
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল র্তুর্ আম্বেবরকার্ম্বের র্োচারালাইম্বেের্ ও অর্োর্ে আইবর্ হেিার 

েেি নম্বর্ 8.7 বেবলয়র্ োবকনর্ ডলার র্তুর্ অর্ুোর্ হ াষণা করম্বলর্  

  

র্তুর্ অর্ুোর্গুবল বর্উ ইয়কন হেম্বে র্তুর্ আো োরু্ষম্বের েেি নর্ করম্বি, যার েম্বযে 

আফগাবর্স্তার্ ও ইউম্বের্ হিম্বক আো োরু্ষ অন্তভুনক্ত  ম্বি  

  

অি নিছর 23 এর প্রণীত িাম্বেে োবি নক ONA ত বিল িৃদ্ধি কম্বর 20 বেবলয়র্ োবকনর্ 

ডলার কম্বরম্বছ  

  

গভর্ নর হ াকল েুর্ম্বক অবভিােী হ বরম্বেে োে ব ম্বেম্বি স্বীকৃবত োর্ কম্বর একটে 

ইম্বস্ত ার োবর কম্বরম্বছর্  

  

  

গভর্ নর হ োকল আজকক হেটব্যোপী র্তুর্ আকেররকোর্কের রব্র্োেূকলয হেব্ো েোকর্র জর্য হেট 

রিপোটনকেকের (Department of State) র্তুর্ আকেররকোর্কের অরিকের (Office for New 

Americans, ONA) েোধ্যকে অলোভজর্ক, েম্প্রেোয়রভরিক হেব্োেোর্কোরীকের জর্য 8.7 রেরলয়র্ 

েোরকনর্ িলোর প্রেোর্ করো  কব্ হেই হ োষণো করকলর্। র্তুর্ অর্ুেোর্টট ONA-র হেটব্যোপী 

েুক োগ হককের (Opportunity Centers) হর্টওয়োকনকক েের্ নর্ করকব্ েোরকনর্ র্োগররক  কয় উঠোর 

পকর্ অরভব্োেী ও রররিউজজকেরকক র্যোচোরোলোইকজশকর্র আকব্েকর্ এব্ং র্োগররক পরীক্ষোর 

প্রস্তুরতকত ে োয়তো করোর জর্য। অর্ুেোর্গুরল এছোড়োও ONA-র রলগযোল কোউকেলেকক (Legal 

Counsels) ে োয়তো করকব্, এটট অরভজ্ঞ অরভব্োের্ অযোটরর্ নকের রর্কয় এের্ একটট কে নেূরচ  ো 

প্রকয়োজর্ আকছ এের্ েকল অরভব্োেীকেরকক রব্র্োেূকলয অরভব্োেকর্র আইরর্ ে োয়তো প্রেোর্ 

ককর,  োর েকধ্য আিগোরর্স্তোর্ ও ইউকের্ হর্কক আেো র্তুর্রো অন্তভুনক্ত  কব্।  

  

এছোড়োও রর্উ ইয়কন হেকটর বব্রচত্র্যপূণ ন ব্ুর্কর্ অরভব্োেীকের অব্েোকর্র গুরুকের স্বীকৃরতকত 

গভর্ নর হ োকল জরু্কক অরভব্োেী হ ররকটজ েোে (Immigrant Heritage Month) র কেকব্ হ োষণো 

রেকয় একটট ইকস্ত োর জোরর ককরকছর্।  

  

"রর্উ ইয়কন অকর্ক প্রজকের অরভব্োেীকের ককঠোর পররশ্রে এব্ং েংকল্প দ্বোরো গকড় উকঠকছ, এব্ং 

আেরো  োরো রর্কজকের ও রর্কজকের পররব্োকরর জর্য আকরো ভোকলো জীব্র্ গঠকর্র হচষ্টো করকছ 

আেরো তোকের েের্ নর্ ককর  োকব্ো," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "অরভব্োেীকের অরত গুরুেপূণ ন 

হেব্ো রেকত আজককর রব্রর্কয়োগ েককলর জর্য একটট স্পষ্ট ব্োতনো পোঠোয়: রর্উ ইয়কন আপর্োকের 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FImmigrant_Heritage_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0TGYBvjyjPWT42YOCE4st1ZjBwPdryRcG482oWeQHWw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FImmigrant_Heritage_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0TGYBvjyjPWT42YOCE4st1ZjBwPdryRcG482oWeQHWw%3D&reserved=0


স্বোগত জোর্োয় ও উে োপর্ ককর। আরে আেোকের ে োর্ হেকট অরভব্োেীকের রর্রোপে, রর্জিত 

এব্ং েিলতোর পকর্ র্োকোর জর্য তোকের প্রকয়োজর্ীয় ব্যব্স্থো তোকেরকক প্রেোর্ করোর কোজ 

অব্যো ত রোখকত চোই।"  

  

"অরভব্োেীকের প্রকয়োজর্ীয় আইরর্ হেব্ো পোওয়োর জর্য অর্ুেোর্ ত রব্ল প্রেোর্ করোর েোধ্যকে, 

রর্উ ইয়কন পররব্োরগুরলকক এককত্র্ হর্কক আকেররকোর্ স্বপ্ন অজনকর্ কোজ করোর েুক োগ প্রেোর্ 

করকছ," হলফম্বের্োন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলর্। "আেোকের অরভব্োেীরো রর্উ 

ইয়কনকক আেোকের হেকশর ে োর্ রেলর্কেলো র কেকব্ বতরর ককরকছ এব্ং আেোকের উপর 

আকরোরপত েোরয়ে  কলো আেোকের েব্কর্কক র্তুর্ রর্উ ইয়কনব্োেীরো  খর্ র্যোচোরোলোইকজশর্ 

প্রজেয়োর েকধ্য রেকয়  োকব্ তখর্ তোকের প্রকয়োজর্ীয় আকব্ের্ কোকজর ে োয়তো ও েের্ নর্ করো।"  

  

হেম্বের েবচি রিােন হে. রবিম্বগে িম্বলর্, "এই ব্ছকরর ব্রধ্ নত ত রব্ল এই ব্যোপোরটট স্পষ্ট 

ককর হ  গভর্ নর হ োকল র্তুর্ আকেররকোর্কের আেোকের হেকট েূলযব্োর্ অব্েোর্ রোখোর ব্যোপোকর 

েিল  কত েো ো য করোর জর্য এব্ং একইেোকর্ অরভব্োের্ হেব্োর প্রকয়োজকর্র স্বীকৃরত েোকর্র 

জর্য প্ররতশ্রুরতব্দ্ধ। এটট একটট ব্ুজদ্ধেোর্ রব্রর্কয়োগ  ো অরভব্োেীকের েম্প্রেোয়রভরিক 

হেব্োেোর্কোরীকের একটট হেটব্যোপী হর্টওয়োককনর েোধ্যকে রব্রভন্ন ধ্রকর্র হেব্ো হপকত ও গুছোকত 

েো ো য করকব্। আেরো আেোকের ে োর্ হেটকক হেই েককলর জর্য আশোর আকলো ব্োর্োকত কোজ 

ককর  োকব্ো,  োরো এটটকক রর্কজর ব্োরড় ব্কল।"  

  

অর্ নব্ছর 23 এর ব্োকজকট ONA-র জর্য ব্রধ্ নত ত রব্ল অরিেকক এর েুখয হেব্োেেূক র অর্ নোয়র্ 

অব্যো ত রোখকত হেয়, হ ের্ রব্র্োেূকলয আইরর্ ে োয়তো, েোর্রেক স্বোস্থয েের্ নর্, কেীব্োর র্ী 

রব্কোশ, এব্ং ইংকরজজ ভোষো রশক্ষো। এছোড়োও এটট ONA-হক রব্কশষ প্রকল্প এব্ং পোইলট উকেযোকগর 

অর্ নোয়র্ করোর ক্ষেতো রেকব্  ো পররব্তনর্শীল হিিোকরল অরভব্োের্ পরলরের েরোেরর েোড়োেোর্ 

করকব্। পোশোপোরশ, ত রব্লটট েম্প্রেোকয়র তোৎক্ষরণক প্রকয়োজর্ হেটোকত েো ো য করকব্, হ ের্ 

েরক্ষকণর েীেোর্ো হর্কক রর্উইয়কন হেকট আেকত র্োকো অরভব্োেী ও শরণোর্ীর ব্রধ্ নত েংখযোকক, 

এব্ং একই েোকর্ েম্প্ররত আগত আিগোর্ ও ইউকেরর্য়োর্কের েের্ নর্।  

  

বর্উ ইয়কন হেে অোম্বেেবলর র্তুর্ আম্বেবরকার্ম্বের োস্কম্বফাম্বে নর (New York State 

Assembly Task Force on New Americans) প্রযার্, অোম্বেেবল েেেে কোোবলর্া 

ক্রুে িম্বলর্,"হ ক তু আকরো হব্রশ অরভব্োেী রর্উ ইয়কনকক রর্কজর ব্োরড় ব্োর্োকে, তোই 

আেোকের জর্য তোকেরকক েোেোজজক, অর্ ননর্রতক এব্ং রোজনর্রতকভোকব্ অন্তভুনক্ত  কত 

েো ো যকোরী কে নেূরচগুরল েের্ নর্ ও হজোরেোর করো আেোকের জর্য আব্শযক। অযোকেম্বরলর 

েংখযোগররষ্ঠ েল ONA এব্ং এর গুরুেপূণ ন উকেযোগেেূক র ত রব্ল ব্ৃজদ্ধ করোর জর্য হজোর লড়োই 

ককরকছ এব্ং  খর্ েোরব্ নক অরভব্োের্ েংকশোধ্র্ প্রণয়কর্ আেোকের হিিোকরল েরকোকরর ব্যর্ নতোর 

কোরকণ অরভব্োের্ রব্করোধ্ী পরলরে ও েকর্োভোব্ অরত েোধ্োরণ  কয়  োকে তখর্ তোরো েের্ নকর্র 

েৃঢ় স্বর  কয় আকছ।  খর্ আেরো অরভব্োেী েম্প্রেোয়গুরলকক েের্ নর্ করর, তখর্ আেরো 

এম্পোয়োর হেকটর েকল েম্প্রেোয়কক ব্রলষ্ঠ করর। র্তুর্ ত রব্ল টঠক তোই করকব্।"  

  

8.7 রেরলয়র্ েোরকনর্ িলোর ত রব্লটট 35টট র্তুর্ েুক োগ হকে হখোলো এব্ং রলগযোল কোউকেল 

অর্ুেোর্কক েের্ নর্ করকব্  োকত এই কে নেূরচগুরলর েোিলযকক আকরো অগ্রের করো  োয়, 



কে নেূরচগুরল ONA-র েূচর্োলগ্ন হর্কক কো নকর আকছ। 2021 েোকল, ONA েকু োগ হকে এব্ং 

রলগযোল কোউকেল 28,797 জর্ ব্যজক্তকক রব্রভন্ন ধ্রকর্র রব্র্োেূকলযর হেব্োেোর্ ককরকছ,  োর েকধ্য 

আকছ আইরর্ ে োয়তো এব্ং র্যোচোরোলোইকজশর্ েের্ নর্  ো তোকের র্োগররককের পকর্ স্থোপর্ 

ককরকছ। গত ব্ছকর, ONA অর্ নোরয়ত অযোটরর্ নগণও হেটব্যোপী ক্লোকয়েকেরকক জরুরর আইরর্ 

েেেযো রর্কয় এব্ং একই েোকর্ আিগোর্ে  র্তুর্ েম্প্ররত আগত  োরো ে োেোরীর কোরকণ 

েংকটেয় পরররস্থরতকত আকছ তোকেরককও ে োয়তো করকত অগ্রের  কয়কছ।  

  

ONA েুম্বযাগ হকন্দ্রেেূ  - বেবভকে রব্র্োেূকলয এব্ং হগোপকর্ হ েকল হেব্োেোর্ ককর:  

  

▪ র্োগররককের প্রস্তুরতর ক্লোে  

▪ অরভব্োের্ আকব্ের্ েের্ নর্  

▪ অরভব্োের্ আইর্ পরোেশ ন  

▪ েম্প্রেোকয়র কে নশোলো  

▪ কে নকক্ষকত্র্র হরিোকরল  

  

প্রোয় 2.7 রেরলয়র্ েোরকনর্ িলোর েুক োগ হকে অর্ুেোর্ প্রেোর্ করো  কে রর্কচর অঞ্চলগুরলর 

েংগঠর্েেূ কক:  

  

রােযার্ী অঞ্চল  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: অযোলব্োরর্  

েোরকনর্ রররিউজজ এব্ং অরভব্োেী করেটট (U.S. Committee for Refugees and Immigrants)  

  

হেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ওকর্োন্ডোগো  

কযোর্রলক চযোররটটজ (Catholic Charities) রেরোরকউজ  

  

বফঙ্গার হলকে  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ের্করো  

কযোর্রলক চযোররটটজ িযোরেরল এব্ং করেউরর্টট েোরভনকেে (Catholic Charities Family and 

Community Services)  

  

লং আইলোন্ড  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: র্োেোউ  

হকেীয় আকেররকোর্ রররিউজজ হকে (Central American Refugee Center, CARECEN)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: েোকিোক  

হকেীয় আকেররকোর্ রররিউজজ হকে (Central American Refugee Center, CARECEN)  

  

েযে- াডের্  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: িোকচে  



কযোর্রলক চযোররটটজ, NY আচনরিওকেে (Archdiocese of NY)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: অকরঞ্জ  

কযোর্রলক চযোররটটজ, NY আচনরিওকেে  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: রকলযোন্ড  

কযোর্রলক চযোররটটজ, NY আচনরিওকেে  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ওকয়েকচেোর, ইকয়োঙ্কোকে নর ব্োইকর  

হেক েয হরোি রর্উ ইয়কন (Make the Road New York)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ওকয়েকচেোর, ইকয়োঙ্কোকে নর ব্োইকর  

হর্ইব্োে ন রলঙ্ক (Neighbors Link)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ওকয়েকচেোর, ইকয়োঙ্কোে ন  

হর্ইব্োে ন রলঙ্ক (Neighbors Link)  

  

হো ক ভোবল  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ওরর্িো  

েয হেেোর (The Center)  

  

বর্উ ইয়কন বেটে  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ব্রঙ্কে  

কযোর্রলক চযোররটটজ, NY আচনরিওকেে  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ব্রঙ্কে  

েোরে ন হেেোর (Mercy Center)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ব্রুকরলর্  

চোইরর্জ-আকেররকোর্ পররকল্পর্ো পররষে (Chinese-American Planning Council)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: েযোর্ োটর্  

চোইরর্জ-আকেররকোর্ পররকল্পর্ো পররষে (Chinese-American Planning Council)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: েযোর্ োটর্  

আন্তজনোরতক উদ্ধোর করেটট (International Rescue Committee)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: কুইে  

হেক েয হরোি রর্উ ইয়কন (Make the Road New York)  

  



হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: কুইে  

রের্ককোর্ করেউরর্টট অযোকশর্ হেেোর, ইর্ককপ নোকরশর্ (MinKwon Center for Community 

Action, Inc.)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: কুইে  

কুইে করেউরর্টট  োউজ (Queens Community House)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ররচেন্ড  

হেক েয হরোি রর্উ ইয়কন (Make the Road New York)  

  

োউোর্ ন টেয়ার  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ব্রুে  

আকেররকোর্ রেরভক একেোরেকয়শর্ (American Civic Association)  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: টম্পরকর্ে  

কযোর্রলক চযোররটটজ, টম্পরকর্ে/টটওগো  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ইরর  

হজররককো হরোি করেউরর্টট হ লর্ হেেোর (Jericho Road Community Health Center)  

  

ONA বলগোল কাউম্বেলে রব্র্োেূকলয আইরর্ হেব্ো প্রেোর্ ককর হ ের্:  

  

• রর্উ ইয়কন হেকটর হ ককোকর্ো অরভব্োেীর জর্য েরোেরর প্ররতরর্রধ্ে  

• ONA েুক োগ হকেগুরলকত আইরর্ পরোেকশ নর রের্গুরল  

• আইর্ েম্পরকনত কে নশোলো এব্ং রর্কজর অরধ্কোর জোর্োর প্ররশক্ষণ  

  

রর্কচর অঞ্চলগুরলকত এই েংগঠর্গুরলকক রলগযোল কোউকেল অর্ুেোর্ র কেকব্ আর্ুেোরর্ক 6 

রেরলয়র্ েোরকনর্ িলোর প্রেোর্ করো  কব্:  

  

কোবিোল বরদ্ধেয়র্  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ওয়োকরে, ওয়োরশংটর্, েোরোকটোগো, হেকর্কটযোরি, অযোলব্োরর্, 

রগ্রর্, কলোরম্বয়ো, হরর্কেলোর  

ONA রলগযোল কোউকেল: কযোরপটোল রিরিক্ট উইকেে ব্োর অযোকেোরেকয়শর্ রলগযোল হপ্রোকজক্ট 

(Capital District Women's Bar Association Legal Project)  

 

হেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ওেওকয়কগো, ওকর্োন্ডোগো, েযোরিের্, কযোইয়ুগো, হকোটনলযোন্ড  

ONA রলগযোল কোউকেল: ফ্র্যোঙ্ক এইচ. র েকক রলগযোল এইি হেোেোইটট (Frank H. Hiscock 

Legal Aid Society)  



 

বফঙ্গার হলকে  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: অরল নে, হজকর্রে, ওয়োইকয়োরেং, রলরভংকেোর্, ের্করো, 

অেোররও, হেকর্কো, ইকয়টে, ওকয়ইর্  

ONA রলগযোল কোউকেল: রকচেোর রলগযোল এইি হেোেোইটট, NY (The Legal Aid Society of 

Rochester, NY)   

 

লং আইলোন্ড  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: র্োেোউ, েোকিোক  

ONA রলগযোল কোউকেল: হকেীয় আকেররকোর্ রররিউজজ হকে (CARECEN)  

 

েযে- াডের্  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ওকয়েকচেোর, পোটর্োে, িোকচে  

ONA রলগযোল কোউকেল: হর্ইব্োে ন রলঙ্ক  

  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: আলেোর, েোরলভোর্, অকরঞ্জ, রকলযোন্ড  

ONA রলগযোল কোউকেল: কযোর্রলক চযোররটটজ করেউরর্টট েোরভনকেে, NY আচনরিওকেে   

 

হো ক ভোবল  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্:  োরকোইেোর, িুলটর্, েেকগোেোরর, হেো োরর, ওটকেকগো, ওরর্িো  

ONA রলগযোল কোউকেল: ফ্র্যোঙ্ক এইচ. র েকক রলগযোল এইি হেোেোইটট (Frank H. Hiscock 

Legal Aid Society)  

 

বর্উ ইয়কন বেটে  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: ব্রঙ্কে, রকংে,ররচেন্ড, কুইে, রর্উ ইয়কন   

ONA রলগযোল কোউকেল: রর্উ ইয়কন রলগযোল অযোরেকেে গ্রুপ (New York Legal Assistance 

Group, NYLAG)  

 

র্ি ন কাবন্ট্র  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: রক্লর্টর্, একেক্স,  যোরেল্টর্, ফ্র্যোঙ্করলর্, হেইে লকরে, 

হজিোরের্, লুইে  

ONA রলগযোল কোউকেল: ফ্র্যোঙ্ক এইচ. র েকক রলগযোল এইি হেোেোইটট (Frank H. Hiscock 

Legal Aid Society)  

 

োউোর্ ন টেয়ার  

হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: রেউকব্র্, েুযইলোর, টম্পরকর্ে, টটওগো, ব্রুে, হশর্োঙ্গ, 

হিলোওয়যোর, হশেোঙ  

ONA রলগযোল কোউকেল: জোরর্ নে এন্ড রররিউজজ েোরভনকেে (Journey's End Refugee Services)  

 

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন  



হ  কোউরেকত হেব্োেোর্ করো  কব্: র্োয়োগ্রো, ইরর, শোকটোকুয়ো, কযোটোরোগোে, অযোকলকগরর্  

ONA রলগযোল কোউকেল: জোরর্ নে এন্ড রররিউজজ েোরভনকেে  

  

বর্উ ইয়কন হেে অবফে ফর বর্উ আম্বেবরকাে,  ো 2012 েোকল প্ররতটষ্ঠত,  ল হেকশর প্রর্ে 

রব্রধ্ব্দ্ধভোকব্ বতরর অরভব্োেী পররকষব্োর অরিে। ONA েেস্ত র্তুর্ আকেররকোর্কের রব্রভন্ন 

ধ্রকর্র রব্র্োেূকলযর পররকষব্ো অযোকক্সে এব্ং হর্রভকগট করকত ে োয়তো ককর এব্ং 

েম্প্রেোয়রভরিক প্রেোর্কোরীকের তোর রোজযব্যোপী হর্টওয়োককনর েোধ্যকে ে োয়তো ককর।  

  

ে োয়তোর প্রকয়োজর্ এের্ অরভব্োেীকের জর্য ব্ো ONA-এর হপ্রোগ্রোেগুরলর েোকর্ েংক োগ করকত, 

রর্উ আকেররকোর্ে  টলোইকর্ কল করুর্ 1-800-566-7636 র্ম্বকর েকোল 9:00টো হর্কক রোত 

8:00টো প নন্ত, হেোেব্োর হর্কক শুেব্োর৷ েেস্ত কল হগোপর্ীয় রোখো  য়। 200 টটর হব্রশ ভোষোয় 

েো ো য পোওয়ো  োকব্। আরও তকর্যর জর্য https://dos.ny.gov/office-new-americans ONA হক 

টুইটোকর অর্ুেরণ করুর্ @NYSNewAmericans এ ব্ো হিেব্ুকক।  

 
আকরো েংব্োে এখোকর্ পোওয়ো  োকব্: www.governor.ny.gov 

রর্উ ইয়কন হেট | এজক্সরকউটটভ হচম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Foffice-new-americans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fhioFkSDkfO19ZvW%2B7k%2Ff9I5ulBQmnKbrdHRobWczdc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysnewamericans%3Flang%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZuUZokAHz%2FNcwftMmZ100p%2BDMNRB0mo8rIlZDmLLlws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysnewamericans%3Flang%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZuUZokAHz%2FNcwftMmZ100p%2BDMNRB0mo8rIlZDmLLlws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSNewAmericans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ovX2O%2Fck7vZs69Vl%2FrlYwfhPsbUBX59y%2BJbjekKjIcc%3D&reserved=0
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