
আমরা েক? 

Northeast New Jersey Legal 
Services সরকাির ও েবসরকাির তহিবল 
�ারা সহায়তা�া� একিট অলাভজনক 
�িত�ান। 

আমরা Bergen, Hudson এবং Passaic 
কাউি�র আিথর্কভােব েযাগয্ অিধবাসীেদর 
সরকাির সুেযাগ সুিবধা, আবাসন, পািরবািরক, 
উপেভা�া, �া�য্, কমর্সং�ান এবং িশ�া সহ 
িবিভ� নাগিরক িবষেয় িবনামূেলয্ আইিন 
পিরেষবা �দান কির। 
আমােদর আইনজীবী, পয্ারািলগাল, এবং 
সহায়তাকারী কম�রা উ�মােনর আইিন 
পিরেষবাগিল �দান করার জনয্ িনেবিদত।  
শধুমা� একজন িনজ� আইনজীবী িনেয়াগ 
করার আিথর্ক �মতা না থাকার জনয্ েযন 
সাধারণ মানূষ নাগিরক িবচার বয্ব�া েথেক 
বি�ত না হন আমরা আমােদর কমর্ 
পিরসেরর িভতের েসিদেক ল�য্ রািখ। 

আপিন েহামবাউ� বা �িতব�ী হেল 
Northeast New Jersey Legal 
Services আপনার সােথ সা�াৎ 
করার িবেশষ বে�াব� করেব। 

আপনার িক েকােনা আইিন সমসয্া 
আেছ? 

যিদ থােক, অনু�হ কের আপনার �ানীয় 
NNJLS কাউি� অিফেসর এই িঠকানায় 

েযাগােযাগ করন: 

Bergen County Division 
190 Moore St. ,  Suite 100 

Hackensack, NJ 07601 
েট িলেফান :  201-487-2166 
ফয্া� :  201-487-3513 

Hudson County Division 
574 Summit Ave.  

Jersey City,  NJ 07306 
েট িলেফান :  201-792-6363 
ফয্া� :  201-798-8780 

Passaic County Division 
152 Market  Street , 6 t h  Fl .  

Paterson, NJ 07505 
েট িলেফান :  973-523-2900 
ফয্া� :  973-523-9002 

www.northeastn j legalserv ices.o rg  

উত্তর পূবর্ িনউ জািসর্ আইিন পিরেষবা একিট 
সমান সুেযাগ যু� ইিতবাচক পদে�েপর সং�া 
এবং জািত, বণর্, িল�, বয়স , �িতব�কতা, ধমর্, 
জািতগত উৎ স , বা েযৗন �বৃি� িনিবর্েশেষ 
পিরেষবাগিল �দান কের। 

Bergen কাউি� িডিভশন অফ িসিনয়র 
সািভর্ েসস, Hudson কাউি� িডপাটর্ েম� অফ 
েহলথ অয্া� িহউময্ান সািভর্ েসস অিফস অফ 
এিজং, এ বং Passaic কাউি� িডপাটর্ েম� অফ 
িসিনয়র সািভর্ েসেসর মাধয্েম িবনামূেলয্ েযাগয্ 
�াহকেদর এই  �ক� �দান করা হয়।  

 
 

 
 
 
 

rtheastnjlegalservices.
 

Bergen, Hudson, এবং Passaic 
কাউি�র িন� আেয়র অিধবাসীেদর 
আবাসন, সরকাির সুেযাগ সুিবধা, 
পািরবািরক, উপেভা�া, অিভবাসন, 

েভেটরা�, পুনঃ�েবশ, কর, �বীণ বয্ি� 
স�িকর্ ত িবষেয় িবনামূেলয্র আইিন 

পিরেষবাগিল �দান কের।

  www.northeastnjlegalservices.org  

সবার জনয্ সমান আইন 

50 বছের পা রাখেলা 

অিভবাসন আইন �ক� 

http://www.northeastnjlegalservices.org/
https://www.facebook.com/NortheastNJLegalServices/
https://www.linkedin.com/company/northeast-new-jersey-legal-services
https://twitter.com/nnjls
https://www.facebook.com/NortheastNJLegalServices/�
https://www.linkedin.com/company/northeast-new-jersey-legal-services�
https://twitter.com/nnjls�


আমরা কী ধরেণর পিরেষবা 
�দান কির? 

আমরা আইিন �িতিনিধ� এবং পরামশর্, 
আইিন প� সমথর্ন, স�দােয়র িশ�া, এবং তথয্ 
ও েরফােরল সহ একিট বয্পক পিরসেরর আইিন 
পিরেষবা �দান করার �ারা আবাসন, পিরবার, 
সরকাির সুেযাগসুিবধা, উপেভা�া, এবং �া�য্ 
িবষয়ক আইন িবশারদ। 

েযাগয্তা 
আপিন Bergen, Hudson বা Passaic 
কাউি�গিলেত থাকেল এবং 60 বছর বা তার েবিশ 
বয়সী হেল আপিন িবনামেূলয্ আইিন সহায়তা পাওয়ার 
েযাগয্ হেত পােরন।  িনয়মকাননু ও অ�ািধকার আেছ 
যা NNJLS কী ধরেণর েকসগিল �হণ কের তােক 
সীিমত করেত পাের। 
আপিন আমােদর পিরেষবাগিলর েযাগয্ না হেল, 
আমােদর কম� একিট যেথাপযু� েরফােরেলর েচ�া 
করেব। 

আইেনর েকান ে�ে� আমরা 
পিরেষবা �দান কির? 

আবাসন: 

বািড়ওয়ালা/ভাড়ােট, দখল েনওয়া, ভাড়া 
সহায়তা কমর্সূিচ, সরকাির আবাসন ও অনয্ানয্ 
আবাসন সং�া� িবষয়গিলেত পরামশর্ ও 
�িতিনিধ�। 

পিরবার:  

গাহর্ য্� সিহংসতা, িশশ সহায়তা, িশশর 
েদখভাল, িববাহ িবে�দ, এবং অনয্ানয্ 
পািরবািরক আইিন িবষেয় পরামশর্ ও 
�িতিনিধ�। 

সরকাির সুেযাগ সুিবধা:  

েসাশয্াল িসিকউিরিট িরটায়ারেম� এবং 
�িতব�কতা, SSI, অভাবী পিরবারবেগর্র 
সামিয়ক সহায়তা, ফুড �য্া�স, সাধারণ 
সহায়তা এবং অনয্ানয্ সুেযাগ সুিবধার মেতা 
সরকাির সুেযাগ সুিবধা সং�া� িবষয়গিলেত 
পরামশর্ ও �িতিনিধ�। 

উপেভা�া:  

ঋেণর িকি� সং�হ, অনয্াযয্ ও �তারণামূলক 
চচর্ া, ে�িডট, এবং েদউিলয়া সং�া� 
িবষয়গিলেত পরামশর্ ও �িতিনিধ�। 

�া�য্: 
Medicaid, Medicare, NJ পিরবার পিরচযর্া, 
ে�সি�পশন সহায়তা, েবসরকাির িবমা এবং 
�া�য্ িবমা স�িকর্ ত িবষেয় পরামশর্ ও 
�িতিনিধ�। 

আমরা িন�িলিখত ে��গিলেত 
মামলা �হণ কির: 

• SSI, েসাশয্াল িসিকউিরিট,
ফুড �য্া�স, Medicare,
Medicaid, PAAD সহ
সরকাির সুেযাগ সুিবধাগিল
কেম যাওয়া বা ব� হেয় যাওয়া

• বািড়ওয়ালা/ভাড়ােট সমসয্া,
উে�দ, ইউিটিলিট ব� হেয়
যাওয়া

• গাহর্ য্� সিহংসতা
• বয্ি��াধীনতার

পিরক�না/সংর�ণ: িলিভং
উই ল , ওকালতনামা

• উপেভা�া্র সমসয্া
• �তারণা এবং �বীণেদর

েশাষণ
• ঋেণর িকি� সং�হ
• দখল েনওয়া
• েদউিলয়া

আমরা কিমউিনিট �েপর সােথ 
কথা বলেতও উপলভয্ 

আমােদর েফান করন! 
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	বাড়িওয়ালা/ভাড়াটে, দখল নেওয়া, ভাড়া সহায়তা কর্মসূচি, সরকারি আবাসন ও অন্যান্য আবাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে পরামর্শ ও প্রতিনিধিত্ব।
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	গার্হ্যস্থ সহিংসতা, শিশু সহায়তা, শিশুর দেখভাল, বিবাহ বিচ্ছেদ, এবং অন্যান্য পারিবারিক আইনি বিষয়ে পরামর্শ ও প্রতিনিধিত্ব।
	সরকারি সুযোগ সুবিধা:
	সোশ্যাল সিকিউরিটি রিটায়ারমেন্ট এবং প্রতিবন্ধকতা, SSI, অভাবী পরিবারবর্গের সাময়িক সহায়তা, ফুড স্ট্যাম্পস, সাধারণ সহায়তা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মতো সরকারি সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে পরামর্শ ও প্রতিনিধিত্ব।
	উপভোক্তা:
	ঋণের কিস্তি সংগ্রহ, অন্যায্য ও প্রতারণামূলক চর্চা, ক্রেডিট, এবং দেউলিয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে পরামর্শ ও প্রতিনিধিত্ব।


