ন্িরারাল ট্যাক্স ভরিান্ড ন্পরত পাররন।

অভ�বাসীভের জন্য উপভ�াক্া সরুক্া ভবেয়ক পরাম শ্ে:

কর প্রস্তুভত 

আপনার পড়ার আভে…
ভবনামভূল্য সহায়তা ভনন।
ভসর্ ন্যাগ্য ভনউ ইয়ক্ম বাসীরের NYC ভবনারপূল্য কর প্রস্তুতকরর (Free Tax Prep) প্রোন করর। আররা 
তরথ্যর জন্য nyc.gov/taxprep ন্েখমুন অথবা 311 এ ন্যাগারযাগ করুন। ভবনারপূরল্য সহায়তা ন্েখমুন।

https://www.tax.ny.gov/tp/reg/tpreg_list.htm
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
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 � ভপ্রভপইি ও ভেফ্ট কািশে গুভলর ভবেভয় দছাট হরভ� ছাপাভনা 
দলখাগুভল পড়ুন। ভকিমু প্রস্তুতকারক আপনার ভরিারন্ডর 
ভকিমুটা বা পমুররাটাই একর্ ভপ্ররপইর বা ভগফ্ট কারর্ম  জরা 
করার প্রস্তাব ন্েয়। এই ভবকরল্পর জন্য প্রস্তুতকারক কত 
চাজ্ম  কররন তা অবি্যই যাচাই করর ভনন। এিাড়াও, 
কার্ম র্ ব্যবহার করা, ব্যবহার না করা, বা ভররলার করার 
িীগুভল জানমুন; কার্ম র্র ন্কারনা ন্রয়াে অভতক্ররর তাভরখ 
আরি ভকনা এবং আপভন কার্ম র্ হাভররয় ন্িলরল কী ঘটরব 
তা জানমুন।

 � DCA-এর কাভছ অভ�ভযাে নভ্�ুক্ কতুন। DCA-এর 
কারি অনলাইরন nyc.gov/dca এ একর্ অভিরযাগ নভথিমু ক্ 
করুন অথবা আপনার িাষায় একর্ অভিরযাগ নভথিমু ক্ 
কররত 311 নম্বরর ন্যাগারযাগ করুন। অভিরযাগ জানারনার 
জন্য আপনারক আপনার নার বা অভিবাসরনর অব স্থা ভেরত 
হরব না। দ্রষ্টব্য: আপভন যভে চান ন্য DCA আপনার সরগে 
ন্যাগারযাগ করুক, তাহরল আপনারক আপনার নার ও ঠিকানা 
অবি্যই ভেরত হরব।

ভবনামভূল্য সহায়তা
 � আপভন NYC ভবনারপূল্য কর প্রস্তুতকরর (Free Tax Prep) পভররষবাগুভলর জন্য ন্যাগ্য হরত পাররন, যার অন্তিমু্ম ক্ হল অনলাইন 
িাইভলং এবং একজন IRS সার্্ম িারয়র VITA/TCE ন্স্চ্ারসবী প্রস্তুতকাররকর সরগে রমুরখারমুভখ িাইভলং। আরয়র ন্যাগ্যতা এবং 
আপনার করগুভল িাইল করার জন্য আপনার ন্য সব নভথপত্র প্ররয়াজন তার তাভলকা সহ, আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/taxprep 
ন্েখমুন বা 311 নম্বরর ন্িান করুন এবং কর প্রস্তুতকরররর ন্ষিরত্র সহায়তা চান।

গুরুত্বপরূশে

 � আপনার করগুভল িাইল করার জন্য পভরচরয়র প্ররার ভহরসরব আপভন IDNYC ব্যবহার কররত পাররন।

 � ভকিমু NYC ভবনারপূল্য কর প্রস্তুতকরর সাইট আপনারক একর্ ব্যভক্গত করোতা সনাক্করর নম্বর (Individual Taxpayer 
Identification Number (ITIN))-এর জন্য আরবেন কররত সাহায্য কররত পারর। সাইরটর ভবিে তথ্য ন্েখমুন।

 ○ ITIN হল IRS দ্ারা প্রোন করা একর্ কর প্রভক্য়াকরর নম্বর। IRS ভবরেিী নাগভরকরের এবং অন্য ন্য সব রানমুরষর 
ন্সাি্যাল ভসভকওভরর্ নম্বররর ন্যাগ্যতা ন্নই অথচ ন্িরারাল ট্যাক্স ভররপার্্ম ং বা িাইভলং-এর আবি্যকতা আরি তারের ITIN 
প্রোন করর।

 � ট্যাক্স ভরিান্ডরক সবরচরয় িালিারব কারজ লাগারত, একর্ NYC িাইনাভন্সয়াল এম্াওয়ারররন্ট ন্সন্টারর ভবনারপূরল্য রমুরখারমুভখ ন্পিাোর 
আভথ্মক পরারি্ম ভনন। আপনার ভনকটবতথী ন্কারনা জায়গায় একর্ অ্যাপরয়ন্টরররন্টর সরয়সপূভচ ভস্থর কররত 311 নম্বরর ন্িান করুন 
অথবা আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca ন্েখমুন।

এগুভলর ব্যাপারর সাবিান ন্হান…
লুঠকারী ব্যবসা 
আপনার করগুভল ভযভনই প্রস্তুত করুন না ন্কন, আপনার ভরিারন্ডর পভররার একই হওয়া উভচত। ন্সই সব প্রস্তুতকারকরের 
ন্থরক সতক্ম  থাকুন যারা োভব করর ন্য তারা আপনারক আররা ন্বভি ভরিান্ড পাইরয় ভেরত পাররন।

ইটিানশোল দরভ�ভনউ সাভ�শে স (INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS)) জাভলয়াভত 
আপভন IRS ন্থরক একটা কল পান ন্যখারন আপনারক হুরভক ন্েওয়া হয় ন্য আপনার অ থ্ম বরকয়া আরি বা আপনার একটা 
ভবিাল অংরকর ভরিান্ড পাওনা আরি। �াঁেটি হল: আপনারক ভনভচিত কররত অথবা তথ্য বা অ থ্ম ভেরত হরব।

IRS কখনই কররব না:

 � আপনার ব্যভক্গত বা আ ভথ্মক তরথ্যর জন্য আপনারক ন্িান বা ইররল কররব না। 

 � ভগফ্ ট কার্ম  দ্ারা অ থ্মপ্রোন কররত বাি্য কররব না।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
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অন্যান্য ভরভসাসশেগুভল
 � অভিবাসীরের জন্য উপরিাক্া সমুরষিা ভবষয়ক পরারি্মগুভল পড়মুন: 

 ○ কর্মসং স্থান সং স্থা

 ○ আভথ্মক ভবষয়

 ○ অভিবাসন সহায়তা পভররষবা

 � ন্রয়র'স অভিস অি ইভরগ্্যান্ট অ্যারিয়াস্ম (MOIA): অভিবাসীরের জন্য আইভন ও িহররর পভররষবাগুভল সম্বরধে তরথ্যর জন্য  
nyc.gov/immigrants ন্েখমুন।

http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page
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দ্রষ্টব্য
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সম ৃদ্ধ সমাজ েভড় 
দতালার জন্য, ভনউ 
ইয়কশে বাসীভের 
দেনভদিন অ ্ শেননভতক 
জীবনভক সরুভক্ত 
রাখা ও উন্নত করা।


