
আমরা েক? 

 Northeast New Jersey Legal Services, 
(NNJLS) 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, স�দােয়র অথর্ৈনিতক িবকাশ সহ 
িবিভ� নাগিরক আইিন িবষেয় িবনামেূলয্ 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 মানষূ নাগিরক িবচার বয্ব�া 
েথেক বি�ত না হন আমরা েসিদেক ল�য্ রািখ। 

েযাগয্তা 
আপিন Bergen, Hudsonবা Passaic 
কাউি�গিলেত থাকেল আপিন িবনামেূলয্ আইিন 
সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন।  িবনামেূলয্ 
আইিন সহায়তার জনয্ আয় ও স�িত্তর েযাগয্তার 
িনেদর্শণা আেছ, েসইসােথ আেছ িনয়মকাননু ও 
অ�ািধকার যা NNJLS কী ধরেণর েকসগিল �হণ 
কের তােক সীিমত করেত পাের। 

আপিন আমােদর পিরেষবাগিলর েযাগয্ না হেল, 
আমােদর কম� একিট যেথাপযু� েরফােরেলর েচ�া 
করেব। 

আপিন  েহামবাউ� বা �িতব�ী হেল 
NORTHEAST NEW JERSEY 
LEGAL SERVICESআপনার সা েথ 
সা�াৎ করার িবেশষ বে�াব� করেব।  

আপনার িক েকােনা 
আইিন সমসয্া আেছ? 

যিদ থােক, অনু�হ কের 
আপনার �ানীয় কাউি� 
অিফেসর এই িঠকানায় 
েযাগােযাগ করন: 

NNJLS 
Bergen County Division 

190 Moore Street , Sui te 100 
Hackensack, NJ 07601 
েট িলেফান :  201-487-2166 
ফয্া� :  201-487-3513 

NNJLS 
Hudson County Division 

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

NNJLS  
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  

Northeast New Jersey Legal Servicesএকিট 
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। 

 

 

 

www.northeastnjlegalservices.org 

Bergen, Hudson, এবং Passaic 
কাউি�র িন� আেয়র অিধবাসীেদর 
অিভবাসন আইেনর িবষয়গিলেত 

িবনামূেলয্র আইিন পিরেষবাগিল �দান 
কের। 

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�


অিভবাসন আইন �ক� কী? 
 
আমােদর পিরেষবা অ�েল িন�-আেয়র স�দায় েয 
অিভবাসন স�িকর্ ত সমসয্াগিলর স�ুখীন হন তা 
সমাধােনর জনয্ 2009 সােল অিভবাসন আইন �ক� 
�ািপত হেয়িছল।  অিভবাসন স�িকর্ ত আইিন অিধকােরর 
�ক� িন�িলিখত অ�লগিলেত পরামশর্ ও বয্ি�বেগর্র হেয় 
�িতিনিধ� করার মাধয্েম অিভবাসন সমসয্াগিল 
স�েকর্  সেচতনতা ও িশ�া বাড়াবার �য়াস কের: 
 
• ি�িতর সাম�সয্িবধান  
• ইউএসিসেদর (USC) জনয্ �তয্� আত্মীেয়র 

আেবদন 
• শতর্ সােপ� িভসার েময়াদপূিতর্  
• �ায়ী বসবােসর কােডর্ র নবীকরণ 
• আইিন �ায়ী বািস�ােদর অপসারণ/িবতাড়ন 
• নাগিরকে�র আেবদন 
• রাে�র নাগিরক অিধকার পাত্তয়ার নিথগিল 

হািরেয় যাওয়া 
• িভএডা�এ (VAWA) �-আেবদন 
• ইউ ও িট (U & T) িভসা 
• ইউএসিসআইএস (USCIS) আেবদনগিলর জনয্ িফ 

মুকুব 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

আপনার েয সম� পিরেষবাগিল 
�দান কের থািক: 
 
ি�িতর সাম�সয্িবধান 
েয সকল বয্ি�বগর্ স�েকর্  তদ� হেয় েগেছ এবং 
�ীকার করা হেয়েছ বা মািকর্ ন যু�রাে� বি�দশা 
েথেক মুি� েদওয়া হেয়েছ, তারা িনদ�� িকছু শতর্  পূরণ 
করেল তােদর একিট আইিন �ায়ী বািস�া িহসােব েমেন 
েনওয়া হেত পাের।  
 
ইউএসিসেদর (USC) জনয্ �তয্� আত্মীেয়র 
আেবদন 
মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরকরা তােদর �তয্� 
পািরবািরক সদসয্েদর জনয্ আেবদন করেত পারেবন 
যা একজন �ািম বা �ী, িপতা মাতা বা স�ানেক  
(21 বছেরর কম বয়সী এবং অিববািহত) অ�ভুর্ � করেব।  
           
 
রাে�র নাগিরক অিধকার পাত্তয়ার নিথ 
হারােনা 
েয সকল বয্ি�র রাে�র নাগিরক অিধকার েপেয়েছন 
িক� তােদর শংসাপ� হািরেয় েফেলেছন তারা 
USCIS এর েথেক একিট ডুি�েকট শংসাপে�র জনয্ 
আেবদন করেত পােরন।  
 
শতর্ সােপ� িভসার েময়াদপিূতর্  
েয সকল বয্ি� আেবদন অনুেমাদেনর আেগ একজন 
মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরকেক িববাহ কেরেছন এবং 
েসই িববােহর েময়াদ এখনও দইু বছর হয়িন এবং 
একিট শতর্ সােপ� বািস�ার কাডর্  েপেয়েছন, তােক 
অবশয্ই েসই বািস�ার কােডর্ র েময়াদ েশষ হেয় যাওয়ার 
90 িদেনর মেধয্ ওই শতর্ িট ত◌ুেল েনওয়ার জনয্ আেবদন 
করেত হেব। েসই সম� বয্ি�েদর �ািম বা �ীর জনয্ 
আেবদন জমা েদওয়ার ে�ে� বয্িত�ম আেছ যারা 
অতয্াচািরত, িববাহিবে�দী বা চরম কে�র মেধয্ আেছন।  
 
�ায়ী বসবােসর কােডর্ র পনুনর্বীকরণ 
েয সকল বয্ি�র একিট �ায়ী বসবােসর কাডর্  আেছ 
এবং যােদর েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ আস� বা 
যােদর েময়াদ েশেষর তািরখ ছাড়া একিট পুরাতন 
বসবােসর কাডর্  আেছ তােদরেক অবশয্ই USCIS 
েথেক তােদর কাডর্  পনুনর্বীকরণ করেত হেব।  
 
 
 

নাগিরকে�র আেবদন 
আইনগত ভােব �ায়ী বািস�ােক অবশয্ই অ�ত  
18 বছর বয়সী হেত হেব এবং রাে�র নাগিরক অিধকার 
পাওয়ার আেবদন করেত অনয্ানয্ িনদ�� শতর্  পূরণ করেত 
হেব।  
 
আইিন �ায়ী বািস�ােদর 
অপসারণ/িবতাড়ন 
�ায়ী বািস�া যারা অপরােধর ইিতহােসর কারেণ 
মািকর্ ন যু�রা� েথেক অপসারণ বা িবতাড়েনর 
স�ুখীন, এবং যাতা িনদ�� িকছু আবিশয্কতা পূরণ 
কেরেছন, তারা অিভবাসন স�িকর্ ত আদালেত অপসােণর 
বািতলকরেনর েচ�া করেত পােরন।  
 
িভএডা�এ (VAWA) �ীয়-আেবদন 
নারীর িবরে� সিহংসতা আইন (Violence Against 
Women Act) অনুযায়ী, মািকর্ ন নাগিরক বা �ায়ী 
বািস�ার িনযর্ািতত �ামী বা �ী এবং স�ানগণ, িনরাপত্তার 
জনয্ এবং িনযর্াতনকারীর েথেক মুি� েপেত িনযর্াতনকারীর 
সহায়তা ছাড়া বা তােক না জািনেয় আইিন বািস�ার 
ছাড়পত◌্র েপেত �-আেবদন করেত পােরন। 
 
ইউ ও িট (U & T) িভসা 
েয সকল বয্ি� তািলকাব� অপরাধমূলক কাযর্কলােপর 
জনয্ যতপেরানাি� শারীিরক ও মানিসক িনযর্াতন 
েভাগ কেরেছন এবং যারা তদ� বা িবচােরর জনয্ 
সরকাির আিধকািরকেদর সহায়তা করেত ই�কু তারা 
একিট U িভসার জনয্ েযাগয্ হেত পােরন।  
 
েয সকল বয্ি� গরতর পাচােরর িশকার এবং যারা 
মানব চােরর তদ� বা িবচােরর সহায়তা করার 
অনুেরাধ কেরেছন, এবং যারা িনদ�� অনয্ শতর্  পূরণ 
কেরেছন, তারা একিট T িভসার জনয্ েযাগয্ হেত পােরন।  
 
আমরা কিমউিনিট �েপর সােথ কথা 
বলেতও উপলভয্। 

আমােদর েফান করন! 


	আমরা কে?
	আপনার কি কোনো
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