
কর্মসংস্থান পরিষেবথা 

•  বেতন প্রদত্ত ট্রানজিশনরাল এমপ্লয়মমন্ট (স্রায়ী 
কম্মসংস্রামনর প্রস্তুজতর িন্য অস্রায়ী কম্মসংস্রান) ও 
ইন্টরান্মশশপ

• চরা কজরর প্রশশক্ষণ এেং চরাকজরর প্রস্তুজতর ওয়রাক্ম শপ 
•  বরজিউমম (িীেনেৃত্তরান্ত) বলখরা ও ইন্টরারজিউময়র 

প্রস্তুজত
• সফ্ট জকিল্ স ওয়রাক্ম শপ 
•  স্রায়ী কম্মসংস্রামনর সরামে সংম�রাগ
• আরে্মক সরাক্ষরতরা ওয়রাক্ম শপ
•  কম্মিীেমনর সরার ্্ম জিমকশন (জরকিরাজর পপয়রার  

বকরাচ, িুড হ্রান্ডলরার, OSHA-30, সরাই্ বসির্, 
িরায়রার গরাড্ম )

সথারগ্রিক সহথায়ক পরিষেবথা 

•  মরানরসক, আচরণগত, এেং শরারীজরক স্রাস্্য পজরচ�্মরা 
•  বনশরাদ্রে্য ে্যেহরামরর চচজকৎসরা
•  পরাজরেরাজরক সহরায়তরা ও পুনজম্মলন
•  আেরাসন সহরায়তরা
• ে্যরতিগত এেং দলগত করাউমসেপলং
• পরস্পমরর মুমখরামুশখ পররামশ্মদরান
• বকস ম্যরামনিমমন্ট
• বেজনজিম্র িন্য তরাপলকরািুরতি
• আইজন পজরমেেরা
•  শশক্ষরা সহরায়তরা (হরাই কুিমলর সমতুল্য  

(High School Equivalency, HSE),  
কমলি, র্উ্জরং,)

10 টি অলাভজনক সংস্ার একটি ননিওযাক্ক  প্রদান করর: 

টরএন্ট্রি পপ্রাগ্ামগুলল সম্পরক্ক  এবং কীভারব পটররেবাগুলল 
অ্ারসেস কররে হয নসই টবেরয আররা জানরে 

ভিতরে 
দেখুন

জলুথাই  2022

সাম্প্রদায়িক 
ন্ািয়িচার

সাম্প্রদায়িক 
ন্ািয়িচার

পনুঃপ্রবিশ পনুঃপ্রবিশ দনটওয়ার্ক
এরটট শহেব্াপ ী উরে্াগ যা দ�ৌজোরে রবচাে ব্বস্া দ্াো প্রিারবত 

ব্টতিরেে সমর্কন ররে



BRONX CONNECT
816 Courtlandt Ave, Bronx, NY 10451
অ্যরাপময়ন্টমমমন্টর জিজত্তমত  
বসরামেরার-শুক্রেরার, সকরাল 9 ্রা-সন্্যরা 5 ্রা
বসরামেরার ও েুধেরার সন্্যরা 5 ্-সন্্যরা 7 ্
Zana Banks-Rollin
অজিসকরালীন সময়: মঙ্গলেরার-শুক্রেরার
(929) 476-7398 | zanab@bronxconnect.org
Octavia Butler 
অজিসকরালীন সময়: বসরামেরার, েুধেরার-শুক্রেরার
(929) 285-7421 | octaviar@bronxconnect.org
Artie Sanchez 
অজিসকরালীন সময়: বসরামেরার, েুধেরার-শুক্রেরার
(929) 490-6275 | arties@Bronxconnect.org

EXODUS TRANSITIONAL 
COMMUNITY
2268 3rd Ave, New York, NY 10035
বসরামেরার-শুক্রেরার সকরাল 9 ্রা-জেকরাল 4 ্রা 
(917) 492-0990, এক্সম্ঃ 136,  
TDD/TTY# 800-662-1220 
Brittany Smith
bsmith@etcny.org 
Ibrahim Rivera
irivera@etcny.org

FEDCAP
92-31 Union Hall St, 4th Fl 
Jamaica, NY 11433 
বসরামেরার-শুক্রেরার, সকরাল 9 ্রা-জেকরাল 5 ্রা

Lohaiza Saladin  
(646) 931-2414 | (855) 530-4796  
losaladin@fedcap.org

Marcus Leggette
(929) 502-6359 | maleggette@fedcap.org

FORTUNE SOCIETY
29-76 Northern Blvd 
Queens, NY 11101 
বসরামেরার-শুক্রেরার, সকরাল 9 ্রা-জেকরাল 5 ্রা
(212) 691-7554 | info@fortunesociety.org
David Rodriguez 
(347) 510-3650
darodriguez@fortunesociety.org

HOUSING WORKS
301 W 37th St, 5th Fl, 
New York, NY 10018 
বসরামেরার-শুক্রেরার, সকরাল 9 ্রা-জেকরাল 5 ্রা
(929) 472-2778  
justiceInitiativesInfo@housingworks.org

OSBORNE ASSOCIATION
175 Remsen St, Ste. 800
Brooklyn, NY 11201 
বসরামেরার-শুক্রেরার, সকরাল 8 ্রা-জেকরাল 5 ্রা
(718) 637-6560 
Verdell Sims  
(646) 294-4076 
vsims@osborneny.org

809 Westchester Ave 
Bronx, NY 10455
বসরামেরার-শুক্রেরার, সকরাল 8 ্রা-জেকরাল 5 ্রা 
(718) 707-2600  
Lamont Peyton  
(347) 527-0131 | lpeyton@osborne.org 

STATEN ISLAND JUSTICE CENTER, 
CENTER FOR COURT INNOVATION
60 Bay St, Ste. 100,  
Staten Island NY, 10301 
বসরামেরার-শুক্রেরার,  
সকরাল 10 ্রা-জেকরাল 5 ্রা
Ayana Comrie 
(347) 510-7679 | acomrie@courtinnovation.org

দোিাষী পরেরষবা 
উপলব্দ

ইংরেরজ/বাংলা

বয়স 21+

রবরশষারয়ত LGBTQIA 
পরেরষবা উপলব্ধ

অন্ ভরছু বলা না 
রাররল ওয়ার-ইন 

গ্রহণ রো হয়

পটররেবাগুলল 18+ বছররর নবশি বযসী সকরলর জন্ উন্মুক্ত

শুধুমাত্র দ�ান বা 
ইরমইরলে মাধ্রম 
অ্াপরয়ন্টরমন্ট
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WOMEN’S PRISON ASSOCIATION
100 Pennsylvania Ave, 2nd Fl,  
Brooklyn, NY 11207   
Vanessa Paul  
(516) 445-2091  | vpaul@wpaonline.org
Shamika Augustine 
(347) 881-3948 | saugustine@wpaonline.org 

পটররেবাগুলল শুধমুমাত্র মহহলা, ট্ান্স, এবং ললঙ্গগে  
বাধঁাধরা টনযম না মানা ব্ক্ক্তরদর জন্

YOUTH JUSTICE  
NETWORK
(পবূ্মতন Friends of Island Academy) 

তমে্যর িন্য  
সরাধরারণ বমইলেক্স
info@youthjustice.org
বসরামেরার-শুক্রেরার

424 147th St, 3rd fl.,  
Bronx, NY 10455
Esmeralda Martes 
(917) 495-1673 | emartes@youthjustice.org

25 Chapel St, Ste. 1206, 
Brooklyn, NY 11201
Venus Core  
(347) 689-0859 | vcore@youthjustice.org

63 W. 125th St, 4th fl., 
New York, NY 10027
Jasmin King
(212) 760-0755 | jking@youthjustice.org

CENTER FOR  
COMMUNITY  
ALTERNATIVES
ccareentry@communityalternatives.org

25 Chapel St #701 
Brooklyn, NY 11201

Nezry Bastien 
(680) 800-5196
nbastien@communityalternatives.org

বয়স 16-24

শুধুমাত্র দ�ান বা 
ইরমরলে মাধ্রম 
অ্াপরয়ন্টরমন্ট

বয়স 13-24

বৃহস্পরতবাে সরাল 10 টা-রবরাল  
5  টা পয্কন্ত ওয়ার-ইন, অন্রায় 

অ্াপরয়ন্টরমন্ট প্ররয়াজন

পটররেবাগুলল শুধমুমাত্র 24 বছর পর্কন্ত 
বযরসর রমুব ও েরুণ প্রাপ্তবযস্করদর জন্
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সংযকু্ত থাকুন।  
সাম্প্রদায়িক ন্ািয়িচার পুনঃপ্রবিশ ননটওিাক্ক  সম্পবক্ক  আরও তব্্র জন্, অনুগ্রহ কবর নদখুন:  

আমাবদর ওবিিসাইট। 

্ুই্রামর আমরামদর অনুসরণ করুন @CrimJusticeNYC এ এিং য়িয়জট করুন nyc.gov/criminaljustice।

THE JOHN JAY COLLEGE INSTITUTE FOR JUSTICE AND OPPORTUNITY
িন বি কমলি ইনশটির্উ্ ির িরাশটিস অ্যরান্ড অপরচুজনর্ বিৌিদরাজর জেচরার ে্যেস্রা দ্রাররা প্রিরাজেত ে্যরতিমদর িন্য শশক্ষরাগত এেং 
কম্মিীেমনর প্রস্তুজতগত পজরমেেরাগুপলর একর্ ধরাররােরাচহক প্রদরান কমর। এই পপ্ররাগ্রামগুপলর মমধ্য রময়মে:

•  HSE সংষ�থাগ: 25+ েয়কিমদর িন্য সমরে্মত উচ্চ জেদ্যরালয় 
সমতরা (High School Equivalency, HSE) পপ্ররাগ্রাম

•  কষলষজি উষ্যথাগ: উচ্চ জেদ্যরালয় চডমপ্লরামরা েরা HSE সহ 
ে্যরতিজেমশমের িন্য কমলি অ্যরামক্সস পপ্ররাগ্রাম। এর মমধ্য 
কমলমির প্রস্তুজত মূল্যরায়ন, কমলমির তত্তরানুসন্রান বকরাস্ম, 
একরামডজমক ও বপশরাগত করাউমসেপলং, কমলমির আমেদন 
ও আরে্মক সরাহরাম�্যর আমেদমন সহরায়তরা, পপয়রার বমন্টজরং ও 
সহরায়তরা পজরমেেরাগুপল অন্তিু্ম তি রময়মে।

•  প্র�কু্তি 101: মরাইকক্ররাসফ্ট অজিস এেং গুগল সু্য্, ইমমইল 
বেরসক এেং অনলরাইমন চরাকজর অনুসন্রান সহ প্র�ুরতির 
বমৌপলক জেেয়গুপলর উপর প্ররােজমক প্রশশক্ষণ।

•  হহউরযথান সথাহ ্্ম ষসস এন্ড কররউরনক্ি জথাস্টিস ননহ্ষগিি 
সথাক্ি্ম রিষকি: সরামরাজিক পজরমেেরায় কম্মিীেন গড়মত 
আগ্হী, বিৌিদরাজর জেচরার ে্যেস্রায় সররাসজর অজিজ্ঞতরা 
আমে এমন ে্যরারতিমদর িন্য বসজমটিরার-দীর্ম জনজেড় প্রশশক্ষণ। 
উচ্চ জেদ্যরালয় চডমপ্লরামরা েরা HSE সহ 18+ ে্যরতিজেমশমের 
িন্য উনু্তি।

ন�থাগথাষ�থাষগি তথযথাবলী 
(212) 887-6231 | justoppinfo@jjay.cuny.edu

শিক্া নসবা সবার জন্ উন্মুক্ত

http://criminaljustice.cityofnewyork.us/programs/community-justice-reentry-network/ 
https://criminaljustice.cityofnewyork.us/

