
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন বিটিম্বে র্েুর্ আগে অবভিািীম্বের ি ায়োর জর্ে আইবর্ 

পবরম্বেিার হপ্রাগ্রাম হ ােণা কম্বরম্বের্  

  

বর্উ ইয়কন বিটিম্বে র্েুর্ আগে অবভিািীম্বের োৎক্ষবণক এিং েী নম্বময়ােী আইবর্ 

ি ায়োর চাব ো পূরম্বণ ি ায়ো করম্বে বর্উ ইয়কন হেি 3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

ে বিল হেওয়ার প্রবেশ্রুবে বেম্বয়ম্বে  

  

র্েুর্ আম্বমবরকার্ম্বের জর্ে NYS অবিি র্েুর্ আগে অবভিািীম্বের জর্ে বির্ামূম্বলে 

আইবর্ পবরম্বেিা উপলভে রম্বয়ম্বে ো বর্শ্চিে করম্বে বের্টি র্েুর্ অর্ুোর্ পবরচালর্া 

করম্বি  

  

  

আজ গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এই বছর থর্উ ইয়ক্ন থিটিতে আিা  াজার  াজার অথভবািীতের 

ি ায়ো ক্রার লতযয থের্টি র্েুর্ আইথর্ পথরতেবা অর্ুোর্ চাল ুক্রার হ ােণা থেতয়তছর্৷ থর্উ 

ইয়ক্ন থিটিতে আগে অথভবািীতের থবর্ামূতলয অথভবাির্-িম্পথক্নে আইথর্ পথরতেবা এবং 

গুরুত্বপূণ ন আতবের্ োথিল এবং প্রতয়াজর্ীয় ি ায়ো প্রোর্ ক্রতে র্েুর্ আতমথরক্ার্তের জর্য 

থর্উ ইয়ক্ন হেি অথিি ক্েত নক্ থের্ বছতরর মতযয হমাি 3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পথরচাথলে 

 তব। অথভবাির্ প্রক্রিয়া জতুে র্েুর্ অথভবািীতের ি ায়ো ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্তলর 

প্রথেশ্রুথের উপর থভথি ক্তর হ ােণাটি তেথর  য়।  

  

গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হেি িবিময়ই আশার আতলাক্বথেনক্া, িুত াতগর 

প্রথেশ্রুথে থেতয় র্েুর্ আগে অথভবািীতের স্বাগে জার্ায়।" "োতের উন্নথের জর্য প্রতয়াজর্ীয় 

আইর্ী ি ায়ো এবং িংস্থার্ প্রোর্ ক্তর, থর্উ ইয়ক্ন হেি োতের উন্নথে ক্রতে িাক্তব  ারা 

থর্তজতের এবং োতের পথরবাতরর জর্য আতরা ভাতলা জীবর্ গোর হচষ্টা ক্রতছর্।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি অথিি র্েুর্ আতমথরক্ার্তের (Office for New Americans, ONA) জর্য 

পথরচাথলে এই হপ্রাগ্রাম থর্উ ইয়ক্ন থিটিতে আগে অথভবািীতের থবর্ামূতলয অথভবাির্-

িম্পথক্নে আইথর্ পথরতেবা এবং গুরুত্বপূণ ন আতবের্ োথিল ও প্রতয়াজর্ীয় ি ায়ো প্রোর্ 

ক্রতব। ONA থর্ম্নথলথিে থের্টি ক্থমউথর্টি-থভথিক্ িংস্থার মাযযতম এই যরতর্র থবর্ামূতলয 

অথভবািী আইথর্ পথরতেবা প্রোতর্র জর্য থের্ বছতরর হময়াতে র্েুর্ অর্ুোর্ ে থবতল অথবলতে 

3,000,000 মাথক্নর্ ডলার প্রোর্ ক্রতব:  



• থর্উ ইয়তক্নর ক্যািথলক্ োেবয ক্থমউথর্টি পথরতেবা (Catholic Charities 

Community Services, CCCS), আচনডাতয়াথিি;  

• থর্উ ইয়ক্ন থলগযাল অযাথিতেন্স গ্রুপ (New York Legal Assistance Group, 

NYLAG)  

• অথভবািী অযাডতভাতক্িি হরিপন্স হক্ালাতবাতরটিভ ( Immigrant Advocates 

Response Collaborative, I-ARC)  

  

এই থের্ হপ্রাভাইডার, থর্উ ইয়ক্ন থিটিতে িাম্প্রথেক্ অথভবািীতের আগমতর্র শুরু হিতক্ই 

আইথর্ পথরতেবার থবযার্ এবং িমন্বতয়র হযতে েযো প্রোর্ ক্তর থবেযমার্ অলাভজর্ক্ ONA 

হর্িওয়াতক্নর মতযয ইতোমতযযই ক্াজ ক্রতছ।  

  

র্েুর্ অর্ুোর্গুথল এই হপ্রাভাইডারতের িাতি ONA এর থবেযমার্ চুক্রিগুথলতক্ িম্প্রিাথরে 

ক্রতব এবং অথবলতে র্েুর্ আগেতের আইথর্ চাথ োগুথল জরুথর থভথিতে শর্াি ও অথভবাির্ 

প্রক্রিয়া জতুে িমি নর্ ক্রা  য় ো থর্ক্রিে ক্রতে চলমার্ পথরতেবাগুথলতক্ িমি নর্ ক্রার জর্য 

োতের িযমো তেথর ক্রতব। এই িংস্থার্গুথল আতরা হবথশ অথভবািীতের োতের আশ্রতয়র 

আতবের্ এবং িাম্প্রথেক্ আগমর্ক্ারীতের প্রথেথর্থযত্ব প্রোর্ ি  অর্যার্য অথভবাির্ িম্পথক্নে 

আইথর্ থবেতয় আতরা দ্রুে ি ায়ো ক্রতব।  

  

বর্উ ইয়কন হেি হিম্বেিাবর রিািন হজ. রবিম্বগজ িম্বলম্বের্, "আমাতের হেতি আিা 

অথভবািীতের থর্রাপিা এবং ক্লযাণ এক্টি অগ্রাথযক্ার ক্ারণ বযক্রি ও পথরবারগুথল এক্টি 

িম্পূণ ন র্েুর্ থবতের িাতি মাথর্তয় হর্ওয়ার হচষ্টা ক্তর অপথরথচে অঞ্চতল থর্তজতের হেিতে পায়৷ 

আইথর্ পথরতেবার জর্য এই অথেথরি ে থবল আমাতের অংশীোরতের আগে অথভবািী 

জর্তগাষ্ঠীতক্ োতের িা া য ক্রার লতযয থবথভন্ন িরক্াথর ক্ম নিূথচ বুঝতে এবং িুুঁতজ হপতে 

ক্রতে ি ায়ো ক্রতব। থর্উ ইয়ক্ন িবিময় থবতের থবথভন্ন স্থার্ হিতক্ আিা মার্ুেতের স্বাগে 

জার্ায়। এটিই আমাতের হেিতক্ এক্টি প্রাণবন্ত এবং িাংস্কত থেক্ স্থার্ ক্তর েুতলতছ।"  

  

ONA এর থবেযমার্ আইথর্ হিবা প্রোর্ক্ারী CCCS এবং NYLAG এর মাযযতম, র্েুর্ আগে 

অথভবািীরা থবর্ামূতলয আইথর্ পথরতেবা হপতে পাতর  ার মতযয রতয়তছ থক্ন্তু এতে িীমাবদ্ধ র্য়: 

টিক্ার্া পথরবেনর্; স্থার্ পথরবেনর্; আশ্রয় আতবের্; োতের ক্ম নিংস্থার্ অর্ুতমাের্ র্থি 

(Employment Authorization Document, EAD) এবং থর্ব নাির্ প্রথেরযা।  

  

অথযক্ন্তু, এই র্েুর্ উতেযাগটি I-ARC এর িমন্বয় ও প্রথশযণ প্রতচষ্টাতক্ শক্রিশালী ক্রতব,  া 

র্েুর্ আগমর্ক্ারীতের ি ায়োক্ারী আইথর্ িংস্থাগুথলতক্ প্র ুক্রিগে ি ায়ো প্রোর্ ক্তর, 

হস্বচ্ছাতিবক্তের জর্য আইথর্ অথভমুিীক্রণ, হিইিাতি আইথর্ হিবা প্রোর্ক্ারীতের মতযয এবং 

অথভবািী ক্থমউথর্টির িাতি েিয আোর্-প্রোতর্র িুথবযা প্রোর্ ক্তর। CCCS র্েুর্ আগেতের 

অথেথরি িযমো এবং আইথর্ ি ায়ো প্রোতর্র জর্য হস্বচ্ছায় োেবয হিবা প্রোর্ক্ারী অযািথর্ ন 

(হপ্রা বতর্া অযািথর্ ন) থর্তয়াগ ও িমি নর্ ক্রতব, হিইিাতি আইথর্ র্য় এমর্ পথরতেবাগুথলর জর্য 

িুপাথরশ ক্রতব।  

  



এই িমথন্বে প্রতচষ্টার লযয থর্উ ইয়ক্ন থিটিতে র্েুর্ আগমর্ক্ারীতের অপথর া ন প্রতয়াজর্গুথল 

হমিাতর্া,  াতের মতযয অতর্তক্ই আশ্রয় চাইতছর্। হ ত েু বেনমাতর্ এটি প্রচথলে  য় হ , এক্বার 

হিডাতরল িরক্াতরর ক্াতছ আশ্রতয়র আতবের্ োথিল ক্রা  তল, আতবের্ক্ারী চাক্থরর 

অর্ুতমােতর্র জর্য হ াগয  তবর্ র্া  েযণ র্া োতের আশ্রতয়র আতবের্ 180 থেতর্র জর্য 

অতপযমাণ িাতক্।  াইত াক্, এক্জর্ আশ্রতয়র আতবের্ক্ারী োতের আশ্রতয়র আতবের্ জমা 

হেওয়ার 150 থের্ পতর োতের চাক্থরর অর্ুমথের র্থির জর্য আতবের্ ক্রতে পাতরর্  াতে 

180-থের্ িমতয়র চাক্থরর অর্ুমথের অর্ুতমাের্ পাওয়ার িম্ভাবর্া িাতক্। এক্বার োরা োতের 

EAD অর্ুতমাের্ হপতল, োতের থর্তজতের এবং োতের পথরবাতরর ভরণতপােতণর জর্য চাক্থর 

হিা ুঁজার অর্ুমথে হেওয়া  তব।  

  

অোম্বিেবলর হমোর কোিাবলর্া ক্রুজ িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়তক্ন অথভবািী আইথর্ পথরতেবার 

জর্য এর হচতয় হবথশ চাথ ো থছল র্া। হ ত েু িারা থবে হিতক্ র্েুর্ আতমথরক্ার্রা আমাতের 

বত ৎ হেতি আতি, োই থর্উ ইয়ক্ন আশা ও মার্বোর বাথে র  তয় আিতছ। ইতোমতযয থবেযমার্ 

মামলার জি হমাক্াতবলায় এবং অথভবািীতের থর্রাপে আইথর্ পথরতেবা থেতে ি ায়ো ক্রার 

জর্য গভর্ নতরর অথেথরি 3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাতরর প্রথেশ্রুথেতে আথম হরামাক্রঞ্চে,  াতে োরা 

থর্উ ইয়ক্নতক্ বাথে থ িাতব মতর্ ক্রা অবযা ে রািতে পাতর।"  

  

কোিবলক চোবরটির বর্ি না ী পবরচালক, মর্বিগর্র হকবভর্ িুবলভার্ িম্বলম্বের্, "গে ছয় 

মাতি থর্উ ইয়তক্ন আশ্রয়প্রািীতের থবশাল হেউ এক্টি অভূেপূব ন চযাতলঞ্জ তেথর ক্তরতছ। আর 

আবারও থর্উ ইয়ক্ন মাথক্নর্  ুিরাতে থর্রাপিা এবং িুত াগপ্রািী র্েুর্তের স্বাগে জার্াতে 

হর্েতত্ব প্রেশ নর্ ক্তরতছ। িরক্ার, ক্থমউথর্টি-থভথিক্ িংস্থাগুথল, যমীয় িংগির্গুথল এবং থর্উ 

ইয়ক্নবািী বযক্রিগণ আমাতের র্েুর্ প্রথেতবশীতের ি ায়ো ক্রার জর্য এথগতয় এতিতছ।  ারা 

থর্তজতের হেতশ িথ ংিো, থর্পীের্ এবং অর্যার্য থবপে হিতক্ পাথলতয় হবোতচ্ছর্ োতের 

আইথর্ পথরতেবা থর্ক্রিে ক্রতে NYS এর এই উতেযাগ িবতচতয় গুরুত্বপূণ ন, জরুথর প্রতয়াজর্। 

এিাতক্ আন্তথরক্ভাতব িাযুবাে জার্াতর্া উথচে। িা াত যর  াে বাথেতয় হেওয়া শুযুমাে িেয 

আগে বযক্রি এবং পথরবাতরর িতব নািম স্বাতি ন র্য়, থর্উ ইয়তক্নর িতব নািম স্বাতি ন এটি এক্টি 

প্রাণবন্ত হেি এবং এক্টি শক্রিশালী অি নর্ীথে গতে হোলার জর্য।"  

  

অবভিািী ARC এর বর্ি না ী পবরচালক, কোমাইল মোকলার িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হেতির 

এই র্েুর্ প্রথেশ্রুথের জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্তলর প্রশংিা ক্থর  ারা এিাতর্ িুরযা হচতয় 

এতিতছর্ োতের জর্য আইথর্ প্রথেথর্থযতত্বর িুত াগ থর্ক্রিে ক্রার জর্য। এক্জর্ 

আশ্রয়প্রািীতক্ এক্াই আইথর্ প্রক্রিয়ার মুতিামুথি  তে এবং োতের এে হবথশ প্রতয়াজর্ীয়োর 

বযািযা ছাোই োতের অবশযই পরূণ ক্রতে  তব বলা, হিাজািুক্রজ, োতের বযি ন ক্রার জর্য তেথর 

ক্রা এবং এই হেশটি হ  র্ীথের উপর থভথি ক্তর থর্থম নে  তয়থছল োর অিম্মার্ ক্রা। আমরা 

গভর্ নতরর এই প্রতচষ্টার অংশ  তে হপতর গথব নে হ ,  ারা মার্ুতের জীবর্তক্ রাজনর্থেক্ হমা র্া 

থ িাতব বযব ার ক্তর োতের  তণাপূণ ন বিতবযর হমাক্াথবলা ক্রতে এবং োর পথরবতেন এটি 

হেিাতর্ার জর্য হ  অথভবাির্ এক্টি িংক্ি র্য় বরং এক্টি বাস্তবো  া পূরণ ক্রা হ তে পাতর 

এবং অবশযই ি ার্ুভূথে ও ম নাোর িাতি।"  

  



NYLAG এর অবভিািী িুরক্ষা ইউবর্ম্বির পবরচালক, হজাবড শ্চজম্বিমার িম্বলম্বের্, 

"রাজনর্থেক্ থর্পীের্, িথ ংিো এবং োথরদ্র্য হিতক্ থর্রাপিার িন্ধাতর্ থর্উ ইয়ক্ন থিটিতে 

আগে িক্ল অথভবািীগণ মার্িম্মে আইথর্ ি ায়ো এবং এই হেতশ হিক্িই থভথি গতে 

হোলার িুত াগ প্রাপয। আমাতের শ তরর র্েুর্ আগে অথভবািীতের জরুথর আইথর্ চাথ ো 

হমিাতে এই গুরুত্বপূণ ন অি নায়তর্র জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্লতক্ যর্যবাে জার্াই। হভতর্জতুয়লা 

এবং েথযণ আতমথরক্া হিতক্ রাজনর্থেক্ উদ্বাস্তুতের স্বাগে জার্াতে থর্উ ইয়ক্ন থিটির প্রতচষ্টার 

অংশ  তে হপতর আমরা গথব নে, হ মর্টি ক্রা  তয়থছল  ুদ্ধ অর্ুভূে ইউতির্ীয়তের এবং 

রাজনর্থেক্ পের্ হিতক্ পাথলতয় আিা আিগার্তের হযতে। আমরা আশাবােী হ  এই অি নায়র্ 

এই মার্থবক্ িংক্তির েী নতময়ােী িমাযাতর্র জর্য প্রতয়াজর্ীয় প্রথেশ্রুথে এবং থবথর্তয়াতগর 

উো রণ থ িাতব পথরতেবা হেতব।"  

  

ব স্পাবর্ক হিডাম্বরেম্বর্র হপ্রবিম্বডন্ট এিং বিইও, ফ্রাশ্চি বমরান্ডা িম্বলম্বের্, "অর্যার্য 

গভর্ নররা হ তযতে আমাতের িীমাতন্ত আগে পথরবাতরর জীবর্ থর্তয় রাজর্ীথে ক্তরর্, 

থ স্পাথর্ক্ হিডাতরশর্ গথব নে হ  হিতযতে গভর্ নর হ াক্ল মূলযতবাতযর িাতি আমাতের থর্উ 

ইয়তক্নর হর্েতত্ব থেতচ্ছর্ এবং আশ্রয়প্রািী অথভবািীতের িমি নর্ ক্রতছর্৷ িীমাতন্ত এবং আমাতের 

হেতি আিা পথরবারগুথল গত  ুদ্ধ, পথরতবশগে থবপ নয়, িথ ংিো এবং আতরা অতর্ক্ থক্ছু 

হিতক্ পাথলতয় এতিতছ। এই ে থবল আইথর্ পথরতেবাগুথলতে প্রতবশাথযক্ার প্রোতর্র জর্য 

গুরুত্বপূণ ন  া আশ্রয়প্রািীতের োতের  াো িম্পন্ন ক্রতে িা া য ক্রতব এবং অবতশতে 

থর্ব নািতর্র ভয় ছাোই আমাতের হেতশতক্ বাথে মতর্ ক্রার িুত াগ পাতব। থ স্পাথর্ক্ হিডাতরশর্ 

হেি জতুে অথভবািীতের িমি নর্ ও শক্রিশালী ক্রার জর্য থর্উ ইয়তক্নর িাতি আমাতের 

অবযা ে অংশীোথরতত্বর জর্য উন্মুি।"  

  

বর্উ ইয়কন ইবমম্বগ্রের্ হকায়াবলেম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক, মুরাে আওয়াম্বে  িম্বলম্বের্, 

"আশ্রয়প্রািীতের আইথর্ প্রথেথর্থযতত্বর িুত াগ আতছ ো থর্ক্রিে ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লতক্ 

যর্যবাে। িেয আগে অথভবািীতের এবং  ারা ইংতরক্রজ বলতে পাতর র্া, এবং মাথক্নর্  ুিরাতের 

আইথর্ বযবস্থা িম্পতক্ন  াতের হক্াতর্া পূব ন জ্ঞার্ হর্ই োতের ক্িা বােই থের্, অথভবাির্ 

আোলে পার  ওয়া হ  ক্াতরা জর্য প্রায় অিম্ভব ক্াজ  তে পাতর। আইথর্ প্রথেথর্থযতত্বর িুত াগ 

ছাো, অথভবািীতের োতের আইথর্ মামলা  ারার িম্ভাবর্া অতর্ক্ হবথশ এবং োতের জীবর্ ও 

জীথবক্া ঝুুঁ থক্র মতযয িাক্া হেশগুথলতে হিরে পািাতর্ার িম্ভাবর্া রতয়তছ। থর্উ ইয়ক্ন হেতির 

আইথর্ পথরতেবা ে থবতলর িাম্প্রথেক্েম থবথর্তয়াগ  তলা অথভবািী থর্উ ইয়ক্নবািীতেরতক্ এবং 

োতের পথরবাতরর প্রাপয থর্রাপিা অজনতর্র জর্য এক্টি লোইতয়র িুত াগ থেতে এক্টি 

গুরুত্বপূণ ন প্রিম পেতযপ। আমরা আমাতের িবতচতয় র্েুর্ প্রথেতবশীতের িুরযা থর্ক্রিে 

ক্রতে আমাতের অবযা ে অংশীোথরতত্বর জর্য উন্মুি।"  

  

আজতক্র হ ােণাটি বথয নে ে থবল থেতয় আগে অথভবািীতের িা া য ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্তলর প্রথেশ্রুথের উপর থভথি ক্তর। ONA বেনমাতর্ প্রতয়াজতর্ অথভবািীতের থবর্ামূতলয 

আইথর্ ি ায়ো প্রোতর্র জর্য অলাভজর্ক্, ক্থমউথর্টি-থভথিক্ প্রোর্ক্ারীতের বাথে নক্ ে থবতল 

প্রায় 13 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রোর্ ক্তর। ONA এর আইথর্ হিবা প্রোর্ক্ারীতের বেনমার্ 

হর্িওয়াক্ন এক্টি িাব নজর্ীর্ প্রথেথর্থযত্ব মতডতলর মাযযতম বযাপক্ আইথর্ পথরতেবা প্রোর্ ক্তর, 

 া আইথর্ পথরতেবার প্রতয়াজতর্ হ তক্াতর্া অথভবািীতক্ আইথর্ প্রথেথর্থযত্ব প্রোর্ ক্তর।  



  

2021 িাতল, ONA এর আইথর্ ক্ম নিূথচ,  ার মতযয রতয়তছ আইথর্ পরামশ ন, িুত াগ হক্থদ্র্ক্ - 

র্াগথরক্ত্ব, আপতেি ইথমতগ্রশর্ হক্ািন, োেবয আইথর্ পথরতেবা প্রক্ল্প এবং অর্যার্য থবতশে 

উতেযাগ 28,000 টিরও হবথশ অথভবািী ক্লাতয়ন্টতক্ থবর্ামূতলয আইথর্ স্ক্রীথর্ং এবং পরামশ ন, 

আপর্ার অথযক্ার জার্ুর্ প্রথশযণ, অথভবাির্ আতবের্ ি ায়ো, এবং অর্যার্য থবর্ামূতলয 

আইথর্ পথরতেবা।  

  

এই আইথর্ পথরতেবাগুথলর িুত াগ হপতে, হ  হক্উ োর থর্ক্িেম আইথর্ হিবা প্রোর্ক্ারী বা 

আইথর্ থক্লথর্তক্ পরামতশ নর জর্য 1-800-566-7636 র্েতর থর্উ আতমথরক্ার্  িলাইতর্ ক্ল 

ক্রতে পাতরর্। থর্উ আতমথরক্ার্ি  িলাইর্ হিামবার হিতক্ শুিবার িক্াল 9:00িা হিতক্ রাে 

8:00িা প নন্ত ক্াজ ক্তর। িমস্ত ক্ল হগাপর্ীয় রািা  য়। 200 টির হবথশ ভাোয় িা া য পাওয়া 

 াতব। আতরা েতিযর জর্য এিাতর্ https://dos.ny.gov/office-new-americans িুইিার 

@NYSNewAmericans অিবা হিিবুতক্ https://www.facebook.com/NYSNewAmericans 

ONA থভক্রজি বা িতলা ক্রুর্।  
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