
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/7/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল আফগার্ উদ্বাস্তুম্বের বর্উ ইয়কন হেম্বে পুর্ি নাসম্বর্ সা াম্বযের জর্ে 2 

বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার হেে ত বিল হ াষণা করম্বলর্  

  

NYSESRP হত ত বিম্বলর জর্ে প্রিি গুিারম্বর্ম্বোবরয়াল প্রবতশ্রুবতর ফম্বল হিাে হেে 

প্রবতশ্রুবতর পবরিাণ  ম্বলা 5 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার  

  

িবধ নত হসিা প্রায় 1,800 আফগার্ উদ্বাস্তুম্বের বর্উ ইয়কন হেম্বের জীিম্বর্ অভেস্ত করম্বত 

সা াযে করম্বি  

  

িম্বর্াম্বযাগ িাকম্বি র্তুর্ আগির্কারীম্বের অি ননর্বতক, বেক্ষা ও সািাজজক সচ্ছলতায় 

হপ ৌঁম্বে হেওয়ার প্রবত  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে আফগার্ উদ্বাস্তুকের থর্উ ইয়ক্ন হেকের 

জীবকর্ অভযস্ত ক্রকে অথেথরক্ত 2 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হেে ে থবল প্রোর্ ক্রা  কব, োর 

ফকল হেকের হিাে প্রথেশ্রুথে  কব 5 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার। থর্উ ইয়ক্ন হেকে এটেই এই ধরকর্র 

ে থবকলর প্রিি গুবারকর্কোথরয়াল প্রথেশ্রুথে।  

  

"প্রজন্মগেভাকব, অথভবাসীরা থর্উ ইয়ক্ন এবং েুক্তরাকে একসকে স্বাধীর্ো ও সুকোকগর হ া োঁকজ, 

োকের অবোর্ আিাকের হেে ও জাথের গঠর্ সংজ্ঞাথয়ে ও িজবুে ক্কর," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "ে র্ আফগার্ উদ্বাস্তুরা োকের থর্জ হেকের থবস্েৃে অথিথেেীলো হিকক্ পাথলকয় 

আসকে, ে র্ থর্উ ইয়ক্ন হেে বযাপক্ পুর্ব নাসর্ প্রকেষ্টায় হর্েৃিার্ীয় ভূথিক্া থর্কে হপকর গথব নে, 

এবং এধরকর্র ঐথে াথসক্ প্রিি থবথর্কয়াকগর সা াকেয আিরা িার্ুষকক্ োকের র্েুর্ গকৃ  

ভাকলাভাকব িাক্ার জর্য প্রকয়াজর্ীয় সিি নকর্র সাকি সংেুক্ত ক্রকবা। এোড়াও আথি রােপথে 

বাইকডর্ ও গভর্ নর িাকক্নলকক্ আিাকের উপকূ্কল আিাকের বনু্ধ ও থিত্রকের স্বাগে জার্াকে 

োকের প্রকেষ্টার জর্য ধর্যবাে জার্াচ্ছি।"  

  

ে থবল পথরোলর্া ক্রকব অথফস অফ হেকপারাথর অযান্ড থডজযাথবথলটে অযাথসকেকের (Office 

of Temporary and Disability Assistance, OTDA) থর্উ ইয়ক্ন হেে এর্ যােড সাথভনকসস েু 

থরথফউচ্ছজস হপ্রাগ্রাি (New York State Enhanced Services to Refugees Program, NYSESRP), 

এবং অি নপ্রাথির থেটঠগুথল হ াষণার এক্ সিাক র িকধয ইসুয ক্রা  কব। ে থবল থবেরণ ক্রা  কব 

হেেজকুড় এক্ ডজকর্র হবথে অলাভজর্ক্ অংেীোরকক্ োরা হসকেম্বর হিকক্ পকরর ক্কয়ক্ 

িাস ধকর আসকে িাক্া বা ভথবষযকে থর্উ ইয়ক্ন হেকে আসকব এির্ 1,790 জর্ আফগার্ 



উদ্বাস্তুকের থর্থবড় স ায়ো প্রোর্ ক্কর আসকে। অযালবাথর্কে আর্ুিাথর্ক্ 250 জর্, বাকফকলাকে 

495 জর্, থর্উ ইয়ক্ন থসটে অঞ্চকল 190 জর্, র্ায়াগ্রা ফলকস 50 জর্, রকেোকর 275 জর্, 

রক্থভল হসন্টাকর 10 জর্, থসরাথক্উকস 420 জর্, ইউটেক্াকে 50 জর্ এবং ইকয়াঙ্কাকস ন 50 জর্ 

উদ্বাস্তুর আসার ক্িা রকয়কে। 'অপাকরের্ অযালাইজ ওকয়লক্াি (Operation Allies Welcome)' 

এর হ ায়াইে  াউজ হক্াঅথডনকর্ের জযাক্ িাকক্নল ও ব্র্যাড ক্কলকজর হপ্রথসকডন্ট থলওর্ 

বেথেকর্র সাকি আফগার্ পুর্ব নাসর্ প্রকেষ্টার বযাপাকর ভােুনয়াল িন্তবয প্রোকর্র সিয় গভর্ নর 

হ াক্ল হ াষণাটে ক্করর্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে থবধার্সভা বেনিার্ বেকরর বাকজকে NYSESRP-র জর্য 3 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার 

ে থবল থর্চ্ছিে ক্করকে। গভর্ নর হ াক্ল অথেথরক্ত 2 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর প্রথেশ্রুথে হের্ 

োকে ক্কর বেনিার্ হসবার সাকি সংকোজর্ ক্রা োয় এবং আফগাথর্স্তার্ হিকক্ আগে 

িার্ুষকের োৎক্ষথণক্ ও েী নকিয়াথে প্রকয়াজর্ হিোকে আকরা হবথে সিয় ধকর আকরা থর্থবড় 

সাংসৃ্কথেক্ অথভকোজর্ সম্ভব  য়।  

  

অথেথরক্ত ে থবল দ্বারা সিথি নে বথধ নে হসবার িকধয রকয়কে:  

• থর্উ ইয়ক্ন হেকের জীবকর্ অভযস্ত  কে সা ােয ক্রার জর্য বযচ্ছক্ত ও পথরবাকরর জর্য 

সাংসৃ্কথেক্ভাকব উপেুক্ত ওথরকয়কন্টের্।  

• সাম্প্রথেক্ ট্রিা হিকক্ হসকর ওঠার জর্য িার্থসক্ স্বািয হসবার সুকোগ থেকে সা ােয ক্রার 

জর্য অথেথরক্ত সিি নর্।  

• ইংকরচ্ছজ ভাষার থর্কেনের্া।  

• োক্থরর প্রথেক্ষণ ও োক্থরকে থর্কয়াকগর হসবার সুকোগ।  

• থেশুরা সু্ককল ভথেন  কয়কে এবং থেক্ষাগে সাফকলযর সিি নকর্ হসবার সুকোগ পাকি 

থর্চ্ছিে ক্রার জর্য হক্স-বযবিাপর্া।  

• প্রকয়াজর্ীয় সুথবধা ও ড্রাইভাস ন লাইকসে হপকে সা ােয ক্রা।  

• বযচ্ছক্ত ও পথরবাকরর অি ননর্থেক্ স্বাধীর্ো ও উন্নয়কর্র প্রকয়াজর্ হিোকে পাকর এির্ 

অর্যার্য হসবা।  

 

NYSERP পুকরা হেকে অলাভজর্ক্ অংেীোরকের সাকি েুচ্ছক্ত ক্কর োরা িাথক্নর্ েুক্তরাকে র্বাগে 

উদ্বাস্তু, থবকেষ অথভবাসী থভসা ধারণক্ারী এবং আথিেকের হক্স বযবিাপর্া, োক্থরকে থর্কয়াগ ও 

প্রথেক্ষণ হসবা, ইংকরচ্ছজ ভাষার প্রথেক্ষণ, এবং হসই সাকি স্বািয ও হিথডক্যাল হসবা প্রোর্ ক্কর। 

হপ্রাগ্রািটে িার্ীয় উদ্বাস্তু পুর্ব নাসর্ একজচ্ছেগুথলকক্ ে থবল প্রোর্ ক্কর োরা বযচ্ছক্ত ও 

পথরবারগুথলকক্ অি ননর্থেক্ ও সািাচ্ছজক্ স্বথর্ভনরো এবং সম্প্রোকয় এক্ীভবকর্ সা ােয ক্কর।  

  

ে থবলটে গটঠে  কয়কে আফগার্ উদ্বাস্তুকের সরাসথর সা ােয ও আবাস প্রোকর্ হেকের থবেযিার্ 

প্রকেষ্টার উপর থভথি ক্কর। উো রণস্বরূপ, OTDA এবং থর্উ ইয়ক্ন হেে অথফস ফর থর্উ 

আকিথরক্ার্কসর সাকি অংেীোথরত্ব ক্কর থর্উ ইয়ক্ন হেে ইউথর্ভাথস নটে (State University of 

New York System, SUNY) আবাসর্, থেক্ষা হসবা, ক্যাথরয়ার ও ক্িী বাথ র্ীর সিি নর্, প্রেুচ্ছক্ত 

এবং অর্যার্য সম্প্রোয় অংেীোরকের সাকি থিথলে  কয় অকর্ক্ ধরকর্র অথেথরক্ত হসবা প্রোর্ 

ক্রকব। আফগার্ উদ্বাস্তুকের থর্উ ইয়কক্ন পুর্ব নাসকর্ সা ােয ক্রার প্রকেষ্টা থ কসকব, গভর্ নর 

হ াক্ল অকটাবকর হ াষণা ক্করর্ হে SUNY এর 10টে এডুকক্ের্াল অপরেুথর্টে হসন্টার 



(Educational Opportunity Centers) োকের জর্য  ুকল থেকব এবং অযাডথিেকর্র জর্য এক্-

বেকরর-হরথসকডচ্ছে আবেযক্ো হিৌকু্ফ ক্কর থেকব। এোড়াও SUNY-র থক্েু ক্যাপাস  াথল ডকি ন 

উদ্বাস্তুকের িাক্কে হেওয়ার জর্য িার্ীয় একজচ্ছেগুথলর সাকি অংেীোথরত্ব ক্রকে। এোড়াও 

SUNY আফগার্ উদ্বাস্তুকের বাড়থে লযাপেপ প্রোর্ ক্রকব োকের এডুকক্ের্াল হপ্রাগ্রাথিংকয়র 

সুকোগ প্রোকর্র জর্য। 

 

আফগাথর্স্তার্ হিকক্ আসা বযচ্ছক্ত ও পথরবাকরর পুর্ব নাসর্  ল আিাকের জীবদ্দোয় একো অল্প 

সিকয়  ওয়া সব নব ৃৎ পরু্ব নাসর্ প্রকেষ্টা। থর্উ ইয়ক্ন আফগার্ উদ্বাস্তুকের িাথক্নর্ েুক্তরাকে 

এক্ীভবকর্র জর্য স ায়োয় গকব নর সাকি েীষ ন ভূথিক্া রা কে। 

 

অবফস অফ হেম্বপারাবর অোন্ড বডজোবিবলটে অোবসম্বেম্বের বর্ি না ী হডপুটে 

কবিের্ার িারিারা বস. গুইর্ িম্বলর্, "এইসব পথরবার ও বযচ্ছক্ত ইথেিকধযই অকর্ক্ ক্াটঠকর্যর 

সম্মু ীর্  কয়কে এবং োকের জীবর্ পুর্গ নঠকর্র জর্য সা াকেয সিি নর্ অেযন্ত প্রকয়াজর্। আিরা 

এই ইসুযকে গভর্ নর হ াক্কলর হর্েৃত্ব এবং থর্উ ইয়ক্ন োকে থবকেকে সংগ্রাি ক্কর পাথলকয় আসা 

িার্ুকষর জর্য আোর আকলা  কয় িাকক্ র্া থর্চ্ছিে ক্রার জর্য োর প্রথে কৃ্েজ্ঞ।"  

  

'অপাম্বরের্ অোলাইজ ওম্বয়লকাি' এর হ ায়াইে  াউজ হকাঅবডনম্বর্ের জোক িাম্বকনল 

িম্বলর্, "আথি গভর্ নর হ াক্ল এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ ধর্যবাে জার্াকে োই আিাকের আফগার্ 

থিত্রকের োকের প্রাপয সিি নর্ থেকয় স্বাগে জার্াকর্ার জর্য। থর্উ ইয়কক্ন এবং পুকরা হেকে, 

আকিথরক্ার্রা এক্চ্ছত্রে  কয় হসইসব িার্ুষকক্ বরণ ক্কর থর্কি োরা আফগাথর্স্তাকর্ আিাকের 

থিেকর্র সাকি েুক্ত  কয় োথন্ত, থর্রাপিা, এবং র্যায়থবোকরর জর্য থর্কজকের ক্ষথের সম্মু ীর্ 

ক্করকে। আিাকের থিত্রকের এ াকর্ োকের জীবর্ পুর্গ নঠর্ ক্রকে সা ােয ক্রার জর্য থর্উ 

ইয়কক্ন আথি হেই প্রকেষ্টা হেক থে ো আকিথরক্ার হসরাোই প্রথেফথলে ক্কর।"  

  

হেে বসম্বর্ের বর্ল বড. হেসবলর্ িম্বলর্, "আফগার্ উদ্বাস্তুরা থর্কজকের থর্রাপিার েঙ্কায় ও 

থর্জ পথরবাকরর ভাকলা িাক্ার জর্য থর্জগ ৃ হেকড় আসার িকো অক্ল্পর্ীয় েুকভনাগ হভাগ 

ক্করকে। আিরা অর্ন্ত পকক্ষ আিাকের সম্প্রোকয় োকের  াে বাথড়কয় বরণ ক্কর থর্কে পাথর। 

এই ে থবল থর্চ্ছিে ক্রার িাধযকি, গভর্ নর হ াক্ল আকরক্বার থর্কজকক্ উকিে  ওয়া 

আফগার্কের সথেযক্াকরর বনু্ধ থ কসকব প্রেে নর্ ক্করকের্ এবং হেথ কয়কের্ হে থেথর্ আিার 

হজলা ও হেকের অর্যার্য িাকর্ োকের রূপান্তকরর োথ োর বযাপাকর থেথর্ সপূণ ন অবগে।"  

  

হেে বসম্বর্ের হরাক্সার্ পারসাউড িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেে এর্ যােড সাথভনকসস েু 

থরথফউচ্ছজস হপ্রাগ্রাকি র্েুর্ থবথর্কয়াগ উদ্বাস্তুকের শুধু থর্উ ইয়ক্ন হেকে অভযস্ত র্য়, বরং সাফলয 

লাভ ক্রকে সা ােয ক্রার হক্ষকত্র এর সফলো হজারোর ক্রকব।"  

  

অোম্বসেবলম্বিোর জর্ টে. িোকম্বডার্াল্ড েে িাডন িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নবাসী থ কসকব, আিাকের 

আফগাথর্স্তাকর্র েুকভনাগ হিকক্ আিাকের হেকে র্েুর্ শুরু িাপকর্র আো থর্কয় পাথলকয় আসা 

বযচ্ছক্ত ও পথরবারকক্ সা ােয ক্রার োথয়ত্ব রকয়কে। থবকের সক্ল িার্ হিকক্ উকিে  ওয়া 

জর্কগাষ্ঠীর আোর আকলা থ কসকব আিাকের হেকের েী নথেকর্র ঐথে য এই ে থবল অবযা ে 



রা কব। আথি আফগার্ উদ্বাস্তুরা ে র্ আিাকের গথব নে হেকে োকের র্েুর্ বাথড় বার্াকর্ার হেষ্টা 

ক্রকে ে র্ োকের স ায়োয় গভর্ নর হ াক্কলর অথবেল অঙ্গীক্াকরর প্রেংসা ক্রথে।"    

  

অোম্বসেবলম্বিোর পোটিবেয়া ফাব  িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেে সবসিয় েযােু অফ থলবাটেনকে 

হ াোই ক্রা পথবত্র বাণী 'আিাকক্ হোিার ক্লান্তকের োও, হোিার গথরবকের োও' হিথর্ ক্কর 

উদ্বাস্তু ও উন্নে জীবর্  ুোঁজকে আসা সক্লকক্ স্বাগে জার্াকব; আথি আিাকের আফগার্ থিত্রকের 

পুর্ব নাসকর্ োর দ্রুে সাড়াোর্ এবং থর্উ ইয়ক্ন হেে এর্ যােড সাথভনকসস েু থরথফউচ্ছজস হপ্রাগ্রাি 

িাপকর্র জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর প্রেংসা ক্রথে। আফগাথর্স্তাকর্ 20 বেকরর থিেকর্, 

আিাকের আফগার্ থিত্ররা সব নো আিাকের পাকে থেকলা, এবং আথি গথব নে হে আিাকের থর্উ 

ইয়ক্ন হেে অগ্রগািী পেকক্ষপ গ্র ণ ক্কর োকের হ য়াল রা কে োরা আিাকের হসর্া সেসযকের 

হ য়াল হরক কে। রাজধার্ী অঞ্চকল আিরা জাথর্ হে অথভবাসী ও র্েুর্ আকিথরক্ার্রা আিাকের 

সম্প্রোয়কক্ িজবুে ক্কর এবং আথি োকের পুর্ব নাসর্ প্রচ্ছিয়ায় গভর্ নর হ াক্কলর সাকি ক্াজ 

ক্রার জর্য উন্মু ।"  

  

অোম্বসেবলম্বিোর হজক অোেবি িম্বলর্, "আথি গথব নে হে আিাকের হেে োরা 20-বেকরর 

হবথে সিয় ধকর আিাকের িূলযবার্ থিত্র থেকলা এবং োরা আিার িকো আকিথরক্ার্ সসর্যকের 

স ায়ো ও রক্ষা উভকয়র জর্য অেযন্ত স ায়ক্ থেকলা, এির্  াজার  াজার আফগার্কের হেই 

প্রথেশ্রুথে থেকয়কে ো রক্ষা ক্রা থর্চ্ছিে ক্রকে থর্উ ইয়ক্ন আিাকের অংকের োথয়ত্ব পালর্ 

ক্রকে। ে থবলটে অকর্ক্ স্বাগে এক্টে সংবাে এবং আথি গথব নে হে থর্উ ইয়ক্ন এির্ গুরুত্বপূণ ন 

বযাপাকর হর্েৃত্ব থেকি।"  

অোলিাবর্র হিয়র কোবি বে ার্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেে েোব্দী ধকর অথভবাসীকের স্বাগে 

জাথর্কয়কে এবং োকের ক্কঠার পথরিি, উকেযাগ ও উদ্ভাবর্ দ্বারা লাভবার্  কয়কে। গভর্ নর 

হ াক্ল বুকেকের্ হে থর্কজর ও পথরবাকরর উন্নে জীবর্ হ া োঁজা িার্ুকষর জর্য েীষ ন গন্তবয  কয় 

উঠকে আিাকেরকক্ পুর্রায় অঙ্গীক্ার ক্রকে  কব। ে র্ থর্উ ইয়ক্ন হেে থর্রাপে আিকয়র 

হ া োঁকজ িাক্া েে েে আফগার্কের পুর্ব নাসকর্ ক্াজ ক্রকে, ে র্ অযালবাথর্ োকের আিাকের 

সম্প্রোকয় স্বাগে জার্াকর্ার জর্য প্রস্তুে।আিাকের থবেযিার্ ব ৃৎ আফগার্ সম্প্রোয়, েৃঢ় 

সম্প্রোয় থভথিক্ সংগঠর্, উদ্বাস্তু পুর্ব নাসকর্ সংথিষ্ট ক্ি নসংিার্ ও অথভজ্ঞোর সুকোগ থর্কয় 

আিরা আিাকের হেকে র্বাগেকের জর্য পেকের গন্তবয থ কসকব থর্উ ইয়কক্নর েী নথেকর্র 

ঐথে য অবযা ে রা ার ক্াকজ গভর্ নকরর সাকি হোগ থেকে হপকর গথব নে।"  

  

িাম্বফম্বলার হিয়র িায়রর্ োউর্ িম্বলর্, "আথি গভর্ নর হ াক্লকক্ অথে প্রকয়াজর্ীয় এই 

ে থবকলর জর্য ধর্যবাে জার্াকে োই ো বাকফকলাকে বসথে িাপর্ ক্রকে আসা 500 আফগার্ 

উদ্বাস্তুর প্রায় সবার অথে জরুথর আবাসর্, স্বািয, এবং থর্রাপিা োথ ো হিোকব। োকের সম্প্রোয় 

পুর্গ নঠকর্ সা ােয ক্রকে এবং গণেন্ত্র প্রথেষ্ঠায় োকের স ায়ো এবং র্ারীকের প্রথে ভাকলা 

আেরকণর জর্য োকের আত্মেযাকগর প্রথেোর্ ক্ কর্াই সপূণ নভাকব প্রোর্ ক্রা োকব র্া। েকব, 

সািয়ী আবাসর্ ও িজবুে অি ননর্থেক্ থবক্ােস  ভাকলা প্রথেকবেীকের এক্জর্ থ কসকব 

আিাকের ে করর আন্তজনাথেক্ সু যাথে োকের বাকফকলাকক্ থবকেষ ক্কর হে সবথেত্রযিয় 

সম্প্রোকয়র হিাজাইক্ োর র্েুর্ সংকোজর্ থ কসকব র্েুর্ ও আকরা সিদৃ্ধোলী জীবর্ গঠর্ 

ক্রকে থেকব। আথি োকের শুধ ুবাকফকলার ভথবষযকের আোর ইথঙ্গে থ কসকবই স্বাগে জার্াচ্ছি 

র্া, বরং অথভবাসীকের জর্য স্বাগে ে র থ কসকব আিাকের অেীেও স্মরণ ক্রথে োর ফকল 



অকর্কক্ই োকের সন্তার্কের জর্য আকরা ভাকলা এক্টে ভথবষযৎ সেথরকে সফল  কয়কে। আথি 

আত্মথবোসী হে থর্উ ইয়ক্ন হেে হিকক্ পাওয়া এই ে থবকলর ক্ারকণ, বাকফকলার সবকিকক্ র্েুর্ 

বাথসোরা োকের থর্কজকের পথরবাকরর জর্য থর্জভূথি ও ভথবষযৎ সফলোর অর্ুভব ক্রকে 

পারকব।"  

  

রম্বেোম্বরর হিয়র হজিস জিি িম্বলর্, "এক্জর্ প্রিি প্রজকন্মর আকিথরক্ার্ থ কসকব, 

আিয়  ুোঁজকে আিাকের হেকে ও ে কর আসা িার্ুষকের সা ােয ক্রা আিার জর্য অথেেয় 

গুরুত্বপূণ ন। অথেথরক্ত ে থবল রকেোকর আসা আফগার্ উদ্বাস্তুকের গ ৃ প্রোর্ ক্রকে আিাকের 

িার্ীয় একজচ্ছেগুথলকক্ সা ােয ক্রার হক্ষকত্র সথেযক্াকরর পথরবেনর্ আর্কব। আথি এই 

প্রথেশ্রুথের জর্য এবং োকের প্রকয়াজর্ োকেরকক্ থর্রাপে আিয় প্রোর্ ক্রা অবযা ে রা া 

থর্চ্ছিে ক্রকে গভর্ নর হ াক্কলর প্রথে কৃ্েজ্ঞ।"  

  

বসরাবকউম্বসর হিয়র হির্ ওয়ালে িম্বলর্, "আফগাথর্স্তার্ হিকক্ পাথলকয় আসা বযচ্ছক্ত ও 

পথরবারগুথলকক্ সিি নর্ ক্রা এক্টে জােীয়, হেে ও ক্থিউথর্টে প্রকেষ্টা। থসরাথক্উস থসটেকে, 

আিাকের অকর্ক্ অংেীোর আফগার্ উদ্বাস্তুকের পুর্ব নাথসে ক্রকে এবং োকের আিাকের 

সম্প্রোকয় থিথেেীল ও সফল ভথবষযৎ সেথরকে সা ােয ক্রার জর্য এক্কত্র ক্াজ ক্রকে। এটে  ল 

সবথেত্রয আথলঙ্গর্ ক্কর হর্য় এবং সক্কলর জর্য সুকোগ সটৃষ্ট ক্কর এির্ এক্টে িিবধ নিার্ ে র 

 কয় উঠার আিাকের লকক্ষযর এক্টে অংে। আিরা থসরাথক্উকস এই অথেথরক্ত পুর্ব নাসর্ সংিার্ 

হপ্ররকণর জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং থর্উ ইয়ক্ন হেেকক্ ধর্যবাে জার্াই। আিাকের সািথগ্রক্ 

সাফকলযর জর্য এই স ায়ো অেীব গুরুত্বপূণ ন।"  

  

ইউটেকার হিয়র রিােন পালবিম্বয়বর িম্বলর্, "এক্ েোব্দীর হবথে সিয় ধকর, ইউটেক্া থসটে 

থবকের সক্ল প্রাকন্তর অথভবাসীকের জর্য এক্টে উষ্ণ ও স্বাগেি সম্প্রোয়  কয় আকে। 

ইউটেক্াকে পুর্ব নাথসে অথভবাসী ও উদ্বাস্তুরা এলাক্াগুথলকক্ পুর্রুজ্জীথবে ক্করকে, র্েুর্ বযবসা 

শুরু ক্করকে এবং আিাকের ে করর জর্য োরুণ সপে  কয় উকঠকে। ইউটেক্াকে পুর্ব নাথসে 

আফগার্ উদ্বাস্তুকের িূলযকবাধ আিাকের িকোই ক্ারণ োকের অকর্কক্ই আিাকের 

হসর্াবাথ র্ীকক্ সা ােয ক্রার জর্য থর্কজকের জীবকর্র েুোঁ থক্ থর্কয়কে বা আকিথরক্ার্ 

হক্াপাথর্কে ক্াজ ক্করকে। েথেও সবথেত্রয আিাকের ে র ও জাথে উভকয়র েচ্ছক্ত, থক্ন্তু 

সফলভাকব উদ্বাস্তুকের আিীক্রণ  রকের বযাপার, এবং আথি আর্চ্ছেে হে হেে এই হেষ্টায় 

অথে জরুথর সংিার্ প্রোর্ ক্রকে। এোড়াও আথি আিাকের সম্প্রোকয় অথভবাসী ও উদ্বাস্তুকের 

স্বাগে জার্াকর্া ও আিীক্রকণর জর্য হসন্টার এবং এর থর্ব না ী পথরোলক্ হেথল ক্যালা াকর্র 

োরুণ ক্াকজর জর্য োকের প্রেংসা ক্রথে।"  

  

র্ায়াগ্রা ফলম্বসর হিয়র রিােন হরোইম্বর্া িম্বলর্, "অথভবাসী অথভজ্ঞো  ল আকিথরক্ার 

সম্প্রসারকণর হক্ন্দ্রথবে ুএবং থর্িঃসকেক  এটে থর্উ ইয়ক্ন হেকের থবক্াকের জর্য হক্ন্দ্রীয় ভূথিক্া 

রাক । সাধারণে পচ্ছিি থর্উ ইয়ক্ন, থবকেষ ক্কর র্ায়াগ্রা ফলস ক্কয়ক্ েেক্ ধকর অথভবাসী 

সম্প্রোয়গুথলর অবোর্ হিকক্ োরুণভাকব সিদৃ্ধোলী  কয়কে। ে র্ এই র্েুর্ অথভবাসী 

পথরবারগুথল আিাকের অঞ্চকল আসকে, ে র্ অথেথরক্ত এই ে থবল র্েুর্ পথরবারগুথলকক্ 

আিাকের সম্প্রোয় ও র্ায়াগ্রা ফলস থসটেকে আকরা ভাকলাভাকব বসথে িাপর্ ক্রকে সা ােয 



ক্রকব, ধর্যবাে গভর্ নর হ াক্লকক্ আিাকের ে কর পথরবারগুথলর ভথবষযকে োর প্রথেশ্রুথে ও 

থবথর্কয়াকগর জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটে হিয়ম্বরর ইবিগ্রোন্ট অোম্বফয়াস ন অবফম্বসর (Office of Immigrant 

Affairs) কবিের্ার রাম্বকল িাবতস্তা িম্বলর্, "আফগার্ অথভবাসীরা ে র্ অথর্চ্ছিে 

ভথবষযকের সম্মু ীর্, ে র্ আিাকের জর্য োকেরকক্ থর্উ ইয়কক্ন এক্টে থর্রাপে ও িে নাোপূণ ন 

স্বাগেি জার্াকর্া অেযন্ত গুরুত্বপণূ ন। আিরা এই ঐথে াথসক্ পুর্ব নাসকর্ হর্েৃত্ব হেওয়ার জর্য 

গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যবাে জার্াই। থবথর্কয়াগটে আিাকের আফগার্ সম্প্রোকয়র োৎক্ষথণক্ 

প্রকয়াজর্ হিোকে সা ােয ক্রকব এবং োকের েী নকিয়াথে সিচৃ্ছদ্ধর হক্ষকত্র সা ােয ক্রকব।"  

  

ব ব্রু ইবিগ্রোন্ট এইড হসাসাইটের (Hebrew Immigrant Aid Society, HIAS) বর্উ ইয়কন 

পবরোলক আলা োগাম্বলাভা িম্বলর্, "HIAS-এ আিরা অেযন্ত আর্চ্ছেে হে আফগার্ 

উদ্বাস্তুকের থর্উ ইয়ক্ন হেে এর্ যােড সাথভনকসস েু থরথফউচ্ছজস হপ্রাগ্রাকি অন্তভুনক্ত ক্রা  কব, 

এবং ি ার্ থর্উ ইয়ক্ন হেকে োকের র্েুর্ জীবর্ শুরু ক্রকে োকের সা ােয ক্রার জর্য এই 

সংিার্ হপকয় আিরা অেযন্ত কৃ্েজ্ঞ।"  

  

কোিবলক ফোবিবল হসন্টার বরবফউজজ অোন্ড ইবিম্বগ্রের্ সাবভনম্বসম্বসর (Catholic Family 

Center Refugee and Immigration Services) পবরোলক বলসা  ম্বয়ে িম্বলর্, "গভর্ নর 

হ াক্ল আিাকের সবকিকক্ আক্াঙ্ক্ষিে বড়থেকর্র ইিা পরূণ ক্করকের্। আিরা থর্উ ইয়ক্ন 

হেকে োকের সম্প্রোকয় বসথে িাপর্ ক্রকে আসা উদ্বাস্তু জর্কগাষ্ঠীর প্রথে হেকের েলিার্ 

প্রথেশ্রুথে হেক   ুথে। এই উোর থবথর্কয়াগ থর্উ ইয়কক্ন অকর্ক্ উপাকয় হফরে আসকব হেক েু 

আিাকের প্রথেকবেীরা এ াকর্ আিাকের সম্প্রোকয়র প্রথেটষ্ঠে ও থিথেেীল এির্থক্ সিদৃ্ধোলী 

সেসয ও আিাকের ভথবষযৎ থবক্াকের অংে  কয় উঠকব।"  

  

িাবকনর্ উদ্বাস্তু ও অবভিাসী কবিটের (U.S. Committee for Refugees and Immigrants) 

পবরোলক জজল হপম্বকর্পাগ িম্বলর্, "ে থবলটে র্েুর্ আগে আফগার্ পথরবারগুথলকক্ 

োকের হিৌথলক্ োথ ো পূরকণ, োকের বসথে িাপর্ ক্রকে এবং দ্রুে আিাকের সম্প্রোকয় 

অবোর্ রা া স্বথর্ভনর সেসয  কয় উঠকে স ায়ো প্রোকর্র জর্য সটঠক্ সিকয় আসকলা।"  

  

জাবর্ নজ এন্ড উদ্বাস্তু হসিা (Journey's End Refugee Services) বর্ি না ী পবরোলক কোম্বরর্ 

এি. অম্বন্ডাবলর্া িম্বলর্, "আিরা থর্উ ইয়ক্ন হেকে আফগার্ উদ্বাস্তুকের পুর্ব নাসকর্র জর্য 

অথেথরক্ত ে থবল বরাদ্দ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রেংসা ক্রথে। জাথর্ নজ এন্ড উদ্বাস্তু হসবা 

এবং বাকফকলাকে আিাকের অঙ্গসংগঠর্ পুর্ব নাসর্ একজচ্ছেসিূ  বাকফকলাকে আগে আফগার্ 

উদ্বাস্তুকের থর্রাপে, হক্ািল অবেরকণর িার্ প্রোকর্র জর্য  থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্রকে এবং আিরা 

আকরা অকর্ক্কক্ সা ােয ক্রকে োই। অথেথরক্ত ে থবল থর্উ ইয়কক্নর পরু্ব নাসর্ একজচ্ছেগুথলকক্ 

স ার্ুভূথেেীল েত্ন ও বযব াথরক্ স কোথগো প্রকয়াজর্ এির্ বহুসং যক্ র্বাগেকের আবাসর্ ও 

এক্ীভবকর্  ওয়া সিসযার সিাধার্ আকরা সফলভাকব ও েক্ষভাকব সিাধার্ ক্রকে সা ােয 

ক্রকব।"  

  



বর্উ ইয়ম্বকনর আন্তজনাবতক উদ্ধার কবিটের (International Rescue Committee, IRC) 

বর্ি না ী পবরোলক অোবিম্বগইল জজভ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন IRC র্বাগে আফগার্কের স্বাগে 

জার্াকে এবং থর্উ ইয়ক্ন সম্প্রোকয় োকের জীবর্ পুর্গ নঠকর্ অথে প্রকয়াজর্ীয় সা ােয প্রোকর্ 

োর সিি নকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রথে কৃ্েজ্ঞ। পুর্ব নাসর্ স ায়োয় অথেথরক্ত 2 থিথলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলার ে থবল ইথেিকধয থর্উ ইয়কক্ন আসা 1,000 আফগার্কের, এবং সািকর্র 

িাসগুথলকে প্রেযাথেে অথেথরক্ত 700 আফগার্কের সফল পুর্ব নাসকর্র জর্য সিি নর্ প্রসাথরে 

ক্রার জর্য অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন। উদ্বাস্তুকের পুর্ব নাসর্  ল এির্ এক্টে লাইফলাইর্ ো িাথক্নর্ 

েুক্তরাে সব নাকপক্ষা েুিঃি উদ্বাস্তুকের র্চ্ছজরথব ীর্ সবথেক্ সঙ্ককের সিয় প্রোর্ ক্কর। আিরা থর্উ 

ইয়ক্নকক্ িাথক্নর্ েুক্তরাকে র্েুর্ জীবর্ শুরু ক্রকে োওয়া িার্ুকষর গ ৃ থ কসকব সংরক্ষণ ক্রার 

জর্য গভর্ নরকক্ ধর্যবাে জার্াচ্ছি।"  

  

কোম্বিাবলক েোবরটেজ অফ েে আকনবডওম্বসজ অফ বর্উ ইয়ম্বকনর (Catholic Charities 

of the Archdiocese of New York) অবভিাসী ও উদ্বাস্তু হসিার (Immigrant and 

Refugee Services) পবরোলক িাবরও রাম্বসল িম্বলর্, "ক্যাকিাথলক্ েযাথরটেজ অফ েয 

আক্নথডওকসজ অফ থর্উ ইয়ক্ন গভর্ নর হ াক্কলর হর্েৃত্ব দ্বারা অর্ুপ্রাথণে এবং এই িার্থবক্ 

সঙ্ককে স ায়োর প্রকয়াজর্ আকে এির্ আফগার্কের সিি নর্ ক্রকব। ে র্  াজার  াজার উদ্বাস্তু 

থর্উ ইয়কক্ন োকের র্েুর্ গকৃ  বসথে িাপর্ ক্রকে এবং থর্কজকের ও থর্কজর পথরবাকরর জীবর্ 

পুর্গ নঠকর্র জর্য হক্ ক্রকে, আিাকের হক্স িযাকর্জার ও হস্বিাকসবক্রা প্রথে থের্ থর্কজর 

হোক  হে কে হে এই সা ােয ক্েো গুরুত্বপূণ ন এবং জরুথর, প্রথেথেকর্র োথ ো হিোকে এটে ক্ী 

পথরবেনর্ থর্কয় আসকব। প্রকেযক্ উদ্বাস্তু হক্ িে নাো ও সম্মাকর্র সাকি স্বাগে জার্াকর্া এবং 

অভাবী পথরবারগুথলকক্ পুর্থি নথলে ক্রার ক্যাকিাথলক্ েযাথরটেকজর েী নথেকর্র অঙ্গীক্ার আজকক্ 

আকরা েৃঢ়  ল, হেির্টে আিাকের ি ার্ থর্উ ইয়ক্ন হেে  কয়কে।"  

  

ইন্টারম্বফইি ওয়াকনম্বসর (InterFaith Works) হপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্ি না ী কি নকতনা 

হিি েডওম্বয় িম্বলর্, "2021 সাকলর হসকেম্বর হিকক্ ইন্টারকফইি ওয়াক্নস অফ হসন্ট্রাল থর্উ 

ইয়ক্ন 71 জর্ আফগার্ উদ্বাস্তুকের গ্র ণ ও পুর্ব নাসর্ ক্করকে, এবং সািকর্র িাসগুথলকে আকরা 

ক্রকব বকল প্রেযাো ক্রকে। অকর্ক্ হক্ষকত্রই োর থর্কজকের পরকর্র ক্াপকড়র হবথে থক্েু 

আর্কে পাকরথর্। ে থবলটে সিয়িে এবং অথে প্রকয়াজর্ীয়, হেক েু আিরা এই বযচ্ছক্ত ও 

পথরবারগুথলকক্ আিাকের সম্প্রোকয় পুর্ব নাথসে  কয় োকের র্েুর্ জীবর্ শুরু ক্রকে সা ােয 

ক্রথে। আিরা দ্বকের ক্ারকণ উকিে  ওয়া িার্ুষকের স্বাগে জার্াকর্া এবং োকের র্েুর্ ক্কর 

শুরু ক্রার প্রকয়াজর্ীয় সংিার্ থেকয় সা ােয ক্রার থর্উ ইয়কক্নর গথব নে ঐথে য ধকর রা ার জর্য 

গভর্ নর হ াক্কলর প্রেংসা ক্রথে।"  

  

###  
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