
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/25/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল আফগাবর্স্তাম্বর্র সব িংসতা ও অবিবতেীল অিিা হিম্বক পাবলম্বে আসা 

েরণািীম্বের স্বাগত জাবর্ম্বেম্বের্  

  

যুম্বের ভোি তা হিম্বক পাবলম্বে আসা িেক্তি ও পবরিারগুম্বলাম্বক স্বাগত জার্াম্বর্ার 

গবি নত ঐবত ে বর্উ ইেকন অিো ত হরম্বেম্বে  

  

হেম্বের েরণািী পবরম্বেিা (Refugee Services) এিিং অবফস ফর বর্উ আম্বেবরকান্স 

(Office for New Americans) এোম্বর্ আসা আফগার্ম্বের পুর্ি নাসর্ ও স ােতার 

প্রস্তুবত বর্ম্বেম্বে  

  

বর্উ ইেম্বকন এম্বস হপ ৌঁোম্বর্া আফগার্ম্বের স ােতা করম্বত চার্ এের্ বর্উ ইেকনিাসীরা 

1-800-566-7636 র্েম্বর ONA  েলাইম্বর্ হযাগাম্বযাগ করম্বত পাম্বরর্; হগাপর্ীেভাম্বি 

সা াযে, স ােতা ও পবরম্বেিার প্রম্বোজর্ িাকা অবভিাসীম্বের জম্বর্েও এই  েলাইর্ 

িেি াম্বরর সুম্বযাগ রম্বেম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট আফগাথর্স্তার্ জুরে েথেরয় 

পো সথ িংসতা এবিং অথিথতশীল অবিা হিরক্ পাথলরয় আসা আফগার্বাসীরের স্বাগত জার্ারত 

প্রস্তুত আরে। থর্উ ইয়রক্ন পুর্ব নাসরর্ আগ্র ীরের সা ােয ক্ররত এবিং থর্গ্র  বা েুদ্ধ হিরক্ 

পাথলরয় আসা হলাক্জর্রক্ স্বাগত জার্ারর্ার হেরটর গথব নত ঐথত য অবযা ত রাখরত হেরটর 

শরণািী পথররষবা এবিং অথফস ফর থর্উ আরেথরক্ান্স প্রস্তুত ররয়রে৷ থর্উ ইয়ক্ন হেরট এরস 

হপ ৌঁোরর্া আফগার্রের স ায়তা ক্ররত চার্ এের্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা িার্ীয় সরবরা ক্ারীরের 

সম্পরক্ন এবিং তারা থক্ভারব সা ােয ক্ররত পাররর্ হস সম্পরক্ন তিয পাওয়ার জর্য 1-800-566-

7636 র্ম্বরর অথফস ফর থর্উ আরেথরক্ান্স  টলাইরর্ হোগারোগ ক্ররত পাররর্। হগাপর্ীয়ভারব 

সা ােয এবিং স ায়তা ও পথররষবার সারি সিংরোরগর প্ররয়াজর্ ররয়রে এের্ অথভবাসীরের 

জরর্যও এই  টলাইর্ বযব াররর সুরোগ ররয়রে৷  

  

“থবশ্ব েখর্ আফগাথর্স্তারর্র অথিথতশীল অবিা প্রতযক্ষ ক্ররে, এই সেরয় থর্উ ইয়ক্ন আররা 

এক্বার আশা ও আশ্ররয়র প্রেীপ  রয় জ্বরল উঠরে,” িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। “শরণািী ও 

অথভবাসীরা আোরের হেরট হে সেৃদ্ধ সিংসৃ্কথত ও ক্থেউথর্টট থর্রয় আরস তা অপথরসীে, এবিং 

থবরশ্বর প্রথত আোরের থিধা ীর্ বাতনা  রলা আোরের হেট আোরের আথির্ায় আশ্রয়প্রািীরের 

সা ােয ক্ররত েৃঢ় প্রথতজ্ঞ।”  

  



 

 

েথেও পূব নবতী হপ্রথসরেরের প্রশাসর্ েুক্তরারের গ্র ণ ক্রা শরণািী ও অথভবাসীরের সিংখযা 

আশিংক্াজর্ক্ভারব ক্থেরয় থেরয়থেল, হপ্রথসরেে হজারসফ বাইরের্ এক্টট জরুথর ধারা জাথর 

ক্রররের্ ো জাতীয় সীো বথধ নত ক্রর 62,500 ক্রররে। এোোও হফোররল সরক্ার সুথর্থেনষ্টভারব 

েুক্তরারষ্টর সােথরক্ বাথ র্ীর সারি ক্াজ ক্রা এবিং থর্থেনষ্ট থক্েু পূব নশতন পূরণ ক্রা আফগার্ 

অর্ুবােক্ ও হোভাষীরের জর্য অথতথরক্ত 8,000 অথভবাসী থভসার অর্ুরোের্ থেরয়রে।  

  

থর্উ ইয়রক্নর শরণািী পথররষবা এই র্তুর্ আসা হলাক্জরর্র পুর্ব নাসরর্র জর্য এবিং থর্উ ইয়রক্ন 

তারের র্তুর্ জীবরর্র সারি োথর্রয় থর্রত সা ােয ক্রার জর্য প্রস্তুত ররয়রে। 2020 সারলর 

অরটাবর এবিং 2021 সারলর জুলাইরয়র েধযবতী সেরয় হেরটর োধযরে 458 জর্য শরণািীর 

পুর্ব নাসর্ ক্রা  রয়রে, োর েরধয 140 জর্ আফগার্ এবিং থবরশষ অথভবাসী থভসায় 83 জর্ 

অন্তভুনক্ত ররয়রে, োরের অথধক্ািংশই আফগাথর্স্তার্ হিরক্ এরসরের্।  

  

অথফস অব হটরম্পারাথর অযান্ড থেরজথবথলটট অযাথসেযান্স(Office of Temporary and Disability 

Assistance) এর তোরথক্র অধীর্ শরণািী পথররষবার লক্ষয  রলা শরণািীরের এবিং তারের 

পথরবাররর অি ননর্থতক্ ও সাোজজক্ স্বথর্ভনরতা অজনরর্ সা ােয ক্রা। অর্যার্য ক্াে নক্ররের েরধয 

এই ক্ে নসূথচ প্রতযাবাথসত র্াগথরক্রের থর্রাপরে হপ ৌঁোরত সা ােয ক্রর, োর্ব পাচাররর থশক্ার 

 ওয়া ভুক্তরভাগীরের স ায়তা প্রোর্ ক্রর, এবিং প্রাপ্তবয়স্ক সিী র্া িাক্া শরণািী ও প্ররবশক্ারী 

অপ্রাপ্তবয়স্করের জর্য েিােি পালক্ পথররষবা থর্জিত ক্রর।  

  

থর্উ ইয়ক্ন 2021 অি নবেরর 1,320 জর্ শরণািী ও থবরশষ অথভবাসী থভসাধারীর পুর্ব নাসরর্র 

বযবিা ক্ররত েৃঢ় প্রথতজ্ঞ, োরত র্তুর্ ক্রর আসা হলাক্জরর্র জর্য হেট প্রস্তুথত থর্রত পারর। 

এক্ বের সেরয়র েরধয থর্উ ইয়রক্নর হেটবযাপী ক্থেউথর্টট-থভথিক্ হসবা প্রোর্ক্ারীরের 

হর্টওয়াক্ন 5,000 এরও হবথশ বযজক্তর পুর্ব নাসরর্ সা ােয ক্রররে।  

  

OTDA কবেের্ার োইক হ ইর্ িম্বলর্, “সারাথবরশ্বর শরণািীরের জর্য থর্উ ইয়ক্ন সবসেয়ই 

এক্টট আশার আরলা থ রসরব ক্াজ ক্রররে, এবিং আোরের হেরটর সেৃদ্ধ সিংসৃ্কথত হস ঐথতর যরই 

সাক্ষয ব র্ ক্রর। আফগাথর্স্তার্ হিরক্ হেসব হৃেয় থবোরক্ থচত্র পাওয়া োরে তা থবরেরশর 

থর্গ্র  হিরক্ থর্রাপে আশ্ররয়র আশায় আোরের হেরট আসা সক্ল শরণািীরের সা ােয ক্রার 

আোরের সিংক্ল্পরক্ আররা সুেৃঢ় ক্রররে। আেরা গরব নর সারি তারেররক্ আোরের ক্থেউথর্টটরত 

স্বাগত জার্াই এবিং আোরের প্রথতরবশী থ রসরব তারের বরণ ক্রর থর্ই।”  

  

হসম্বেোবর অি হেে হরাজার্া হরাজাম্ব া িম্বলর্, “থর্রাপিার স্বারি ন হেশ হিরক্ পাথলরয় 

আসা আফগার্রের সারি আরে আোর হৃেয়। সারা থবশ্ব হিরক্ আসা অথভবাসী ও শরণািীরের 

স্বাগত জার্ারর্ার েী ন ইথত াস ররয়রে থর্উ ইয়রক্নর এবিং আফগার্ শরণািীরের স্বাগত জার্ারর্া 

ও সফল  ওয়ার জর্য তারেররক্ প্ররয়াজর্ীয় সিংিার্সেূ  সরবরা  ক্রর সা ােয ক্রার োধযরে 

আেরা এই ঐথত য অবযা ত রাখরবা৷ আফগার্ শরণািীরা আোরের জাথতর পারশ োাঁথেরয়রে, 

এবিং তারের অথত প্ররয়াজরর্র এই সেরয়, েখর্ তারা থর্উ ইয়ক্ন হেরট তারের জর্য স্বাধীর্তা, 

থর্রাপিা ও অর্যার্য সুরোগ চাইরের্ তখর্ আেরা স ায়তা ও সিং থতর সারি তারেররক্ সােরর 

গ্র ণ ক্ররবা।”  

  



 

 

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর থর্উ আরেথরক্ান্স  টলাইর্ েুটটর থের্ োো হসােবার হিরক্ শুক্রবার, সক্াল 

9:00টা হিরক্ রাত 8:00টা পে নন্ত চালু িাক্রব। সব হফার্ ক্ল হগাপর্ীয় িাক্রব। 200টটরও হবথশ 

ভাষায় স ায়তা পাওয়া োয়।  

  

###  
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