
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/10/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

জজনটাউর্ বিশ্ববিদ্োলম্বের র্োের্াল হেন্টার ফর কালচারাল কম্পিম্বটন্স-এর েম্বে 10 

বিবলের্ ডলাম্বরর অংেীদ্াবরম্বের িোপাম্বর গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

স্টেটের এই বিবিট োটের লক্ষ্য হটলো বিবিত্র্য, সমতো, অন্তর্ভ কু্তি এিং সোংসৃ্কবতক ও র্োষোেত 

দক্ষ্তো উন্নত করো  

  

বতি-িছর স্টম োদী এই পবরকল্পিো  পবরকল্পিো প্রণ ি, কবমউবিটের সম্পিৃতো, পবরকল্পিো 

িোস্তিো ি, এিং অগ্রেবতর পবরমোপ অন্তর্ভ িু থোকটি  

  

 

ের্িরু কযোবথ স্টহোকল আজ স্ট োষণো কটরটছি স্টে বিউ ই ক ুস্টেটের বিকোশ সংক্রোন্ত অক্ষ্মতো  

আক্রোন্ত িযক্তিটদর জিয অবিস (Office for People With Developmental Disabilities) বিকোশ 

সংক্রোন্ত অক্ষ্মতো  আক্রোন্ত িযক্তিটদর জিয সহো তো ও পবরটষিোর OPWDD বসটেটমর সি 

উপোদোটির মটযয বিবিত্র্য, সমতো, অন্তর্ভ কু্তি এিং সোংসৃ্কবতক ও র্োষোেত দক্ষ্তোর িীবতমোলো ও 

প্রিলি এবেট  বিটত জজেুোউি বিশ্ববিদযোলট র (Georgetown University) িযোশিোল স্টসন্টোর 

ির কোলিোরোল কম্পম্পটেন্স (National Center for Cultural Competence)-এর সটে বতি-িছর 

স্টম োদী, 10 বমবল ি ডলোটরর একটে অংশীদোবরত্ব শুরু কটরটছ।  

  

"আমোটদর কবমউবিটেগুটলোটত বিবিত্র্য, সমতো, ও অন্তর্ভ কু্তির প্রসোর  েোটত কট োর পবরশ্রম 

কটর েোও োর এই সমট , জজেুোউি বিশ্ববিদযোলট র সটে এই গুরুত্বপূণ ু অংশীদোবরটত্ব স্টেোে 

বদটত স্টপটর আবম উচ্ছবসত," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "বতি-িছর স্টম োদী এই সম্পক ুবিকোশ 

সংক্রোন্ত অক্ষ্মতো  আক্রোন্ত বিউ ই কিুোসীটদরটক, তোটদর পবরিোরটক এিং তোটদর 

সহো তোকোরী িযক্তিটদরটক তোটদর সমকৃ্তির জিয প্রট োজিী  পবরটষিো স্টপটত প্রো  স্টক্ষ্টত্র্ই 

প্রবতিন্ধকতো হট  দো াঁড়োটিো িো াঁযোগুটলো স্টর্টে স্টিলটত সোহোেয করটি।"  

  

OPWDD-এর কবিের্ার হকবর ই. হর্ইম্বফল্ড িম্বলর্, "DEI খোটতর একটে স্টিতৃস্থোিী  প্রবতষ্ঠোি 

বহটসটি জজেুোউি বিশ্ববিদযোলট র NCCC বিটজর অিস্থোি বতবর কটর বিট টছ। এই 

অংশীদোবরটত্বর মযয বদট , আমোটদর স্টেকটহোল্ডোরটদর কোছ স্টথটক স্টশখোর পোশোপোবশ আমোটদর 

িতমুোি িযিস্থোর মযযকোর বিবিত্র্য, সমতো, অন্তর্ভ কু্তি ও সোংসৃ্কবতক দক্ষ্তো সংক্রোন্ত সমসযোগুটলো 

সম্পটক ুআমোটদর সটিতিতো উন্নত করোর সম  OPWDD তোটদর বিটশষ দক্ষ্তোটক কোটজ 

লোেোটত সক্ষ্ম হটি। ের্িরু স্টহোকটলর স্টিতৃটত্ব, বিউ ই ক ুস্টেে DEI ও CLC সংক্রোন্ত 

সমসযোগুটলো স্টমোকোটিলো  আমোটদর শক্তিশোলী অেীকোটরর প্রমোণ স্টদবখট টছ। NCCC-এর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnccc.georgetown.edu%2Findex.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9c70f8c3a3d340bf461808da4b02393f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904770172973819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mYswACzOZbq5DpTdEfOG9PfgoGV7OBjSPqRiP9aMJaw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnccc.georgetown.edu%2Findex.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9c70f8c3a3d340bf461808da4b02393f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904770172973819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mYswACzOZbq5DpTdEfOG9PfgoGV7OBjSPqRiP9aMJaw%3D&reserved=0


সহো তো ও বিটদুশিো সটে বিট , OPWDD শুয ুআমোটদর কমীটদর মটযয সোংসৃ্কবতক দক্ষ্তো উন্নত 

করোর জিযই ি , িরং আমোটদর পবরটষিো পোও োর প্রট োজি রট টছ এমি স্টেকটহোল্ডোরটদর 

অবযকতর বিস্তৃত দটলর কোটছ আটরো কোেকুরর্োটি স্টপ ৌঁটছ েোও োর মটতো পে ুোপ্ত সক্ষ্মতো 

অজিু করটি।"  

  

অোম্বোবেম্বেট প্রম্বফের এিং জজনটাউর্ বিশ্ববিদ্োলে NCCC-এর বডম্বরক্টর টাওোরা বড. 

হগাম্বড িম্বলর্, "বিকোশ সংক্রোন্ত অক্ষ্মতো  আক্রোন্ত িযক্তি, তোটদর পবরিোর, এিং তোরো স্টেসি 

কবমউবিটেটত িসিোস করটছি স্টসগুটলোর জিয সহো তো ও পবরটষিোর বসটেটম CLC ও DEI 

এবেট  স্টিও োর জিয বিউ ই ক ুOPWDD ও অিযোিয স্টেকটহোল্ডোরটদর সটে অংশীদোর হটত 

স্টপটর জজেুোউি বিশ্ববিদযোল  NCCC-এর বশক্ষ্ক ও কমিুোরীরো উচ্ছবসত স্টিোয করটছ। বিবিত্র্ 

সি জোবতেত, িতৃোক্তিক, সোংসৃ্কবতক, ও র্োষোেত স্টেোষ্ঠী জটুড় অিস্থোিকোরী বিকোশ সংক্রোন্ত 

অক্ষ্মতো  আক্রোন্ত িযক্তি এিং তোটদর পবরিোটরর স্বোথ ু ও প্রট োজটির প্রবত সোড়ো বদটত এটের 

িতমুোি বসটেটমর সক্ষ্মতো িকৃ্তির জিয এর অেীকোরোিিতো ও সংস্থোি বিবিট োটের জিয 

আমরো OPWDD-এর প্রশংসো কবর।"  

  

হেট বেম্বর্টর জর্ ডবিউ. িোবর্ের্ িম্বলর্, "িুক্তিিবৃিক িো বিকোশ সংক্রোন্ত অক্ষ্মতো  

আক্রোন্ত িযক্তিটদর বিবিত্র্ জোবতেত ও সোংসৃ্কবতক পেরূ্বম স্টথটক আসটত স্টদখো স্টেটছ। তোটদর 

স্টসিোর দোব ত্ব েোটদর হোটত অপণু করো হট টছ স্টসসি িযক্তির এই িোস্তিতো অিুযোিি করটত পোরো 

এিং বিবিত্র্য, সমতো, ও সোংসৃ্কবতক অন্তর্ভ কু্তি সম্পটক ুেথোেথ প্রবশক্ষ্ণ থোকো অতযন্ত গুরুত্বপণূ।ু 

জজেুোউি বিশ্ববিদযোলট র সটে বিউ ই টকরু এই অংশীদোবরত্ব OPWDD-এর মটযয স্টসরো 

রীবতগুটলো বিট  আসটি এিং স্টেেটক I/DD আক্রোন্ত বিউ ই কিুোসীটদরটক আটরো র্োটলোর্োটি 

সহো তো প্রদোি করোর সুটেোে কটর বদটি। স্টেটের স্টসিো প্রদোি িযিস্থো মজিতু কটর তভ লটত এিং 

অিযোহতর্োটি উন্নত করোর জিয তোর অেীকোরোিিতোর জিয আবম ের্িরু স্টহোকটলর প্রশংসো 

কবর।"  

  

বর্উ ইেকন হেম্বটর বচফ ডাইভাবে নটট অবফোর জুবলো বগউটটম্বরজ িম্বলর্, "সমগ্র 

OPWDD বসটেম জটুড় বিবিত্র্য, সমতো, অন্তর্ভ কু্তি এিং সোংসৃ্কবতক ও র্োষোেত দক্ষ্তো শক্তিশোলী 

করোর জিয এই অংশীদোবরত্ব এযরটির প্রথম বিবিট োে। স্টেকটহোল্ডোরটদর সম্পিৃতোটক, স্টেমি 

পবরটষিো স্টপটত িোও ো স্টলোকজি ও তোটদর পবরিোটরর সটে সম্পিৃতোটক, অগ্রোবযকোর স্টদও ো 

স্টথটক এেো স্পষ্ট স্টে জজেুোউি বিশ্ববিদযোলট র NCCC ও OPWDD িুঝটত স্টপটরটছ স্টে সরকোবর 

িীবতমোলোর দ্বোরো সিটিট  স্টিবশ প্রর্োবিত হও ো িযক্তিরোই সমোযোি বতবরটত বিটশষর্োটি দক্ষ্ হট  

থোটকি। আবম ের্িরু স্টহোকল এিং কবমশিোর স্টিইটিল্ড-এর স্টিতৃত্বটক সোযুিোদ জোিোই এিং 

আবম এই অংশীদোবরত্ব স্টথটক বশক্ষ্ো স্টিও োর প্রতযোশো রোবখ েোটত আমরো স্টেটের সি িীবতমোলো, 

কমসুূবি ও পবরটষিোর স্টক্ষ্টত্র্ বিবিত্র্য, সমতো ও অন্তর্ভ কু্তিটক সম্পিৃ করটত পোবর।"  

  

বচফ বডম্বজবিবলটট অবফোর ফর বর্উ ইেকন হেট বকোরবল ব ল িম্বলর্, "আবম স্টরোমোক্তিত 

স্টে ের্িরু স্টহোকটলর স্টিতৃটত্বর অযীটি, OPWDD ও জজেুোউি বিশ্ববিদযোল  বিবিত্র্য, সমতো ও 

অন্তর্ভ কু্তি উন্নত করোর িযোপোটর স্টজোর বদটত একসটে অংশীদোর হটচ্ছ। অক্ষ্মতো  আক্রোন্ত বিউ 

ই কিুোসীটদর আমোটদর কবমউবিটেগুটলোটত স্ববির্রু হট  জীিিেোপি করটত তোটদর 

প্রট োজিী  পবরটষিোগুটলো পোও োর সক্ষ্মতো উন্নত করটত আমোটদর সোযযমটতো স্টিষ্টো িোবলট  



স্টেটত হটি, বিটশষ কটর েবদ আমরো প্রোবন্তক কবমউবিটেগুটলোটক েোটেেু করটত পোবর। এই 

সহটেোবেতোর মটতো সহটেোবেতোর সম্পকগুুটলো সবতযকোর অটথইু অবযকতর অন্তর্ভ কু্তিমূলক 

একটে স্টেে বতবরর স্টক্ষ্টত্র্ একটে সুদরূ প্রসোরী রূ্বমকো রোখটি।"  

  

এই অংশীদোবরটত্বর সম কোটল, OPWDD NCCC-এর কমসুূবি সংক্রোন্ত ও প্রশোসবিক দলগুটলোর 

সটে কোজ করটি েোরো শুয ুস্টে সংস্থোটের িীবতমোলো ও কমসুূবিগুটলোর বদটক দৃটষ্ট বদটি তোই ি , 

িরং CLC ও DEI-স্টক OPWDD-এর সহো তো িযিস্থোর স্টকন্দ্রস্থটল প্রবতষ্ঠো করটত স্টকন্দ্রী  মূলযটিোয, 

কো োটমো, প্রিলি, আিরণ ও মটিোর্োিগুটলোও পে ুোটলোিিো করটি। এই উটদযোে দুইটে প্রযোি 

স্টক্ষ্টত্র্ মটিোটেোে বদটি — সুবিবদুষ্টর্োটি OPWDD-এর উপর এিং সোমবগ্রকর্োটি পবরটষিো 

িযিস্থোর উপর।  

  

এই প্রকল্প OPWDD-এর পোাঁি-িছর স্টম োদী স্টক শলেত পবরকল্পিো প্রক্তক্র োর সমট  সুবিযোিক্তিত 

কবমউবিটেগুটলোটত স্টেকটহোল্ডোরটদর কোটছ িযোপক প্রিোরণোর িলোিল। পবরটষিো গ্রহণ করটত 

িোও ো স্টলোকজি, পবরিোটরর সদসয, িনু্ধিোন্ধি ও স্টসিো প্রদোিকোরীরো OPWDD-স্টক সোমটির 

িছরগুটলোটত পবরকল্পিো প্রণ টির সম  DEI ও CLC-স্টক অগ্রোবযকোর স্টদও োর পরোমশ ু বদট টছ। 

স্টসইসোটথ, আটমবরকোি স্টরসবকউ প্ল্যোি আইটির (American Rescue Plan Act) মোযযটম 

িরোদ্দকৃত স্টিডোটরল অিুদোি OPWDD-স্টক এসি এলোকো শক্তিশোলী করটত সহো তো করোর জিয 

এককোলীি তহবিল িযিহোটরর একটে অিিয সুটেোে প্রদোি করটি।  

  

বরটমোে স্টসশি পবরিোলিো এিং পরোমশ ু প্রদোি করোর মোযযটম, জজেুোউি স্টসিো প্রদোিকোরীটদর, 

কমীটদর, বিকোশ সংক্রোন্ত অক্ষ্মতো  আক্রোন্ত িযক্তিটদর এিং তোটদর পবরিোরগুটলোটক একটে 

কমপুবরকল্পিো প্রণ ি করটত সোহোেয করটি। বিশ্ববিদযোল টে OPWDD কমীটদর স্টপশোেত 

উন্ন টির িোবহদো মূলযো ি করটি এিং সংস্থোেত পবরিতটুির উপর স্টজোর বদট  িলমোি প্রবশক্ষ্ণ 

প্রদোি করটি। এছোড়োও জজেুোউি OPWDD-স্টক সমগ্র পবরটষিো িযিস্থোর মযযকোর DEI ও CLC 

মূলযো ি করটত সোহোেয করোর জিয মোিদণ্ড, স্টিিমোক ুও অিযোিয পবরমোপ িযিস্থো প্রণ ি 

করটত পরোমশমুূলক স্টসিো প্রদোি করটি। প্রোপ্ত িলোিলগুটলো OPWDD-এর কমপুবরকল্পিোর 

অংশ হট  েোটি।  

  

এছোড়োও বিকোশ সংক্রোন্ত অক্ষ্মতো বিষ ক স্টসিো প্রদোিকোরীটদর একটে সংস্থো, NYS কবমউবিটে 

অি প্রযোকটেস (NYS Community of Practice)-স্টক জজেুোউি কোবরেবর সহো তো ও 

পরোমশমুূলক স্টসিো প্রদোি করটি। বিশ্ববিদযোল টে স্টসিো প্রদোিকোরী স্টিেও োকটুের সংস্থোগুটলোর 

মযযকোর DEI এিং সোংসৃ্কবতক ও র্োষোেত দক্ষ্তো এবেট  বিটত বিদযমোি শক্তি ও দুিলুতোগুটলো 

মূলযো টির কোটজ স্টিেও োকটুেটক সম্পিৃ করটি।  

  

স্টসইসোটথ, OPWDD পবরটষিো িযিস্থোর মযযকোর স্টসিো প্রদোিকোরীটদর প্রবত OPWDD DEI-সংক্রোন্ত 

অিুদোি পোও োর আটিদি জমো বদটত অিুটরোয জোিোটি। OPWDD জজেুোউটির পরোমশ ু 

সহো তো বিট  অিুদোি ইসুয করটি এিং বিকোশ সংক্রোন্ত অক্ষ্মতো  আক্রোন্ত িযক্তিটদর জিয 

সমগ্র পবরটষিো িযিস্থো জটুড় DEI অন্তর্ভ িু করটত উৎসোবহত করটি।  

  



জজেুোউি বিশ্ববিদযোলট র NCCC বিবর্ন্ন বসটেম ও সংস্থোর মযযকোর সোংসৃ্কবতক ও র্োষোেত 

দক্ষ্তো সংক্রোন্ত জ্ঞোি সমিৃ করটত অিদোি রোটখ এিং জোতী  পে ুোট  স্টিতৃত্ব বদট  থোটক। 

NCCC প্রোমোণয বিষ গুটলোটক স্বোস্থয ও মোিবসক স্বোস্থযটসিো স্টপ ৌঁটছ স্টদও ো, প্রশোসি, বশক্ষ্ো ও 

অযোডটর্োটকবস ইতযোবদর সোটথ সম্পবকতু কমসুূবি ও কমীটদর জিয প্রণীত িীবতমোলো ও প্রিলটি 

রূপোন্তর করোর বিষট  স্টজোর বদট  থোটক।  

 

আটরো তটথযর জিয, বর্ক্তজে করুি OPWDD এিং জজেুোউি বিশ্ববিদযোলট র NCCC, অথিো 

communications.office@opwdd.ny.gov ট কোিো  স্টেোেোটেোে করুি।  
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