
National Social Service Resources
জাতীয় সমাজসসবা সংস্থা

UNITED WAY/ইউনাইটেড ওটে

Community and social services, such as food pantries, emergency shelter, childcare, housing, and more 
services to assist individuals and families. Calls are private and confidential. Assistance is provided in 
more than 300 languages. 211 services are also available through United Way’s website 
https://www.211.org/*
সমাজ এবং সামাজজক পরিসেবা, যেমন খাদ্য পযারি, জরুিী আশ্রয়, রিশু েত্ন,আবারসক বাবস্থা , এবং আিও
পরিসেবা আসে বযজি এবং পরিবািসক সহায়তা কিাি জনয । য ান কল গুরল বযজিগত এবং কসলি যগাপনীয়তা

িক্ষা কিা হয়। ৩০০ টিিও যবরি ভাোয় সহায়তা প্রদ্ান কিা হয়। ২১১ পরিসেবাগুরল পাওয়া োয় ইউনাইসিড ওসয়-
এি ওসয়বসাইি https://www.211.org/ এি মাধ্যসম। *
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Interactive Website/App of National Resources: https://find.usahello.org/#/welcome (available in English, 
Spanish and Arabic) is a free app for refugees, asylum seekers, and immigrants. The app provides information 
about services in local communities anywhere in the USA. Services may include immigration help, English 
classes, and health care.*
জাতীে সম্পদ ও সুট াটের ইন্টাটরক্টিভ ওটেবসাইে/অ্যাপ: https://find.usahello.org/#/welcome (ইংসিজজ, 
স্প্যারনি এবং আিরব ভাোয় পাওয়া োয় ) হসলা িিণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী এবং অরভবাসীসদ্ি জনয একটি রবনামূসলযি অযাপ।
অযাপটি মারকিন েুিিাসেি যেসকাসনা স্থাসন স্থানীয় সমাসজি পরিসেবা সম্পসকি তর্থয সিবিাহ কসি। পরিসেবাগুরলি মসধ্য

র্থাকসত পাসি অরভবাসন সহায়তা, ইংসিজজ ক্লাস এবং স্বাস্থযসসবা। *

MENTAL HEALTH INFORMATION AND SUBSTANCE ABUSE/ মানক্টসকস্বাস্থ্য তথ্য এবং দ্রটবযরঅ্পবযবহার

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration's (SAMHSA) toll-free telephone number for alcohol and 
drug information, treatment, and referral.*
ইউএস ক্টডপােটটমন্টঅ্ফ হহলথ্ অ্যান্ড ক্টহউমযান সাক্টভটটসস (এইচ এইচ এস) পদাথ্ টবা
মাদক দ্রটবযর অ্পবযবহার এবং মানক্টসক স্বাস্থ্য পক্টরটেবা প্রশাসটনর (এস এ এম এইচ এস
এ ) মদ্ এবং মাদ্ক দ্রবয সংক্রান্ত রবেসয় তর্থয, রিরকৎসা এবং যি াসিসলি জনয যিাল-রি
যিরলস ান নম্বি হসলা । *
Behavioral Health Treatment Locator*/ আচরণেতস্বাস্থ্য হসবার ক্টনটদটশক:*
https://findtreatment.samhsa.gov/

National Helpline/
জাতীে হফানকল হসবা

1-800-662-HELP

(4357)

HUMAN TRAFFICKING AND SEXUAL ASSAULT/মানুে পাচার এবং হ ৌন ক্টনপীড়ন

To report suspected human trafficking to Federal law enforcement: 1-866-347-2423 
(866-DHS-2 ICE)
সটেহজনক মানুে পাচাটরর ক্টবেে হফডাটরলআইন প্রটোেকারীটক ক্টরটপােট করটত কল

করুন : ১-৮৬৬-৩৪৭-২৪২৩ (৮৬৬-DHS-২ ICE)
To get help from the National Human Trafficking Hotline: 1-888-373-7888 or text HELP
or INFO to BeFree (233733)*
নযাশনাল ক্টহউমযান ট্রাক্টফক্টকং ( মানুে পাচারকারী) হেলাইন হথ্টক সাহা য হপটত হটলটফান

করুন : ১-৮৮৮-৩৭৩-৭৮৮৮ অর্থবা HELP বা রবরি (২৩৩৭৩৩) যত তর্থয পাঠান। *

1-866-347-2423

(866-DHS-2-ICE)
____________________________________________________

1-888-373-7888
OR TEXT/ অ্থ্বা হেস্ট /তথ্য
পাঠানHELP or INFO to 

BeFree (233733) 

RAINN-National Sexual Assault Hotline. Free. Confidential. 24/7*
RAINN-(হরইন) - নযাশনাল হসক্সুোল অ্যাসাল্ট হেলাইন, ক্টি। হোপনীে রাখা হে ২৪

ঘণ্টা /৭ক্টদন হখালা থ্াটক *
1-800-656-4673

CPD | August/আেস্ট 2022

ENGLISH/BENGALI 

* The resources listed are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with ICE or any of its entities.

Contact information is up-to-date as of publication date.

* এখাসন তারলকাভুি যকান তর্থয-উপাত্তআই রস ই (ICE) বা আই রস ই (ICE) এি যকান অঙ্গ সংস্থাি সাসর্থ সংরিষ্ট, সংেুি, সম্পরকিত রকংবা এটি দ্বািা
অনুসমারদ্ত নয়। যোগাসোসগি তর্থযসমূহ প্রকািনাি তারিখ অনুোয়ী হালনাগাদ্ কিা আসে।

https://www.211.org/
https://find.usahello.org/#/welcome
https://find.usahello.org/#/welcome
https://findtreatment.samhsa.gov/
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EMERGENCY DISASTER HELP/জরুিী দু্সে িাগ সাহােয

American Red Cross*
আটমক্টরকান হরডক্রস * 1-800-733-2767

American Association of Poison Control Centers*
আটমক্টরকান অ্যাটসাক্টসটেশন অ্ফ পেজন (ক্টবোক্ত দ্রবয)কটরাল হসন্টার * 1-800-222-1222

Centers for Disease Control (CDC) COVID-19 Information Line for Emergency 
Questions and Urgent Needs for Information*
হসন্টার ফর ক্টডজজজ কটরাল (CDC) COVID-19 তথ্য জরুক্টর প্রশ্ন এবং তটথ্যর জনয

জরুক্টর প্রটোজটনর জনয *

800-CDC-INFO

(800-232-4636)

TTY 888-232-6348

Disaster Distress Helpline (SAMHSA)*
দঘু টেনাকালীন সংকোবস্থ্াে হফানকল হসবা (SAMHSA)*

1-800-985-5990

MENTAL HEALTH INFORMATION AND REFERRAL/মানরসক স্বাস্থয সম্পসকি তর্থয এবং যি াসিল

LGBT Crisis- Trevor Lifeline*
এল জজ ক্টব টে (LGBT)সংকে- হট্রভর লাইফলাইন*

1-800-488-7386

National Suicide Prevention 24 Hour Hotline*
জাতীেআত্মহতযা প্রক্টতটরাধ করার জনয ২৪ ঘন্টা হেলাইন*

1-800-273-TALK

(8255)

988 Suicide & Crisis Lifeline*
988আত্মহতযা এবং সংকেকালীনজরুরী হসবা*

Call or text/

হফানকল বা বাতটা

988

VICTIMS OF CRIME/অপিাসধ্ি রিকাি

National Center for Victims of Crime*
অ্পরাটধর ক্টশকারটদর জনয জাতীে হকন্দ্র * 1-855-484-2846

Victims Engagement and Services Line (VESL)
ক্টবপদগ্রস্থ্টদর হ াোট াে এবং হসবা নম্বর (VESL)

1-833-383-1465

DOMESTIC VIOLENCE/পারিবারিক সরহংসতা (অিারন্ত)

National Domestic Violence Hotline*
জাতীে পাক্টরবাক্টরক সক্টহংসতার ক্টবেটে হেলাইন *

1-800-799-SAFE

(7233) 

WOMEN’S HEALTH/মরহলাসদ্ি স্বাস্থয

National Women’s Health Information Center*
জাতীে মক্টহলা স্বাস্থ্য তথ্য হকন্দ্র * 1-800-994-9662
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* The resources listed are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with ICE or any of its entities.

Contact information is up-to-date as of publication date.

* এখাসন তারলকাভুি যকান তর্থয-উপাত্তআই রস ই (ICE) বা আই রস ই (ICE) এি যকান অঙ্গ সংস্থাি সাসর্থ সংরিষ্ট, সংেুি, সম্পরকিত রকংবা এটি দ্বািা
অনুসমারদ্ত নয়। যোগাসোসগি তর্থযসমূহ প্রকািনাি তারিখ অনুোয়ী হালনাগাদ্ কিা আসে।


