
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা এম্পায়ার স্টেট এন্টারম্বটর্ম্বমন্ট ডাইভাবসনটি জি স্টেবর্িং স্টডম্বভলপম্বমন্ট ফাম্বের 
(EMPIRE STATE ENTERTAINMENT DIVERSITY JOB TRAINING DEVELOPMENT 

FUND) স্ট াষণা করম্বের্  
  

চাকবরর প্রবেক্ষণ ও কমীিম্বলর উন্নয়ম্বর্র জর্ে চলবিত্র কর স্টেবডম্বটর এক েতকরা ভাগ বর্ম্বয়াগ 
করা স্টেম্বের প্রথম এক ফাম্বে  

  
বিম্বর্াের্ বেল্প জমু্ব়ে বিবচত্র লালর্ এিিং কমীিল প্রস্তুত করম্বত 1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিবে 

প্রোর্ করম্বি এই ফাে  
  
  
গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা স্টেম্বের প্রথম এম্পায়ার স্টেট এন্টারম্বটর্ম্বমন্ট ডাইভাবসনটি জি স্টেবর্িং 
স্টডম্বভলপম্বমন্ট ফাম্বের স্ট াষণা করম্বের্। বর্উ ইয়কন  স্টেট বফল্ম স্টপ্রাডাকের্ এিিং স্টপাে-স্টপ্রাডাকের্ 
টোক্স স্টেবডট স্টপ্রাগ্রামগুবলম্বত (New York State Film Production and Post-Production Tax 
Credit Programs) অিংেগ্রহণকারী স্টপ্রাডাকেন্সগুবল তাম্বের টোক্স স্টেবডটগুবলম্বত একটি স্টোট হ্রাস 
স্টেখম্বত পাম্বির্ যা বিম্বর্াের্ বেল্প জমু্ব়ে চাকবরর প্রবেক্ষণ এিিং কমীিল উন্নয়ম্বর্র জর্ে একটি 
তহবিম্বল সবরম্বয় স্টেওয়া হম্বি। তহবিলটি স্টসসর্-স্টেম্বষর বিসৃ্তত কোবপটাল খরম্বচর বিম্বলর অিংে 
বহম্বসম্বি পাে করা হম্বয়বেল এিিং প্রাথবমকভাম্বি প্রবত িের 1.05 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প্রোর্ 
করম্বি।  
  
"বর্উ ইয়ম্বকন র েবি তার বিবচম্বত্রের মম্বযে রম্বয়ম্বে এিিং আমরা সিনো এটি উন্নত করার উপায়গুবল 
সন্ধার্ করবে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই স্টেম্বের-প্রথম কমনসূচীটি সিনিোপী বিম্বর্াের্ বেম্বল্প 
পবরণত হওয়ার জর্ে আমাম্বের র্তুর্ উেীপর্া প্রোর্ করম্বি, অসাযারণ চলবিত্র এিিং TV 
প্রম্বযাজর্াগুবল চাবলম্বয় যাওয়ার সাম্বথ সাম্বথ।"  
  
"সারা রাজে জমু্ব়ে বেম্বল্প কমনসিংস্থাম্বর্র জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় েক্ষতা প্রোর্ করার জর্ে কমীিম্বলর 
বিকাম্বের উম্বেম্বেে বিবর্ম্বয়াগ করা জরুবর", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "এই 
কমনসিংস্থাম্বর্র প্রবেক্ষণম্বণর তহবিল এই েমিযনমার্ বেম্বল্প চাকবরর পে পূরম্বণর জর্ে বিম্বর্ােম্বর্র স্টক্ষম্বত্র 
কমীিল উন্নয়ম্বর্র সুম্বযাগ প্রোর্ করম্বি। আমরা চাকবরর জর্ে প্রবেক্ষণ উপলব্ধ করম্বত এিিং 
আমাম্বের অথনর্ীবতর অগ্রগবত চাবলম্বয় যাওয়ার জর্ে সিংস্থার্গুবলম্বক আমাম্বের লক্ষে করবে।"  
  
এই তহবিলটি বর্উ ইয়ম্বকন র বিম্বর্াের্ বেম্বল্পর িৃবির সাম্বথ সম্পবকন ত চাকবরগুবল বর্উ ইয়কন িাসীম্বের, 
যারা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর বিবচত্রময় প্রকৃবতর প্রবতবর্বযত্ব কম্বরর্, তাম্বের দ্বারা স্টযর্ পূরণ করা হয় 



তা বর্বিত করম্বি। আইর্টি ফাম্বের জর্ে প্রবিযার্ বতবর এিিং স্টপ্রাগ্রাম বতবরর জর্ে অর্ুোর্ 
প্রোসম্বর্র োয়ভার এম্পায়ার স্টেট স্টডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) উপর 
র্োস্ত কম্বরম্বে। এম্পায়ার স্টেট স্টডম্বভলপম্বমন্ট (ESD) বেম্বল্প চাকবরর প্রম্বয়াজর্ীয়তা বর্যনারর্ করম্বত 
এিিং স্টপ্রাগ্রামটিম্বক আম্বরা স্টিবে কাযনকর করার উপায়গুবল বর্যনারম্বণর জর্ে চলবিত্র বেল্প, বেক্ষা 
সম্প্রোয় এিিং জর্সাযারম্বণর কাে স্টথম্বক বর্ম্বিে গ্রহণ করম্বি এিিং পরামেন চাইম্বি।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট, ব্রর্ক্স কবমউবর্টি কম্বলজ এিিং IATSE স্টলাকাল 52 এর মম্বযে অভূতপূিন কাম্বজর 
প্রবেক্ষম্বণর অিংেীোবরম্বত্বর উপর বভবি কম্বর এই আইর্টি বতবর করা হম্বয়ম্বে। অম্বটািম্বর স্ট াবষত, 
আগে মাম্বস বর্ম্বয়াগ শুরু হওয়ার সাম্বথ, ব্রঙ্কস কবমউবর্টি কম্বলম্বজর (Bronx Community 
College, BCC) বফল্ম স্টপ্রাডাকের্ স্টেবর্িং স্টপ্রাগ্রাম (Film Production Training Program) একটি 
র্তুর্ 14-সপ্তাম্বহর কমনসূচী যা ইউবর্য়র্ িাবণজে কারুবেল্প স্টযমর্ সম্পবি, কাম্বপনবি এিিং বিেেুবতক 
কাম্বজ িেম্বর 100 জর্ বেক্ষাথীম্বক প্রবেক্ষণ স্টেম্বি। বর্উ ইয়কন  স্টেট এই েইু িেম্বরর স্টপ্রাগ্রাম্বমর 
আিংবেক খরচ িহর্ করার জর্ে BCC-স্টক 375,000 মাবকন র্ ডলার অর্ুোর্ প্রোর্ কম্বরম্বে।  
  
এম্পায়ার স্টেট স্টডভলপম্বমম্বন্টর সভাপবত, বসইও ও কবমের্ার হাওয়াডন  স্টজমবি িম্বলর্, "সকল বেম্বল্পর 
বর্ম্বয়াম্বগর প্রবেয়ায় বর্উ ইয়ম্বকন র বিবচত্রে প্রসু্ফটিত হওয়া উবচত এিিং আজম্বকর স্ট াষণা প্রম্বয়াজর্ীয় 
চাকবরর প্রবেক্ষণ এিিং কমীিম্বলর উন্নয়ম্বর্র সিংস্থার্গুবল সরিরাহ করম্বত প্রবত িের 1 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলাম্বররও স্টিবে প্রোর্ করম্বি রাম্বজের বিম্বর্াের্ বেল্পম্বক স্টেেিোপী বিবচম্বত্রর পম্বথ তার স্টর্তৃত্ব 
অবিরত রাখার জর্ে।"  
  
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "যবেও বর্উ ইয়ম্বকন  বিম্বর্ােম্বর্র স্টক্ষম্বত্র সি স্টচম্বয় বিবচত্রপূণন 
েেনকম্বের পাওয়া যায়, তাও কৃষ্ণাঙ্গ মার্ুষম্বের প্রবতবর্বযত্ব এখম্বর্া বিম্বর্াের্ বেম্বল্প গুরুতরভাম্বি স্বল্প। 
বর্উ ইয়কন িাসীম্বের এমর্ বিম্বর্াের্ স্টভাগ করম্বত সক্ষম হওয়া উবচত যা তারা স্টয েবুর্য়ায় িাস 
কম্বরর্ তার প্রকৃত প্রবতবর্বযত্ব কম্বর। যবেও এখর্ও অম্বর্ক কাজ সম্পন্ন করা িাব ক, তিওু এই 
বিবর্ম্বয়াগটি আমাম্বের রাম্বজের চলবিত্র বেম্বল্প আরও বিবচত্রময় কমীিল গঠম্বর্র উম্বেম্বেে একটি অতেন্ত 
প্রম্বয়াজর্ীয় পেম্বক্ষপ।"  
  
এর্বিবস ইউবর্ভাসনাল বফল্ম অোে এন্টারম্বটর্ম্বমন্ট গ্রুম্বপর (NBCUniversal Film & Entertainment 
Group) স্টচয়ারমোর্ স্টজফ স্টেল িম্বলর্, "এর্বিবস ইউবর্ভাসনাম্বলর কোম্বমরার সামম্বর্ এিিং বপেম্বর্, 
উভয় স্থাম্বর্ই, পরিতী প্রজম্বের প্রবতভা বিকাম্বের জর্ে েী নাবয়ত অবঙ্গকারিিতা আম্বে। আমরা এই 
বিষম্বয় তার স্টর্তৃম্বত্বর জর্ে গভর্নর কুওম্বমার এিিং তার প্রোসম্বর্র বমবডয়া বেম্বল্প বিবচত্রে িবৃির 
বিষম্বয় তাম্বের অিোহত মম্বর্াম্বযাম্বগর প্রেিংসা কবর।"  
  
আম্বমবরকার স্টমাের্ বপকচার অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Motion Picture Association of America) 
স্টচয়ারমোর্ ও বসইও চালনস বরভবকর্ িম্বলর্, "আম্বমবরকার স্টমাের্ বপকচার অোম্বসাবসম্বয়ের্ আমাম্বের 
বেম্বল্পর জর্ে একটি বিবচত্রেময় এিিং সিনিোপী পাইপলাইর্ বতবর করার জর্ে অঙ্গীকারিি। এক 
বিসৃ্তত পিােপম্বটর সম্ভার স্টথম্বক আসা সৃজর্েীল স্টপোোরম্বের সমথনর্ করা স্টকিল একটি বিবচত্রেময় 
কমীিলম্বক উন্নত কম্বর র্া, িরিং পেন ায় স্টয গল্পগুবল আমরা িবল তা স্টযর্ আমাম্বের সমাজ এিিং 
েেনকম্বের মম্বযে উপবস্থত বিবচত্রেম্বক প্রবতফবলত কম্বর, তা বর্বিত কম্বর। আমরা আমাম্বের 
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অিংেীোরম্বের এিিং বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর সাম্বথ এই উদ্ভাির্ী, এই স্টেম্বে প্রথমিার অর্ুবিত স্টপ্রাগ্রাম্বম 
কাজ করার জর্ে উেখু, যা বর্উ ইয়ম্বকন র বেল্প বিবচত্রেম্বক স্টপোগত প্রবেক্ষণ এিিং কমীিম্বলর 
উন্নয়ম্বর্র জর্ে র্তুর্ তহবিম্বলর প্রোর্ করার মাযেম্বম উৎসাবহত করম্বি।"  
  
ইন্টারর্োোর্াল অোলায়ান্স অফ বথম্বয়বেকাল স্টেজ এমপ্লইম্বজর (International Alliance of Theatrical 
Stage Employees, IATSE) ভাইস স্টপ্রবসম্বডন্ট ও স্টলাকাল 52 এর সভাপবত জর্ স্টফাডন  
িম্বলর্, "স্টলাকাল 52 বর্উ ইয়কন  স্টেট এিিং ব্রঙ্কস কবমউবর্টি কম্বলম্বজর সাম্বথ আমাম্বের প্রবেক্ষণ 
স্টপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আর্বিত। এই র্তুর্ স্টপ্রাগ্রামগুবল ভবিষেম্বত উৎপাের্ িবৃির প্রম্বয়াজর্ীয়তার জর্ে 
স্টযাগে, বিবচত্রময় কমীম্বের বস্থর প্রিাহ বর্বিত করার উম্বেম্বেে সহায়তা করম্বত পাম্বর। গভর্নর 
কুওম্বমা এিিং বফল্ম টোক্স স্টেবডম্বটর প্রবত বিযার্সভার সমথনর্ম্বক যর্েিাে, বেল্প এখর্ আম্বগর 
তুলর্ায় আম্বরা িেস্ত।"  
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