
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/11/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলা উদ্বাস্তু পরু্িনাসর্ সাইটগুম্বলা সংরক্ষম্বে যকু্তরাম্বের পররাে দপ্তরম্বক আহ্বার্ 

জাবর্ম্বেম্বের্  

  

উদ্বাস্তুর সংখ্ো ররকর্ন  পবরমাম্বে কবমম্বে বর্ম্বে আসার বসদ্ধাম্বের পবরম্বপ্রবক্ষম্বে প্রোসর্ স্থার্ীে 

সাইটগুম্বলা িন্ধ কম্বর বদম্বি এই উম্বদ্বগ বর্ম্বে গভর্নর, রসম্বেটাবর পম্বেওম্বক বিঠি বলম্বখ্ম্বের্  

  
  

উদ্বাস্তুর সংখ্যা ররকর্ড  পররমাণে করমণে রিণে আসার রসদ্ধাণের পররণেরিণে েশাসি স্থািীে সাইটগুণ া বন্ধ 

কণর রিণব এই উণদ্বগ রিণে গভিডর এনু্ড্র এম. কুওণমা বাণেণ া উদ্বাস্তু পিুবডাসি সাইটগুণ া সংরিণের আহ্বাি 

জারিণে রেণটর রসণেটারর মাইণক  পণেও-রক রিঠিটি র ণখ্ণেি।  

  

রিঠিটির সেূেড বােড া রিণি োপয।  

  

মািিীে মাইণক  পণেও  

রসণেটারর অব রেট  

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র িপ্তর (U.S. Department of State)  

2201 C Street, NW  
Washington, DC 20520  
  

রেে রসণেটারর পণেও:  

  

আরম জািণে রপণররে রয েশাসি উদ্বাস্তুর সংখ্যা ররকর্ড  পররমাে করমণে রিণে আসার অণযৌরক্তক পণিণিণপর 

পররণেরিণে রেট রর্পাটড ণমন্ট বেড মাণি বাণেণ া-রে উদ্বাস্তু পুিবডাসি সাইণটর সংখ্যা কমাণিার রিো-ভাবিা 
করণে। আমাণির করমউরিটিণে উদ্বাস্তুণির স্বাগে জািাণিার েণোজিীে কাযডেম অবযাহে রাখ্ণে রবিযমাি 

িারটি পুিবডাসি সংস্থা িা ু রাখ্া অেীব গুরুত্বপূেড।  

  

উদ্বাস্তুণির সে ভাণব িেুি পররণবণশর সাণে খ্াপ খ্াইণে রিণে এবং এই অঞ্চ টির পুিরুজ্জীবণি সহােোর 

কাণজ এসব সংস্থার বযাপক অবিাি রণেণে। রবগে পাাঁি বের ধণর, এক-েৃেীোংণশরও রবরশ উদ্বাস্তু রিউ ইেকড  
রেট-এ পুিবডারসে হণেণে, অেবা 6,298 জি র াক বাণেণ া অঞ্চণ  এণসণে। পুিবডাসি সংস্থাগুণ া হাজাণরা 
উদ্বাস্তুণক িাকুরর খ্ুাঁণজ রপণে সহােো কণরণে এবং উদ্বাস্তুরা যাণে িেুি-িেুি বযবসা খ্ু ণে পাণরি রসজিয 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_On_Buffalo_Refugee_Resettlement_Sites.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_On_Buffalo_Refugee_Resettlement_Sites.pdf


 

 

েরশিণের বযবস্থা কণরণে। এোড়া োরা িবাগে রশশুণির বাণেণ া‘র রবরভন্ন সু্কণ  ভরেড ণে সহােো কণরণে যা 
আমাণির রশিা বযবস্থাে ববরিত্র্য রযাগ কণরণে ও োণক সমৃদ্ধ কণর েুণ ণে।  

  

এই সংস্থাগুণ ার েরেটির রিজ-রিজ িিো রণেণে যা পুণরা করমউরিটণক রবরভন্ন ধরণের সুরবধা কণর রিণেণে, 

এবং গ্রাহকণির সণবডাত্তম রসবা েিাণি োরা রিণজণির মণধয সমন্বে কণর কাজ কণর। উিাহরেস্বরূপ, বাণেণ া‘র 

রজউশ েযারমর  সারভড স (Jewish Family Service) এবং ইরর কাউরন্ট শ্রবে-েরেবন্ধী উদ্বাস্তু এবং শারীররক 

ও মািরসক রিযডােণির রশকার বযরক্তণির সহােোর জিয সুপরররিে, এবং জারিড‘স এন্ড (Journey's End) 

সংস্থাটি গ্রাহকণির আইরি অরভবাসি পররণেবা ও রবণশে রশিা পররণেবা েিাণি সুিি। একইভাণব, বাণেণ া‘র 

রি ইন্টারিযাশিা  ইন্সটিটিউট (International Institute of Buffalo) মািবপািার ও পাররবাররক 

সরহংসোর রশকার বযরক্তণির পররণেবা রিণে োণক, এবং কযাের ক িযাররটিজ অব বাণেণ া (Catholic 

Charities of Buffalo) স্থািীে িাকুররজীরবণির রবরভন্ন ধরণির েরশিে রিণে োণক। এসব রকন্দ্র বন্ধ হণ  

উদ্বাস্তু ও এখ্ািকার করমউরিটি রিরিে সমসযার সম্মুখ্ীি হণব।  

  

এোড়া, এসব সংগঠি রস্বচ্ছাণসবীণির এক রবসৃ্তে রিটওোকড  গণড় েুণ ণে যাণে এমি অণিণক রণেণে যারা ধমীে 

রবশ্বাণসর অংশ রহণসণব উদ্বাস্তুণির স্বাগে জািাে। রযমি, বাণেণ া‘র রজউস েযারমর  সারভড স এখ্ািকার 

একারধক ধমডসভাসহ রজউস করমউরিটির সাণে ঘরিষ্ঠভাণব কাজ কণর। বাণেণ া‘র কযাের ক িযাররটিজ এবং 
জারিডজ এন্ড কযাের ক র্াণোরসজ এবং রিোি সম্প্রিাে রিণে কাজ কণর। এই অংশীিাররত্বগুর  বাণেণ া-রে 

আসা উদ্বাস্তুণির েরে অরবির ে সহােোর অিুস্মারক।  

  

রিউ ইেণকড  আমরা  অরভবাসী ও উদ্বাস্তুণির রখ্া া মণি স্বাগে জািাই। আমরা উিারো ও অেভুড রক্তর ধারোে 

রবশ্বাস করর - রয রবশ্বাণসর উপর এই রেট ও রাষ্ট্র েরেরষ্ঠে হণেণে। আমাণির রেট-এ উদ্বাস্তুণির আশ্রেস্থ  

হণে রপণর আমরা গরবডে। উদ্বাস্তুরা রিউ ইেকড  পররবাণরর সিসয রহণসণব োণির করমউরিটিণে িেুি জীবি 

রপণেণে এবং আমরা সবডিা আমাণির অরভবাসীণির পাণশ োকণবা।  

  

আরম বাণেণ া‘র সব পুিবডাসি সংস্থা িা  ুরাখ্ার জিয আপিাণক আহ্বাি কররে যাণে োরা এণিণশ আগে 

ঝুাঁ রকগ্রস্ত মািুেগুণ াণক জরুরর রসবা রিণে রযণে পাণর এবং একইসাণে আমাণির করমউরিটির অেডনিরেক 

পুিরুজ্জীবণি সহােো করণে পাণর।  

  

রবিীে,  

  

গভিডর অযানু্ড্র এম. কুওণমা  
  
CC:  

কযার  ও‘কণি , রেরন্সপা  রর্পুটি অযারসসটযান্ট রসণেটারর অব রেট ের িযা বুযণরা অব পপুণ শি, রররেউরজ 

এন্ড মাইণগ্রশি  

 যারর বাটড ণ ট, রর্ণরক্টর অব রররেউরজ এর্রমশি  

বারবারা রর্, রর্াণমরেক রসকশি রিে, রররেউরজ এর্রমশি, রর্াণমরেক ররণসণট ণমন্ট  
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