
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

আসন্ন আদমশুমাবরম্বে প্রম্বেেক বর্উ ইয়কন িাসীর গণর্া বর্বিে করম্বে গভর্নর কুওম্বমা 
আদমশুমাবর প্রচারণা সপ্তাম্বের উম্ববাধর্ কম্বরর্   

  
র্েুর্ আম্বমবরকার্ম্বদর জর্ে অবিস শুমাবর সম্পবকন ে েথ্ে এিং প্রম্বের উত্তর প্রদাম্বর্র জর্ে 5 ও 6 

আগস্ট সসন্সাস েটলাইর্ সিার্ িোংক ইম্বভম্বের আম্বয়াজর্ করম্বি  
  

সস্টট সংস্থাগুম্বলা সামাবজক বমবিয়ায় সমবিে প্রম্বচষ্টা চাবলম্বয় যাম্বে যাম্বে সকল বর্উ ইয়কন িাসীর 
আদমশুমাবরম্বে অংেগ্রেম্বণর প্রম্বয়াজর্ীয়ো িাড়াম্বর্া যায়  

  
অংেগ্রেম্বণ উৎসাে বদম্বে সোয়োর জর্ে 30 জলুাই িৃেস্পবেিার 'সেন্ডস অোন্ড িোবমবল সি' এিং 

10 আগস্ট '10 টায় 10 বমবর্ট সময় বর্র্' স াষণা কম্বরর্  
  

আদমশুমাবর সমইল, সিার্ িা অর্লাইম্বর্র মাধেম্বম পরূণ করা যাম্বি  
  

আদমশুমাবর সম্পম্বকন  আরও েথ্ে  পাম্বির্ এখাম্বর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আদমশুমারর প্রচারণা সপ্তামের উমবাধর্ কমরর্, 2020 যুক্তরামের 
আদমশুমারর 31 অ্মটাবর 2020 সামের রর্রদনষ্ট সময়সীমার মমধয পূরণ করমে এবং আসন্ন 
আদমশুমাররমে প্রমেযক রর্উ ইয়কন বাসীর গণর্া রর্রিে করার জর্য রর্উ ইয়কন বাসীমদর প্ররে আহ্বার্ 
জার্ার্।  
  
"আদমশুমারর রর্উ ইয়কন বাসীমদরমক আমামদর স্টেমের ভরবষ্যেমক গভীরভামব প্রভারবে করার সুমযাগ 
স্টদয় এবং স্টযমেেু স্টেডামরে েেরবে ও কংমেমস প্ররেরর্রধত্ব আদমশুমাররর গণর্া বারা রর্ধনাররে েয়,  
োই এটি অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন স্টয প্রমেযক রর্উ ইয়কন বাসীমক গণর্া করা েময়মে এবং বারসন্দামদর 
জার্ামর্া েয় স্টয উত্তরদাোমদর অ্রভবাসর্ বা র্াগররকমত্বর অ্বস্থা যাই স্টোক র্া স্টকর্, 
আদমশুমাররর প্ররেরিয়া স্টগাপর্ীয়, সুররিে এবং রর্রাপদ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টকামর্া সমন্দে 
স্টর্ই স্টয COVID-19 আদমশুমারর সম্পন্ন করমে অ্স্বাভারবক প্ররেবন্ধকো সৃরষ্ট কমরমে। যাইমোক, 
এই মোমায়রর আদমশুমাররর এে গুরুত্বপূণন েওয়ার একটি প্রধার্ কারণও েুমে ধমরমে- রর্উ ইকন  
স্টেে স্টেডামরে সরকামরর কাে স্টেমক যমেষ্ট েেরবে এবং সোয়ো েেণ অ্বযােে স্টরমেমে। আরম 

https://my2020census.gov/
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আদমশুমারর সম্পন্ন করমে প্রমেযক রর্উ ইয়কন বাসীমক অ্র্ুমরাধ কররে এবং মমর্ রােমবর্ যরদ 
আপরর্ স্টকামর্া সমসযার সম্মুেীর্ ের্ োেমে রর্উ ইয়কন  স্টেে সোয়ো করমব।"  
  
আদমশুমারর প্রচারণা সপ্তামের অ্ংশ রেমসমব, রর্উ আমমররকার্মদর জর্য অ্রেস 5 ও 5 আগে দপুুর 
2 ো স্টেমক রবমকে 4 ো পযনন্ত একটি আদমশুমারর েেোইর্ স্টোর্ বযাংক ইমভন্ট (Census 
Hotline Phone Bank Event) এর আময়াজর্ করমে। েেোইর্ স্টোর্ বযাংক ইমভন্টটি মূেে 
প্রােরমকভামব স্প্যারর্শ ভাষ্ায় েমব, স্টযোমর্ সকে কেকারীমদর জর্য সমূ্পণন বহু-ভাষ্ায় অ্যামেস 
পাওয়া যামব। ONA স্টোর্ বযাংমকর প্রচার ও োরেমর্া করমউরর্টির অ্ংশেেণ বাড়ামে সোয়ো 
করার জর্য El রদয়াররও (El Diario) এবং স্টেরেমমুডা (Telemundo) এর সামে অ্ংশীদাররত্ব 
করমে।  
  
স্টেে সংস্থাগুমো রর্উ ইয়কন বাসীমদর আদমশুমারর পরূমণ উৎসারেে করার জর্য প্রচারণা চারেময় 
যামে, যার মমধয রময়মে:  

•  মোর্গর পররবের্ কেৃন পি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 
স্টেশর্ এবং ট্রার্রজে যার্বাের্ সে োমদর রসমেমম 5,434 টিরও স্টবরশ রডরজোে 
রির্ জমুড় আদমশুমাররর েেয রবেরণ করমে।  

• আদমশুমারর সম্পমকন  সমচের্ো বাড়ামে দাররমযযর রবরুমে েড়াইময়র পররমষ্বাগুরেমক 
প্রচার কমর এমর্ করমউরর্টি অ্যাকশর্ এমজরিগুরের স্টর্েওয়াকন মক স্টেমের রডপােন মমন্ট 
প্ররশিণ রদমে। এোড়াও, 39টি স্টপশায় 800,000 এরও স্টবরশ রর্উ ইয়কন বাসীর 
সামে স্টযাগামযাগ করা োইমসরিং সারভন মসর DOS রবভাগ (DOS Division of 
Licensing Services) োর োেক পররমষ্বা স্টোর্ োইমর্র মাধযমম আদমশুমাররমক 
প্রচার করমে।  

• রডপােন মমন্ট অ্ব রের্ারিাে সারভন মসস (Department of Financial Services) 
সমচের্োমূেক বােন া প্রদার্ করমে এবং করমউরর্টি বযাংকগুরে, বযাংক আওোধীর্ 
এোকাগুরের বযাংক, স্টচক কযাশার এবং মারর্ ট্রািরমশর্ অ্রেসারমদর মমধয োমদর 
বযবোর সমন্বয় করমে।য়  

• এম্পায়ার স্টেে স্টডমভেপমমন্ট (Empire State Development) আঞ্চরেক অ্েননর্রেক 
উন্নয়র্ কাউরিে (Regional Economic Development Council, REDC) এবং 
োমদর সদসযমদর জর্য উপকরণ রবেরণ, স্বাগে স্টকন্দ্র এবং অ্র্যার্য ESD সুরবধাসে 
অ্র্যার্য কাযনিমমর সামে আদমশুমারর প্রচার করমে।  

  
স্টেে সংস্থাগুমো সকে রর্উ ইয়কন বাসীর আদমশুমাররমে অ্ংশেেমণর প্রময়াজর্ীয়ো বাড়ামে স্টসাশযাে 
রমরডয়া প্লােেমন জমুড় োমদর সমরন্বে প্রমচষ্টা চারেময় যামে। 2020 সামের আদমশুমাররমে অ্ংশেেণ 
সমবনাচ্চ করার উপর মমর্ামযাগ প্রদার্ কমর একটি স্টেেবযাপী স্টজাে রর্উ ইয়কন  কাউন্টস 2020 এর 
সামে স্টযৌেভামব এই প্রমচষ্টা পররচাের্া করা েমে।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4edcc878-12f83e19-4ede314d-0cc47a6d17e0-1acb9a2ed8bb51d1&q=1&e=90d172ab-66b5-47aa-a7fe-80aa2ae539b6&u=https://newyorkcounts2020.org/about-new-york-counts/


 

 

এোড়াও, গভর্নর আমরা স্ট াষ্ণা কমরর্ স্টয 30 জেুাই বৃেস্প্রেবার 'স্টেডস অ্যাড েযারমরে স্টড' 
প্রচামরর জর্য এবং আদমশুমাররমে অ্ংশেেণ বরৃেমে সোয়োর জর্য 10 আগে '10 োয় 10 রমরর্ে 
সময় রর্র্' কাযনিমম স্টেে অ্যামসারসময়শর্ ের এ স্টবোর রর্উ ইয়কন  (Association for a Better 
New York, ABNY) এর সামে কাজ করমে। 'স্টেডস অ্যাড েযারমরে স্টড' এর অ্ংশ রেমসমব স্টেে 
রর্উ ইয়কন বাসীমদর 10 জর্মক স্টেেে বা কে করার জর্য স্টসাশযাে রমরডয়া বযবোর করমব এবং 
োমদর আদমশুমারর সম্পন্ন করার কো স্মরণ কররময় স্টদমব। '10 োয় 10 রমরর্ে প্রচারণা বযবসায়ী, 
ইউরর্য়র্ এবং সংস্থাগুরেমক োমদর কমীমদর 10 আগমের আদমশুমারর সম্পন্ন করমে উৎসারেে 
কমর।  
  
MTA-এর সচয়ারমোর্ ও প্রধার্ বর্িনােী কমনকেন া পোবিক সজ. সিাম্বয় িম্বলর্, "MTA স্টেশমর্, 
সাবওময় এবং যাত্রীবােী স্টট্রর্ গারড়মে এবং বামস োজার োজার রডরজোে রির্ বযবোর করমে, 
যামে রর্উ ইয়কন বাসীরা আদমশুমারর পূরণ করমে পামর। আদমশুমাররমে অ্ংশেেমণর প্রভাব 
রবমশষ্ভামব সমময়াপমযাগী যের্ আমরা গণ পররবেমর্র জর্য স্টেডামরে আরেনক সোয়োর জর্য 
েড়াই করর। আমরা স্টয ঐরেোরসক চযামেমের সম্মেুীর্ েরে, এের্ ওয়ারশংেমর্ প্ররেরর্রধত্ব োরামর্ার 
সবমচময় োরাপ সময় েমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  সস্টম্বটর সসম্বেটাবর অি সস্টট সরাসার্া সরাসাম্বিা িম্বলর্, "সকে রর্উ ইয়কন বাসীর জর্য 
আদমশুমারর সম্পন্ন করা এর স্টচময় গুরুত্বপূণন আর কের্ও েয়রর্ এবং আমরা রর্রিে করমে চাই 
স্টয রর্উ ইয়কন  স্টেমে বসবাসকারী প্রমেযক বযরক্তমক গণর্া করা েমব। আদমশুমারর সম্পন্ন করা 
রর্রাপদ এবং সেজ, এবং আপরর্ স্টয েেয প্রদার্ কমরর্ ো স্টগাপর্ীয়। র্াগররকমত্বর অ্বস্থা 
রর্রবনমশমষ্ রর্উ ইয়কন  প্রমেযক রর্উ ইয়কন বাসীমক রর্রিে করমে সোয়ো করমে, স্বাস্থযমসবা, রশিা 
এবং জরুরর পররমষ্বাগুরের মমো গুরুত্বপূণন পররমষ্বাগুরের জর্য রর্উ ইয়কন  োর র্যাযয অ্ংশীদাররত্ব 
স্টপময়মে।"  
  
িাইর্োবন্সয়াল সাবভন ম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বটর্ম্বিে বলন্ডা এ. সলসওম্বয়ল িম্বলর্, "আরম সকে রর্উ 
ইয়কন বাসীমক 2020 সামের আদমশুমারর সম্পন্ন করার আহ্বার্ জার্ারে যামে আমামদর 
করমউরর্টিগুরে স্বাস্থযমসবা, জরুরর পররকল্পর্া এবং অ্েননর্রেক উন্নয়মর্র মমো অ্েযাবশযকীয় স্টসবার 
জর্য োমদর স্টেডামরে েেরবমের র্যাযয অ্ংশ পায়- স্টযমেেু এই মোমারর এই সম্পমদর গুরুত্বপূণন 
চারেদা প্রকাশ কমরমে। আদমশুমাররর েেয অ্র্োইমর্, স্টোমর্ বা স্টমইমের মাধযমম পূরণ করার জর্য 
অ্যামেসমযাগয এবং সংগৃেীে েেয কম ারভামব স্টগাপর্ রাো েয়। প্রমেযক রর্উ ইয়কন বাসীর - 
র্াগররকমত্বর মযনাদা রর্রবনমশমষ্ - প্ররেরর্রধত্ব করা উরচে। পােনকয গমড় স্টোোর জর্য আপরর্ এএটি 
করমে পামরর্।"  
  
এম্পায়ার সস্টট সিম্বভলপম্বমম্বের (ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং সপ্রবসম্বিে ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ 
বর্িনােী কমনকেন া এবরক সজ. গাটন লার িম্বলর্, "আসন্ন আদমশুমাররমে প্রমেযক রর্উ ইয়কন বাসীমক 
গণর্া করা অ্েযাবশযক যামে প্ররেটি করমউরর্টি সু্কে, োসপাোে, সড়ক এবং স্টসেু ও অ্র্যার্য 
অ্মর্ক গুরুত্বপূণন স্টসবা এবং কমনসূরচর জর্য েেরবমের র্যাযয অ্ংশ পায়।"  
  



 

 

স্টেে সমূ্পণন গণর্া করমশর্ প্রবেন র্ সে গে দইু বের ধমর আদমশুমারর সম্পমকন  সমচের্ো বৃরেমে 
মমর্ারর্মবশ কমরমে যা গে বের স্টেেজমুড় 12টি গণ শুর্ারর্ এবং স্টগােমেরবমের অ্র্ুষ্ঠার্ কমরমে, 
এই প্ররিয়াটিমে সমচের্ো বারড়ময়মে এবং রবমশষ্ে করমউরর্টির গণর্া সবমচময় শরক্তশােী করার 
েমিয এরগময় যাওয়ার পদমিপগুরের রূপমরোর একটি প্ররেমবদর্ তেরর কমরমে।  
  
করমশমর্র প্ররেমবদর্মক একটি রর্মদন রশকা রেমসমব বযবোর কমর, স্টেে একটি প্রচারারভযামর্র 
পররকল্পর্া তেরর কমরমে যার মমধয রময়মে করমউরর্টিমক গণর্া কমর কম ারভামব সরাসরর প্রচার 
করা এবং প্রায় প্ররেটি স্টেে সংস্থার সম্পদ বযবোর করা। জার্ুয়ারর মামস গভর্নর আর্ষু্ঠারর্কভামব 
আদমশুমাররর সমচের্ো বৃরের জর্য একটি প্রচারারভযার্ শুরু কমরর্, স্টেমের প্রেম আদমশুমাররর 
সমম্মের্ আময়াজর্ কমর স্টযোমর্ করমউরর্টির অ্ংশীদাররা প্রশাসমর্র কমনকেন ামদর সামে তব ক কমর 
যামে োরা কীভামব গণর্া সমূ্পণন করমে সোয়ো করার জর্য স্টেমের সামে অ্ংশীদার েমে পামর 
ো জার্মে পামর।  
  
কময়ক সপ্তাে পর, COVID-19 মোমারর স্টেমে আ াে োমর্, যার েমে স্টেে সংস্থাগুমোর প্রচার 
চাোমর্া এবং সীরমে করা রবপজ্জর্ক েময় পমড়। একই সমময়, মোমাররর কারমণ স্টেমের অ্েনর্ীরে 
রবরিে েময়রেে কারণ স্টেে রাজমস্বর প্রায় 7% বরৃে 14% হ্রামসর প্রস্তাব রদময়রেে এবং স্টেেগুরের 
এই িরে পূরমণ সোয়ো করার জর্য স্টেডামরে সরকার স্টকামর্া পদমিপ স্টর্য়রর্। সারা স্টদমশ এই 
সব অ্সুরবধার কো স্বীকার কমর যুক্তরামের আদমশুমারর বুযমরা (U.S. Census Bureau) জেুাই 
মাস স্টেমক অ্মটাবমরর স্টশষ্ পযনন্ত আদমশুমারর দারেমের সময়সীমা রপরেময় রদময়মে।  
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