
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর আদমশুমাবরম্বে প্রবে বর্উ ইয়কন াম্বরর গণর্ার কাজ সম্পাদর্ করার 

জর্ে 60 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অর্ুদার্ম্ব াষণা কম্বরর্  
  

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুম্বলা আদমশুমাবর উম্বদোম্বগর সাফম্বলের জর্ে 40 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত 
খরচ করম্বে  

  
এর মম্বযে র্াম্বদর কাম্বে পপ ৌঁোম্বর্া খুি কম্বের োম্বদর উম্বেম্বেে 2020 সাম্বলর িাবষনক িাম্বজম্বে 

20বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িরাে রাখা হম্বয়ম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে আসন্ন 2020 সামের মাদকন র্ আিমশুমাদরমে 
প্রদেটি দর্উ ইেমকন র জর্গর্মক গণর্া করা হমেমে দক র্া ো দর্দিে করমে দর্উ ইেকন  ঘেট 60 
দমদেের্ মাদকন র্ ডোমরর মমো খরচ করমে। এই ঘেট কমেক ডজর্ এমজদি, পােদেক কেতন পক্ষ, 
দসটি ইউদর্ভাদসনটি অ্ে দর্উ ইেকন  (City University of New York, CUNY) এেং ঘেট 
ইউদর্ভাদসনটি অ্ে দর্উ ইেকন  দসমেম (State University of New York System, SUNY), োরা 
দর্েদমেভামে দর্উ ইেকন ারমির দর্মে কাজ কমর, োমির কাে ঘেমক দেদভন্নভামে ফাণ্ড সংগ্রহ করমে। 
োরা একসামে, এই দেিযমার্ সম্পি ঘেমক প্রাে 40 দমদেের্ মাদকন র্ ডোর পেনন্ত েযে করমে ঘের্ 
সকে জর্গণমক এই আিমশুমাদর সম্পমকন  েযাপকভামে জার্ামর্া োে এেং ঘে প্রশ্নােেী োমিরমক 
সরেরাহ করা হমে ো সম্পন্ন করমে উৎসাদহে করার জর্য সহােো প্রমচষ্টামক আমরা ঘজারিার 
করা োে। উপরন্তু, এর মমযয োমির কামে ঘপ ৌঁোমর্া খুে কমষ্টর োমির উমেমযয 2020 সামের 
োদষনক োমজমট 20 দমদেের্ মাদকন র্ ডোর েরাে রাখা হমেমে।  
  
"2020 সামের আিমশুমাদরমে প্রদেটি দর্উ ইেকন ারমক গণর্া করা হমে, োমে আমরা সঠিকভামে 
কংমগ্রমস প্রদেদর্দযত্ব করমে পাদর এেং ঘফডামরে অ্েনাের্ আমামির প্রাপয হে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "েখর্ অ্দভোসী সম্প্রিামের মমযয এমর্ এক ভীদে েদিমে পমিমে ঘে োমির 
আিমশুমাদরমে অ্ন্তভুন ক্ত হওোর সকে পে েন্ধ ঠিক এ সমেমকন্দ্রীে সরকার ঘসই পে মকু্ত কমরমের্ 
োর ফমে দর্উ ইেমকন  আমরা দর্দিে করমে পারমো ঘে োমির কামে ঘপ ৌঁোমর্া খুে কমষ্টর সকে 
সম্প্রিােগুমোমকও গণর্ার আওোে আর্া হমে।"  
  
গে অ্মটােমর দর্উ ইেকন  ঘেট কমদিট কাউন্ট কদমযর্ (New York State Complete Count 
Commission) কেতন ক প্রকাদযে েেয ও সুপাদরযসমূমহর উপর দভদি কমর এই ঘেমটর আিমশুমাদর 
সম্পন্ন হমে, কারণ এই কদমযর্ োর েেয ও সুপাদরযসমূহ প্রস্তুে করমে 10টি গণশুর্াদর্র 



 

 

আমোজর্ কমর এেং যোদযক মন্তেয, দেমযষমের সাক্ষয এেং আমগর আিমশুমাদরর ফোফে 
গভীরভামে দেমেষণ কমর। কদমযর্ সূমে জার্া দগমেমে, 2020 সামের আিমশুমাদর অ্ভূেপূেন 
চযামেমের মুমখ পিমে পামর। প্রেমোমরর জর্য আিমশুমাদর প্রােদমকভামে অ্র্োইমর্ পদরচাদেে হমে, 
এেং ট্রাম্প প্রযাসর্ আিমশুমাদর দর্মে একটি র্াগদরকমত্বর প্রশ্ন অ্ন্তভুন ক্ত করার প্রমচষ্টাে েযেন হমেও 
োর এই প্রমচষ্টা অ্দভোসী সম্প্রিামের মমযয ভীদে েিামে পামর। ট্রাম্প প্রযাসর্ ও কংমগ্রস 2020 
সামের আিমশুমাদর অ্দভোর্ পদরচাের্ার পুমরাপুদর েযােভার েহমর্র ফান্ড প্রিার্ করমে েযেন 
হমেমে। ঘসই েযেনোর ফমে আিমশুমাদর েযুমরা ঘকন্দ্রীে সরকার ঘেমক োমির দর্ভন রোর জােগা 
সদরমে দর্মে ঘেট ও স্থার্ীে সহমোগীমির সহােোে 2020 সামের আিমশুমাদর প্রমোজর্ীে খরচ 
চাোমে োযয হমেমে। দর্উ ইেমকন  মাদকন র্ আিমশুমাদর েযুমরা দফল্ড অ্দফমসর সংখযা 2010 এর 
35টি ঘেমক কমম 2020 সামে 21টিমে িাৌঁদিমেমে।  
  
এই োযাগুমোর িরূ করার জর্য, CUNY, SUNY এেং ডজর্ খামর্ক অ্র্যার্য রাষ্ট্র সংস্থা ও 
কেতন পক্ষ োমির সম্পি ও চেমার্ ঘোগামোগ প্রদিো েযেহার কমর আিমশুমাদর সমচের্োর জর্য 
প্রচারণার েমক্ষ 40 দমদেের্ মাদকন র্ ডোর েযে করমে। এই সে রাষ্ট্রােি সংস্থাসমূহ শ্রম 
(Labor), ঘমাটর ঘভদহমকে (Motor Vehicles), কত দষ ও োজার (Agriculture and Markets); 
মার্দসক স্বাস্থয (Mental Health), অ্যােমকাহে এেং পিােন অ্পেযেহার (Alcohol and Substance 
Abuse) এেং উন্নের্মূেক প্রদেেন্ধীমির অ্দফস (People with Developmental Disabilities); 
এম্পাোর ঘেট উন্নের্ (Empire State Development); আর ঘভমটরার্ অ্যামফোর দডদভযর্মক 
(Division of Veterans Affairs) দর্মে প্রচার চাোমে এেং জর্সাযারমণর সমে োমির ঘোগামোগ 
স্থাপমর্র দ্বারা আিমশুমাদর সংিান্ত েেয সরেরাহ করমে। েখর্ মাদকন র্ আিমশুমাদর েযুমরা শুযুমাে 
দর্উ ইেকন  ঘেমট কেয ভাষাগুদের একটি সামার্য অ্ংমযর জর্য অ্র্ুোি প্রিার্ করমে, োর আমগ 
ঘেট কমীমির ইমোমমযয ভাষা োইর্ েযেহার করার প্রদযক্ষণ ঘিওো হমেমে, ো 200টিরও ঘেদয 
ভাষার স্পট অ্র্েুাি ঘসো প্রিার্ করমে পারমে। কীভামে রাষ্ট্র োমির সম্পি েযে করমে োর 
দকেু উিাহরণ ঘিওো োে, দকন্তু ো শুযু সীমােদ্ধ র্ে এগুমোর মমযয:  

• শ্রম অ্দযিপ্তর, ো 9 দমদেেমর্র ঘেদয শ্রদমক, 550,000 েযেসােীর কামে ঘপ ৌঁোমে ঘপমরমে 
এেং 500,000 জর্ দর্উইেকন ারমক সরাসদর সহােো দিমেমে োা্রা োমির 96 টি কমনজীেী 
ঘকন্দ্রমক আিমশুমাদর সহােো ঘকন্দ্র দহসামে খেুমে ঘেখামর্ জর্সাযারণ 2020 সামের 
আিমশুমাদরর প্রশ্নমাো অ্র্োইমর্ দর্রাপমি সম্পন্ন করমে পারমে। কযাদরোর ঘসন্টারও 
একাদযক ভাষাে টিদভ মদর্টর, ঘপাোর এেং দেদেপমের ঘক্ষমে আিমশুমাদরর েেয প্রিযনর্ 
করমে। এোিাও শ্রম িপ্তর ইদেমমযয 100-এর ঘেদয চাকদর ঘমো এেং অ্র্যার্য দর্মোগ 
অ্র্ুষ্ঠামর্ রামজযর প্রদেটি অ্ঞ্চমে আিমশুমাদর েযুমরার চাকদর দর্মে প্রচার কমরমে।  

• 30 মাইমের মমযয োসোসকারী প্রদে দর্উ ইেমকন র অ্দযোসী SUNY-এর 64 কযাম্পাস এেং 
দর্উ ইেকন  যহমরর পাৌঁচটি অ্ঞ্চে জমুি CUNY-এর 25টি কযাম্পাসমক োরা েযেহার করমে 
পারমে োরা আিমশুমাদরর সকে প্রমচষ্টামক সােনক করার জর্য কাজ করমে। কদমউদর্টি 
কমেজসহ িইু দেশ্বদেিযােমের দসমেমও োমির প্রাে 700,000 দযক্ষােীর গণর্া দর্দিে 
করমে রামষ্ট্রর সমে সহমোদগো করমে। এম্পাোর ঘেট কমেজ জর্সাযারমণর গণর্া দর্দিে 
করমে ঘেটজমুি কমেক ডজর্ কদম্পউটার েযাে খেুমে।  



 

 

• ঘমাটর ঘভদহকেস দেভামগর 27টি রাজয পদরচাদেে ঘেট অ্দফস এেং 94 কাউদন্ট 
পদরচাদেে অ্দফস আমে োরা োদষনক প্রাে 12 দমদেের্ গ্রাহমকর কামে োরা ঘপ ৌঁোে এেং 
এর ওমেেসাইমটর মাযযমম দেভামগর সমে প্রাে 19.5 দমদেের্ মার্ুমষর সামে সংেুক্ত। 
আিমশুমাদর সংিান্ত েেয প্রিদযনে হমে এেং প্রদেটি স্থামর্ দেেরণ করা হমে এেং সকে 
িযনর্ােীমির সামে আমোচর্া কমর আিমশুমাদরর েেয প্রচামরর জর্য কমীমিরমক প্রস্তুে করা 
হমে। এোিাও এটি প্রাে 4 দমদেের্ ইমমইে ঠিকার্ার ঘডটামেস টযাপ করমে।  

  
2020-এর োদষনক োমজমট আিমশুমাদরর েেয প্রচামরর সমেনমর্ 20 দমদেের্ ডোর পেনন্ত অ্র্ুমমাির্ 
করা হমেমে। আগামী সপ্তামহ আগ্রমহর অ্দভেযদক্ত প্রকামযর অ্র্ুমরায জার্ামর্া হমে ো 30 দিমর্র 
মমযয সম্পন্ন করা হমে। এই অ্েনাের্ হমে "দেশ্বস্ত কণ্ঠস্বর" স্বরূপ অ্োভজর্ক প্রদেষ্ঠার্গুমোমক 
েক্ষয কমর এেং োমির প্রদে গুরুত্ব প্রিার্ করা হমে োমির কামে ঘপ ৌঁোমর্া খেু িরুূহ 
এমর্জর্মগাষ্ঠীর অ্দভোসী, 5 েেমরর ঘেদয েেসী দযশু এেং প্রেীণরা। েহদেে পুরস্কার দর্যনারণ 
করা হমে সে োইমেদর এেং অ্র্যার্য প্রদেষ্ঠামর্র উপদস্থদে, প্রদেষ্ঠামর্র প্রমাদণে সামেনয এেং 
অ্র্যার্য কারমণর মূেযাের্ পদরকল্পর্ার উপর দভদি কমর।  
  
এই প্রমচষ্টার োস্তোের্ হমে আিমশুমাদর েযুমরার মাোর ঠিকার্া ফাইমে েুক্ত 225,000 ঠিকার্ার 
উপর ঘে প্রমচষ্টা ঘেট ইমোমমযয সরাসদর গ্রহণ কমরমে। এোিা দর্উ ইেকন  ঘেট ঘেমক ঘর্েত ত্বিামর্র 
পর স্থার্ীে সরকার কমেকযে ঠিকার্ার সংেুদক্ত এেং সংমযাযর্ কমর। এই েহুস্তরীে, েহু েেমরর 
প্রমচষ্টা আজ জাদেমক ঘর্েত ত্বিামর্র মে স্থামর্ ঘপ ৌঁমে দিমে ঘপমরমে। গভর্নর কুওমমা ঘেসরকাদর খাে 
ঘেমক 1.4 দেদেের্ ডোর ঘপমে 500 দমদেের্ মাদকন র্ ডোর দেদর্মোগ কমরমের্ ঘের্ দর্উ 
ইেকন োসী উচ্চ গদের ইন্টারমর্ট পাে আর এরই মমযয প্রাে 90% ফাণ্ড পাওো দগমেমে।  
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