
 

1 
 

  

অিভবাসীেদর জনয্ 
জনসমাজ-িভিত্তক 
সং�াগিলর একিট িনেদর্ িশকা 

িমড-ে�ট অ�ল  

2019 Bengali 



 

2 
 

সূিচপ� 
িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভােগর ি�ভািষক িশ�া ও িব�জনীন ভাষাগিলর অিফেসর (New York State Education Department's Office of 
Bilingual Education and World Languages) প� েথেক একিট বাতর্ া ............................................................................... i 

সা�িতক অিভবাসন-সং�া� পদে�পগিলর িনেদর্শনা ..................................................................................................... iii 

এই িনেদর্ িশকািট কীভােব বয্বহার করেত হয় ................................................................................................................ iv 

সং�ার ডাইের�ির ........................................................................................................................................... 1 

1. American Civic Association (Binghamton, NY) ................................................................................. 1 
2. Broome-Tioga Workforce New York (Binghamton, NY) ...................................................................... 1 
3. Catholic Charities of Onondaga County (Syracuse, NY) ...................................................................... 1 
4. Catholic Charities of Tompkins/Tioga – Immigrant Services Program (Ithaca, NY) ........................................ 1 
5. Contact Community Services (East Syracuse, NY) ............................................................................. 2 
6. The Family and Children’s Society (Binghamton, NY) ......................................................................... 2 
7. Hopeprint, Inc. (Syracuse, NY) ................................................................................................... 2 
8. Immigrant Refugee Youth Association of Onondaga County (Syracuse, NY) .............................................. 2 
9. Interfaith Works of Central New York (Syracuse, NY) ......................................................................... 3 
10. Legal Services of Central New York (Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, Jefferson, Lewis, 
Madison, Oneida, Onondaga, Otsego, and Oswego, NY) ............................................................................. 3 
11. Literacy Central New York (Syracuse, NY) ...................................................................................... 3 
12. Migrant Education Tutorial and Support Services Program (Cortland, NY) ................................................ 3 
13. Mohawk Valley Latino Association (Utica, NY) ................................................................................. 4 
14. Mohawk Valley Resource Center for Refugees (Utica, NY) ................................................................... 4 
15. New American Women’s Empowerment (Syracuse, NY) ..................................................................... 4 
16. The Newland Center for Adult Learning and Literacy (Syracuse, NY) ....................................................... 4 
17. North Side Learning Center (Syracuse, NY) .................................................................................... 5 
18. Partners in Learning (Syracuse, NY) ............................................................................................. 5 
19. Refugee & Immigrant Self-Empowerment (Syracuse, NY) ................................................................... 5 
20. Refugee Assistance Program (Syracuse, NY) ................................................................................... 5 
21. Rescue Mission of Utica (Utica, NY) ............................................................................................. 6 
22. Tompkins County Immigrant Rights Coalition (Ithaca, NY) .................................................................. 6 
23. Toomey Residential and Community Services (Syracuse, NY) ............................................................... 6 
24. Volunteer Lawyers Project of Onondaga County (Syracuse, NY) ............................................................ 6 
25. Workers’ Center of Central New York (Syracuse, NY) ......................................................................... 7 
ে�টবয্াপী সং�ান ........................................................................................................................................... 8 

ে�টবয্াপী জনসমাজ-িভিত্তক সং�াসমূহ ....................................................................................................... 9 
কৃত�তা �ীকার ........................................................................................................................................... 11 



 

3 
 

অিভবাসীেদর জনয্ জনসমাজ-িভিৎতক সং�াগিলর একিট িনেদর্ িশকা সবর্জনীন সং�ান িহেসেব �দান করা হয়। িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভাগ (New York State Education 
Department, NYSED) েকােনা তািলকাভু� সং�ার পিরেষবার মান িনয়�ণ কের না বা তার িন�য়তা েদয় না, এবং েকােনা সং�ার উে�খেক NYSED �ারা সং�ািট ও তার 
পিরেষবার সমথর্ন বা ইি�ত িহেসেব িবেবচনা করা যায় না                         

*সং�ািট সবাইেক পিরেষবা �দান কের, ধম�য় স�� িনিবর্েশেষ। 
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িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভােগর ি�ভািষক িশ�া ও িব�জনীন ভাষাগিলর অিফেসর 
(New York State Education Department's Office of 
Bilingual Education and World Languages) প� েথেক একিট বাতর্ া 
বহুভাষী িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�রা (MLLs/ELLs) যােত ভালভােব সহায়তা পায় ও উ�িতলাভ করেত পাের তা সুিনি�ত করার জনয্ মা-বাবা, অিভভাবক এবং মা-
বাবার মেতা স�কর্  থাকা অনয্ানয্ মানুষেদর একিট অবিহত, �মতা�া� সমাজ থাকা অতয্াবশয্ক। িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভােগর (New York State Education 
Department) ি�ভািষক িশ�া ও িব�জনীন ভাষাগিলর অিফস (Office of Bilingual Education and World Languages, OBEWL) 
অিভবাসীেদর জনয্ জনসমাজ-িভিৎতক সং�াগিলর একিট  িনেদর্ িশকা ৈতির কেরেছ যা িনউ ইয়কর্  ে�ট জুেড় সং�াগিলর একিট তািলকা �দান কের। �িতিট সং�া িবিভ� 
ধরেনর পিরেষবা েদয়। এই পিরেষবাগিলর মেধয্ কেয়কিট হল পরামশর্দান ও সমােজর অংশ�হণ, �া�য্ পিরচযর্া ও বীমা, আবাসন, �ম ও কমর্সং�ান, আইিন পিরেষবা ও আইিন 
মযর্াদা, সবর্জনীন সহায়তা, িনরাপৎতা, এবং যুবসমাজ ও িশ�া, যা মা-বাবা ও সমােজর জনয্ উপেযাগী হেত পাের। 

OBEWL িনউ ইয়কর্  ে�ট জুেড় MLLs/ELLs ও তােদর পিরবারগিলেক সহায়তা করেত �িত�িতব�। MLLs/ELLs এর মা-বাবা ও �া�ন MLLs/ELLs-েক এই 
সং�াগিলর সে� েযাগােযাগ করেত উৎসািহত করা হয়, যখন তােদর সহায়তার �েয়াজন হয়। পিরবারগিলর �েয়াজনেক সমথর্ন েদওয়া হেল, িশশরা পঠনপাঠেনর সাফলয্ 
অজর্ ন করা এবং কেলজ ও কমর্জীবেনর জনয্ ��ত হওয়ার জনয্ একিট িভিৎতর ওপের গেড় উঠেত পাের।   

OBEWL MLLs/ELLs এর মা-বাবােদর জনয্ অেনক সং�ান ��ত কেরেছ েযগিলেক আপিন উপেযাগী মেন করেত পােরন: 

• বহুভাষী িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর মা-বাবার সং�ান- এখােন আপিন এই িবষেয় তথয্ পােবন েয িশশেদর কীভােব MLLs িহেসেব সনা� করা 
হয়, MLLs/ELLs এর জনয্ েকান ধরেনর কাযর্�ম উপল� আেছ, িশ�াথ�রা কখন MLLs/ELLs কাযর্�ম ও পিরেষবা েথেক ��ান করেত পাের এবং মা-
বাবারা কীভােব �ানীয় �ুলগিলর কাছ েথেক অিতির� তথয্, উপাদান ও সং�ান েপেত পােরন।  
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learnermultilingual-learner-parent-resources  

• িনউ ইয়কর্  ে�েট বহুভাষী িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর মা-বাবার জনয্ একিট  িনেদর্ িশকা - এিট একিট দশ পাতার পুি�কা েযখােন অ�ভুর্ � আেছ 
একিট নতুন ভাষা কাযর্�ম িহেসেব ি�ভািষক িশ�া ও ইংেরিজর বণর্না, MLLs/ELLs স�ে� �ায়শ িজ�ািসত ��, ি�ভািষকতা ও ি�ভাষী িশ�া স�ে� তথয্, 
MLL/ELL-এর মা-বাবােদর জনয্ সং�ানগিলর িলংক, এবং "আপনার িশশর িশ�ায় অংশ�হণ করা" িবষয়ক পরামশর্। এই পুি�কািট পঁিচশিট ভাষায় অনুবাদ করা 
হেয়েছ, যার অ�ভুর্ � হল NYS এ MLL/ELL-েদর দশিট শীষর্ বািড়র ভাষা। 
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/guide-parents-english-language-learnersmultilingual-learners-new-
york-state  

• মা-বাবার অিধকারসমূেহর িবল- এই নিথিট MLL/ELL ও তােদর মা-বাবােদর জনয্ িশ�ামূলক সুেযাগলাভ ও কাযর্�েমর �সে� অতয্াবশয্ক অিধকারগিলর 
সারাংশ �দান কের। এই মূল অিধকারগিলেক সহেজ েরফার করা যায় এমন এক পাতার ফরময্ােট সারাংশ েদওয়া হেয়েছ এবং সাতাশিট ভাষায় অনুবাদ করা 
হেয়েছ।  
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents-bill-rights-new-york-states-english-language-
learnersmultilingual-learners-ell  

• বহুভাষী িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর মা-বাবার জনয্ হটলাইন- MLLs/ELLs-এর মা-বাবা, অিভভাবক এবং মা-বাবার মেতা স�কর্  থাকা অনয্ 
মানুষেদরেক কিমশনােরর িবিধিনয়ম 154 অনুযায়ী তােদর স�ানেদর অিধকার ও পিরেষবাগিল  
স�ে� তথয্ েদওয়ার জনয্ এই হটলাইন ৈতির করা হেয়েছ। এিট এই পিরেষবাগিল �দান স�ে� সুিনিদর্ � ��গিলর জবাব েদওয়ার একিট কমর্প�াও �দান কের। 
েফান ন�র: (800) 469-8224 https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/ellparenthotline  

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learnermultilingual-learner-parent-resources
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/guide-parents-english-language-learnersmultilingual-learners-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/guide-parents-english-language-learnersmultilingual-learners-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents-bill-rights-new-york-states-english-language-learnersmultilingual-learners-ell
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents-bill-rights-new-york-states-english-language-learnersmultilingual-learners-ell
https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/ellparenthotline
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• NYSITELL ও NYSESLAT মা-বাবােদর িনেদর্ িশকা- এই িনেদর্ িশকাগিল মূলয্ায়নগিলর মেধয্ েথেক দুিটর বয্াখয্া েদয় েযগিল েসইসকল িশ�াথ�র 
ইংেরিজ ভাষার �র/দ�তা মূলয্ায়ন কের যােদর বািড়র ভাষা বা মুখয্ ভাষা ইংেরিজ ছাড়া অনয্ িকছু। এই িনেদর্ িশকাগিলেক বাইশিট ভাষায় অনুবাদ করা হেয়েছ। 
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/nysitell-and-nyseslat-parent-guides  

• মা-বাবার ওিরেয়ে�শন িভিডও: িনউ ইয়কর্  ে�েট বহুভাষী িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ� কাযর্� মগিল 10িট  ভাষায় উপল�- এই েহায়াইটেবাডর্  
অয্ািনেমশন িভিডওিট MLL/ELL সনা�করণ ও মূলয্ায়ন �ি�য়ােক বণর্না কের এবং উপল� িবিভ� কাযর্�েমর িবক�গিলেক সিব�াের বণর্না কের। এিট নতুন 
ভাষা িহেসেব ইংেরিজ এবং িবিভ� বহুভািষক িশ�া কাযর্�েমর মেডলগিলর মেধয্ পাথর্কয্গিলেকও বণর্না কের। 
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programs-
new-york-state.  
িভিডও আখয্ােনর পাঠয্িট অিতির� 9িট ভাষােতও পাওয়া যায় 
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programs-
new-york-state  

• বহুভাষী িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর জনয্ কেলেজর পথিচ�  বা ময্াপ- িনউ ইয়কর্  ে�েট বহুভাষী িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর জনয্ কেলেজ 
�েবেশর িনেদর্ িশকা। 
 http://www.nysed.gov/bilingual-ed/roadmap-college  

• এছাড়াও িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভােগর (New York State Education Department) �িতিট অিফস মা-বাবােদর সহায়তা েদওয়ার জনয্ অেনক 
সং�ান ৈতির কেরেছ। িবভােগর সবগিল অিফেসর একিট তািলকা েপেত অনু�হ কের েদখুন: 
http://www.nysed.gov/about/program-offices  
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সা�িতক অিভবাসন-সং�া� পদে�পগিলর িনেদর্ শনা 
আমােদর �ুলগিল যােত িনরাপদ আ�য় হয় েযখােন সব িশ�াথ� িশ�ালাভ করেত পাের, তা সুিনি�ত করেত িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভাগ 
(New York State Education Department) �িত�িতব�। NYSED এর সে� িনউ ইয়কর্  ে�ট অয্াটিনর্ েজনােরেলর অিফস 
অিভবাসী িশ�াথ�েদর সুর�া েদওয়ার জনয্ িন�িলিখত িনেদর্ শনা �দান কেরেছ।  

অিভবাসেনর অব�া স�ে� তথয্:  
 িনউ ইয়কর্  ে�েট িশ�া আইেন বলা আেছ েয পাঁচ বছেরর েবিশ ও একুশ বছেরর কম বয়সী সব িশশ যারা হাই �ুেলর িডে�ামা পায় িন তারা নাগিরক� বা অিভবাসেনর অব�া 

িনিবর্েশেষ, িশ�ার মূলয্ �দান না কের, েয �ুল িডি�ে� বসবাস কের েসখােন সরকারী �ুেল পড়ােশানা করার অিধকারী।  
 �াইলার বনাম েডা মামলায় সুি�ম েকাটর্  আেদশ িদেয়িছল েয �ুল িডি��গিল িশশেদরেক তােদর অথবা তােদর মা-বাবা বা অিভভাবেকর নিথিবহীন বা অ-নাগিরক অব�ার িভিৎতেত 

িবনামূেলয্ সরকারী িশ�া িদেত অ�ীকার করেত পাের না।  
 িনব�েনর সময় �ুলগিলর এমন �� করা উিচত নয় যা একিট িশশর অিভবাসেনর অব�া �কাশ করেত পাের, েযমন সামািজক সুর�া ন�েরর জনয্ অনুেরাধ করা।  
 িশ�াথ�েদর সে� সা�াৎ করা বা তােদর সা�াৎকার েনওয়া, বা িশ�াথ�র েরকেডর্  �েবশািধকার পাওয়া সেমত, U.S. ইিমে�শন ও কা�মস এনেফাসর্েম� (Immigration 

and Customs Enforcement, ICE) এর প� েথেক অনুস�ােনর �সে�, �ুল িডি�ে�র কম�েদর উিচত অিবলে� তােদর সুপািরে�ে�� ও �ুল অয্াটিনর্েদর সে� 
পরামশর্ করা, যােত িনধর্ারণ করা যায় েয এই ধরেনর েকােনা অনুেরাধ র�া করা হেল �ুল িডি��িট িনউ ইয়কর্  পািরবািরক আদালত আইন (New York Family Court 
Act, NYFCA) ও েফডারাল পিরবােরর িশ�ামূলক অিধকার ও েগাপনীয়তা আইন (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) সেমত সাধারণ 
�েয়াগেযাগয্তার েকােনা আইন লংঘন করেত পাের িকনা।  

�ুেল ৈবষময্, হয়রািন ও উৎপীড়েনর �সে� তথয্: 

 িশ�াথ�েদরেক �ুেলর স�িৎতর মেধয্, �ুেলর একিট বােস, ও/বা �ুেলর েকােনা অনু�ােন ৈবষময্, হয়রািন ও উৎপীড়ন েথেক মু�, একিট িনরাপদ ও সহায়তামূলক পিরেবশ �দােনর 
জনয্ িনউ ইয়েকর্ র সকল িশ�াথ�র জনয্ মযর্াদা আইনিট (Dignity for All Students Act, DASA) 2012 সােল �া�িরত হেয় আইন িহেসেব মযর্াদা েপেয়িছল এবং 
2013 সােল এিটেক সংেশাধন কের সাইবার উৎপীড়নেকও এর অ�ভুর্ � করা হেয়িছল।  

 েয সব িডি��, মা-বাবা ও অিভভাবেকর DASA �সে� েকােনা �� আেছ, তােদরেক NYSED সহায়তা েদয়। এখােন িবভাগিটর সে� েযাগােযাগ করা যায়: 

o অিফস অফ বাইিল�ুয়াল এডুেকশন অয্া� ওয়া�র্  লয্া�ুেয়েজস (Office of Bilingual Education and World Languages) (718) 
722-2445 ন�ের অথবা ই-েমেল obewl@nysed.gov।  

o অিফস অফ �ুেড� সােপাটর্  সািভর্ েসস (Office of Student Support Services) (518) 486-6090 ন�ের অথবা ই-েমেল 
studentsupportservices@nysed.gov িঠকানায়।  

o ভাষা সহায়তার জনয্ ভাষাগত আ�িলক ি�ভািষক িশ�া সং�ান েনটওয়াকর্  (Language Regional Bilingual Education Resource Network, 
RBERN) এর মা-বাবােদর হটলাইেন েযাগােযাগ করুন (800) 469-8224 ন�ের বা nysparenthotline@nyu.edu এ।  

 এই েযাগােযাগ ও অনুবাদগিলর একিট িবিধব� কিপর জনয্ অনু�হ কের েদখুন: http://www.nysed.gov/bilingual-ed/information-regarding-
recent-immigration-related-actions.  

িনয় ইয়কর্  গভনর্েরর অিফেসর প� েথেক িনেদর্ শনা: 

 গভনর্র অয্ান�ু এম. কুওেমা �ারা �া�িরত কাযর্িনবর্াহী আেদশ 170 অনুযায়ী িনউ ইয়কর্  ে�েট এেজি� ও অিফসারেদর �ারা েকােনা বয্ি�র অিভবাসেনর অব�া স�ে� িজ�াসা 
করা বা তা �কাশ করা িনিষ�, যিদ না তা আইন অনুযায়ী আবশয্ক হয় িকংবা েকােনা সুিবধা বা পিরেষবার েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ তা �েয়াজনীয় হয়। আইন বলবৎকারী অিফসাররাও 
এর অ�ভুর্ �, যিদ না তারা েকােনা অপরাধমূলক কাযর্কলােপর তদ� কেরন। কাযর্িনবর্াহী আেদশিট এখােন েদখুন: 
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-executive-order-prohibiting-state-agencies-inquiring-
about-immigration.  
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 িনউ ইয়কর্  ে�ট গভনর্েরর অিফস অিভবাসীেদর জনয্ পুনরায় তার সমথর্ন পুনিনর্ি�ত কেরেছ এবং িকছু উেদয্ােগর েঘাষণা কেরেছ, েযমন স�াবয্ ঘৃণাজিনত অপরােধর তদ� করার 
জনয্ একিট নতুন ে�ট পুিলশ ঘৃণাজিনত অপরােধর ইউিনট (Hate Crimes Unit) ৈতির করা, ে�ট বয্াপী সব িশ�াথ�েক সুর�া েদওয়ার জনয্ িনউ ইয়েকর্ র মানবািধকার 
আইনেক �সািরত করা এবং সব অিভবাসী যােত তথয্ ও �িতিনিধে�র সুেযাগ পায় তা সুিনি�ত করার জনয্ নতুন আেমিরকান ও অিভবাসীেদর আইিন �িতর�া তহিবল (New 
Americans and Immigrant Legal Defense Fund) এর অিফস �িত�া করা। গভনর্েরর ব�বয্িট এখােন েদখুন: 
https://www.ny.gov/programs/we-are-all-immigrants.  

 
 

এই িনেদর্ িশকািট কীভােব বয্বহার করেত হয় 
িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভাগ (New York State Education Department) দৃঢ়ভােব িব�াস কের েয িশশর িশ�া শধু ে�ণীকে�ই 
হয় না, বরং তার বািড়েত ও সমােজও েস িশ�ালাভ কের। এই ডাইের�ির িমড-ে�ট অ�েলর স�দায়-িভিৎতক সং�াগিলর একিট তািলকা 
�দান কের যা িবিভ� �কােরর পিরেষবা �দান কের, েযগিল অিভবাসী িনউ ইয়কর্  বাসীেদর জনয্ উপেযাগী হেত পাের।  

 ডাইের�িরেত সং�ার নাম, অব�ান, েযাগােযােগর তথয্, �দৎত পিরেষবাগিলর সংি�� বণর্না, এবং এই পিরেষবাগিল েয ভাষাগিলেত �দান করা হয় তার তািলকা 
েদওয়া হয়। 

 সং�াগিলেক বণর্মালার �মানুসাের সাজােনা হয়।  
 েবিশর ভাগ তািলকাভু� পিরেষবা িবনামূলয্। তেব, কতগিল তা নয়। েকােনা সং�ার পিরেষবা বয্বহার করার আেগ আপনার সবসময় খরচ িনি�তভােব েজেন 

েনওয়া উিচত।  
 কাযর্�মগিলর লভয্তা িনি�ত করার জনয্ আপনােক আেগই সং�ায় েফান করার পরামশর্ েদওয়া হয়। 

 

�িতিট সং�ার পােশ হাইলাইট করা �তীকগিল েসিটর �ারা �দান করা পিরেষবাগিলর পিরচায়ক। 

 

পরামশর্দান ও সমােজর অংশ�হণ 

�া�য্ পিরচযর্ া ও িবমা 

আবাসন 

�ম ও কমর্সং�ান 

আইিন পিরেষবা ও আইিন মযর্ াদা 

সরকারী সহায়তা 

িনরাপৎতা 

যুবসমাজ ও িশ�া

https://www.ny.gov/programs/we-are-all-immigrants
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সং�ার ডাইের�ির  

1. American Civic Association (Binghamton, NY) 
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, ফরািস, রািশয়ান, �য্ািনশ 
131 Front St., Binghamton, NY 13905 
েফান: (607) 723-9419 
https://www.americancivic.com/ 
নাগিরক� �াস, ি�তীয় ভাষা িহেসেব ইংেরিজ �াস, কমর্সং�ান পিরেষবা, অিভবাসন ও আইিন পিরেষবা, এবং অনুবাদ ও েদাভাষী �দান 
কের। এছাড়াও সাং�ৃিতক অনু�ান এবং সাং�ৃিতক আউটরীচ কমর্সূিচও আেয়াজন কের।   
 

 

2. Broome-Tioga Workforce New York (Binghamton, NY) 
ভাষা: সব ভাষায় েদাভাষী পিরেষবা �দান কের 
171 Front St. Binghamton, NY 13905 
েফান: (607) 778-2136 
http://www.broometiogaworks.com/ 
তথয্মূলক েসশন, চাকির েমলা, জীবনবৃৎতা� পযর্ােলাচনা ও অনয্ানয্ সং�ােনর সাহােযয্ চাকির �াথ�েদর কমর্সং�ান সং�া� পিরেষবা 
এবং চাকির েখাঁজা ও কমর্জীবেন িবকােশর ে�ে� সহায়তার সুেযাগ েপেত সাহাযয্ কের। 

 

 

3. Catholic Charities of Onondaga County (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ 
1654 W. Onondaga St., Syracuse, NY 13204 
েফান: (315) 424-1800 
https://www.ccoc.us/ 
আ�য়, আিথর্ক সহায়তা, আবাসন, �া�য্ েসবার বয্ব�াপনা, �বীণ ও শরণাথ�েদর পিরেষবা, খাদয্ সহায়তা, পিরবার ও যুবােদর জনয্ 
কমর্সূিচ এবং কমর্সং�ােনর �িশ�েণর �েয়াজনস�� মানুষেদর সহায়তা কের।  
 

 

4. Catholic Charities of Tompkins/Tioga – Immigrant Services Program (Ithaca, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ 
324 W. Buffalo St., Ithaca, NY 14850 
েফান: (607) 272-5062 
http://www.catholiccharitiestt.org/ 
সামািজক পিরেষবা ছাড়াও একিট সুিনিদর্ � শরণাথ� ও অিভবাসী কমর্সূিচ �দান কের যা পুনবর্াসন, আইিন অিভবাসন পিরেষবা, েরফারাল, 
চাকির উ�য়ন, সরকারী সহায়তার আেবদন, �া�য্েসবা ও িশশ পিরচযর্া, এবং গাহর্ �য্ িহংসা �িতেরােধ সহায়তা কের।  
 

 

https://www.americancivic.com/
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https://www.ccoc.us/
http://www.catholiccharitiestt.org/
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5. Contact Community Services (East Syracuse, NY) 
ভাষা: অিধকাংশ ভাষার জনয্ েদাভাষী পিরেষবায় �েবশািধকার আেছ 
6311 Court Street Road, East Syracuse, NY 13057 
েফান: (315) 251-1400 
http://www.contactsyracuse.org/ 
একিট সং�া যা িশশ, যুবা, ও �া�বয়�েদর সামািজক, মানিসক, আচরণগত, ও মানিসক �া�য্েক 24-ঘ�ার হটলাইেনর মাধয্েম 
সহায়তা কের েযিট পরামশর্ েদয় এবং অেনা�াগা, অসউইেগা, েজফারসন, লুইস, ও েস� লের� কাউি�গিলেত মানব পিরেষবা 
সং�াগিলর েরফারাল �দান কের। 
 

 

6. The Family and Children’s Society (Binghamton, NY) 
ভাষা: অিধকাংশ ভাষার জনয্ েদাভাষী পিরেষবায় �েবশািধকার আেছ 
237 Main St., Binghamton, NY 13905 
েফান: (607) 729-6206 
https://familycs.org/ 
মানিসক �া�য্, বািড়েত েসবার পিরেষবা, েযৗন িনযর্াতেনর িচিকৎসা, �ুল-িভিৎতক পিরেষবা ও েকস ময্ােনজেমে�র ে�ে� সামেথর্য্র 
মেধয্ সহায়তা ও পরামশর্ �দান কের। 

 

 

7. Hopeprint, Inc. (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ, �েয়াজন অনুযায়ী েদাভাষী 
P.O. Box 11664, Syracuse, NY 13218 
েফান: (315) 313-6667 
http://hopeprint.org/  
আিতেথয়তা, েম�রিশপ, এবং জনসমােজর সে� সংেযাগ ও অংশ�হেণর মাধয্েম পুনবর্াসন-প�াৎ শরনাথ�েদর সহায়তা কের। �ুল বষর্ 
চলাকালীন ও �ী�কােল িশ�াথ�েদর জনয্ কমর্সূিচ �দান কের, এবং তােদর পািরবািরক েম�রিশপ কমর্সূিচর মাধয্েম সবর্া�ীণ সহায়তা 
কের।  
 

 

8. Immigrant Refugee Youth Association of Onondaga County (Syracuse, NY) 
ভাষা: ভুটািন, বািমর্জ, ইংেরিজ, মাই মাই, েনপালী, েসামািল, েসায়ািহিল ও অনয্ানয্ ভাষায় 
706 N. Salina St. Ste. 201, Syracuse, NY 13208 
েফান: (315) 664-6499 
অিভবাসীেদরেক তােদর জনসমােজ চাকিরেত িনেয়াগ, ইংেরিজ িশ�া, আবাসন, েদাভাষী পিরেষবা, ও সু�তার সম�য়সাধেনর মাধয্েম 
সাহাযয্ কের।  
 
 

 

http://www.contactsyracuse.org/
https://familycs.org/
http://hopeprint.org/
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9. Interfaith Works of Central New York (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ 
1010 James St., Syracuse, NY 13203 
েফান: (315) 449-3552 
https://www.interfaithworkscny.org/ 
শরণাথ�েদর েস�ার ফর িনউ আেমিরকা� ে�া�ােমর মাধয্েম তােদর জনয্ পুনবর্াসন ও পুনবর্াসন-প�াৎ পিরেষবা �দান কের। এর 
অ�ভুর্ � হল িবমানব�ের আগমেনর পের মানুষেদর সে� েদখা করা, �াথিমক অয্াপাটর্ েম� েখাঁজা ও আসবাবপ� িদেয় সাজােনা, 
কমর্সং�ান ও িচিকৎসা পিরচযর্া, ভাষা �িশ�ণ এবং জনসমােজর কােছ েপৗঁছােনা।  
 

 

10. Legal Services of Central New York (Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, 
Delaware, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Otsego, and 
Oswego, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ; অনয্ানয্ ভাষার জনয্ েদাভাষী পিরেষবা 
েফান: (877) 777-6152 
https://www.lscny.org/  
উে�দ �িতর�া, বািড়র অব�া, সরকারী সুিবধা, অথর্ৈনিতক সুর�া, উপেভা�া অিধকার, িশ�া সং�া� ওকালিত, কম�েদর অিধকার, 
ভাষার অয্াে�স, অিভবাসন, �া�য্ পিরচযর্া �াি�সাধয্তা, HIV/AIDS, মানিসক �া�য্, গৃহহীনতা, অথর্ৈনিতক উ�য়ন ও জািতগত 
নয্ায়িবচােরর ে�ে� েদওয়ািন মামলায় িবনামূলয্ আইিন সহায়তা �দান কের। 
 

 

11. Literacy Central New York (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ 
100 New St., Syracuse, NY 13202 
েফান: (315) 471-1300 
https://www.literacycny.org/ 
মুেখামুিখ বয্ি�গত িশ�াদান কমর্সূিচ, ইংেরিজ বলার অভয্াস করার দল, এবং েছাট দলব� �াসরুম িনেদর্ েশর মাধয্েম �া�বয়� 
সা�রতােক সমথর্ন কের। 
 

 

12. Migrant Education Tutorial and Support Services Program (Cortland, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ  
Van Hoesen Hall, Cortland, NY 13045 
েফান: (607) 753-4706 
http://www2.cortland.edu/community/outreach/migrant-education/ 
SUNY কটর্ লয্াে�র কয্া�ােস কমর্সূিচ, যা িবিভ� িশ�ামূলক কমর্সূিচর মাধয্েম অিভবাসী িশশেদর সহায়তা কের এবং তােদর �ুল 
িডি��গিলর কােছ তােদর প� সমথর্ন কের। �ানীয় এেজি� পিরেষবাগিলর িবষেয় পিরবারগিলেকও জানায় এবং সংেযাগ িহেসেব 
কাজ কের। 

 

https://www.interfaithworkscny.org/
https://www.lscny.org/
https://www.literacycny.org/
http://www2.cortland.edu/community/outreach/migrant-education/
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13. Mohawk Valley Latino Association (Utica, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ 
309 Genesee St., Utica, NY 13501 
েফান: (315) 864-8419 
https://www.mvlautica.org/ 
অিভবাসন সং�া� িবষেয় আইিন পরামেশর্র জনয্ েরফারাল �দান কের, কমর্সং�ান পিরেষবা, িশ�া, এবং অনুবাদ ও েদাভাষী 
পিরেষবাগিলর ে�ে� সহায়তা েদয়।   
 

 

14. Mohawk Valley Resource Center for Refugees (Utica, NY) 
ভাষা: 40িটর েবিশ ভাষার জনয্ েদাভাষী পিরেষবা �দান কের 
201 Bleecker St., Utica, NY 13501 
েফান: (315) 738-1083 
https://www.mvrcr.org/ 
শরণাথ�েদর জনয্ পুনবর্াসন, অিভবাসন ও নাগিরক�, েদাভাষী ও অনুবাদ, সাং�ৃিতক দ�তা কমর্শালা ও স�দ, ইংেরিজ �াস, চাকিরেত 
িনেয়াগ, এবং অনয্ানয্ জনসমােজর কমর্সূিচেত পিরেষবা �দান কের। 
  

 

15. New American Women’s Empowerment (Syracuse, NY) 
ভাষা: আরবী, বািমর্জ, ইংেরিজ, িকেসায়ািহিল, েনপালী, েসামািল 
302 Burt St., Syracuse, NY 13202 
েফান: (315) 664-5392 
https://www.nawecny.org/ 
পথিনেদর্ শ, েদাভাষী, ও অনুবাদ পিরেষবা, ইংেরিজ �াস, চাকিরর �িশ�ণ, নাগিরক� েকাসর্, িশ�াদান, �ুল-পরবত� ও �ী�কালীন 
কমর্সূিচ, ও আৎমর�ার মাধয্েম শরণাথ� মিহলােদর �মতা �দান করেত চায়।  

 

 

16. The Newland Center for Adult Learning and Literacy (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ 
1443 East Genesee St., Syracuse, NY 13210 
েফান: (315) 471-1446 
https://www.thenewlandcenter.org/ 
পড়া, কেলেজ �েবশ, GED, আিথর্ক সা�রতা, েলখা, জীবনবৃৎতা� পযর্ােলাচনা, কি�উটার দ�তা ও ইংেরিজ �ােসর ে�ে� িবনামূলয্ 
ে��ােসবামূলক িশ�া �দান কের।  

 

 

https://www.mvlautica.org/
https://www.mvrcr.org/
https://www.nawecny.org/
https://www.thenewlandcenter.org/
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17. North Side Learning Center (Syracuse, NY) 
ভাষা: আরবী, বািমর্জ, ইংেরিজ, েসামািল, েসায়ািহিল 
501 Park St., Syracuse, NY 13203 
েফান: (315) 378-4825 
http://northsidelearning.org/ 
িশ�াদােনর মাধয্েম এবং েসলাই, িডিজটাল ও আিথর্ক সা�রতা, কেলেজর ��িত, ফুটবল ও ফেটা�ািফর মেতা দ�তার �াসগিলর 
মাধয্েম সব বয়স ও পটভূিমর ছা�ছা�ীেদর �া�বয়� ও যুবসমােজর সা�রতা উ�য়ন �দান কের।  
 

 

18. Partners in Learning (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ 
2363 James St. Suite 105, Syracuse, NY 13206 
েফান: (315) 667-3011 
http://www.partnerscny.org/ 
সাইরািকউজ ও অেনা�াগা কাউি�েত ৈবিচ�য্পূণর্ সং�ৃিত ও ভাষার পিরবারেদর জনয্ িশ�া ও কমর্সং�ান পিরেষবা �দান কের। এর 
অ�ভুর্ � হল ইংেরিজ ও �য্ািনেশ সা�রতা ও ভাষা দ�তা, কি�উটার সা�রতা ও চাকিরর িবকাশ, িবিভ� সং�ৃিতর মেধয্ পার�িরক 
সংেযাগ, এবং আ�ঃ�জ�মূলক িশ�ালাভ।  
 

 

19. Refugee & Immigrant Self-Empowerment (Syracuse, NY) 
ভাষা: আরবী, ভুটািন, ইংেরিজ, ফরািস, ইটািলয়ান, িল�ালা, মাই মাই, েনপালী, েসামািল, েসায়ািহিল 
302 Burt St., Syracuse, NY 13202 
েফান: (315) 214-4480 
http://www.syracuserise.org/ 
েকস ময্ােনজেম�, কমর্সং�ান, অিভবাসন, বয্ি�গত উ�য়েনর বৃৎতা�, েদাভাষী, স�ানপালন, সা�রতা, ও �ুল-পরবত� ি�য়াকলাপ ও 
িশ�কলা কমর্সূিচর ে�ে� শরণাথ�েদর জনয্ কমর্সূিচ �দান কের। 

 

 

20. Refugee Assistance Program (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, েনপালী, রািশয়ান, েসামািল, �য্ািনশ 
1728 South Ave., Syracuse, NY 13207 
েফান: (315) 435-5801 
http://www.syracusecityschools.com/districtpage.cfm?pageid=4295 
সাইরািকউজ িসিট �ুল িডি�� �ারা পিরচািলত একিট কমর্সূিচ যা শরণাথ�েদর িশ�া ও কমর্সং�ােনর ে�ে� সহায়তা কের। ইংেরিজ 
�াস, কমর্জীবন সং�া� পরামশর্, কমর্সং�ােনর �িশ�ণ ও পিরেষবা, এবং অনয্ানয্ সহায়তা পিরেষবা �দান কের।  
 

 

http://northsidelearning.org/
http://www.partnerscny.org/
http://www.syracuserise.org/
http://www.syracusecityschools.com/districtpage.cfm?pageid=4295
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21. Rescue Mission of Utica (Utica, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ 
293 Genesee St., Utica, NY 13501 
েফান: (315) 735-1645 
http://uticamission.org/ 
েমাহক ভয্ািলেত একিট আ�া-িভিৎতক লােভর উেদ্দশয্িবহীন সং�া যা গৃহহীনতা, িনযর্াতন, েনশা ও �িতব�কতােক অিত�ম করেত 
বয্ি�েদর েসবাদান কের। েনশা ি�িতশীলতা েক�, জনসমােজর পিরেষবা কমর্সূিচ, পুরুষেদর জনয্ জরুির আ�য়, খাদয্ পিরেষবা, একিট 
িশ�ণ েক�, চাকিরর �িশ�ণ, ও আবাসেনর মেতা কমর্সূিচগিল �দান কের।  
 

 

22. Tompkins County Immigrant Rights Coalition (Ithaca, NY) 
ভাষা: চীনা, ইংেরিজ, �য্ািনশ, থাই 
েফান: (607) 277-8699 
http://www.tcimmigrants.com/  
অিভবাসীেদর অিধকােরর জনয্ একিট প�সমথর্ন ও সংগঠনকারী েগা�ী যা জনসমাজগিলেক তথয্, স�দ, ও েনতৃ� �িশ�ণও �দান 
কের।  

 

 

23. Toomey Residential and Community Services (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ 
1654 W. Onondaga St., Syracuse, NY 13204 
েফান: (315) 424-1845 
http://www.toomeyresidential.org/  
েমধাগত/িবকাশজিনত অ�মতাযু� িশশ ও �া�বয়�, মানিসক �াে�য্র সমসয্ায় েভাগা িশশ, বািড়েত থাকেত পাের না এমন িশশ, 
এবং সে� েকউ েনই এমন শরণাথ� অ�া�বয়� িশশেদর জনয্ �া�য্ ও পিরচযর্া পিরেষবা ও কমর্সূিচ �দান কের। ি�িনকাল পিরেষবাও 
�দান কের।  
 

 

24. Volunteer Lawyers Project of Onondaga County (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ; িবিভ� ভাষার জনয্ েদাভাষী আেছ 
221 S. Warren St. Suite 200, Syracuse, NY 13202 
েফান: (315) 471-3409 
https://www.onvlp.org/ 
ে��ােসবী আইনজীবী ও আইন িশ�াথ�েদর �ারা কম আয়যু� মানুষেদর জনয্ েদওয়ািন আইিন িবষেয় িবনামূলয্ আইিন তথয্, সহায়তা 
ও �িতিনিধ� �দান কের। 
 

 

http://uticamission.org/
http://www.toomeyresidential.org/
https://www.onvlp.org/
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25. Workers’ Center of Central New York (Syracuse, NY) 
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ 
2013 E. Genesee St., Syracuse, NY 13210 
েফান: (315) 218-5708 
https://workerscny.org/en/home/ 
কম মজুিরর কম�েদর অিধকারগিলর প�সমথর্নকারী সং�া যা কৃিষকম�েদর সংগিঠত করা, মজুির চুির, কমর্�েলর �া�য্ ও সুর�া, অিভবাসন 
সং�ার, ও �ীন লাইট �চার অিভযােনর (গািড়চালেকর লাইেস�) ওপের মেনােযাগ েদয়। এছাড়াও আ�য়�ল ও 'আপনার অিধকারগিল 
জানুন'-েক েক� কের সং�ান ও �িশ�ণও �দান কের।  
 

 

 

 

  

https://workerscny.org/en/home/
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ে�টবয্াপী সং�ান 
িনউ ইয়কর্  ে�ট অিভবাসী সং�ান িনেদর্ িশকা 
https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide  
িনউ ইয়কর্  ে�ট অিভবাসী সং�ান িনেদর্ িশকা ে�েটর সরকারী সং�াগিলর একিট সবর্া�ীণ তািলকা �দান কের েযগিল ভাষাগত �াি�সাধয্তা, অপরাধ ও ৈবষময্, আইিন 
পিরেষবা, উপেভা�া সুর�া, �া�য্ পিরেষবা, আিথর্ক সহায়তা, ও সমােজর অংশ�হেণর ে�ে� পিরেষবা িদেত পাের।  

2-1-1 New York 
https://211nys.org/ 
আপনােক �া�য্ ও মানব পিরেষবাগিলর সে� সংযু� কের এমন, িবনামূলয্ স�টকালীন নয় এমন তথয্ পিরেষবার জনয্ আপনার েফােন 211 ডায়াল করুন। অপােরটররা 
অেনক ভাষায় উপল� আেছন। তােদর পিরেষবাগিলর েডটােবস অনলাইেন পাওয়া যায়।  

Boards of Cooperative Educational Services (BOCES) of New York State 
https://www.boces.org/  
BOCES "িবগ ফাইভ" (িনউ ইয়কর্  িসিট, বােফেলা, রেচ�ার, ইয়ংকার ও সাইরািকউজ) বােদ �ায় সবগিল �ুল িডি�ে�র ভাগীদারী িশ�ামূলক কাযর্�ম ও পিরেষবা 
�দান কের। তােদর িকছু পিরেষবার মেধয্ অ�ভুর্ � আেছ হাই �ুল িশ�াথ�েদর জনয্ কমর্জীবন সং�া� ও �যুি�মূলক কাযর্�ম, �িতব�ী িশ�াথ�েদর জনয্ পিরেষবা, 
�ী�কালীন �ুল, এবং �া�বয়�েদর জনয্ সা�রতা ও কমর্সং�ান �িশ�ণ কাযর্�ম। ওপেরর তািলকায় েদওয়া ওেয়বসাইেট আপনার �ানীয় BOCES খঁুেজ িনন। 

িনউ ইয়কর্  ে�ট মানবািধকার িবভাগ (New York State Division of Human Rights, DHR)  
https://dhr.ny.gov/  
DHR িনউ ইয়েকর্ র মানবািধকার আইন বলবৎ কের, যা কমর্িনেয়াগ, আবাসন, ঋণ, সরকারী বাস�ােনর জায়গাগিলেত এবং অ-সা�দািয়ক িশ�ামূলক �িত�ানগিলেত বয়স, 
জািত, জাতীয় উৎস, িল�, েযৗন েঝাঁক, ৈববািহক অব�া, �িতব�কতা, সামিরক অব�া ও অনয্ানয্ সুিনিদর্ � ে�ণীগিলর িভিৎতেত ৈবষময্েক িনিষ� কেরেছ। আপিন DHR-
এর অনুস�ােনর জনয্ ৈবষময্মূলক অনুশীলেনর অিভেযাগগিল তােদর ওেয়বসাইেট অথবা (888) 392-3644 এ িরেপাটর্  করেত পােরন।  

িনউ ইয়কর্  ে�ট অিফস ফর িনউ আেমিরকা� (Office for New Americans, ONA) 
https://www.newamericans.ny.gov/  
ONA 27িট পাড়া-িভিৎতক অপারচুিনিট েস�ার পিরচালনা কের েযগিল আইিন সহায়তা, অনয্-ভাষাভাষীেদর-জনয্-ইংেরিজ (English-for-Speakers-of-
other-Languages, ESOL) �াস, নাগিরকে�র অিধকারলােভ সহায়তা, িশে�ােদয্াগ সং�া� �িশ�ণ এবং সরকারী পিরেষবার সুেযাগ পাওয়ার ওপের কমর্শালা 
সেমত, িবিভ� ধরেনর িবনামূলয্ পিরেষবা �দান কের।  বহুভািষক িনউ ইয়কর্  ে�ট িনউ আেমিরকা� হটলাইন (1-800-566-7636) 200িটর েবিশ ভাষায় 
অিভবাসন সং�া� িবনামূলয্ ও েগাপনীয় তথয্ এবং িব�� সহায়তার �িত েরফারাল �দান কের।  

ি�ভািষক িশ�া ও িব�জনীন ভাষাগিলর অিফস (Office of Bilingual Education and World Languages, OBEWL) 
http://www.nysed.gov/bilingual-ed  
িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভােগর OBEWL ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�/বহুভািষক িশ�াথ�েদর (ELLs/MLLs) জনয্ িনেদর্ শনা ও সং�ান �দান কের। তােদর ওেয়বসাইট 
সবর্ািধক সা�িতকতম িবিধিনয়ম ও �ারকিলিপ ছাড়াও মা-বাবােদর জনয্ সং�ান এবং িনউ ইয়েকর্ র �ুলগিলেত ELL/MLL িশ�াথ�েদর পিরবােরর জনয্ একিট হটলাইন 
�দান কের।  

https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide
https://211nys.org/
https://www.boces.org/
https://dhr.ny.gov/
https://www.newamericans.ny.gov/
http://www.nysed.gov/bilingual-ed
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ে�টবয্াপী জনসমাজ-িভিৎতক সং�াসমূহ 

American Immigration Lawyers Association – িনউ ইয়কর্  চয্া�ার 
http://www.ailany.org/  
American Immigration Lawyers Association হল আইনজীবীেদর একিট সংগঠন যা অিভবাসন আইেনর চচর্ া কের এবং েশখায়। তারা কেয়ক হাজার 
U.S. বয্বসা �িত�ান ও িশ�, িবেদশী ছা�ছা�ী, িবেনাদনকারী, েখেলায়াড় ও আ�য় �াথ�েদর �িতিনিধ� কের, �ায়ই িবনামূেলয্ জন�ােথর্।  

Asian American Federation 
http://www.aafny.org/  
Asian American Federation নথর্ইে� সম� এিশয়ান স�দায় বয্াপী পিরেষবা সং�াগিলর একিট েনটওয়ােকর্ র �িতিনিধ� কের। তারা �া�য্ ও মানব পিরেষবা, 
িশ�া, অথর্ৈনিতক উ�য়ন, নাগিরক অংশ�হণ ও সামািজক নয্ােয়র ে��গিলেত গেবষণা, নীিত িবষয়ক প�সমথর্ন, জনগেণর সেচতনতা, এবং সং�াগত উ�য়েনর ওপের 
কাজ কের।  

Empire Justice Center  
https://empirejustice.org/  
Empire Justice Center হল একিট ে�টবয্াপী সং�া যা িনউ ইয়েকর্ র গরীব ও বি�ত মানুষেদর আইিন অিধকারগিলেক শি�শালী করেত চায়। তারা �িশ�ণ, 
সহায়তা এবং আইিন পিরেষবার �যুি�গত সহায়তা �দান কের, মানুষেক সরাসির েদওয়ািন আইিন সহায়তা েদয় এবং নীিতগত িবে�ষণ, গেবষণা ও ওকালিতেত অংশ েনয়।  

Hispanic Federation 
https://hispanicfederation.org/  
Hispanic Federation হল একিট জাতীয় লয্ািটেনা অলাভজনক সদসয্তািভিৎতক সংগঠন যা িশ�া, �া�য্, অিভবাসন, নাগিরক অংশ�হণ, অথর্ৈনিতক �মতায়ন ও 
পিরেবেশর ে��গিলেত কাজ কের। তারা তােদর সদসয্ েগা�ীগিলেক পিরেষবা েদওয়ার পাশাপািশ লয্ািটেনা মানুষেদর প�সমথর্ন কের এবং �তয্� সামািজক 
পিরেষবাগিলর সােথ কিমউিনিট সহায়তা কাযর্�ম চালায়।  

Immigrant Defense Project 
https://www.immigrantdefenseproject.org/  
Immigrant Defense Project �িশ�ণ ও পরামশর্, �ভাবশালী মামলা, ওকালিত, স�দােয়র অংশ�হণ ও িশ�া, েযাগােযাগ ও বাতর্ ািবিনমেয়র মাধয্েম যু�রাে� 
অিভবাসীেদর জনয্ নয্াযয্তা ও নয্ায় সুরি�ত করার লে�য্ কাজ কের। তারা জনসমাজ ও আইনজীবীেদর জনয্ সং�ান এবং িবনামূলয্ আইিন পরামেশর্র জনয্ হটলাইন �দান 
কের।  

International Refugee Assistance Project (IRAP) 
https://refugeerights.org/  
International Refugee Assistance Project শরণাথ� ও বা�চুয্ত মানুষেদর জনয্ জন�ােথর্ িবনামূেলয্ �তয্� আইিন সহায়তা, মামলা ও ওকালিত �দান 
কের, এছাড়াও এই জনসমি�গিলর জনয্ তথয্ ও সং�ান �দান কের।  

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) 
https://www.nysnaacp.org/  
NAACP সকল নাগিরেকর জনয্ রাজৈনিতক, িশ�ামূলক, সামািজক ও অথর্ৈনিতক সােময্র প�সমথর্ন কের এবং এমন একিট সমােজর প�সমথর্ন কের েযখােন জািতর 

http://www.ailany.org/
http://www.aafny.org/
https://empirejustice.org/
https://hispanicfederation.org/
https://www.immigrantdefenseproject.org/
https://refugeerights.org/
https://www.nysnaacp.org/
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িভিৎতেত েকােনা ৈবষময্ ছাড়াই সব মানুেষর সমান অিধকার আেছ। তারা নাগিরক অংশ�হণ, েফৗজদারী নয্ায়, িশ�া, �া�য্ ও অথর্ৈনিতকভােব িটেক থাকার ে��গিলেত 
কাজ কের। 

New York Civil Liberties Union (NYCLU) 
https://www.nyclu.org/  
New York Civil Liberties Union মামলা, ওকালিত, জনিশ�া, ও সমাজেক সংগিঠত করার একিট বহু�রীয় কমর্সূিচর মাধয্েম নাগিরক �াধীনতা ও নাগিরক 
অিধকােরর জনয্ লড়াই কের। িনউ ইয়কর্  ে�ট জুেড় NYCLU-এর আটিট অিফস আেছ এবং নাগিরক অিধকার লংঘেনর �িতি�য়ায় আইিন পিরেষবা, তথয্ ও সং�ান 
�দান কের। 

New York Immigrant Coalition (NYIC) 
https://www.nyic.org/ 
New York Immigrant Coalition হল নীিত ও ওকালিতর একিট শাখা সংগঠন যা পুেরা িনউ ইয়কর্  জুেড় 200 এর েবিশ অিভবাসী ও শরণাথ� অিধকার েগা�ীর 
�িতিনিধ� কের। তারা েভাটারেদর কােছ েপৗঁছােনা ও তােদরেক সংহত কের, অিভবাসীেদর সােথ স�িকর্ ত িবষয়গিলর ওপের বহুভািষক তথয্ সাম�ী �দান কের, আইন ও 
নীিতসমূেহর জনয্ ওকালিত কের এবং অিভবাসন আইন ও অিভবাসীেদর �ভািবত কের এমন অনয্ িবষয়গিলর ওপের বািষর্ক কমর্শালা ও �িতিনিধ� পিরচালনা কের। 

Parent-Child Home Program (PCHP) 
http://www.parent-child.org/  
Parent-Child Home Program এর কাযর্�েমর �ানগিলর েনটওয়াকর্  কম আয়যু� পিরবারগিলেক �েয়াজনীয় দ�তা ও উপকরণ �দান কের যােত তােদর 
িশশেদর �ুেল ও জীবেন সেবর্া� স�াবনা অজর্ ন করা িনি�ত করা যায়। পুেরা িনউ ইয়কর্  জুেড় তােদর 29িট কমর্�ল আেছ েযগিল বািড় পিরদশর্ন, িশ�ামূলক সং�ান 
িবতরণ ও পঠনপাঠেনর ��িতেত যু� আেছ।  

Protecting Immigrant New Yorkers (PINY) 
https://protectingimmigrants.org/  
Protecting Immigrant New Yorkers হল New York Immigrant Coalition এর আওতায় একিট কম� বািহনী যা অিভবাসন পিরেষবার 
জািলয়ািতর িবরুে� লড়ার জনয্ সরকারী সং�া এবং জনসমাজ-িভিৎতক সং�াগিলর মেধয্ সম�য়সাধন কের। তারা েসরা অনুশীলেনর �সার ঘটায়, কেথাপকথেন উৎসাহ েদয়, 
�তারকেদর িবরুে� আইন বলবৎকরেণর পদে�েপ সহেযািগতা কের, জন সেচতনতা িব�াপনী �চার, আপনার অিধকার জানুন �চারপ� এবং �তারণার িবরুে� 
উপেভা�ােদর জনয্ উপেদেশর মেতা সাম�ী ��ত কের। 

 
  

https://www.nyclu.org/
https://www.nyic.org/
http://www.parent-child.org/
https://protectingimmigrants.org/
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কৃত�তা �ীকার 
 
এই িনেদর্ িশকা ��ত করায় যারা অবদান েরেখেছন তােদর সবার �িত আমরা কৃত�তা �রপ িবেশষ ধনয্বাদ �াপন করেত চাই।  এছাড়াও, আমরা িন�িলিখত �িত�ানগিলর 
�ারা �দৎত সহায়তার �শংসা কির:  

 
Advocates for Children 

  
Education Trust NY 

  
Hispanic Federation 

  
িনউ ইয়কর্  অিভবাসন সংগঠন (New York Immigration Coalition) 

  
Regional Bilingual Resource Networks (RBERNs) 

 
 
 
 

OFFICE OF BILINGUAL EDUCATION AND WORLD LANGUAGES 
http://www.p12.nysed.gov/biling/bilinged/ OBEWL@NYSED.GOV 
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