
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল পুম্বরা বর্উ ইয়কন হেম্বে এবেয়ার্ আম্বেবরকার্ সম্প্রদায় সংগঠর্সেূ ম্বক 

স ায়তা করার ত বিল হ াষণা করম্বলর্  

  

এবেয়ার্ আম্বেবরকার্ হেডাম্বরের্ (AAF) হোে 6.8 বেবলয়র্ োবকনর্ ডলার ত বিল 

পাম্বি যা 59টে সম্প্রদাম্বয়র সংগঠম্বর্ প্রদার্ করা  ম্বি  

  

এবেয়ার্ আম্বেবরকার্ বেশু ও পবরিার হকায়াবলের্ 1 বেবলয়র্ োবকনর্ ডলাম্বরর হিবে 

পাম্বি, এবেয়ার্ আম্বেবরকার্ সম্প্রদায়সেূম্ব র কেিয়সী এিং কেিয়সী প্রাপ্তিয়স্কম্বদর 

পবরম্বষিা উন্নত করম্বত অম্বর্কগুবল সংগঠম্বর্র সাম্বি অংেীদাবরত্ব করম্বি  

  

চাইবর্জ-আম্বেবরকার্ পবরকল্পর্া পবরষদ প্রায় 700,000 োবকনর্ ডলার পাম্বি বর্উ ইয়কন 

বসটেম্বত এবেয়ার্ আম্বেবরকার্, অবভিাসী, এিং বর্ম্ন-আম্বয়র সম্প্রদায়সেূম্ব র 

ক্ষেতায়ম্বর্র জর্ে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হক্াথভড-19 ম ামারী দ্বারা অসামঞ্জসযপূর্ নভাকে প্রভাথেত 

এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদায়সমূ কক্ পথরকেো প্রদার্ক্ারী প্রথতষ্ঠার্সমূ কক্ প্রদাকর্র জর্য 

10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হ াের্া ক্করকের্। 2021-22 অি নেেকর েরাদ্দ ত থেলটি 

সম্প্রদায়থভথিক্ হগাষ্ঠীর মকযয থেতরর্ ক্রা  কে এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ হেডাকরির্ (Asian 

American Federation, AAF), এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ থিশু ও পথরোকরর হক্ায়াথলির্ (Coalition 

for Asian American Children and Families, CACF), এেং চাইথর্জ-আকমথরক্ার্ পথরক্ল্পর্া 

পথরেদ (Chinese-American Planning Council, CPC), ও হসই সাকি অর্যার্য সংগঠকর্র 

মাযযকম। মকর্াক াগ িাক্কে সম্প্রদায় ক্ম নসূথচ ও প্রদার্ক্ারীকদর উপর  ারা থর্উ ইয়কক্নর 

এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদায়সমূক র সরাসথর হসো ও সমি নক্ ক্ম নসূথচ প্রদার্ ক্কর। এটি  কে 

থর্উ ইয়ক্ন হেকি এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদাকয় ক্রা সে নে ৃৎ থেথর্কয়াগ।  

  

"হক্াথভড-19 ম ামারী পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকির অকর্ক্ হেথি দুুঃস্থ ও প্রাথিক্ সম্প্রদায়সমূক র 

জর্য থেধ্বংসী প্রভাে হেকলকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদায় 

থেকিেভাকে আ াত হপকয়কে, শুয ুভাইরাসটি দ্বারা র্য়, েরং  রৃ্া ও সথ ংস অপরায েদৃ্ধি দ্বারাও। 

এই 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ত থেল থদকয় আমরা এক্টি িক্ত োতনা হপ্ররর্ ক্রথে হ  এখাকর্ 

 রৃ্ার হক্ার্ও স্থার্ হর্ই, এেং আমরা এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদাকয় আমাকদর ভাইকোর্কদর 

সাকি ক্াাঁকয ক্াাঁয থমথলকয় দা াঁথিকয় িাক্কো। আমার প্রিাসর্ দী নথদর্ যকর হ ই সম্প্রদায়সমূ কক্ 



আমরা ভুকল আথে তাকদর অেযা ত সা া য ক্রকত থর্থেি মকর্াক াগী, শুযু ম ামারী হিকক্ 

আমাকদর পুর্রুিাকরর সময় র্য়, েরং আগামী েেরগুথলর জর্যও।"  

  

এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ হেডাকরির্ হমাি 6.8 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ত থেল পাকে  ার উকদ্দিয 

 কলা ম ামারীর ক্ারকর্ হসোর চাথ দা  ঠাৎ হেকি  াওয়া সংগঠকর্র এক্টি হর্িওয়াক্ন প্রদি 

সম্প্রদাকয়র পথরকেো হজারদার ক্রা। AAF থর্কে তাথলক্াভুক্ত 59টি সম্প্রদায় সংগঠর্সমূক  

ত থেল প্রদার্ ক্রকে  ারা পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকি এথিয়ার্ থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ হসোপ্রদার্ক্ারী 

সরাসথর পথরকেো, হক্স েযেস্থাপর্া, এেং মার্থসক্ স্বাস্থয সমি নর্ প্রদার্ ক্কর। পািাপাথি, থর্উ 

ইয়ক্ন হেি অযাকসম্বথল থর্উ ইয়কক্ন েযাপক্ েযাথির সম্প্রদায়সমূ কক্ হসোদার্ক্ারী আকরা 40টি 

সংগঠর্কক্ 1.4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার আইর্সভার স ায়তা প্রদার্ ক্রকে। থর্কের সংগঠর্গুথল 

AAF এর স ায়তা পাকে:  

• এ হেস ের থক্ডস (A Place for Kids)  

• হমথডকক্ল এেং পােথলক্ হ লি সাথভনকসস এক্াকডথম (Academy of Medical & Public 

Health Services)  

• থ উকমর্ রাইিস এেং হসািযাল জাথেস অথযক্ার (Adhikaar for Human Rights and 

Social Justice)  

• থর্উ ইয়কক্নর আরে আকমথরক্ার্ অযাকসাথসকয়ির্ (Arab American Association of 

New York)  

• আরে-আকমথরক্ার্ েযাথমথল সাকপািন হসন্টার (Arab-American Family Support 

Center)  

• এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ আিনস অযালাকয়ন্স (Asian American Arts Alliance)  

• এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ ক্থমউথর্টি এম্পাওয়ারকমন্ট (Asian American Community 

Empowerment)  

• এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ থলগযাল থডকেন্স এেং এডুকক্ির্াল োন্ড (Asian American Legal 

Defense and Education Fund)  

• এথিয়ার্ আকমথরক্ার্স ের ইকু্য়াথলটি (Asian Americans for Equality)  

• এথিয়ার্ পযাথসথেক্ আইলযান্ডার আকমথরক্ার্ পােথলক্ অযাকেয়াস ন (Asian Pacific 

Islander American Public Affairs)  

• থিকজস ফ্রম েডনাস ন (Bridges From Borders)  

• ব্রুক্থলর্ চাইথর্জ-আকমথরক্ার্ অযাকসাথসকয়ির্ (Brooklyn Chinese-American 

Association)  

• ব্রুক্থলর্ ক্থমউথর্টি ইমপ্রুভকমন্ট অযাকসাথসকয়ির্ (Brooklyn Community 

Improvement Association)  

• োথম নজ ক্থমউথর্টি সাথভনকসস (Burmese Community Services)  

• ক্যাথরথেয়ার্ ইকু্য়াথলটি প্রকজক্ট (Caribbean Equality Project)  

• থর্উ আকমথরক্ার্সকদর ইথন্টকেির্ ও অযাডভান্সকমন্ট হসন্টার (Center for the 

Integration and Advancement of New Americans)  

• োয়া ক্থমউথর্টি হডকভলপকমন্ট ক্কপ নাকরির্ (Chhaya Community Development 

Corporation)  

• চায়র্ািাউর্ পািনর্ারথিপ LDC (Chinatown Partnership LDC)  



• চায়র্ািাউর্ YMCA (Chinatown YMCA)  

• চাইথর্জ আকমথরক্ার্ IPA (Chinese American IPA)  

• চাইথর্জ আকমথরক্ার্ হসািযাল সাথভনকসস হসন্টার (Chinese American Social Services 

Center)  

• চাইথর্জ ক্র্কসাথলকডকিড হেকর্কভাকলন্ট অযাকসাথসকয়ির্ (Chinese Consolidated 

Benevolent Association)  

• চাইথর্জ হপ্রাকেথসভ অযাকসাথসকয়ির্ (Chinese Progressive Association)  

• চাইথর্জ-আকমথরক্ার্ হমন্টাল হ লি েযাথমথল অযালাকয়ন্স (Chinese-American Family 

Alliance for Mental Health)  

• CMP  

• থপপলস অগ নার্াইকজির্ ক্াউদ্ধন্সল (Council of Peoples Organization)  

• দামায়ার্ মাইেযান্ট ওয়াক্নাস ন অযাকসাথসকয়ির্ (Damayan Migrant Workers 

Association)  

• হডথসস রাইদ্ধজং আপ অযান্ড মুথভং (Desis Rising Up and Moving)  

• গাকডনর্ অে হ াপ (Garden of Hope)  

•  যাথমল্টর্-মযাথডসর্  াউজ (Hamilton-Madison House)  

• হ ামকেে ক্থমউথর্টি সাথভনকসস (Homecrest Community Services)  

• ইথমেযান্ট হসািযাল সাথভনকসস ( Immigrant Social Services)  

• ইদ্ধন্ডয়া হ াম ( India Home)  

• জা াজী থসোস ন ( Jahajee Sisters)  

• থর্উ ইয়কক্নর জাপাথর্জ আকমথরক্ার্ অযাকসাথসকয়ির্ (Japanese American 

Association of New York)  

• জাপাথর্জ আকমথরক্ার্ হসািাল সাথভনকসস, ইর্ক্কপ নাকরির্ ( Japanese American 

Social Services, Inc.)  

• োকেকলার ক্যাকরর্ হসাসাইটি (Karen Society of Buffalo)  

• হক্াথরয়ার্ আকমথরক্ার্ েযাথমথল সাথভনস হসন্টার (Korean American Family Service 

Center)  

• হমকরাপথলির্ থর্উ ইয়কক্নর হক্াথরয়ার্ ক্থমউথর্টি সাথভনকসস (Korean Community 

Services of Metropolitan New York)  

• লাল NYC (Laal NYC)  

• থমক্ং হসন্টার NYC (Mekong Center NYC)  

• থমডিাউর্ ইউটিক্া ক্থমউথর্টি হসন্টার (Midtown Utica Community Center)  

• মাইেযান্ট হসন্টার (Migrant Center)  

• থমর্কক্ায়ার্ হসন্টার (MinKwon Center)  

• থরথেউদ্ধজস হ থল্পং থরথেউদ্ধজস (Refugees Helping Refugees)  

• সথখ ের সাউি এথিয়ার্ উইকমর্ (Sakhi for South Asian Women)  

• স্বপ্ন NYC (Sapna NYC)  

• থিখ হক্ায়াথলির্ (Sikh Coalition)  

• হসািযাল সাথভনকসর সাউি এথিয়ার্ ক্াউদ্ধন্সল (South Asian Council for Social Service)  

• সাউি এথিয়ার্ ইয়ুি অযাক্ির্ (South Asian Youth Action)  



• িাথর্ নং পকয়ন্ট ের উইকমর্ এেং েযাথমথলজ (Turning Point for Women and Families)  

• ব্রুক্থলকর্র ইউর্াইকিড চাইথর্জ অযাকসাথসকয়ির্ (United Chinese Association of 

Brooklyn)  

• ওমযার্ক্াইন্ড, পূকে ন NYAWC (Womankind, formerly NYAWC)  

• উইকমর্ ের আেগার্ উইকমর্ (Women for Afghan Women)  

• কু্ইকন্সর YWCA (YWCA of Queens)  

  

এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ থিশু ও পথরোর হক্ায়াথলির্ 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হেথি পাকে, এেং 

তারা অকর্ক্গুথল সংগঠকর্র সাকি অংিীদাথরত্ব ক্রকে,  ার মকযয রকয়কে একপক্স ের ইয়ুি 

(Apex for Youth), দয আরে আকমথরক্ার্ েযাথমথল সাকপািন হসন্টার, এথিয়ার্ আকমথরক্ার্স ের 

ইকু্য়াথলটি, চাইথর্জ-আকমথরক্ার্ পথরক্ল্পর্া পথরেদ, সাউি এথিয়ার্ ইয়ুি অযাক্ির্! (South 

Asian Youth Action!), হক্াথরয়ার্ আকমথরক্ার্ েযাথমথল সাথভনস হসন্টার, থমর্কক্ায়ার্ 

ক্থমউথর্টি অযাক্ির্ হসন্টার (MinKwon Center for Community Action), থমক্ং থর্উ ইয়ক্ন 

থসটি (Mekong NYC),  াকত সামাদ্ধজক্ আকেগপূর্ ন থেক্াি ও মার্থসক্ সুস্থতার থদকক্ মকর্াক াগ 

থদকয় এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদাকয়র ক্মেয়সী ও ক্মেয়সী প্রািেয়স্ককদর জর্য পথরকেো 

উন্নত ক্রা  ায়।  

  

এক্টি সামাদ্ধজক্ হসো সংগঠর্, চাইথর্জ-আকমথরক্ার্ পথরক্ল্পর্া পথরেদ ইথতোচক্ সামাদ্ধজক্ 

পথরেতনর্ সটৃি ক্কর, তারা থর্উ ইয়ক্ন থসটিকত এথিয়ার্ আকমথরক্ার্, অথভোসী, এেং থর্ে-আকয়র 

সম্প্রদায়সমূক র ক্াকে  াকত সমিৃ  ওয়ার জর্য প্রকয়াজর্ীয় সংস্থার্ ও সুক াকগর র্যা য 

উপলভযতা িাকক্ তা থর্দ্ধিত ক্রার মাযযকম তাকদর ক্ষমতায়কর্ সা া য ক্রার জর্য প্রায় 

700,000 মাথক্নর্ ডলার পাকে। ত থেলটি থিশু, ক্মেয়সী, থিক্ষািী, পথরোর, এেং েয়স্ককদর 

স্বাকস্থযর সামাদ্ধজক্ থর্র্ নায়ক্ উন্নত ক্রার জর্য CPC-র সাংসৃ্কথতক্ভাকে দক্ষ, ভাোগতভাকে 

 িা ি সম্প্রদায় পথরকেো ও ক্ম নসূথচগুথলকক্ সমি নর্ ক্রকে। উকদযাগটির মাযযকম, তারা 

সংস্থাকর্র প্রথত জর্সাযারকর্র উপলভযতা েদৃ্ধি ক্রকে, ক্ম নকক্ষকের পথরকেো েদৃ্ধি ক্রকে, 

আেথতনত হক্স েযেস্থাপর্া উন্নত ক্রকত এেং শিিকের শুরুর থদকক্র থেক্াি েদৃ্ধি ক্রকে।  

  

বসম্বর্ের জর্ বলউ িম্বলর্, "এথিয়ার্ আকমথরক্ার্স এেং পযাথসথেক্ আইলযান্ডাস ন (Asian 

Americans and Pacific Islanders, AAPI) সম্প্রদায়টি গত দুই েের যকর থর্দনয়  রৃ্া, যম নান্ধতা, 

এেং সথ ংসতার লক্ষয  কয় আকে এেং আমাকদর এইসে আেমকর্র উৎকসর ক্ারর্ টঠক্ ক্রকত 

এইসে সংস্থাকর্র থর্দারুর্ প্রকয়াজর্ রকয়কে।  থদও আমরা গত েেকরর 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার োকজি েরাদ্দ োস্তোয়র্  কত হদকখ কৃ্তজ্ঞ, থক্ন্তু এথিয়ার্ আকমথরক্ার্কদর থেরুকি এই 

অেকরায এক্ইভাকে অেযা ত রকয়কে, এেং হসই সাকি আমাকদর অথতথরক্ত সংস্থাকর্র চাথ দাও। 

আমাকদরকক্ অেিযই চাথ দার এক্টি েযাথি সমাযার্ ক্রকত  কে হ মর্ সম্প্রদাকয়র থর্রাপিা, 

ক্মেয়সী ও েয়স্ক র্াগথরক্কদর জর্য পথরকেো, এথিয়ার্ থর্উ ইয়ক্নোসীকদর জর্য মার্থসক্ স্বাস্থয 

সমি নর্, এেং সরক্াথর সু্ককল AAPI পাঠযসূথচ োস্তোয়র্।"  

  

অোম্বসেবল সদসে ইউ-বলর্ বর্ও িম্বলর্, "আমাকদর এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদায়গুথল 

এথিয়ার্ থেকরাযী  রৃ্া ও সথ ংসতার সঙ্ককির থিক্ার  কে। আমরা ভীত। আমরা রাগাথিত। সে 

হিকক্ েি ক্িা, আমরা আমাকদর সরক্াকরর ক্াকে প্রকৃ্ত, োস্তে সা া য হচকয়থে  াকত AAPI 



থর্উ ইয়ক্নোসীকদর থর্কজকদর ি কর থর্রাপদ হোয ক্রা থর্দ্ধিত ক্রা  ায়। আথম  রৃ্া ও 

সথ ংসতা দরূ ক্রকত প্রথতথদর্ ক্াজ ক্রকত িাক্া এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদায় সংগঠর্গুথলর 

মকযয এই অথত প্রকয়াজর্ীয় ত থেল থেতরকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রিংসা ক্রথে। এটি 

দারুর্ এক্টি সূচর্া, থক্ন্তু আমরা আকরা ভাকলা থক্েু ক্রকত পারকো এেং আমাকদর ক্রা উথচত। 

আথম অযালোথর্কত আমার স ক্মীকদর তাথগদ থদদ্ধে  াকত আমাকদর সম্প্রদাকয় অথতথরক্ত 

সংস্থার্ প্রদার্ সমি নর্ ক্কর,  া আমাকদর থর্দারুর্ভাকে প্রকয়াজর্।"  

  

এবেয়ার্ আম্বেবরকার্ হেডাম্বরেম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক হজা-অোর্ ইয় ুিম্বলর্, "আমরা 

গভর্ নর হ াক্লকক্ থর্উ ইয়কক্নর এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদায়কক্ সংস্থার্ প্রদাকর্র জর্য,  ার 

প্রকয়াজর্ এখর্ তাকদর অর্য হ কক্ার্ও সমকয়র হিকক্ হেথি, গভর্ নকরর থেথর্কয়াগ এেং 

প্রথতশ্রুথতর জর্য যর্যোদ জার্াকত চাই। ম ামারীর শুরু হিকক্ আমাকদর সম্প্রদায় হ ই 

দুুঃখজর্ক্  ির্াসমূক র মকযয থদকয় হগকে, থেকিে ক্কর গত থক্েু মাকসর পীিাদায়ক্ পথরথস্থথতর 

েকল অকর্ক্ এথিয়ার্ আকমথরক্ার্  করর োইকর হের  ওয়ার সময় থর্কজর জীেকর্র ঝুাঁ থক্ 

অর্ুভে ক্রকে। গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃত্ব প্রদি নর্ ক্কর হ  আমরা  খর্ এই রমা ক্াটিকয় উঠার 

জর্য সমি নর্ চাদ্ধে তখর্ আমাকদর ক্িা হক্উ শুর্কে। আজকক্র হ াের্াটি ক্রকত  ওয়া 

অকর্ক্ ক্াকজর সূচর্া, এেং আথম থর্উ ইয়কক্নর এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ সম্প্রদায়কক্ সুরথক্ষত 

রাখা এেং এই সঙ্কি ক্াটিকয় সুস্থ রাখা থর্দ্ধিত ক্রকত গভর্ নর এেং হেি ও থসটির থর্ে নাথচত 

ক্ম নক্তনাকদর সাকি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ।"  

  

এবেয়ার্ আম্বেবরকার্ বেশু ও পবরিার হকায়াবলেম্বর্র স  বর্ি না ী পবরচালকগণ অবর্তা 

গুর্ডার্া এিং হভম্বর্সা বলউং িম্বলর্, "এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ থিশু ও পথরোর হক্ায়াথলির্ 

আমাকদর ক্মেয়সী মার্ুেকদর সামাদ্ধজক্ আকেগপূর্ ন চাথ দা হমিাকত আমাকদর উদ্ভাের্ী 

থর্রাময়-হক্দ্ধিক্ ক্মেয়সীকদর জর্য ক্ম নসূথচর জর্য গভর্ নকরর অথেকসর সমি নকর্র জর্য 

অতযি কৃ্তজ্ঞ। এই সঙ্কি ইন্টারকভর্ির্ ত থেকলর মাযযকম, আমাকদর 8টি সংগঠর্ থর্কয় CACF 

স ক াথগতামূলক্ভাকে ক্মেয়সীকদর থর্জস্ব স্বাস্থযকোয, সম্প্রদাকয়র সাকি সংক াগ এেং অিগ নত 

 ওয়া, এেং স্ব-ইোর সমি নকর্ এক্টি পাঠযসূথচ শতথর ক্করকে। আমরা হেকির সাকি আমাকদর 

অংিীদাথরকত্বর ক্দর ক্থর এেং এই ত থেল হ ই ইথতোচক্ প্রভাে আর্কে তা ভাগ ক্কর থর্কত 

উন্মুখ।"  

  

চাইবর্জ-আম্বেবরকার্ পবরকল্পর্া পবরষম্বদর হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কে নকতনা 

ওম্বয়র্ হ া িম্বলর্, "আমরা এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ এেং পযাথসথেক্ আইলযান্ডার সম্প্রদাকয়র 

সমি নকর্ অথত গুরুত্বপূর্ ন এই ত থেকলর জর্য গভর্ নকরর অথেস এেং হেকির থেযায়ক্কদর 

যর্যোদ জার্াকত চাই। এথিয়ার্-থেকরাযী সথ ংসতা এেং  রৃ্া েদৃ্ধি ম ামারীর অি ননর্থতক্ 

থেপ নকয়র সাকি এক্দ্ধেত  কয় আমাকদর সম্প্রদায়কক্ সঙ্ককি হেকল থদকয়কে। গত এক্ েেকর, 

CPC সক্ল েয়স এেং পিভূথমর 125,000-র হেথি থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ আমাকদর অতযােিযক্ীয় 

পথরকেো, আথি নক্ স ায়তা, এেং ম ামারী োর্ প্রকচিার মাযযকম হসোদার্ ক্করকে। CPC হেি 

হিকক্ এই ত থেল পাওয়ার জর্য অযীর আেক  অকপক্ষা ক্রকে  াকত আমাকদর সম্প্রদাকয়র 

সদসযকদর স্বাস্থয, অি নর্ীথত, এেং থর্রাপিা চাথ দা পূরর্ ক্রা চাথলকয় হ কত পাকর।"  
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