
নিউইয়র্ক  স্টেট অনিসে িতুি 
আসেনির্াবােীসেি জিয স্টেচ্ছােূলর্ 
েহস ানিতা 
 
আেিা িতুি আসেনির্াবােীসেি েুনবধা প্রোি স্টর্সেি অনিসে 

(Office for New Americans Opportunity Centers) ইংসিনজসত 
েক্ষ নিউইয়র্ক বােীসেি িতুি আসেনির্াবােীসেি ইংসিনজ 
নিখসত এবং িািনির্ অনধর্াি পাওয়াি পিীক্ষাি জিয প্রস্তুত 
হসত স্টেচ্ছােলূর্ েহায়তা র্িাি জিয উৎোনহত র্নি। 
স্টেচ্ছােলূর্ েহস ানিতাি েসধয অন্তরু্ক ক্ত: 

o এর্জি িতুি আসেনির্াবােীসর্ এর্টি ক্লাসেি-েসধয 
বা র্নিউটাি লযাবসিটনি স্টেটিংসয় এর্টি 
র্নিউটাি নর্নির্ নিক্ষণ স্টপ্রাগ্রাসে ইংসিনজ 
অিিুীলি র্িাি জিয এর্টি র্নিউটাি বা 
টযাবসলট নির্াইে বযবহাি র্িসত েহায়তা র্িা। 

o ক্লােরুে নিসেকি অি ুায়ী এর্টি এর্জসিি োসে 
এর্জসিি বা এর্োসে অসির্ জসিি র্সোপর্েসিি 
অিিুীলসিি স্টেিি আসয়াজি র্িা বা তাসত 
অংিগ্রহণ র্িা। 

o িািনির্ অনধর্াি পাওয়াি পিীক্ষাি োনর্ক ি 
 ুক্তিাসে িািনির্ অংিনবসিসেি ওপি িতুি 
আসেনির্াবােীসেি  জিয ের্ স্টটে আসয়াজি 
র্িা।  

o এর্জি গ্রাহসর্ি স্টোবাইল স্টিাসি আোসেি োনর্ক ি 
 ুক্তিাসে িািনির্ অনধর্াি পাওয়াি প্রস্তুনতি 
স্টোবাইল স্টিাি অযাপনলসর্িাি স্থাপি র্িা। 

o িািনির্ অনধর্াি পাওয়াি উসেযাসিি েেয় 
উপর্িণিত েহায়তা প্রোি র্িা। 

 

 

আপিাি নির্টবতী এর্টি েুনবধা প্রোি 
স্টর্ে খুুঁসজ স্টপসত, আোসেি ওসয়বোইট 
স্টেখুি: 

www.newamericans.ny.gov 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

"আমরা একটি অভিবাসী ভিভিক রাজ্য... যখন অনয 
রাজ্যগুভি লিাকজ্ননর প্রনবশ আটকানে লেওয়াি েুনি 

লেয়, েখন আমরা লিাকনের আমানের রানজ্য আসার 

আমন্ত্রণ জ্ানানে হাে বাভিনয় ভেই।" 

 

- িিিাধযক্ষ Andrew M. Cuomo 

িতুিআসেনির্ািসেিহটলাইি 
 

নিউ আসেনির্াি হটলাইি  

নিউইয়র্ক  িাসজযি স্টটাল-নি, বহুর্াোনর্নির্  
হটলাইসি তেয ও স্টিিাসিল উপলব্ধ আসে।  
নিউ আসেনির্াি হটলাইি  

1-800-566-7636 
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নিউইয়সর্ক ি ক্রেবধকোি অনর্বােী জিেংখযাসর্ পনিসেবা 
প্রোি র্সি 

িতুি আসেনির্াবােীসেি জিয নিউইয়র্ক  স্টেট অনিে(The New 

York State Office for New Americans, ONA) হল িাসজযি 
অেকিীনতসর্ উজ্জীনবত র্িসত িতুি আসেনির্াবােীসেি প্রনতর্া 
এবং উসেযািেূলর্ োিনের্তাসর্ উৎোহ প্রোসিি নেসর্ লক্ষয 
স্টিসখ প্রেে িাজযবযাপী অনিে। ও.এি.এ (ONA) 27 টি প্রনতসবিী-
নর্নির্ েুনবধা প্রোি স্টর্সেি এর্টি স্টিটওয়ার্ক  স্থাপি র্সিসে,  া 
ইংসিনজ স্টিখাসিাি জিয এর্টি প্রধাি প্রচাি অনর্ াি উসেযাি 
গ্রহণ র্িসত জির্লযাণেূলর্ েংস্থা, নিক্ষা প্রনতষ্ঠাি, েির্ািী েংস্থা 
এবং স্টবেির্ানি েংস্থাি োসে র্াজ র্সি; চের্প্রের্াসব োর্ানবর্ 
িািনিসর্ি েংখযা বনৃি র্সি;  বযবো শুরু র্িাি উসেযািেূলর্ 
োিনের্তাসর্ অিুপ্রানণত র্সি; িতুি আসেনির্াবােীসেি অবযবহৃত 
স্টপিািত েক্ষতা বযবহাি র্সি; এবং, িতুি আসেনির্াবােীসেি 
বনিত হওয়া হ্রাে র্সি। 

 

"আনে িিিাধযক্ষ Cuomoস্টর্ ধিযবাে জািাই, ন নি উপলনব্ধ 
র্সিসেি স্ট , ববনচত্র্যই নিউইয়সর্ক ি েবসেসর্ বড়িনক্ত এবং 
স্টেই  অনর্বােীিাই তাি োিসলযি চানবর্াঠি। আেিা আোসেি 
অনর্বােী েম্প্রোয়সেি পাসি োর্াি জিয এবং অেকনিনতর্ েুনবধা 
প্রোি র্িাি জিয িনবকত  া ের্ল নিউইয়র্ক বােীসেি উপর্াি 
র্িসব।"  

- িােেনচব Rossana Rosado 

ইংসিনজ র্াোি েক্ষতা উন্নত র্সি 

এর্ নেনলয়সিিও স্টবিী নিউইয়র্ক বােীসেি ইংসিজীসত েক্ষতা 
েীনেত। স্টেটি নিউইয়সর্ক ি নবসেসি-জাত জিেংখযাি 28%। প্রসতযর্ 
ও.এি.এ েুনবধা প্রোি স্টর্ে (ONA Opportunity Center) 200-ি 
স্টবনি ইংসিনজসত েীনেত েক্ষ ক্লাসয়ন্টসেি র্েপসক্ষ 200 ঘন্টাি 
ই.এে.ও.এল (ESOL) নিসেকিিা প্রোি র্সি,   াি িসল আোসেি 
িাসে িতুি আসেনির্াবােীসেি ইংসিনজ র্াোসত অযাসেে 
চের্প্রের্াসব বৃনি স্টপসয়সে। 

 

িািনির্ অনধর্াি পাওয়া িািনিসর্ি েংখযা বৃনি র্সি 

স্ট  ের্ল নবসেি-জাত নিউইয়র্ক বােী তাুঁসেি আসেনির্াি িািনির্ 
হওয়াি েপ্ন পূিসণি জিয আকুল, আেিা তাুঁসেি অিুপ্রানণত এবং 
েক্ষে র্নি। প্রসতযর্ ও.এি.এ েুনবধা প্রোি স্টর্ে (ONA 

Opportunity Center) িািনির্ অনধর্াি পাওয়াি আসবেি 
প্রনক্রয়ার্িসণি োধযসে র্েপসক্ষ 100 জি িতুি আসেনির্াবােীসেি 
েহায়তা র্সি এবং পিীক্ষাি প্রস্তুনতি প্রনিক্ষসণ েিােনি অযাসেে 
প্রোি র্সি। 

ও.এি.এ েুনবধা প্রোি স্টর্েগুনল (ONA Opportunity Center) 

অনর্বােি আইসি পািেিী অযাটিীসেি এর্টি েল দ্বািা েেনেকত। 
ও.এি.এ (ONA) আইনি উপসেষ্টােন্ডলী নবেযোি েম্প্রোয়নর্নির্ 
েংিঠসিি েসধয অবনস্থত এবং িাসে তাসেি অবস্থাসিি ওপি 
নর্নি র্সি র্াজ অপকণ র্িা হয়। এইও.এি.এ (ONA) আইনি 
উপসেষ্টােন্ডলী োনর্ক ি  ুক্তিাসেি িািনির্ অনধর্াি পাওয়াি 
আসবেিগুনল প কাসলাচিা র্সি; ও.এি.এ েুনবধা প্রোি স্টর্েগুনলসত 

(ONA Opportunity Center) িািনির্ত্ব প্রোি উসেযাসিি তত্ত্বাবধাি 
র্সি; অনর্বােি আইি েংক্রান্ত পিােসিকি নিধকানিত নেিগুনলসত 
িতুি আসেনির্াবােীসেি োসে োক্ষাৎ র্সি এবং অনর্বােি 
আইি েংক্রান্ত প্রশ্ন েিসর্ক  উপসেি স্টেি; এবং  ুক্তিােীয় 
অনর্বােি িীনতি পনিবতক িগুনলসত [অেকাৎ নি.এ.নে.এ 

(DACA),বযাপর্ অনর্বােি পনির্ল্পিা] িাসেি প্রনতনক্রয়া জািাসিাি 
প্রসচষ্টায় েহায়তা র্সি। 

 

িতুি আসেনির্াবােীসেি স্টোট বযবো স্টখালাি উপস ািী 
র্সি স্টতাসল 

নিউইয়র্ক  িাসেি অেকনিনতর্ উন্নয়ি অবযাহত িাখসত 
অনর্বােীসেি রূ্নের্া গুরুত্বপূণক। 2012 স্টত, নিের্াল িীনত প্রনতষ্ঠাি 

(Fiscal Policy Institute) , অসির্ োিেু  া ের্াবিতর্াসবই জািত 
তা নিনিত র্সিসে: এই স্ট  তািা উসেযািবাি োিুে। নিউইয়র্ক  
নেটিি স্টোট বযবোি প্রায় অসধকর্ োনলর্ অনর্বােী, স্টোট 69,000 

বযবোি স্টবনি। 

প্রসতযর্ ও.এি.এ েুনবধা প্রোি স্টর্ে (ONA Opportunity Center) 

প্রনত বেসি র্েপসক্ষ চািটি "আপিাি নিজে বযবো শুরু র্িাি 
স্টেনেিাি" এি আসয়াজি র্সি। স্টেনেিাসিি পসি, প্রসতযর্ িতুি 
আসেনির্াবােী ক্লাসয়ন্ট, বযবো উন্নয়সিি েহায়তাি প্রসয়াজিীয়তাি 
স্তি নিধকািণ র্িাি জিয এর্জি বযবো েিনর্ক ত প্রনিক্ষসর্ি 
োসে আসলাচিা র্সিি। স্ট ের্ল বযনক্ত তাুঁসেি নিসজি স্টেসি 
এর্টি বযবোনয়র্ পটরূ্নে স্টেসর্ এসেসেি তাুঁিা এর্জি বযবো 
েিনর্ক ত প্রনিক্ষসর্ি োসে পাুঁচ স্টেসর্ িবাি আসলাচিা র্সিি। 
িতুি উেীয়োি উসেযাক্তাসেি এর্টি নিনবড় এর্ানধর্ েপ্তাসহি 
বযবো নর্নির্ ক্লাসেি োধযসে ট্র্যার্ র্িা হয়। প্রসতযর্ ট্র্যাসর্ি 
স্টিসে িতুি আসেনির্াবােী ক্লাসয়ন্টিা এর্টি বযবোি পনির্ল্পিা 
প্রোি র্সিি এবং পিবতীর্াসল িাে এবং স্টবেির্ািী উৎসেি 
োধযসে েলূধসি অযাসেে লার্ র্সিি। 
 

চাইল্ডহুি অযািাইসর্সলি জিয নবলনিত পেসক্ষপ 
প্রতািণাপূণক অনর্বােি পনিসেবাি নির্াি তরুণসেি জিযও.এি.এ 

(ONA) নবলনিত পেসক্ষপ িাসে এর্টি নবর্ল্প প্রোি র্সি। 
নিউইয়র্ক  স্টেট জসুড় তরুণ বযনক্তসেি অনর্বােি আইি পিােিক 
এবং অনর্বােী পনিসেবা প্রোির্ািীসেি আইনি র্ানিিনি েহায়তা 
প্রোি র্িাি জিয আোসেি অনর্জ্ঞ অনর্বােি আইিজীবীসেি 
এর্টি েল আসে। 

নিউইয়সর্ক ি জিেংখযা স্টেসিি 
অর্যন্তসি জন্ম 

িতুি 
আসেনির্াবােী 

বছর 2000 15,108,324 3,868,133 

বছর 2010 15,080,490 4,297,612 

বৃভির % -0.18% 11.10% 

http://www.newamericans.ny.gov/about/governor.html

