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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল আফগাবর্স্তার্ হেম্বে আসা িেক্তিম্বের বর্উ ইয়কন হেম্বে স্বাগত
জাবর্ম্বয়ম্বের্

মাবকনর্ যুিরাম্বের স্বরাে অবিেপ্তম্বরর র্তু র্ বর্ম্বেনের্া অর্ুযায়ী 1,143 জর্ পযন্ত
ন
আফগাবর্স্তাবর্ আগামী েয় মাম্বসর মম্বিে বর্উ ইয়ম্বকন পুর্িাসর্
ন
করম্বত পারম্বি
অোলিাবর্, িাম্বফম্বলা, বর্উ ইয়কন বসটে, রম্বচোর, বসরাবকউস এিং ইউটেকার স্থার্ীয়
এম্বজক্তিগুবল আফগাবর্স্তার্ হেম্বে আসা িেক্তিম্বের পুর্গঠম্বর্
ন
স ায়তা করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজকক্ আফগাথর্স্তাথর্কের স্বাগত জাথর্কেকের্ যারা সামকর্র
মাসগুথলকত থর্উ ইেকক্নর ক্থমউথর্টিগুথলকত পুর্র্াথসত
ন
কর্র্ এর্ং হেকির সমথিতন পুর্র্াসর্
ন
একজন্সিগুথলর মাধ্যকম তাকেরকক্ তাকের জীর্র্ পুর্গঠকর্র
ন
সমকে স ােতা ক্রার প্রথতজ্ঞা
ক্করকের্। মাথক্নর্ যুক্তরাকের স্বরাে অথধ্েপ্তকরর (U.S. Department of State) আফগার্
হেসকমন্ট অযান্ড অযাথসেযাি হপ্রাগ্রাম (Afghan Placement and Assistance Program)
হেিকক্ জাথর্কেকে হয 1,143 জর্ পযন্ত
ন আফগাথর্স্তাথর্ র্যন্সক্ত যারা এই গ্রীকে হেশ তযাগ ক্কর
একসকের্ তাকের আগামী েে মাকসর মকধ্য থর্উ ইেকক্নর ক্থমউথর্টিগুথলকত পুর্র্াসর্
ন
ক্রা কত
পাকর।
"সথ ংসতা এর্ং থর্পীড়র্ হিকক্ পাথলকে একস থর্রাপে আশ্রে চাওো মার্ুষকের আমন্ত্রণ
জার্াকর্ার থর্উ ইেকক্নর র্েু র্েকররইথত াস রকেকে - এক্টি গথর্তন ঐথত য যা আমাকের হেি
র্তনমাকর্ও চাথলকে থর্কে, আফগাথর্স্তার্ হেকড় আসা র্যন্সক্তকের পুর্থর্মন াকণর
ন
জর্য সা াযয
ক্রার মাধ্যকম," গভর্রন হ াচুল িম্বলর্। "স্বকেশ হেকড় আসা মার্ুকষর হৃেে থর্োরক্ েথর্ এর্ং
গল্পগুথল এমর্ এক্টি আকর্ের্ যার উত্তর থেকত থর্উ ইেক্ন উেগ্রীর্। আমরা আমাকের র্তু র্
আফগার্ র্ন্ধুকের েু াত খুকল স্বাগত জার্াই এর্ং তাকের জীর্র্ র্তু র্ ক্কর সান্সজকে থর্কত
প্রকোজর্ীে সমির্ন ক্রার জর্য অঙ্গীক্ার ক্রথে।"
আফগাথর্স্তাথর্রা, যারা ইকতামকধ্য চকল একসকের্ তারা স , তাকের র্তু র্ ক্থমউথর্টিকত এখর্
হিকক্ 31 মাকচনর মকধ্য হেসকমন্ট লাভ ক্রকর্র্। এর মকধ্য অযালর্াথর্কত 100, র্াকফকলাকত 335,
থর্উ ইেক্ন থসটি এলাক্াে 240, রকচোকর 200, থসরাথক্উকস 248 এর্ং ইউটিক্াকত 20 জর্ পযন্ত
ন
প্রতযাথশত র্যন্সক্ত অন্তভুক্ত
ন ।

গভর্রন হ াচুল হেিজুকড় এই সপ্তা কক্ স্বাগত সপ্তা (Welcoming Week) আখযা থেকে এক্টি
হ াষণা ক্করকের্, সক্ল থর্উ ইেক্নর্াসীকক্ থর্কভকের হরখা পাড় ক্কর অথভর্াসী এর্ং
শরণািীকের এর্ং তাকের র্াগথরক্ অর্োর্কক্ আথলঙ্গর্ ক্রার আহ্বার্ জাথর্কেকের্। হ াষণাটি
এখাকর্ হেখুর্।
থর্উ ইেকক্ন আসা র্যন্সক্তকের শরণািী পথরকষর্া র্ুযকরা (Bureau of Refugee Services) এর
ত থর্লপ্রাপ্ত একজন্সিগুথল ক্ততক্
ন স ােতা ক্রা কর্, যা অথফস অফ হিকপারাথর অযান্ড
থিকসথর্থলটি অযাথসেযাি (Office of Temporary Disability Assistance, OTDA) অথফকস
অর্থিত। এই একজন্সিগুথলকক্ শরণািী এর্ং অর্যার্য অ-র্াগথরক্ র্যন্সক্তকের স ােতা ক্রার
োথেত্ব হেওো কেকে, হযসর্ র্যন্সক্ত থভন্ন হেশ র্া অর্য জােগা হিকক্ থর্উ ইেক্ন হেকি আইর্ত
বর্ধ্ভাকর্ এক্টি থর্কশষ অথভর্াসী েযািাকসর অধ্ীকর্ একসকের্।
"আমাকের হেকি এখর্ আসা আফগার্কের স য ক্রা ক্ষ্ট এর্ং ভে আমাকের অকর্কক্ই ক্ল্পর্া
ক্রকত পারকর্ র্া," OTDA এর কবমের্ার মাইক হ ইর্ িম্বলর্। "আমাকের োথেত্ব ল এখর্
আমাকের ক্থমউথর্টিকত তাকের স্বাগত জার্াকর্া, তাকেরকক্ তাকের জীর্র্ পুর্থর্মন াকণ
ন স ােতা
ক্রা এর্ং আমাকের প্রথতকর্শী থ সাকর্ তাকের আথলঙ্গর্ ক্রা। তাকের থর্উ ইেক্ন হেকির
থর্স্ততত সংস্কতথতর চাাঁকোোর অংশ কে যাওোর থেকক্ আমরা অধ্ীর আগ্রক অকপক্ষা ক্রথে।"
উপরন্তু, থর্উ ইেক্ন হেকির স্বরাে অথধ্েপ্তকরর ( New York State Department of State)
অথফস ফর থর্উ আকমথরক্াি (Office for New Americans) সক্ল অথভর্াসী এর্ং শরণািীকের
েযািাস থর্থর্কশকষ
ন
থর্থভন্ন থর্র্ামূলয সমির্ন হসর্া প্রোর্ ক্কর। এর মকধ্য রকেকে ক্থমউথর্টি
থভথত্তক্ হসর্া এর্ং হপ্রাগ্রাম হযমর্ ক্মীেল উন্নের্, মার্থসক্ স্বািয, ইংকরন্সজ থশক্ষা এর্ং আইথর্
স ােতা।
"থর্উ ইেক্ন পুকরা পতথির্ীর অথভর্াসী এর্ং শরণািীকের জর্য থর্ক্র্ স্বরূপ, এর্ং থর্রাপত্তা এর্ং
সুকযাকগর হখাাঁকজ আসা আফগার্কের স্বাগত জার্াকর্," স্বরাে মন্ত্রী হরাজার্া হরাসাম্ব া
িম্বলর্। "থর্উ ইেক্ন হেি অথফস ফর থর্উ আকমথরক্াি আফগার্কের থর্থভন্ন হসর্া এর্ং
উৎকসর সাকি সংযুক্ত ক্রকত এর্ং যখর্ তারা এপাোর হেিকক্ থর্কজকের আর্াস থ সাকর্ গ্র ণ
ক্রকে তরখর্ তাকের সফল কত স ােতা ক্রকত প্রস্তুত।"
আফগাথর্স্তার্ হেকড় আসা র্যন্সক্তকের যুক্তরাকের থিপািন কমন্ট অফ হ ামলযান্ড থসথক্উথরটির
(Department of Homeland Security, DHS) মন্ত্রীর থসদ্ধাকন্ত জরুথর মার্থর্ক্ ক্ারকণ ঢুক্কত
হেওোর অর্ুমথত হেওো কেকে। শরণািী এর্ং থর্কশষ অথভর্াসী থভসাে আসা র্যন্সক্তকের হচকে
থভন্ন, এই র্যন্সক্তগণকক্ মাথক্নর্ যুক্তরাকে অিােীক্াকলর জর্য িাক্ার অর্ুমথত হেওো কেকে
হযসমকের মাকে তারা আশ্রে এর্ং আরও িােী অথভর্াসী েযািাস পাওোর হচষ্টা ক্রকর্।
র্তনমাকর্ থর্উ ইেক্ন হেকি প্রাে 7,500 জর্ আফগার্ র্াস ক্করর্, থক্ন্তু এই সংখযাটি
উকেখকযাগযভাকর্ র্তন্সদ্ধ পাকর্ যখর্ মার্থর্ক্ ক্ারকণ হেশ হেকড় আসা, থর্কশষ অথভর্াসী
থভসাধ্ারীগণ এর্ং শরণািীরা আসকর্। মাথক্নর্ যুক্তরাকের জর্সংখযা, শরণািী এর্ং অথভর্াসর্
র্ুযকরা (U.S. State Department's Bureau of Population, Refugees, and Migration) 2020

সাকলর হসকেম্বর মাকস প্রারথিক্ভাকর্ জার্াে হয থর্উ ইেক্ন সামকর্র র্ের 980 জর্ পযন্ত
ন
শরণািী এর্ং 340 জর্ পযন্ত
ন থর্কশষ অথভর্াসী থভসাধ্ারী র্যন্সক্ত লাভ ক্রকত পাকর।
হপ্রথসকিন্ট র্াইকির্ এই র্ের অথফকস োথেত্ব হর্ওোর পর হেশজুকড় আফগার্কের হঢাক্ার
সংখযা র্ািক্ীেভাকর্ হর্কড় থগকেকে। হেকির শরণািী হসর্া র্ুযকরা (Bureau of Refugee
Services) এর স ােতাপ্রাপ্ত পুর্র্াসর্
ন
একজন্সিগুথলকক্ সাকি থর্কে আগত আফগার্কের
প্রকোজর্ীে সক্ল হসর্া প্রোর্ ক্রার জর্য হফিাকরল ক্মক্তন
ন াকের সাকি ক্াজ চাথলকে যাকে।
অথফস ফর থর্উ আকমথরক্াকির এক্টি িলাইর্ রকেকে যা অথভর্াসী এর্ং শরণািীকের
হেিজুকড় থর্র্ামূলয হসর্ার সাকি সংযুক্ত ক্রকত পাকর। হসামর্ার হিকক্ শুক্রর্ার, প্রথতথের্
সক্াল 9:00িা হিকক্ রাত 8:00িা পযন্ত
ন 1-800-566-7636 র্ম্বকর িলাইকর্র সাকি হযাগাকযাগ
ক্রা যাকর্, েুটির থের্ র্াকে, এর্ং 200 এর হর্থশ ভাষাে স ােতা লাভ ক্রা যাকর্।
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