
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
স্টেট জমু্বে অবভিাসীম্বের সহায়তা করার জর্ে 19 জর্ পরূ্নকালীর্ অবভিাসর্ অোটবর্ন বর্িনাচম্বর্র 

বিষয় গভর্নর কুওম্বমা স্ট াষর্া কম্বরর্  
  

স্টেম্বটর প্রবতটি অঞ্চম্বল অবভিাসীম্বের বির্ামূম্বলে স্টসিা প্রোম্বর্র জর্ে অবিস ির বর্উ 
আম্বমবরকার্স (Office for New Americans, ONA) অপরচুবর্টি স্টসন্টাম্বরর সাম্বে যকু্ত হম্বয় 

বর্ম্বিবেত আইবর্ পরামেনোতাগর্ োকম্বির্  
  

  
স্টেটের সব অঞ্চটে অভিবাসীটের ভবনামূটেে স্টসবা ও প্রটয়াজনীয় সহায়তা প্রোটনর জনে গিননর 
অোনু্ড্র এম. কুওটমা আজ 19 জন অভিজ্ঞ, ভনটবভেত অভিবাসন অোেভননটে পূর্নোেীন আইভন 
পরামর্নে ভহটসটব ভনবনাচটনর স্ট াষর্া ভেটয়টেন। এই অোেভননবৃন্দ স্টেে জটুে গিননর কুওটমার অভিস 
ির ভনউ আটমভরোনস এর অপরচুভনটি স্টসন্টারগুটোর সাটে যুক্ত হটয় োজ েরটবন।  
  
"যখন স্টিডাটরে প্রর্াসন এেটি স্টেয়াে ভনমনার্ ও স্টের্ জটুে অভিবাসীটের অভিোর খবন েরার 
স্টচষ্টা েরটে, তখন এসব ভনউ ইয়েন বাসীগর্ যাটত েটর তাটের অভিোর ও আইভন ভবেল্প সম্পটেন  
ভনভিত হন স্টস জনে ভনউ ইয়েন  সহায়তা ও সুরক্ষাটে অগ্রাভিোর ভেটে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"স্টেে জটুে স্টযসব অভিবাসী সহায়তা অটেষর্ েরটেন তাটের জনে এই অোেভননবৃন্দ ও তাটের মূে 
সংস্থা এেটি ভবশ্বস্ত উৎস ভহটসটব ভবটবভচত হটব।"  
  
"অগভর্ত রাটের নাগভরে অভিোর পাওয়ার (naturalization) অনুষ্ঠাটন অংর্ ভনটয় আভম ভনটজর 
স্টচাটখ স্টেটখভে েীিাটব অভিস ির ভনউ আটমভরোনস মানুষটের প্রভতবন্ধেতা পার হটত সাহাযে 
েটর", স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে স্টহাচুল িম্বলর্। "আমাটের নবীন আটমভরোনরা স্টয সংগ্রাটমর 
সমু্মখীন স্টহান তাটত স্টেেবোপী অপরচুভনটি স্টসন্টারগুটোর পূর্নোেীন অভিবাসন অোেভননগর্ সহায়তা 
েরটবন এবং আমাটের েভমউভনটিটত অভিোর ও সুরক্ষা ভনভিত েরটত তাটের স্টয স্টসবার 
প্রটয়াজন তা অোেভননগর্ প্রোন েরটবন। স্টযখাটন স্টিডাটরে সরোর অভিবাসী ভর্শু ও পভরবার 
স্টেটে মুখ ভিভরটয় ভনটয়টে, স্টসখাটন আমরা আমাটের সংসৃ্কভত এবং ববভচত্র্েটে আভেঙ্গন েরা চাভেটয় 
যাভে যা আমাটের এম্পায়ার স্টেে ভহটসটব গটে স্টতাটে।"  
  
"এ নতুন আইভন পরামর্নোতাটের সাটে োজ েরটত এবং স্টেেবোপী অগভর্ত পভরবারটে সাহাযে 
েরটত অভিস ির ভনউ আটমভরোনস অিীর হটয় আটে", স্টেট স্টসম্বেটাবর স্টরাসার্া স্টরাসাম্বো 
িম্বলর্। "গিননর কুওটমার স্টনতৃটে, ভনউ ইয়েন  স্টেটে অভিবাসীটের স্বাগত জানাটত আমরা এেটি 
মটডে বতভর েটরভে যা পুটরা স্টের্ জটুে অনুেরর্ীয় হওয়া উভচত।"  
  



 

 

অভিস ির ভনউ আটমভরোনস (ONA) অপরচুভনটি স্টসন্টাটরর সাটে যুক্ত হটয় স্টেটের প্রভতটি 
অঞ্চটে ভনবনাভচতরা ভনটবভেত আইভন পরামর্ন প্রোন েরটবন:  

• েোভপোে অঞ্চে – উইটমন’স বার অোটসাভসটয়র্ন ভেগোে প্রটজক্ট, ইনেটপনাটরটেড 
(Women's Bar Association Legal Project, Inc.) (2 জন অোেভনন)  

• নেন োভি – ফ্রোংে এইচ. ভহচেে ভেগোে এইড স্টসাসাইটি (Frank H. Hiscock 
Legal Aid Society) (2 জন অোেভনন)  

• স্টমাহাওে িোভে - ফ্রোংে এইচ. ভহচেে ভেগোে এইড স্টসাসাইটি (2 জন 
অোেভনন)  

• স্টসিাে ভনউ ইয়েন  - ফ্রোংে এইচ. ভহচেে ভেগোে এইড স্টসাসাইটি (2 জন 
অোেভনন)  

• সাউোনন টিয়ার - জাভনন'স এন্ড ভরভিউভজ সাভিন টসস (Journey's End Refugee 
Services) (2 জন অোেভনন)  

• ভিঙ্গার স্টেেস - জাভনন'স এন্ড ভরভিউভজ সাভিন টসস (2 জন অোেভনন)  
• ওটয়োনন ভনউ ইয়েন  - জাভনন'স এন্ড ভরভিউভজ সাভিন টসস (2 জন অোেভনন)  
• হাডসন িোভে - েোেভেে চোভরটিস েভমউভনটি সাভিন টসস (Catholic Charities 

Community Services), আচন ডাটয়াভসস অব ভনউ ইয়েন  (2 জন অোেভনন)  
• েং আইেোন্ড - ভনউ ইয়েন  ভেগোে অোভসেোন্স গ্রুপ (New York Legal 

Assistance Group, NYLAG) (1 জন অোেভনন)  
• ভনউ ইয়েন  ভসটি - ভনউ ইয়েন  ভেগোে অোভসেোন্স গ্রুপ (NYLAG) (2 জন 

অোেভনন)  
  
এই ভনবনাচনটি ভডটসম্বর মাটস জাভর েরা অভিবাসীটের স্টসবা প্রোনোরীটের আটবেটনর অনুটরাটি 
(Request for Application, RFA) সহায়তা েরার জনে ONA স্টেেবোপী আইভন প্রযুভক্তগত 
সহায়তা অনুটরাি এর মািেটম েরা হটয়টে ।  
  
ONA আইভন পরামর্নোতারা তাটের েভমউভনটির অভিবাসীটের চাভহো পূরটর্র জনে তাটের অঞ্চটে 
ভ্রমর্ েরটবন এবং প্রভতটি অঞ্চটের মটিে েভমউভনটি-ভিভিে সংস্থাসমূটহর আইভন ভিভনটে স্টসবা 
পাওয়া যাটব। স্টযসব গ্রাহটের সরাসভর প্রভতভনভিে েরোর তারা স্টসটি পাটব এবং ONA আইভন 
পরামর্নোতারা আইভন স্টসভমনার ও েমনর্াোর আটয়াজন েরটব। অনুোন প্রাপ্তরা ইংটরভজ িাষা 
বেটত পাটর না এমন নতুন আটমভরোন মটেেটের অনবুাে ও বোখো প্রোন েরটব।  
  
ONA আইভন পরামর্নেরা অভিবাসন সম্পভেন ত মামোয় অভিবাসীটের সরাসভর প্রভতভনভিে েরটবন 
এেটি "সাবনজনীন প্রভতভনভিে" মটডে বেবহার েরটবন যা ভনউ ইয়েন  স্টেটের স্টযটোটনা স্টযাগে 
অভিবাসীটের আইভন প্রভতভনভিে প্রোন েরটব।  
  
আপটেে অঞ্চটের প্রটতেে ONA আইভন পরামর্নোতা এেই সমটয় 15 স্টেটে 20 জন গ্রাহটের 
মামোর প্রভতভনভিে েরটবন। ডাউনটেে ONA আইভন পরামর্নোতা ভনভেনষ্ট অঞ্চেটিটে 12 স্টেটে 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-expansion-services-immigrant-community-through-office-new-americans-0
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-expansion-services-immigrant-community-through-office-new-americans-0
https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-38/Final%20Legal%20Counsel%20RFA%2020181212.pdf
https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-38/Final%20Legal%20Counsel%20RFA%2020181212.pdf
https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-38/Final%20Legal%20Counsel%20RFA%2020181212.pdf
https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-38/Final%20Legal%20Counsel%20RFA%2020181212.pdf
https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-38/Final%20Legal%20Counsel%20RFA%2020181212.pdf
https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-38/Final%20Legal%20Counsel%20RFA%2020181212.pdf


 

 

20টি মামোর প্রভতভনভিে েরটবন। ONA আইভন পরামর্নোতা েতৃন ে প্রেি অভিবাসন আইভন 
স্টসবার মটিে ভনম্নভেভখত মামো ও স্টসবা অন্তগনত োেটব, তটব সীমাবদ্ধ োেটব না:  

• বর্র্বোটে আগমটনর জনে ভবেভম্বত পেটক্ষপ (Deferred Action for Childhood 
Arrivals)  

• আশ্রয়টেন্দ্র  
• U ভিসা  
• T ভিসা  
• অস্থায়ী সুরভক্ষত অবস্থা  
• ভবটর্ষ অভিবাসী ভেটর্ার অবস্থা  
• নারীর প্রভত প্রভতভহংসা আইন  
• োযনিারা অপসারর্, স্টযগুটো বতন মাটন আেোটনা হটয়টে বা হয়ভন, যাটের পূটবনই 

অপসারটর্র ভনটেনর্ ভেে স্টসগুটোসহ  
• োটজর অনমুভত  
• বন্ড শুনাভন  
• অভিবাসন স্টবাডন  আভপে  
• স্টিডাটরে মামো  
• অভগ্রম পোটরাে  
• পভরবাটরর পুনভমনেন  
• পভরবার-ভিভিে অভিবাসন  
• রাটের নাগভরে অভিোর পাওয়ার জটিে প্রভিয়া  
• পভরবাটরর অভিিাবেে  

  
সেে স্টসবা মটেেটে ভবনামূটেে প্রোন েরা হটব।  
  
পমু্বয়ম্বতন া বরকার্ / বহস্পাবর্ক টাস্ক স্টিাসন (Puerto Rican/Hispanic Task Force) এর সভাপবত, 
অোম্বসেবলওমোর্ মাবরতজা স্টেবভলা িম্বলর্, "এ সেে অোেভননগর্ তারা তাটের েভমউভনটিটে 
ভচটনন এবং অগভর্ত ভনউ ইয়েন বাসীটের জনে তারা হটে ভবশ্বস্ত েন্ঠ। স্টেেবোপী এই অসািারর্ 
োটজর জনে আভম গিননর কুওটমা এর অভিস ির ভনউ আটমভরোনসটে সািুবাে জানাই এবং 
অভিবাসীটের সহায়তা েরটত আমাটের অবোহত প্রভতশ্রুভতর পটে এই ভনটবভেতপ্রার্ অোেভননটের 
স্বাগত জানাই।"  
  
ব্ল্োক, পমু্বয়ম্বতন া বরকার্, বহস্পাবর্ক অোন্ড এবেয়ার্ স্টলবজসম্বলটিভ ককাস এর সহ-সভাপবত, 
বসম্বর্টর লুইস স্টসপলুম্বভো িম্বলর্, "গিননর কুওটমা এর অভিস ির ভনউ আটমভরোনস স্টেেবোপী 
েভমউভনটিসমূটহ র্ভক্তর্ােী ভিভি প্রভতষ্ঠা েটরটে, স্টযখাটন স্টোন িয়-িীভত োোই প্রেৃত সাহাযে 
পাটবন বটে আমাটের অভিবাসী প্রভতটবর্ীরা জাটনন। ONA অপরচুভনটি স্টসন্টাটরর সাটে যুক্ত হটয় 
আইভন স্টসবা প্রোন েরার জনে এই চমৎোর স্টসবা প্রোনোরী ভনবনাচন এোই প্রমার্ েটর স্টয ভনউ 
ইয়েন  স্টেটের সেে অভিবাসীর জীবন উন্নত েরটত ভনটয়াভজত।"  
  



 

 

স্টেট অোম্বসেবলর বর্উ আম্বমবরকার্স টাস্কম্বিাম্বসনর সভাপবত, অোম্বসেবল সেসে বভক্টর এম. 
বপকাম্ব ন্ া িম্বলর্, "মাভেন ন যুক্তরাটের অভিবাসীরা প্রায়র্ই ববি আইভন সহায়তার উৎস ও 
ভনটেন ভর্োর অিাটব োটেন। এই ঊভনর্জন আইনজীবী ভনটয়াগ এবং তারা পুটরা ভনউ ইয়েন  স্টেে 
জটুে এেটি ভবসৃ্তত তাভেোর আইভন স্টসবা ভবনামূটেে প্রোন েরটব তা ভনভিত েরার জনে আভম 
গিননর কুওটমা ও েে অভিস ির ভনউ আটমভরোনসটে িনেবাে জানাটত চাই। ভনউ ইয়েন  স্টেেটে 
অভিবাসীটের জনে এেটি ভনরাপে আশ্রয়স্থে ভহটসটব বতভর েরা অবোহত রাখটত আরও নতুন পন্থা 
অটেষটর্ আভম গিননর কুওটমা ও েে অভিস ির ভনউ আটমভরোনস এর সাটে োজ েরার 
প্রতোর্ায় োেব।"  
  
উইম্বমর্’স িার অোম্বসাবসম্বয়ের্ বলগোল প্রম্বজক্ট ইর্কম্বপনাম্বরট (Women's Bar Association Legal 
Project, Inc.) এর বর্িনাহী পবরচালক বলসা বিস্ক িম্বলর্, "স্টেে জটুে অভিবাসীটের অভতভরক্ত 
আইভন সহায়তা প্রোটনর প্রটয়াজনীয়তা উপেভি েরার জনে আমরা গিননর কুওটমার প্রভত েৃতজ্ঞ 
এবং জটিে আইভন সমসোসমূহ সমািাটনর জনে এসব সংস্থাটনর সম্প্রসারর্ েরটত এবং যারা এই 
স্টেটর্ ভনরাপে ও সুরভক্ষত জীবন খুুঁজটেন তাটের জনে ভনউ ইয়েন টে এেটি স্বাগতপূর্ন স্থান ভহটসটব 
বতভর েরা অবোহত রাখটত আমাটের েভমউভনটি অংর্ীোরটের সাটে োজ েরটত আমরা উন্মখু 
হটয় আভে।"  
  
িোাংক এইচ. বহচকক বলগোল এই্ স্টসাসাইটির বর্িনাহী পবরচালক, সভাপবত ও প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া বলন্ডা স্টগহরর্ িম্বলর্, "ভনউ ইয়েন  স্টেে অভিস অব ভনউ আটমভরোনস এর অেনায়ন 
গ্রহর্ েটর আমরা আনভন্দত, আপটেে ভনউ ইয়টেন  যারা জরুভর এবং স্টর্াচনীয় আইভন পভরর্ভতটত 
রটয়টেন এবং আমাটের সাহাটযের প্রটয়াজন আটে এমন হাজারটি পভরবারটে ভহচেে ভেগোে এইড 
স্টসাসাইটির পক্ষ স্টেটে সহায়তা েরার এই অেনায়ন সম্ভব েরটব। স্টয সব বেভক্ত তাটের জীবটনর 
সবটচটয় েঠিনতম সময় পার েরটে, তারা এই 'Rapid Response (দ্রুত সাোোন)' তহভবটের 
োরটর্ এখন সুরভক্ষত জীবন যাপটনর জনে ভবটর্ষজ্ঞ আইভন সহায়তা ও আমাটের েভমউভনটিটত 
িেপ্রসূ জীবন োি েরটব।"  
  
জাবর্ন’স এন্ড বরবিউবজ সাবভন ম্বসস ইর্কম্বপনাম্বরম্বট্ (Journey's End Refugee Services, Inc.) এর 
বর্িনাহী পবরচালক, কোম্বরর্ এম. অোম্বন্ডাবলর্া স্কট িম্বলর্, "অভিবাসী ও অভিবাসী েভমউভনটিটে 
মূেেবান ভহটসটব মটন েরা ও আমাটের বৃহৎ স্টেটে তাটের অবোন এবং স্টসই সাটে এসব 
েভমউভনটিসমূহ িমাগত স্টযসব অভিবাসনগত আইভন চাভহোর মুটখামুভখ হটে স্টসসব ভেেুটে 
উপেভি েরার জনে আমরা গিননর কুওটমা ও সেে ভনউ ইয়েন বাসীটে িনেবাে জানাই। স্টযসব 
অভিবাসী েভমউভনটিসমূহ পূটবন অভিবাসনগত আইভন সহায়তা প্রাপ্ত হনভন তাটেরটে ONA আইভন 
পরামর্ন েমনসূভচ সম্প্রসারটর্র মািেটম আমরা সাহাযে েরটত সক্ষম হটবা। এই জটিে োটজ অভিস 
ির ভনউ আটমভরোনস এর সাটে সহায়তা অবোহত রাখটত স্টপটর আমরা গভবনত।"  
  
আচন ্াম্বয়াবসস অি বর্উ ইয়কন  (Archdiocese of New York) এর কোেবলক চোবরটিস কবমউবর্টি 
সাবভন ম্বসস এর স্টিা ন্  সভাপবত মর্বসগর্র স্টকবভর্ সবুলভার্ িম্বলর্, "হাডসন িোভেটত অভিবাসন 
আইভন স্টসবাসমূটহর িমবিনমান চাভহোর সমটয়, এই অঞ্চটে ক্ষমতা সম্প্রসাভরত েরা জটিেতাপূর্ন। 
হাডসন িোভের অপরচুভনটি স্টসন্টাটর েইুজন অোেভননর স্টযাগোনটে আচন ডাটয়াভসস অব ভনউ ইয়েন  



 

 

এর েোেভেে চোভরটিস েভমউভনটি সাভিন টসস এর স্টবাডন  সিাপভত স্বাগত জানায় এবং ভবনামূটেে, 
গুর্মান অভিবাসন আইভন স্টসবার প্রাপেতা ভনভিত েরটত ভনউ ইয়েন  স্টেে অভিস ির ভনউ 
আটমভরোনস এর সাটে োজ েরটত আমরা প্রতোর্া জ্ঞাপন েরভে।"  
  
বর্উ ইয়কন  বলগোল অোবসেোন্স গ্রুম্বপর ইবমম্বেের্ প্রম্বটকের্ ইউবর্ম্বটর সহম্বযাগী পবরচালক 
স্টমবলসা চুয়া িম্বলর্, "অভিবাসী আমাটের প্রভতটবর্ী, আমাটের বনু্ধ এবং আমাটের পভরবার। ভনউ 
ইয়েন  ভেগোে অোভসেোন্স গ্রুটপর োটে তারা আমাটের গ্রাহেও। এই মুহূটতন , মাভেন ন যুক্তরাটে 
আমাটের অভিবাসন প্রভিয়ার অভনিয়তা এর স্টচটয় স্টবভর্ হটত পাটর না— স্বাস্থেটসবা, েমনসংস্থান, 
ভর্ক্ষার প্রাপেতা এবং এমনভে পভরবার ও েভমউভনটির সাটে মাভেন ন যুক্তরাটে অবস্থাটনর 
অভিোরটি অভনভিত। এই োরটর্ NYLAG অোেভননগর্ স্থানীয় েভমউভনটির সমু্মখিাটগ রটয়টেন, 
অভিবাসীটের আইভন েোইটয় অোেভনন তাটের পাটর্ই োুঁভেটয় আটেন। আমরা তাটের জানাটত চাই 
স্টয তারা এো নয়, তাটের জনে সাহাযে রটয়টে এবং নাগভরেে অজন টনর পে রটয়টে। 
অভিবাসীগর্, যারা আমাটের অেননীভতটত অবোন রাখটত চান এবং ভনউ ইয়েন  পভরবাটর স্টযাগ 
ভেটত ইেেু, তাটেরটে সহায়তা েরার এই গুরুেপূর্ন োজ অবোহত রাখটত তহভবে প্রোটনর জনে 
আমরা গিননর অোনু্ড্র কুওটমা ও েে অভিস ির ভনউ আটমভরোনস এর প্রভত আমরা অতেন্ত 
েৃতজ্ঞ।"  
  
অবিস অি বর্উ আম্বমবরকার্স এিাং বলিাটিন  ব্ম্বিন্স প্রম্বজম্বক্টর (Liberty Defense Project, LDP) 
িোপাম্বর  
  
ভনউ ইয়েন  স্টেটের অভিস ির ভনউ আটমভরোনস স্থাভপত হটয়ভেে েয় বের আটগ এবং এটি ভেে 
স্টেটর্র প্রেম সংভবভিবদ্ধিাটব স্থাভপত অভিবাসন স্টসবা অভিস। পুটরা স্টেটে ONA এর অপরচুভনটি 
স্টসন্টার রটয়টে যা ভনউ ইয়টেন র নতুন আটমভরোনটের আইভন স্টসবা ও সহায়তা প্রোন েরার জনে 
ভবভিন্ন েভমউভনটি ভিভিে প্রভতষ্ঠাটনর মািেটম পভরচাভেত হয়। এই সাইেগুভে হটো অভিবাসীটের 
আপন েটর স্টনওয়ার জনে এবং তাটের স্টেটে প্রটয়াজনীয় সবভেেু প্রোটনর জনে েভমউভনটির 
স্টেন্দ্রভবন্দ।ু  
  
2017 সাটে গিননর কুওটমা প্রেম ভেবাটিন  ভডটিন্স প্রটজক্ট শুরু েটরন যা ভেে স্টেটর্র প্রেম 
স্টেটের স্টনতৃোিীন সরোভর-স্টবসরোভর প্রেল্প অবস্থা ভনভবনটর্টষ সেে অভিবাসীটের আইভন স্টসবা 
প্রোটনর জনে। প্রেল্পটির প্রর্াসভনে োভয়টে আটে ONA এবং এটি আইন িামন, আইন সহায়ে, 
অোডটিাটেভস প্রভতষ্ঠান, প্রিান প্রিান েটেজ ও ভবশ্বভবেোেয় এবং বার অোটসাভসটয়র্টনর সাটে 
অংর্ীোভরটে। LDP প্রোন েরটব:  

• ভনউ ইয়েন  স্টেেজটুে অভিবাসীটের জনে ভবনামূটেে আইভন পরামর্ন ও ভিভনং।  
• ভডটপাটেন র্ন প্রভিয়ায় এবং অনোনে মামোয় সরাসভর অভিবাসীটের প্রভতভনভিে েরা।  
• অনোনে অভিবাসন সংিান্ত আইভন স্টসবা, ভবটর্ষ েটর জটিে বোপাটর সহায়তা 

েরা; এবং  
• অভিবাসী এবং েভমউভনটির জনে আপনার অভিোর জাননু (Know Your Rights) 

প্রভর্ক্ষর্।  



 

 

  
যভে স্টোটনা অভিবাসীর ভবনামূটেে আইভন সহায়তা প্রটয়াজন হয় তাহটে তাটের নতুন 
আটমভরোনটের হেোইন 1-800-566-7636 এ স্টিান েরটত বো হটে। স্টিানেটের সব তেে 
স্টগাপনীয়। 200টির স্টবভর্ িাষায় সাহাযে পাওয়া যাটব।  
  

###  
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