
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বে বর্উ আম্বেবরকান্স-এর জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর প্রিে িাম্বরর েম্ব া 

র্াগবরক হর্ ৃত্ব কে নসূবি িালুর হ াষণা  

  

অবিস ির বর্উ আম্বেবরকান্স-এর র্াগবরক হর্ ৃত্ব কে নসূবি প্রাণিন্ত ও উষ্ণ কবেউবর্টে 

ত বর করম্বি  

  

ওম্বয়লকাবেিং উইক এিিং বর্উ ইয়কন হেম্বে র্ ুর্ আম্বেবরকার্ম্বের গুরুত্বপূণ ন 

অিোর্সেূ  উেযাপম্বর্র জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণাপত্র জাবর  

  

হ াষণাপত্রটে এখাম্বর্ পড়ুর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ওয়েলক্াথ িং উইয়ক্র (9-18 হেয়েম্বর) অিংশ থ য়েয়ে থর্উ ইেক্ন 

হেট র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি (New York State Civic Leadership Program) িালু ক্রার হ াষণা 

থিয়েয়ের্। থর্উ ইেক্ন হেট র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি  য়লা থর্উ ইেক্ন হেয়টর অথিে ির থর্উ 

আয় থরক্ান্স (Office for New Americans) এেিং অথভোেীয়ির অন্তভভ নক্তির হেয়ে স্বীকৃ্থতপ্রাপ্ত 

এক্টট জাতীে হর্তৃত্ব ওয়েলক্াথ িং আয় থরক্া (Welcoming America) এর  য়যয েম্পন্ন  ওো 

এক্টট অিংশীিাথরত্ব। র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি থর্উ ইেক্ন হেটজয়ুে র্তভ র্ আয় থরক্ার্য়ির 

র্াগথরক্ হর্তৃত্ব হজারিার ক্রার জর্য এেিং স্থার্ীে েরক্ার, প্রথতষ্ঠার্, এেিং তায়ির প্রথতয়েশীয়ির 

েয়ে তায়ির েিংযুি ক্রার জর্য হেয়টর পথরিালর্াযীর্ এযরয়র্র প্রি  ক্ নেূথি। এই পাইলট 

ক্ নেূথি থর্য়জয়ির ক্থ উথর্টটগুয়লায়ত ইথতোিক্ প্রভাে রাখয়ত আগ্র ী র্তভ র্ আয় থরক্ার্য়ির 

জর্য হর্তৃত্ব গঠর্ এেিং র্াগথরক্ প্রথশেণ ক্ নশালা হেশর্ আয়োজর্ ক্রয়ে।  

  

"থর্উ ইেক্ন ক্য়েক্ প্রজয়ের অথভোেীয়ির ক্য়ঠার পথরশ্র  ও িৃঢ় প্রথতজ্ঞ  য়র্াভায়ের উপর 

থর্থ নত  য়েয়ে, এেিং আ রা আ ায়ির হেয়ট এক্টট র্তভ র্ জীের্ শুরু ক্রয়ত আগ্র ী েোইয়ক্ 

স্বাগত জার্াই," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "থর্উ ইেক্ন হেট র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি - 

এযরয়র্র প্রি  ক্ নেূথি - র্তভ র্ আয় থরক্ার্য়িরয়ক্ তায়ির ক্থ উথর্টটর েয়ে শক্তিশালী েম্পক্ন 

গয়ে তভ লয়ত ো াযয ক্রয়ে, এক্টট ে ৃদ্ধ থর্উ ইেক্ন হেয়টর জর্য অেিার্ রাখয়ত এেিং স্থার্ীে 

হর্তৃত্বয়ির পরেতী প্রজেয়ক্ গয়ে তভ লয়ত ো াযয ক্রার জর্য তায়িরয়ক্ ে ােতা প্রিার্ ক্রয়ে।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল 2022 োয়লর 9-18 হেয়েম্বয়রর েপ্তা টটয়ক্ থর্উ ইেক্ন হেয়টর ওয়েলক্াথ িং 

উইক্ থ য়েয়ে স্বীকৃ্থত থিয়ে এক্টট হ াষণাপে জাথর ক্য়রয়ের্। ওয়েলক্াথ িং উইয়ক্র ে য়ে, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FWelcoming_Week_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc7ff69eba150449978bd08da928fead1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983444078255884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a9vJJJ39hRRXK%2By0dwgdZj2LFtO%2FQtrNMp4QLw8Wy7M%3D&reserved=0


েিংস্থা ও ক্থ উথর্টটগুয়লা েে পটভূথ  হিয়ক্ আো প্রথতয়েশীয়ির  য়যয েিংয়যাগ ততথর ক্রার 

জর্য এেিং ো টিক্ ে ৃক্তদ্ধ ও অন্তভভ নক্তি অজনয়র্র জর্য স্বাগত জার্ায়র্া ও অন্তভভ নক্তি ূলক্ 

স্থার্গুয়লার গুরুত্ব থর্ক্তিত ক্রার জর্য তায়িরয়ক্ এক্ক্তেত ক্য়র। ওয়েলক্াথ িং আয় থরক্া 

(Welcoming America) ওয়েলক্াথ িং উইক্-এর হর্তৃত্ব থিয়ে, হযটট স্থার্ীে হর্তৃেৃন্দয়ক্ 

শক্তিশালী র্াগথরক্ েমৃ্পিতা এেিং ক্থ উথর্টটগুয়লার জর্য অন্তভভ নক্তির রীথত গয়ে হতালার 

হেয়ে ে ােতা ক্রার েযাপায়র অথভজ্ঞ এক্টট অলাভজর্ক্ েিংস্থা।  

  

হসম্বেোবর অি হেে রিােন হজ. রডবরম্বগজ িম্বলর্, "থর্উ ইেয়ক্ন, আ রা োরা থেশ্ব হিয়ক্ 

আো  ার্ুষয়ির োিয়র েরণ ক্য়র থর্ই ক্ারণ আ ায়ির হেট অন্তভভ নক্তির এক্টট অর্ুভূথত প্রিার্ 

ক্য়র িায়ক্। ক্ায নক্র  শুরুর পর হিয়ক্ অথিে ির থর্উ আয় থরক্ান্স অথভোেীয়িরয়ক্ েিল 

 য়ত ো াযয ক্য়র আেয়ে। থর্উ ইেক্ন হেট র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি আয়রক্টট  াথতোর ো য়র্ 

থর্য়ে আেয়ে যা আ রা অথভোেীয়িরয়ক্ আ ায়ির েরক্ার ও প্রথতষ্ঠার্গুয়লা থক্ভায়ে ক্াজ 

ক্য়র হে থেষেটট স্বােয়ন্দয অর্ুযাের্ ক্রয়ত পারা,  তা ত জার্ায়র্ার ক্ণ্ঠস্বর পাওো, এেিং লভয 

িাক্া েিংস্থার্ে ূ  েম্পয়ক্ন জার্ার  াযযয়  আ ায়ির ক্থ উথর্টটগুয়লার প্রয়োজয়র্র প্রথত োো 

হিওোর এক্টট উপাে থ য়েয়ে প্রিার্ ক্রয়ত পাথর। এটট র্তভ র্ আয় থরক্ার্য়ির েোর জর্য 

আ রা থর্য়জয়ির টঠক্ার্া থ য়েয়ে পথরিে থিয়ত পাথর এ র্ এক্ এক্ীভূত থর্উ ইেক্ন হেয়ট 

েেোে ক্রার এক্টট পি হিখাে।"  

  

অোম্বসেবল সেসে কোোবলর্া ক্রুজ িম্বলর্, "হ াক্ল প্রশাের্ ক্তৃনক্ গৃ ীত এেিং অথিে অে 

থর্উ আয় থরক্ান্স-এর িাল ুক্রা এই র্তভ র্ উয়িযাগ র্তভ র্ ও উিীে ার্ অথভোেী 

ক্থ উথর্টটগুয়লা যায়ত আ ায়ির জাথতর ো াক্তজক্, অি ননর্থতক্ ও রাজনর্থতক্ ক্াঠায় ার েয়ে 

আয়রা ভায়লাভায়ে এক্ীভূত  য়ত পায়র হে থেষেটট থর্ক্তিত ক্রার জর্য এক্টট শক্তিশালী 

 াথতোর। এেে ক্থ উথর্টটয়ত র্াগথরক্ হর্তৃত্ব গয়ে হতালাটাই অথভোেীয়ির এক্ীভূতক্রয়ণর 

িাথেক্াটঠ। থর্উ ইেক্ন হেট র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি আ ায়ির হিয়শর শক্তিশালী গণতাথিক্ 

ঐথত য ও প্রথতষ্ঠার্গুয়লায়ক্ অর্ুযাের্ ক্য়র ও হজারিার ক্য়র এ র্ শক্তিশালী ক্থ উথর্টটগুয়লা 

গয়ে হতালার হেয়ে থর্উ ইেক্ন থক্ভায়ে হিয়শর হর্তৃত্ব থিয়ত পায়র হে থেষেটট হিথখয়ে থিয়ে। 

থর্উ ইেক্নয়ক্ থর্য়জয়ির টঠক্ার্া থ য়েয়ে পথরিে হিওো েোর জর্য এক্টট ে ৃদ্ধ ভথেষযত 

থর্ক্তিত ক্রয়ত তায়ির িল ার্ ক্ায়জর জর্য আথ  গভর্ নর হ াক্ল এেিং হেয়ক্রটাথর অে হেট 

রডথরয়গজয়ক্ যর্যোি জার্াই।"  

  

ওম্বয়লকাবেিং আম্বেবরকার এক্সিবকউটেভ বডম্বরক্টর রে্াম্বিল হপবর িম্বলর্, "জীেয়র্র েক্ল 

স্তর হিয়ক্ উয়ঠ আো থর্উ ইেক্নোেীয়ির থর্য়জয়ির ক্থ উথর্টটয়ত হেোিার্ ও হর্তৃত্ব হিওোর 

েে তা গয়ে হতালার জর্য এই উদ্ভাের্ ূলক্ ও ঐথত াথেক্ থেথর্য়োয়গ ে ােতা ক্রার জর্য 

থর্উ ইেক্ন হেয়টর েয়ে অিংশীিার  য়ত হপয়র ওয়েলক্াথ িং আয় থরক্া গথে নত। র্তভ র্ এেিং 

িী নথিয়র্র থর্উ ইেক্নোেীরা যায়ত, তারা হযখার্ হিয়ক্ আেুক্ র্া হক্র্ তা থর্থে নয়শয়ষ থর্য়জয়ির 

টঠক্ার্া থ য়েয়ে পথরিে হিওো ক্থ উথর্টটগুয়লার র্াগথরক্ ক্াঠায় াে অিংশগ্র ণ ক্রয়ত পায়র 

হে থেষেটট থর্ক্তিত ক্রয়ত গভর্ নর হ াক্য়লর প্রয়িিায়ক্ আ রা োযুোি জার্াই।"  

  

লাইি ওয়াকন ইবেম্বেন্ট সাবভনম্বসস (LifeWorks Immigrant Services)-এর েোম্বর্জার 

হজায়ার্ ওম্বডস িম্বলর্, "লাইি ওোক্নে ক্থ উথর্টট অযাক্শর্ (LifeWorks Community 



Action) ওয়েলক্াথ িং আয় থরক্ার েয়ে অিংশীিার  য়ে এই পাইলট র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথিয়ত 

অিংশগ্র ণ ক্রয়ত হপয়র আর্ক্তন্দত। আ ায়ির অথভোেী পথরয়ষো ক্ নেূথি স্বাস্থয, থশো, আইথর্ 

পথরয়ষো এেিং ো াক্তজক্ পথরয়ষো খায়তর অযায়েে ে জতর ক্রার  াযযয়  খাতগুয়লায়ত 

অথভোেীয়িরয়ক্ স্বাগত জার্ায়ত ক্াজ ক্য়র, তারা আ ায়ির ক্থ উথর্টটর িী নয় োিী েিেয 

অিো র্তভ র্ এয়ে হপ ৌঁোয়র্া হক্উ যাই হ াক্ র্া হক্র্। আ ায়ির এলাক্ার অর্ার্ুষ্ঠাথর্ক্ 

হর্তৃয়ত্বর স্থায়র্ িাক্া অথভোেীয়ির  য়যয যারা এখয়র্া পয নন্ত ইয়তা য়যয তায়ির  ায়ে িাক্া 

হর্তৃয়ত্বর গুণগুয়লা হজারিার ক্রার জর্য আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভায়ে প্রথশেয়ণ অিংশ হর্ওোর এেিং 

থর্তযথির্ তায়ির জীের্য়ক্ প্রভাথেত ক্য়র িলা প্রথতষ্ঠার্গুয়লার েয়ে থর্য়জয়িরয়ক্ আয়রা হেথশ 

পথরথিত ক্য়র হতালার েুয়যাগ পার্থর্, তারা এই র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথিয়ক্ উৎোয় র েয়ে গ্র ণ 

ক্রয়ের্ েয়ল আ রা প্রতযাশা ক্থর।"  

  

িাইবর্জ আম্বেবরকার্ প্ল্োবর্িং কাউক্সন্সল (Chinese American Planning Council) 

হপ্রাোম্বের কুইন্স হেোল বর্ডস বডম্বরক্টর জোকুবলর্ িোর্ িম্বলর্, "আ ায়ির কু্ইন্স 

ক্থ উথর্টট োথভনয়েয়ের অেস্থার্ে ূয় র  াযযয়  র্তভ র্ আয় থরক্ার্য়ির র্াগথরক্ হর্তৃয়ত্বর 

িেতা শক্তিশালী ক্রার জর্য এই র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথিয়ত থর্উ ইেক্ন হেয়টর অথিে ির 

থর্উ আয় থরক্ান্স এেিং ওয়েলক্াথ িং আয় থরক্ার েয়ে অিংশীিার  য়ত হপয়র িাইথর্জ 

আয় থরক্ার্ প্ল্যাথর্িং ক্াউক্তন্সল হরা াক্তিত। আ রা িাইথর্জ অথভোেীয়ির, থেয়শষ ক্য়র থেয়শষ 

িাথ িােম্পন্ন পথরোরগুয়লার, ে তাের্ ক্রা, তায়ির ক্ণ্ঠয়ক্ তভ য়ল যরা এেিং থর্উ ইেয়ক্ন 

র্াগথরক্ প্রয়িিার হেয়ে তায়ির েমৃ্পিতায়ক্ উৎোথ ত ক্রার জর্য আ ায়ির ক্াজ িাথলয়ে 

যাওোর প্রতযাশা রাথখ, থেয়শষ ক্য়র কু্ইন্স-এর অথযোেীয়ির হেয়ে, হযখায়র্ অথযোেীয়ির 

অয়য নক্ েিংখযক্  য়ে অথভোেী এেিং অয়য নয়ক্রও হেথশ অিংশ ইিংয়রক্তজ োো অর্য ভাষাে ক্িা 

েয়লর্।"  

  

এবে-বিজম্বর্স িাইল্ড হডম্বভলপম্বেন্ট (Agri-Business Child Development, ABCD)-এর 

বিি এক্সিবকউটেভ অবিসার েোবগ এে. ইভান্স িম্বলর্, "েে ABCD পথরোয়রর জর্য থশোর 

েুয়যাগ, ো াক্তজক্, ক্লযাণ, ও স্বাস্থয পথরয়ষো প্রিার্ ক্রয়ত হপয়র আ রা েম্মাথর্ত। 

অিংশীিাথরত্বে ূ  ABCD-এর েিলতা ও হক্ শলগত পথরক্ল্পর্ার এক্টট অথেয়েিয ও অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন উপািার্। এই ওয়েলক্াথ িং উইক্-এর ে য়ে এেিং র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি িাল ু ওো 

উিযাপয়র্র ে য়ে, NYS অথিে ির থর্উ আয় থরক্ান্স এেিং ওয়েলক্াথ িং আয় থরক্ার েয়ে 

ABCD-এর অিংশীিাথরয়ত্বর গুরুয়ত্বর স্বীকৃ্থত প্রিার্ ক্রাটা আ ায়ির জর্য এক্টট আর্য়ন্দর 

েযাপার। এই উদ্দীপর্াপূণ ন েুয়যায়গর জর্য আ রা গভর্ নর হ াক্য়লর ক্ায়ে অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অথভোেী ও শরণািীরা যায়ত স্থার্ীে েিংস্থার্ে ূ  অযায়েে ক্রয়ত পায়রর্, তায়ির  তা ত হশোর 

ক্রার  য়তা েুয়যাগগুয়লার েয়ে েিংযুি িায়ক্র্ এেিং থর্য়জয়ির ক্থ উথর্টটয়ত এেিং তায়ির 

প্রথতয়েথশ ও প্রথতষ্ঠার্গুয়লার েয়ে অি নপূণ ন উপায়ে অিংশগ্র ণ ক্রয়ত পায়রর্ হে থেষেটট থর্ক্তিত 

ক্রার  াযযয়  এই র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি উষ্ণ ও অন্তভভ নক্তি ূলক্ ক্থ উথর্টটগুয়লা লালর্ 

ক্রয়ে এেিং এই েেথক্েভ  এ র্ এক্টট পথরয়েশ ততথরয়ত অেিার্ রাখয়ে হযখায়র্ র্তভ র্ 

আয় থরক্ার্রা ে ৃক্তদ্ধ অজনর্ ক্রয়ত পায়রর্ এেিং অন্তভভ নক্তির অর্ুভূথত হপয়ত পায়রর্।  

  



থর্উ ইেক্ন হেয়টর অথিে ির থর্উ আয় থরক্ান্স র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথির আওতাযীর্ 

ক্ নশালাগুয়লার জর্য এক্টট পাঠযক্র  প্রণের্ ক্রয়ত ওয়েলক্াথ িং আয় থরক্া-এর েয়ে 

অিংশীিার  য়েয়ে। ওয়েলক্াথ িং আয় থরক্া থর্উ ইেক্ন হেয়ট থতর্টট ক্থ উথর্টটথভথিক্ েিংস্থায়ক্ 

িল ার্ প্রযুক্তিগত ে ােতা প্রিার্ ক্রয়ে, হয েিংস্থাগুয়লা এই র্তভ র্ র্াগথরক্ হর্তৃয়ত্বর 

পাঠযক্র য়ক্ ক্ায়জ লাগায়ে। ওয়েলক্াথ িং আয় থরক্া-এর থর্উ ইেক্ন হেয়টর ক্থ উথর্টটগুয়লার 

িাথ িার প্রথত োোিার্ক্ারী এই পাঠযক্র  প্রণের্ ক্রা শুযু হেট পয নায়েই র্ে, েরিং জাতীে 

পয নায়ে অথভোেীয়ির অন্তভভ নক্তির হেয়ে এক্টট গুরুত্বপূণ ন েিংস্থার্  য়ে িাক্য়ে।  

  

র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি পাইলট পয নায়ে গ্র ণ ক্রয়ত যাওো থতর্টট ক্থ উথর্টটথভথিক্ েিংস্থা 

 য়ে িাইথর্জ আয় থরক্ার্ প্ল্যাথর্িং ক্াউক্তন্সল, এথগ্র থেজয়র্ে িাইল্ড হডয়ভলপয় ন্ট, এেিং লাইি 

ওোক্নে - এেে েিংস্থা থর্উ ইেক্ন হেয়টর থতর্টট পৃিক্ অিয়ল, গ্রা ীণ ও শহুয়র উভে 

হলাক্ালয়ে, এই পাইলট ক্ নেূথি িাল ুক্রয়ে। থর্উ ইেক্ন থেটট, অয়রঞ্জ ও োরায়টাগা ক্াউথন্টয়ত 

পথরয়ষো প্রিার্ক্ারী এেে েিংস্থা পরেতীয়ত এই শরতক্ায়ল অিংশগ্র ণক্ারীয়ির থর্যুি ক্রয়ে 

এেিং র্তভ র্ পাঠযক্র  ক্ায়জ লাথগয়ে ক্ নশালার হেশর্ আয়োজর্ ক্রয়ে।  

  

ONA-এর অর্র্য রয্াথ য়রজ জরু্ ইথর্থশয়েটটভ (Ramirez June Initiative)-এর প্রয়িিাে অেিার্ 

রাখয়ত, প্রথতেন্ধী হক্ায়র্া থশশু রয়েয়ে এ র্ অথভোেী োো- া ও হক্োরথগভারয়ির েয়ে 

অিংশগ্র য়ণর জর্য থেয়শষভায়ে হযাগায়যায়গর পিয়েপ গ্র ণ ক্রা  য়ে। হিয়শর  য়যয এযরয়র্র 

প্রি  এই উয়িযাগ েকু্তদ্ধেৃথিক্ ও থেক্াশ েিংক্রান্ত অে তাে (I/DD) আক্রান্ত র্তভ র্ 

আয় থরক্ার্য়ির এেিং তায়ির পথরোরগুয়লায়ক্ থর্উ ইেক্ন হেয়ট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন েিংস্থার্ে ূ , 

তিয ও পথরয়ষোগুয়লার েয়ে েিংয়যাগ ক্থরয়ে হিওোর  াযযয়  তায়িরয়ক্ ে ােতা ক্রার জর্য 

হেট পয নায়ে েে তা গয়ে তভ লয়ে।  

  

র্াগথরক্ হর্তৃত্ব ক্ নেূথি অথভোেীয়ির  তা ত জার্ায়র্া, র্াগথরক্ হর্তৃত্ব এেিং অন্তভভ নক্তির 

হেয়ে হিশ জয়ুে এক্টট  য়ডল থ য়েয়ে ক্াজ ক্রয়ে এেিং এক্ইোয়ি র্তভ র্ আয় থরক্ার্ 

ক্থ উথর্টটগুয়লায়ত র্াগথরক্ ও ক্থ উথর্টটর েমৃ্পিতা হজারিার ক্রার জর্য ONA-এর অর্যার্য 

প্রয়িিার েয়ে হযাগ  য়ে।  

  

থর্উ ইেক্ন হেট অথিে ির থর্উ আয় থরক্ান্স, যা 2012 োয়ল প্রথতটষ্ঠত,  ল হিয়শর প্রি  

থেথযেদ্ধভায়ে ততথর অথভোেী পথরয়ষোর অথিে। ONA ে স্ত র্তভ র্ আয় থরক্ার্য়ির থেথভন্ন 

যরয়র্র থের্া ূয়লযর পথরয়ষো অযায়েে এেিং হর্থভয়গট ক্রয়ত ে ােতা ক্য়র এেিং 

েম্প্রিােথভথিক্ প্রিার্ক্ারীয়ির তার রাজযেযাপী হর্টওোয়ক্নর  াযযয়  ে ােতা ক্য়র।  

  

ে ােতার প্রয়োজর্ এ র্ অথভোেীয়ির জর্য ো ONA-এর হপ্রাগ্রা গুথলর োয়ি েিংয়যাগ ক্রয়ত, 

থর্উ আয় থরক্ার্ে  টলাইয়র্ ক্ল ক্রুর্ 1-800-566-7636 র্ম্বয়র েক্াল 9:00 হিয়ক্ রাত 8:00 

পয নন্ত, হো োর হিয়ক্ শুক্রোর৷ ে স্ত ক্ল হগাপর্ীে রাখা  ে। 200টটরও হেথশ ভাষাে ে ােতা 

পাওো যাে।  

  



আয়রা তয়িযর জর্য, https://dos.ny.gov/office-new-americans-এ থভক্তজট ক্রুর্ অিো ONA-

হক্ অর্ুেরণ ক্রুর্ টভইটায়র (Twitter) @NYSNewAmericans-এ অিো হিেেুয়ক্ (Facebook) 

https://www.facebook.com/NYSNewAmericans-এ।  
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