
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/17/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন অবভিাসীম্বদরম্বক কর্ নসংস্থার্ খ ুঁজম্বত সা ায্ে করার জর্ে হেটজ ম্বে 

কর্ নসূবি সম্প্রসারণ সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

4.38 বর্বলয়র্ ডলাম্বরর অর্ দার্ বর্উ ইয়ম্বকন উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন অবভিাসীম্বদর হেোগত 

প্রবেক্ষণ এিং িাকবরম্বত হেসম্বর্ম্বের হক্ষম্বে স ায়তা করম্বি  

  

উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন অবভিাসীম্বদর জর্ে হেোগত োিওম্বয় কর্ নসূবির সম্প্রসারণ 

অবভিাসীম্বদর জর্ে কর্ীম্বদর উন্নয়র্ কর্ নসূবি েক্তিোলী করার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 

অঙ্গীকারািদ্ধতার সম্বঙ্গ হয্াগ  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ র্তুর্ আমেথরক্ার্মেরমক্ তামের েক্ষতা ও অথভজ্ঞতার সমে থেমল 

যায় এের্ ক্ে নসংস্থার্ খ ুঁমজ থর্মত সা াযয ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেমের উচ্চ েক্ষতাসম্পন্ন 

অথভবাসীমের জর্য হেশাগত োিওময় (New York State Professional Pathways for High-

Skilled Immigrants) ক্ে নসূথি সম্প্রসারণ ক্রার হ াষণা থেময়মের্। এই ক্ে নসূথি সম্প্রসারমণর 

অংশ থ মসমব থর্উ ইয়মক্ন ক্রেবর্ নোর্ সংখযক্ উচ্চ েক্ষতাসম্পন্ন অথভবাসীর জর্য হেশাগত 

প্রথশক্ষণ এবং ক্ে নসংস্থার্ প্রাথির হক্ষমে স ায়তা ক্রার জর্য ক্থেউথর্টেথভথিক্ হসবা 

প্রোর্ক্ারীমেরমক্ হেমের ত থবল হিমক্ হোে 4.38 থেথলয়র্ ডলার অর্ োর্ প্রোর্ ক্রা  ময়মে। 

এসব অর্ োর্ থতর্ বের সেময়র েমর্য প্রোর্ ক্রা  মব এবং থর্উ ইয়ক্ন হেমের অথিস ির থর্উ 

আমেথরক্ান্স (Office for New Americans) ক্তত নক্ বরাদ্দ ক্রা  মে। হেশাগত োিওময় 

ক্ে নসূথির সম্প্রসারণ অথভবাসীমের জর্য হেমের ক্েীমের উন্নয়র্ ক্ে নসূথি শক্তিশালী ক্রার 

জর্য গভর্ নর হ াক্মলর অেীক্ারাবদ্ধতার সমে হযাগ  মে, হয থবষয়টে 2022 সামলর হেে অব 

েযা হেে ভাষমণ প্রিে তুমল র্রা  ময়থেল।  

  

"বহু প্রজন্ম র্মর, থর্মজমের ও থর্মজমের েথরবামরর জর্য এক্টে উন্নত জীবর্ গমে তুলমত থর্উ 

ইয়মক্ন আসা অথভবাসীমের ক্ম ার েথরশ্রে ও থর্মবথেত প্রমিষ্টা আোমের হেেমক্ আজমক্র এই 

রূে থেময়মে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "উচ্চ েক্ষতাসম্পন্ন অথভবাসীমের জর্য হেশাগত 

োিওময় ক্ে নসূথি সম্প্রসারণ ক্রার োর্যমে, আেরা আোমের হেমে র্তুর্ আমেথরক্ার্মের 

জর্য আোমের স ায়তা শক্তিশালী ক্রথে এবং অথভবাসীমেরমক্ ক্েীেমল হযাগ হেওয়া এবং থর্উ 

ইয়মক্নর স্বপ্ন েূরমণ সমিষ্ট  ওয়ার জর্য তামের প্রময়াজর্ীয়  াথতয়ারগুমলার সমে সংয ি ক্রথে।"  

  



2021 সামল প্রিে িাল   ওয়া NYS হেশাগত োিওময় ক্ে নসূথি প্রািীমের ক্তিথর্ং, প্রথশক্ষণ 

এবং/অিবা ে র্রায় হক্রমডর্থশয়াল প্রোর্ ক্রা এবং হেেজ মে উচ্চ প্রময়াজর্ িাক্া 

অঞ্চলগুমলামত থর্ম্ন-আময়র অথভবাসীমের জর্য ক্ে নসংস্থার্ প্রাথির স মযাগ-স থবর্া শর্াি ক্রার 

োর্যমে উচ্চ েক্ষতাসম্পন্ন অথভবাসীমেরমক্ হেশাগত উন্নয়মর্র হক্ষমে প্রথতবন্ধক্তাগুমলা 

অথতক্রে ক্রমত সা াযয ক্মর। এই ক্ে নসূথি থর্উ ইয়ক্ন হেমে বতনোমর্ উচ্চ েক্ষতাসম্পন্ন ক্েীর 

প্রময়াজর্ রময়মে এের্ খাতগুমলার জর্য স থর্থেনষ্টভামব ততথর ক্রা  ময়মে, হযসব খামতর েমর্য 

স্থােতয, প্রমক্ৌশল, তিয প্রয ক্তি, থশক্ষা, হসাশযাল ওয়াক্ন, অি নর্ীথত, বযবসা বযবস্থাের্া ও 

সাংবাথেক্তা অন্তভুনি রময়মে।  

  

হেশাগত োিওময় ক্ে নসূথি ইমতােমর্য এটের প্রিে বেমর থর্উ ইয়ক্ন হেমের বহু অথভবাসীর 

জর্য িেৎক্ার সািলয থর্ময় এমসমে। 31 জার্ য়াথর, 2023 তাথরখ েয নন্ত, হেশাগত োিওময় 

ক্ে নসূথির হর্ততস্থার্ীয় সংস্থা আেওয়াডনথল হলাবামলর (Upwardly Global) তিয অর্ যায়ী, 282 জর্ 

িাক্থর প্রতযাশী এই ক্ে নসূথিমত ভথতন  ময়মের্ এবং য িরামের িাক্থরর প্রস্তুথত সংক্রান্ত প্রথশক্ষণ 

ও হক্াথিং হেময়মের্, এবং 88 জর্ িাক্থর প্রতযাশী হেশাগত েয নাময়র অবস্থামর্ থর্য ি  ময়মের্ 

এবং হেসমেন্ট িলোর্ রময়মে। এই ক্ে নসূথির অংশগ্র ণক্ারীমেরমক্ অবশযই য িরামে ক্াজ 

ক্রার জর্য অর্ মোের্প্রাি  মত  মব।  

  

অথিস ির থর্উ আমেথরক্ান্স (Office for New Americans, ONA) ক্তত নক্ বরাদ্দক্ত ত এসব 

র্তুর্, সম্প্রসারণক্ত ত অর্ োমর্র আওতায়, আেওয়াডনথল হলাবালমক্ ক্ে নসূথি সম্পমক্ন 

থেক্থর্মেনশর্া এবং ONA জব হক্ািমের এক্টে হর্েওয়াক্নমক্ হেেজ মে প্রয ক্তিগত স ায়তা 

প্রোর্ ক্রার োর্যমে হেশাগত োিওময় ক্ে নসূথির হর্ততস্থার্ীয় সংস্থা থ মসমব ক্ায নক্রে অবযা ত 

রাখার জর্য ত থবল প্রোর্ ক্রা  মব। হসইসামি, অর্যার্য অলাভজর্ক্ সংস্থাগুমলামক্ হেমের 

থবথভন্ন অঞ্চমল ONA জব হক্াি সংস্থা থ মসমব োথয়ত্ব োলমর্র জর্য ত থবল প্রোর্ ক্রা  মব, 

হযখামর্ লং আইলযান্ড এই ক্ে নসূথি সম্প্রসারমণর আওতায় র্তুর্ অঞ্চল থ মসমব হযাগ  ময়মে।  

  

থর্ম্নথলথখতরা হেশাগত োিওময় ক্ে নসূথির অংশীোর:  

• হেেজ মে হর্ততস্থার্ীয় সংস্থা: আেওয়াডনথল হলাবাল  

• ONA জব হক্াি - ব্রুক্থলর্/ক্ ইন্স: আেওয়াডনথল হলাবাল  

• ONA জব হক্াি - ব্রঙ্কস, েযার্ াের্, েযামের্ আইলযান্ড: আেওয়াডনথল হলাবাল  

• ONA জব হক্াি - রাজর্ার্ী অঞ্চল: ইউ.এস. ক্থেটে ির থরথিউক্তজ অযান্ড ইথেগ্রযান্টস  

• ONA জব হক্াি - হসন্ট্রাল NY: ইন্টারমিইি ওয়াক্নস  

• ONA জব হক্াি - লং আইলযান্ড: হক্ন্দ্রীয় আমেথরক্ার্ থরথিউক্তজ হক্ন্দ্র (CARECEN)  

• ONA জব হক্াি - হো াক্ ভযাথল: েযা হসন্টার  

• ONA জব হক্াি - ওময়োর্ ন NY: ইন্টারর্যাশর্াল ইর্থেটেউে অব বামিমলা  

  

হেশাগত োিওময় ক্ে নসূথি সম্পমক্ন আমরা তিয এবং ক্ীভামব আমবের্ ক্রমত  মব হস তিয 

এখামর্ োওয়া যামব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Fnews%2Fimmigrant-heritage-month-new-york-state-office-new-americans-announces-12-million-help-high&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb5c91a6260e8491d48b008db111559e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122555627353831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q0O0uns2dKuWB1qYisqWqx7sXuziF1fqf39M8sZ%2Fm7s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Fprofessional-pathways-high-skilled-immigrants-ona-job-coach-locations&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb5c91a6260e8491d48b008db111559e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122555627353831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lakEPBTLrbAukr1G1CcIzJE07AsogjI6018gVOgO1To%3D&reserved=0


বর্উ ইয়কন হেম্বটর হসম্বেটাবর অি হেট রিাটন হজ. রডবরম্বগজ িম্বলর্, "থর্উ ইয়মক্ন, 

আেরা অথভবাসীমের এবং আোমের হেে ও হেমশর জর্য তামের সেস্ত অবোমর্র গুরুত্বমক্ 

স্বীক্ত থত হেই। তব ও, অমর্ক্ হবথশ র্তুর্ আমেথরক্ার্ অসংখয প্রথতবন্ধক্তার সম্ম খীর্  য় যা 

তামের থর্মজমের ও থর্মজমের েথরবামরর জর্য উন্নত জীবর্ গমে হতালামক্ ক্ট র্ ক্মর তুমলমে। 

অথিস ির থর্উ আমেথরক্ান্স-এর হেশাগত োিওময় ক্ে নসূথি সম্প্রসারণ ক্রার োর্যমে আেরা 

থর্উ ইয়মক্নর অথভবাসীমের ক্ষেতায়র্ ও উন্নথতসার্র্ ক্রথে এবং তামেরমক্ বতনোর্ িাক্থরর 

বাজামর সিল  ওয়া ও সেতক্তদ্ধ অজনমর্র জর্য তামের প্রময়াজর্ীয় েক্ষতা ও সংস্থার্সেূ  প্রোর্ 

ক্রথে।"  

  

আেওয়াডনবল হলািাম্বলর হপ্রবসম্বডে ও CEO ক্তজর্া োউস-বভলর্ার িম্বলর্, "য িরামে 

থর্মজমের জীবর্ ও ক্যাথরয়ার ে র্রায় শুরু ক্রমত যাওয়া অথভবাসী ও শরণািীমেরমক্ স ায়তা 

ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেমের প্রমিষ্টায় হর্ততত্ব থেমত োরা এক্টে সম্মার্জর্ক্ থবষয়। র্বাগতরা 

প্রায় হক্ষমেই থর্মজমের হেশ হিমক্ থবস্ততত থশক্ষা ও অথভজ্ঞতা সমে থর্ময় আমসর্ থক্ন্তু 

য িরামের িাক্থর বাজামর থর্মজমের েক্ষতার েূলযায়র্  মত হেমখর্ র্া। হেশাগত োিওময় 

ক্ে নসূথির সম্প্রসারণ অথভবাসী ও শরণািী ক্থেউথর্টের সম্ভাবর্া উন্নত ক্রার জর্য এক্টে 

বযথতক্রেী েমডল থ মসমব ক্াজ ক্রমে, যা আেওয়াডনথল হলাবামল আোমের ক্ামজর এক্টে 

স্তম্ভ।"  

  

ইোরর্োের্াল ইর্বেটটউট অি িাম্বেম্বলার (International Institute of Buffalo) 

এক্তিবকউটটভ বডম্বরক্টর হজবর্োর বরম্বজা-হিাই িম্বলর্, "হেশাগত োিওময় ক্ে নসূথির সমে 

ONA জব হক্াি অংশীোর থ মসমব ক্াজ ক্রা অবযা ত রাখমত হেমর ইন্টারর্যাশর্াল 

ইর্থেটেউে অব বামিমলা আর্ক্তিত। এই ক্ে নসূথি ওময়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন অঞ্চমল োরুণ সিলতা 

হেময়মে। 2021 সাল হিমক্, 45 জর্ অংশগ্র ণক্ারীমক্ এই ক্ে নসূথিমত গ্র ণ ক্রা  ময়মে এবং 

13 জর্ তামের ক্ামজর েূল খাতগুমলামত ক্ে নসংস্থার্ খ ুঁমজ হেময়মের্, যার েমর্য হেথডমক্ল, 

আইটে, থির্যান্স, ও হসাশযাল ওয়াক্ন অন্তভুনি রময়মে। আেরা অথিস ির থর্উ আমেথরক্ান্স-এর 

সমে আোমের অংশীোথরত্বমক্ গুরুত্ব থেই এবং এই অতযন্ত গুরুত্বেূণ ন ক্ে নসূথির অবযা ত হবমে 

উ ার জর্য উেথসত।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হেোগত োিওম্বয় কর্ নসূবিম্বত অংেগ্র ণকারী জ য়ার্ হিলট্রার্ 

কোরার্জা িম্বলর্, "আমেথরক্ামত আোর প্রিে িাক্থর খ ুঁমজ োওয়ার সেয় আেওয়াডনথল 

হলাবাল আোর সবমিময় ভামলা বন্ধ র ভূথেক্া োলর্ ক্মরমে; আথে এই হক্াম্পাথর্র সবার প্রথত 

ক্ত তজ্ঞ, তমব থবমশষ ক্মর আোর জব হক্ামির প্রথত ক্ত তজ্ঞ, থযথর্ আোমেরমক্ সট ক্ 

থেক্থর্মেনশর্া থেময়মের্ এবং আোর সব সমি  থক্ভামব থর্রসর্ ক্রমত  মব তা জার্মতর্। আথে 

সথতযই ক্ত তজ্ঞ, এবং আথে জাথর্ হয আথে সবসেয় আোর সব অথভবাসী বন্ধ মের ক্ামে 

আেওয়াডনথল হলাবালমক্ স োথরশ ক্রমবা ক্ারণ এই যাো আোমের জর্য অতো স জ থক্েু 

র্য়। আের্ামের অবোমর্র ক্ারমণ, আেরা আোমের স্বপ্ন ও লক্ষযগুমলা েূরণ ক্রমত োরথে।"  

  

বর্উ ইয়কন ইবর্ম্বগ্রের্ হকায়াবলের্ (New York Immigration Coalition)-এর 

এক্তিবকউটটভ বডম্বরক্টর র্ রাদ আওয়াম্বদ  িম্বলর্, "ইথত াসবযােী থর্উ ইয়ক্ন হেেমক্ গমে 

হতালার জর্য অথভবাসীমের অতযন্ত গুরুত্বেূণ ন অবোর্মক্ স্বীক্ত থত হেওয়ার জর্য আেরা গভর্ নর 



হ াক্লমক্ র্র্যবাে জার্াই। আোমের র্বাগতমের ক্থেউথর্টেমত থবথর্ময়াগ ক্রার োর্যমে, থতথর্ 

আমরা হবথশ সংখযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসী যামত ক্েীেমল প্রমবশ ক্রার জর্য প্রময়াজর্ীয় েক্ষতা 

অজনর্ ক্রমত োমর এবং বতনোর্ ও ভথবষযমতর অি নর্ীথতমক্ সেতদ্ধ ক্মর তুলমত োমর হস থবষয়টে 

থর্ক্তিত ক্রমের্। সট ক্ ক্ে নসংস্থার্ খ ুঁমজ হর্ওয়া এক্টে োর্সম্মত জীবর্ গ র্, েথরবার ও 

ক্থেউথর্টেগুমলামক্ থস্থথতশীল ক্রা, এবং এক্ইসামি থর্উ ইয়মক্নর বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুমলা এবং 

আোমের অি নর্ীথতর স্বাস্থয থর্ক্তিত ক্রার এক্টে অেথর ায ন অংশ।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে অথিস ির থর্উ আমেথরক্ান্স, যা 2012 সামল প্রথতটষ্ঠত,  ল হেমশর প্রিে 

থবথর্বদ্ধভামব ততথর অথভবাসী েথরমষবার অথিস। ONA সেস্ত র্তুর্ আমেথরক্ার্মের থবথভন্ন 

র্রমর্র থবর্ােূমলযর েথরমষবা অযামেস এবং হর্থভমগে ক্রমত স ায়তা ক্মর এবং 

সম্প্রোয়থভথিক্ প্রোর্ক্ারীমের তার রাজযবযােী হর্েওয়ামক্নর োর্যমে স ায়তা ক্মর।  

  

স ায়তার প্রময়াজর্ এের্ অথভবাসীমের জর্য বা ONA-এর হপ্রাগ্রােগুথলর সামি সংমযাগ ক্রমত, 

থর্উ আমেথরক্ার্স  েলাইমর্ ক্ল ক্রুর্ 1-800-566-7636 র্ম্বমর সক্াল 9:00 হিমক্ রাত 8:00 

েয নন্ত, হসােবার হিমক্ শুক্রবার৷ সেস্ত ক্ল হগাের্ীয় রাখা  য়। 200 টের হবথশ ভাষায় সা াযয 

োওয়া যামব। আমরা তমিযর জর্য, https://dos.ny.gov/office-new-americans-এ থভক্তজে ক্রুর্ 

অিবা ONA-হক্ অর্ সরণ ক্রুর্ েুইোমর (Twitter) @NYSNewAmericans-এ অিবা হিসব মক্ 

(Facebook) https://www.facebook.com/NYSNewAmericans-এ।  
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