
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

মার্টন র্ লুথার বকিং জবুর্য়ম্বরর উপর। বির্ গভর্নর কুউম্বমা মার্টন র্ লুথার বকিং তৃতীয়, লুবি বলউ ও 
বলর্-মোর্ুম্বয়ল বমরান্ডার য ৌথ-িভাপবতম্বে জর্গণর্া পবরষি (CENSUS COUNCIL) ততবরর 

য াষণা বিম্বয়ম্বের্।  
  
আিন্ন 2020 আিমশুমাবরম্বত প্রবতর্ট বর্উ ইয়কন িািীর গণর্া বর্বিত করম্বত কাউবিম্বলর যর্তৃে 

যিম্বি রাম্বজের িায়ভার যক  
  

গভর্নর প্রবতর্ট বর্উ ইয়কন িািীর িুষু্ঠ এিিং িম্পণূন গণর্া বর্বিত করম্বত অবতবরক্ত 10 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার প্রস্তাি করম্বির্  

  
কাউবিল িম্বেতর্তা িাডাম্বত এিিং অিংেীিারম্বির জবডত করার জর্ে আগত িম্বেলর্গুবলর 

আম্বয়াজক হম্বি  
  
  
মার্টি ন লুথার ক িং জকুনয়র কিবসে, গভনির অ্যানু্ড্র এম. কুউসমা আজ জনগণনা  াউকিল তৈকরর 
 থা ঘ াষণা  সরসেন, যা মার্টি ন লুথার ক িং ৈৃৈীয়, লুকে কলউ এবিং কলন-মযানুসয়ল কমরান্ডার 
ঘযৌথ-েভাপকৈসে অ্নুকিৈ হসব, প্রকৈর্ট কনউ ইয় ি বােীস  আেন্ন 2020-এর আিমশুমাকরসৈ গণয 
 রা হসয়সে ৈা কনকিৈ  রসৈ। রাসজযর  মকিট  াউন্ট  কমশসনর (Complete Count 
Commission)  াে ঘথস  প্রাপ্ত ৈথয এবিং রাজয, স্থানীয় এবিং ফাউসন্ডশন ৈহকবল েিংস্থার 
েহায়ৈার মাধ্যসম এ র্ট েমূ্পণি শুমাকর গণনা অ্জি সনর জনয  াউকিল রাসজযর েমন্বয় ারী কহোসব 
 াজ  রসব। আিমশুমাকরসৈ প্রকৈর্ট কনউইয়স ি র েুিু ও েমূ্পণি গণনা কনকিৈ  রসৈ গভনির এই 
বেসরর বাসজসট আরও 10 কমকলয়ন মাক ি ন ডলার প্রস্তাব  রসবন। অ্কৈকরক্ত অ্থিায়সন 2020 
োসলর আিমশুমাকরর জনয রাসজযর আকথি  েহায়ৈা 70 কমকলয়ন মাক ি ন ডলাসর উন্নীৈ হসব।  
  
গভনির আরও ঘ াষণা  সরসেন ঘয নৈুন  াউকিল শুমাকর েম্পস ি  েসেৈনৈা বাডাসৈ এবিং প্রকৈর্ট 
কনউইয়স ি র গণনা কনকিৈ  রার জনয যৈটা েম্ভব আইনজীবী, েম্প্রিায়কভকি  েিংগঠন,  কমউকনর্ট 
ঘনৈৃবৃন্দ এবিং স্থানীয়  মি ৈি াসির যথােম্ভব যুক্ত  রার জনয েসেলন  রসব। নৈুন  াউকিল এই 
অ্িংশীিারসির োসথ  মকিট  াউন্ট  কমশসনর েিংগৃহীৈ ৈথয বযবহার  সর প্রসেষ্টার েমন্বয় োধ্ন 
 রার জনয, উপলভয েিংস্থানগুকল ঘমাৈাসয়ন  রসৈ এবিং গণনা প্র ৃৈপসে েিং র্টৈ হওয়ার লসেয 
িগূিম েম্প্রিাসয়র ঘলা সির প্রোসরর ৈিারক   রার জনয  াজ  রসব।  
  



 

 

"ঘযসহৈু এই রাষ্ট্রীয় প্রশােন অ্কভবােী েম্প্রিায়স  অ্েোন  রসে এবিং এই বেসরর আিমশুমাকরর 
প্রশ্নপত্রর্ট পূরণ  রা ঘথস  ৈাসির কবরৈ রাখার জনয েম্ভাবয প্রকৈর্ট উপায় বযবহার  রসে, আমরা 
আক্রমণাত্ম  পিসেপ গ্রহণ  রকে যাসৈ প্রসৈয  কনউ ইয় ি বােীস  গণনা  রা হয়," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নৈুন  াউকিলর্ট োজি  েমন্বয় ারী ঘে সহাল্ডারসির ঘনৈৃে ঘিসব যাসৈ আমরা 
আমাসির েবসেসয় িগূিম েম্প্রিায়গুসলাস  গণনা  রা এবিং কনউইয় ি স  যথাযথভাসব প্রকৈকনকধ্ে  রা 
এবিং আমাসির প্রসয়াজনীয় এবিং প্রাপয ঘয রাষ্ট্রীয় ৈহকবল পাওয়া উকেৈ ৈা কনকিৈ  রসৈ পাকর।"  
  
"ঘডসমাক্রযাট প্রকক্রয়াসৈ নাগকরস র পিসেপ ঘনওয়ার ঘেসত্রই ঘভাটিাসনর পসর আিমশুমাকরসৈ গণয 
হসব," মার্টন র্ লুথার বকিং তৃতীয় িম্বলম্বের্। "িভুি াগযক্রসম, বণি-ধ্ারী ঘলা সির ঘবকশরভাগ ঘেসত্রই 
স্বল্প গণনা  রা হয়, যা ৈাসির েম্প্রিায়স  ঘনকৈবাে  পকরণকৈর কিস  পকরোকলৈ  সর। আকম 
প্রসৈয  কনউ ইয় ি বােী, এমনক  যাসির  াসে ঘপৌৌঁোসনা েবসেসয়  ঠিন, 2020 োসলর 
আিমশুমাকরসৈ ৈাসির ও গণয হসয়সে ৈা কনকিৈ  রার জনয গভনির কুওসমার োসথ  াজ  রসৈ 
ঘপসর আকম গকবিৈ।"  
  
"আকম গভনির কুউসমা, কলন মযানুসয়ল কমরান্ডা এবিং মার্টি ন লুথার ক িং ৈৃৈীয়-এর োসথ 
আিমশুমাকর  াউকিসলর অ্িংশ হসয়  াজ  রসৈ ঘপসর গকবিৈ, যা ে ল েম্প্রিাসয়র মসধ্য েসেৈনৈা 
বৃকি  রসব এবিং প্রকৈর্ট কনউ ইয় ি বােীস  2020 োসলর আিমশুমাকরসৈ অ্িংশ কনসৈ উৎোকহৈ 
 রসব," লুবি বলউ িম্বলম্বের্। "আিমশুমাকর প্রকৈ িশ বেসর এ বার  সট থাস , এবিং প্রকৈর্ট কনউ 
ইয় ি বােীস  গণনা  রা হসয়সে এবিং আমাসির রাজযর্ট রাষ্ট্রীয় পযিাসয় ঘমাটামরু্টভাসব প্রকৈকনকধ্ে 
 সরসে ৈা কনকিৈ  রার জনয আমরা রাজয কহোসব যৈটা েম্ভব ঘেষ্টা  সর যাকি। "  
  
"আমাসির ে ল েম্প্রিাসয় রাষ্ট্রীয় ৈহকবসলর েিুু বরাসের জনয প্রকৈকনকধ্ে গুরুেপূণি এবিং 
প্রসয়াজনীয়," বলর্-মোর্ুম্বয়ল বমরান্ডা িম্বলম্বের্। "আকম আিমশুমারী  াউকিল গঠসনর জনয 
গভনির কুউসমাস  ধ্নযবাি জানাসৈ োই এবিং ঘযৌথ-েভাপকৈর পসি আকম আমার প্রকৈসবশীসির 
উৎোকহৈ  কর ঘজসগ উঠসৈ এবিং গণনা স্থান কনসৈ এবিং আকম আশা  কর ঘয োরা ঘিশ জসুড 
প্রসৈযস ই এর্ট  রসব। আমরা এ র্ট নৈুন িশস র শুরুসৈ আকে এবিং এ র্ট েঠি  শুমাকর 
আমাসির ে সলর জনয এ র্ট কবশাল পাথি য তৈকর  রসব।"  
  
কনউইয় ি  ঘেট  মকিট  াউন্ট  কমশনস  2020 োসলর আিমশুমাকরসৈ রাসষ্ট্রর প্রসেষ্টাস  কনসিিশ 
এবিং েহায়ৈার জনয তৈকর  রা হসয়কেল।  কমশন পূবিবৈী আিমশুমাকরর  ম গণনা কবসেষণ 
 সরসে এবিং 2020 োসলর আিমশুমাকরর জনয এ র্ট েমূ্পণি এবিং পুসরাপুকর গণনা কনকিৈ  রার 
উপায়গুকল েুপাকরশ  সরসে।  
  
গভনির কুউসমা এই বের কনউ ইয় ি  রাসজয এ র্ট েমূ্পণি শুমাকর গণনাস  েমথিন  রার জনয 
ইকৈমসধ্য ঘবশ  সয় র্ট পিসেপ কনসয়সেন। েমস্ত কনউ ইয় ি বােীস  আিমশুমাকরর অ্িংশ কহোসব গণয 
 রা হসয়সে ৈা কনকিৈ  রার জনয 2020 অ্থিবেসরর (Fiscal Year, FY) বাসজসট প্রোর ও 
কশোমূল  প্রসেষ্টার জনয 20 কমকলয়ন মাক ি ন ডলার অ্বকধ্ অ্নুসমাকিৈ হসয়সে। 2020 োসলর অ্থি 
বেসরর বাসজসটর মাধ্যসম উপলভয  রা 20 কমকলয়ন মাক ি ন ডলাসরর মসধ্য 15 কমকলয়ন মাক ি ন 



 

 

ডলার 62র্ট  াউকন্টর েবগুসলার পাশাপাকশ বাসফসলা, রসেষ্টার, কেরাক উজ এবিং ইসয়ান াসেি কবৈরণ 
 রা হসি। প্রকৈর্ট অ্ঞ্চল যারা োডা কিসয়কেসলা আগ্রহ প্র াসশর অ্নুসরাসধ্র প্রকৈ[ যা 4 কডসেম্বর, 
2019 এ প্র াকশৈ হসয়কেল ৈারপসর ৈারা ক ভাসব ৈহকবলগুকল বযবহার  রসব ঘের্টর এ র্ট 
পকর ল্পনা জমা ঘিসব, এবিং অ্থিায়ন পুরষ্কার জানুয়ারীর ঘশসষর কিস  অ্নুসমাকিৈ হসব। 2020 
োসলর আিমশুমাকরর প্রশ্নাবলীর ফাইকলিংসয়র ফলাফল উপলভয হবার োসথ োসথ বাক  আরও 5 
কমকলয়ন মাক ি ন ডলার কনকিিষ্ট েম্প্রিায়গুসলাস  টাসগিট  সর োমসনর বেরগুসলাসৈ বযয়  রা হসব।  
  
অ্কৈকরক্ত কহোসব, অ্নযানয  সয়  ডজন ঘেট এসজকি এবিং  ৈৃি পে, CUNY, এবিং SUNY 
জনগসণর োসথ ৈাসির কবিযমান েিংস্থানগুকল এবিং েলমান ঘযাগাসযাগ বযবহার  সর জনগণনা পরূসণর 
জনয 40 কমকলয়ন মাক ি ন ডলার অ্বকধ্ কব াশ ও ঘমাৈাসয়ন  রসৈ বযবহার  রসব। এই েব 
রাষ্ট্রায়ি েিংস্থােমূহ শ্রম (Labor), ঘমাটর ঘভকহস ল (Motor Vehicles),  ৃকষ ও বাজার 
(Agriculture and Markets); মানকে  স্বাস্থয (Mental Health), অ্যালস াহল এবিং পিাথি 
অ্পবযবহার (Alcohol and Substance Abuse) এবিং উন্নয়নমূল  প্রকৈবন্ধীসির অ্কফে (People 
with Developmental Disabilities); এম্পায়ার ঘেট উন্নয়ন (Empire State Development); 
আর ঘভসটরান অ্যাসফয়ার কডকভশনস  (Division of Veterans Affairs) কনসয় প্রোর োলাসব এবিং 
জনোধ্ারসণর েসে ৈাসির ঘযাগাসযাগ স্থাপসনর দ্বারা আিমশুমাকর েিংক্রান্ত ৈথয েরবরাহ  রসব।  
  
 ীভাসব রাষ্ট্র ৈাসির েম্পি বযয়  রসব ৈার ক েু উিাহরণ ঘিওয়া যায়, ক ন্তু ৈা শুধ্ু েীমাবি 
নয় এগুসলার মসধ্য:  

• যখন মাক ি ন আিমশুমাকর বুযসরা (U.S. Census Bureau) শুধ্ুমাত্র কনউ ইয় ি  রাসজয 
 থয ভাষাগুকলর এ র্ট োমানয অ্িংসশর জনয অ্নবুাি প্রিান  রসে, রাজয  মীসির ইসৈামসধ্য 
ভাষা বযবহার  রার প্রকশেণ ঘিওয়া হসয়সে, যারা প্রসয়াজনীয় স্থাসন 200 র্টরও ঘবকশ 
ভাষার অ্নুবাি ঘেবা প্রিান  রসৈ পারসব।  

• শ্রম অ্কধ্িপ্তর, যা 9 কমকলয়সনর ঘবকশ শ্রকম , 550,000 বযবোয়ীর  াসে ঘপৌৌঁোসৈ ঘপসরসে 
এবিং 500,000 জন কনউইয় ি ারস  েরােকর েহায়ৈা কিসয়সে ৈাা্রা ৈাসির 96 র্ট  মিজীবী 
ঘ ন্দ্রস  আিমশুমাকর েহায়ৈা ঘ ন্দ্র কহোসব খলুসব ঘযখাসন জনোধ্ারণ 2020 োসলর 
আিমশুমাকরর প্রশ্নমালা অ্নলাইসন কনরাপসি েম্পন্ন  রসৈ পারসব।  যাকরয়ার ঘেন্টারও 
এ াকধ্  ভাষায় র্টকভ মকনটর, ঘপাোর এবিং কবকলপসত্রর ঘেসত্র আিমশুমাকরর ৈথয প্রিশিন 
 রসব। এোডাও শ্রম িপ্তর ইকৈমসধ্য 100-এর ঘবকশ ো কর ঘমলা এবিং অ্নযানয কনসয়াগ 
অ্নুিাসন রাসজযর প্রকৈর্ট অ্ঞ্চসল আিমশুমাকর বযুসরার ো কর কনসয় প্রোর  সরসে।  

• 30 মাইসলর মসধ্য বােবাে ারী প্রকৈ কনউ ইয়স ি র অ্কধ্বােী SUNY-এর 64  যাম্পাে এবিং 
কনউ ইয় ি  শহসরর পাৌঁের্ট অ্ঞ্চল জসুড CUNY-এর 25র্ট  যাম্পােস  ৈারা বযবহার  রসৈ 
পারসব যারা আিমশুমাকরর ে ল প্রসেষ্টাস  োথি   রার জনয  াজ  রসে।  কমউকনর্ট 
 সলজেহ িইু কবশ্বকবিযালসয়র কেসেমও ৈাসির প্রায় 700,000 কশোথীর গণনা কনকিৈ 
 রসৈ রাসষ্ট্রর েসে েহসযাকগৈা  রসব। উিাহরণস্বরূপ, এম্পায়ার ঘেট  সলজ জনগসণর 
েিেযসির আিমশুমাকর েম্পন্ন  রার জনয রাজয জসুড  সয়  ডজন  কম্পউটার লযাব খুলসব 
এবিং এর  যাম্পােগুকল আিমশুমাকর বযুসরাস   মীসির প্রকশেসণর েুসযাগ ঘিওয়ার জনয 
বযবহার  রসৈ কিসব। 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-opens-applications-2020-census-outreach-funding


 

 

• ঘমাটর ঘভকহ লে কবভাসগর 27র্ট রাজয পকরোকলৈ ঘেট অ্কফে এবিং 94  াউকন্ট 
পকরোকলৈ অ্কফে আসে ৈারা বাকষি  প্রায় 12 কমকলয়ন গ্রাহস র  াসে ৈারা ঘপৌৌঁোয় এবিং 
এর ওসয়বোইসটর মাধ্যসম কবভাসগর েসে প্রায় 19.5 কমকলয়ন মানুসষর োসথ েিংযুক্ত। 
আিমশুমাকর েিংক্রান্ত ৈথয প্রিকশিৈ হসব এবিং প্রকৈর্ট স্থাসন কবৈরণ  রা হসব এবিং ে ল 
িশিনাথীসির োসথ আসলােনা  সর আিমশুমাকরর ৈথয প্রোসরর জনয  মীসিরস  প্রস্তুৈ  রা 
হসব। এোডাও এর্ট প্রায় 4 কমকলয়ন ইসমইল ঠি ানার ঘডটাসবে টযাপ  রসব।  

  
রাজয আিমশুমাকর বুযসরার মাোর অ্যাসেে ফাইলর্টসৈ 225,000 এরও ঘবকশ ঠি ানা যুক্ত  রার 
 াজ  সরসে। এোডা কনউ ইয় ি  ঘেট ঘথস  ঘনৈৃেিাসনর পর স্থানীয় ের ার  সয় শৈ ঠি ানার 
েিংযুকক্ত এবিং েিংসশাধ্ন  সর। এই বহুস্তরীয়, বহু বেসরর প্রসেষ্টা আজ জাকৈস  ঘনৈৃেিাসনর মৈ 
স্থাসন ঘপৌৌঁসে কিসৈ ঘপসরসে। গভনির কুওসমা ঘবের াকর খাৈ ঘথস  1.4 কবকলয়ন ডলার ঘপসৈ 500 
কমকলয়ন মাক ি ন ডলার কবকনসয়াগ  সরসেন ঘযন কনউ ইয় ি বােী উচ্চ গকৈর ইন্টারসনট পায় আর 
এরই মসধ্য প্রায় 90% ফাণ্ড পাওয়া কগসয়সে।  
  
গৈ অ্সটাবসর কনউ ইয় ি  ঘেট  মকিট  াউন্ট  কমশন (New York State Complete Count 
Commission)  ৈৃি   প্র াকশৈ ৈথয ও েুপাকরশেমূসহর উপর কভকি  সর এই ঘেসটর আিমশুমাকর 
েম্পন্ন হসব,  ারণ এই  কমশন ৈার ৈথয ও েুপাকরশেমূহ প্রস্তুৈ  রসৈ 10র্ট গণশুনাকনর 
আসয়াজন  সর এবিং শৈাকধ্  মন্তবয, কবসশষসের োেয এবিং আসগর আিমশুমাকরর ফলাফল 
গভীরভাসব কবসেষণ  সর।  কমশন েূসত্র জানা কগসয়সে, 2020 োসলর আিমশুমাকর অ্ভূৈপূবি 
েযাসলসের মুসখ পডসৈ পাসর। প্রথমবাসরর জনয আিমশুমাকর প্রাথকম ভাসব অ্নলাইসন পকরোকলৈ হসব, 
এবিং ট্রাম্প প্রশােন আিমশুমাকর কনসয় এ র্ট নাগকর সের প্রশ্ন অ্ন্তভুি ক্ত  রার প্রসেষ্টায় বযথি হসলও 
ৈার এই প্রসেষ্টা অ্কভবােী েম্প্রিাসয়র মসধ্য ভীকৈ েডাসৈ পাসর। ট্রাম্প প্রশােন ও  িংসগ্রে 2020 
োসলর আিমশুমাকর অ্কভযান পকরোলনার পুসরাপুকর বযায়ভার বহসনর ফান্ড প্রিান  রসৈ বযথি 
হসয়সে। ঘেই বযথিৈার ফসল আিমশুমাকর বযুসরা ঘ ন্দ্রীয় ের ার ঘথস  ৈাসির কনভি রৈার জায়গা 
েকরসয় কনসয় ঘেট ও স্থানীয় েহসযাগীসির েহায়ৈায় 2020 োসলর আিমশুমাকর প্রসয়াজনীয় খরে 
োলাসৈ বাধ্য হসয়সে। কনউ ইয়স ি  মাক ি ন যুক্তরাষ্ট্র আিমশুমাকর বযুসরা কফল্ড অ্কফসের েিংখযা 2010 
োসলর 35র্ট ঘথস   সম 2020 োসল 21র্টসৈ িাৌঁকডসয়সে। েিয গঠিৈ জনগণনা পকরষি রাষ্ট্রীয় 
 মকৈ এবিং কনকিয়ৈার বযবধ্ান পূরণ  রসৈ েহায়ৈা  রসব।  
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