
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

2020 সাম্বলর আদমশুমাবর আউটবরচ তহবিম্বলর (CENSUS OUTREACH FUNDING) জর্ে 
আম্বিদর্ উনু্মক্ত করম্বলর্ গভর্নর কুউম্বমা  

  
 বর্উ ইয়কন  স্টেট-এর 60 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বর্উ ইয়কন  স্টেট 2020 আদমশুমাবর 

আউটবরচ উম্বদোম্বগর অংে, 2020 অর্ন িছম্বরর িাম্বজম্বট প্রদার্কৃত 20 বমবলয়র্ ডলাম্বর তাম্বদর 
স্টেয়াম্বরর জর্ে আম্বিদর্ করার উম্বেম্বেে স্থার্ীয় সরকারগুম্বলাম্বক পবরকল্পর্ার জর্ে িলা হম্বয়ম্বছ  

  
পবরকল্পর্ার জর্ে আম্বিদর্ স্টচম্বয় স্থার্ীয়ম্বদর কাম্বছ স্টদয়া বচঠি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে স্থার্ীে সরকারগুম াও 2020 অ্র্ন বেমরর 
বামজমে উপ ভয করা এবং আসন্ন 2020 মাদকন র্ েকু্তরাষ্ট্র আিমশুমাদরমে প্রদেটি দর্উ ইেকন বাসীমক 
গণর্া করা হমে ো দর্দিে করার জর্য বরাদ্দ ঘিো 20 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ামরর েহদবম  োমির 
অ্ংমের জর্য আমবির্ করমে পারমব। েহদব টি ঘেমের 60 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ামরর আউেদরচ 
উমিযামগর অ্ংে ঘেটিমে কমেক ডজর্ ঘেে এমজদি এবং সরকাদর কেতন পমের আউেদরচ সামর্নযমক 
েদক্তো ী করা দবিযমার্ সংস্থার্ সহ 40 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ারও অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
"এই ঘেডামর  প্রোসর্ আমামির অ্দভবাসী সম্প্রিামের মমযয আিমশুমাদর প্রশ্নপত্র পূরণ করমে বাযা 
ঘিওোর প্রোমস ভীদে সঞ্চার করার সবনাত্মক ঘচষ্টা করম ও, প্রদেটি দর্উ ইেকন বাসীমক গণর্া করা 
হমেমে ো দর্দিে করার জর্য আমরা  ডাই করদে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্থার্ীে 
সরকারগুম ার দর্কে আমরা এই েহদব গুম া উপ ভয করদে এ কারমণ ঘে োহম  োরা প্রমোজর্ীে 
বাস্তব-অ্দভজ্ঞো র্াকা স্থার্ীে সংস্থাগুম ার সামর্ গণর্া করমে সবচাইমে কঠির্ আমামির এমর্ 
কদমউদর্টিগুম ার সামর্ সংমোগ স্থাপর্ করমে এবং ঘেডামর  পেনামে দর্উ ইেকন  ের্াের্ভামব 
উপস্থাদপে হমে ো দর্দিে করমে কাজ করমে পারমব।"  
  
দর্উ ইেকন  ঘেে কমদিে কাউন্ট কদমের্ (New York State Complete Count Commission), 
ঘেটি গে অ্মটাবমর 10টি গণশুর্াদর্র আমোজর্ কমর এবং েোদযক মন্তবয, দবমেষমজ্ঞর সােয এবং 
পূমবনর আিমশুমাদরর ে াে  গভীরভামব দবমেষণ কমর, ঘসটি কেতন ক প্রকাদেে ের্য ও 
সুপাদরেসমূমহর উপর আিমশুমাদর গণর্াে ঘেমের সমর্নর্ দর্ভন র কমর। কদমের্ জার্মে ঘপমরমে ঘে, 
2020 সাম র আিমশুমাদর অ্ভূেপূবন চযাম মের সম্মখুীর্। প্রর্মবামরর 
মে, আিমশুমাদর প্রার্দমকভামব অ্র্ াইমর্ পদরচাদ ে হমব, এবং ট্রাম্প 
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প্রোসর্ আিমশুমাদরমে ঘকামর্া র্াগদরকমের প্রশ্ন অ্ন্তভুন ক্ত করার প্রমচষ্টাে বযর্ন হম ও, এই প্রমচষ্টা 
অ্দভবাসী সম্প্রিামের মমযয ভীদে েদডমেমে।  
  
ট্রাম্প প্রোসর্ ও কংমেস 2020 সাম র আমগর বেরগুম ামে আিমশুমাদর কােনক্রমমক সমূ্পণনভামব 
অ্র্নাের্ করমেও বযর্ন হমেমে। এই বযর্নোর ে স্বরূপ, আিমশুমাদর বযুমরা খরচ কমামে, 2020 
সাম র আিমশুমাদরমে অ্ংেেহমণর জর্য প্রমোজর্ীে সরজদমমর্র কােনক্রমমর িাদেে ঘেডামর  সরকার 
ঘর্মক ঘেে এবং স্থার্ীে অ্ংেীিারমির দিমক  ুদরমে দিমে বাযয হমেমে। দর্উ ইেমকন  মাদকন র্ 
েুক্তরাষ্ট্র আিমশুমাদর বুযমরা দেল্ড অ্দেমসর সংখযা 2010 সাম র 35টি ঘর্মক কমম 2020 সাম  
21টিমে িাাঁদডমেমে।  
  
2020 সাম র অ্র্ন বেমরর বামজমের মাযযমম উপ ভয করা 20 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ামরর মমযয 15 
দমদ ের্ মাদকন র্ ড ার 62টি কাউদন্টর সবগুম ার পাোপাদে বামেম া, রমচষ্টার, দসরাদকউজ এবং 
ইমোর্কামসন দবেরণ করা হমে। আজ প্রকাদেে আেমহর জার্ামর্ার অ্র্ুমরামযর প্রদেদক্রো জার্ামর্া 
প্রদেটি এ াকা এরপমর কীভামব োরা েহদব  বযবহার করমব ঘসটির রূপমরখা প্রিেনর্ কমর একটি 
পদরকল্পর্া জমা ঘিমব। 2020 সাম র আিমশুমাদরর প্রশ্নাব ীর োইদ ংমের ে াে  উপ ভয হবার 
সামর্ সামর্ বাদক আরও 5 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ার দর্দিনষ্ট সম্প্রিােগুম ামক োমগনে কমর সামমর্র 
বেরগুম ামে বযে করা হমব।  
  
জর্সংখযার  র্মের পার্নকয এবং আউেদরচ  দজদেমক এটির প্রভাব দহসাব করার পাোপাদে, 
সমচের্ভামব কম গণর্ার ঝুাঁ দক দহমসব করার একটি ডাো-দভদিক পিমেপ রকামে ার ইিটিটিউে 
অ্ে গভার্নমমন্টস অ্যাে-দরস্ক কদমউদর্টি ইমেক্স (Rockefeller Institute of Government's At-
Risk Community Index)-এর উপর দভদি করা েমুন ার উপমর দর্ভন র কমর স্থার্ীে 
সরকারগুম ামক 15 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ার দবেরণ করা হমেমে। কাউদন্ট এবং েহরগুম ার জর্য 
বরাদ্দ করা েহদব  পাওো োমব এখামর্।  
  
স্থার্ীেরা দকভামব োমির পদরকল্পর্ার দবকাে করমে পামর ঘস সম্পমকন  আরও দর্মিন দেকা েীঘ্রই ঘিো 
হমব। কাউদন্ট এবং েহরগুম ার চূডান্ত পদরকল্পর্া জমা ঘিওোর জর্য 30 দির্ সমে রমেমে এবং 
েহদব  পুরষ্কার জার্ুোদরর ঘেষ দিমক অ্র্ুমমাদিে হমব।  
  
2020 সাম র অ্র্ন বেমরর বামজে ঘর্মক প্রাপ্ত 20 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ার ঘেে 
জমুড আিমশুমাদর সমচের্ো প্রচারাদভোমর্ সহােো করার উমদ্দমেয কমেক ডজর্ ঘেে এমজদি এবং 
কেতন পেমক ঘিো 40 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ার পেনন্ত বরাদ্দকত ে দবিযমার্ সংস্থামর্র অ্দেদরক্ত অ্ংে।  
  
ঘেমে এই সব সংস্থাসমূহ, োর মমযয রমেমে শ্রম িপ্তর (Department of Labor), ঘমাের 
ঘভদহমক  (Motor Vehicles), কত দষ ও বাজার (Agriculture and Markets); মার্দসক স্বাস্থয 
কােনা ে (Office of Mental Health), মি এবং মািক অ্পবযবহার (Alcohol and Substance 
Abuse) এবং দবকাে সংক্রান্ত জটি ো (People with Developmental Disabilities); এম্পাোর 
ঘেে উন্নের্ (Empire State Development); এবং ঘভমেরার্ অ্যামেোর দডদভের্ (Division of 
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Veterans Affairs), আউেদরচ পদরচা র্া করমব এবং োমির ঘোগামোগ র্াকা  ে  ে 
মার্ুমষমক আিমশুমাদর-দবষেক ের্য সরবরাহ করমব। মাদকন র্ েকু্তরামষ্ট্রর আিমশুমাদর বযুমরা দর্উ 
ইেকন  ঘেমের প্রচদ ে কর্য ভাষার গুটি কমেক অ্ংমের জর্য অ্র্ুবাি সরবরাহ করম ও, ঘেে 
কমীরা ইমোমমযযই  যাঙ্গমুেজ  াইর্ (Language Line) বযবহামরর জর্য প্রদেেণপ্রাপ্ত, ঘেটি 
200টিরও ঘবদে ভাষাে োৎেদণক অ্র্বুাি পদরমষবা সরবরাহ কমর। কীভামব রাষ্ট্র োমির সম্পি 
বযে করমব োর দকেু উিাহরণ ঘিওো োে, দকন্তু ো শুযু সীমাবদ্ধ র্ে এগুম ার মমযয:  
  

• শ্রম অ্দযিপ্তর, ো 9 দমদ েমর্র ঘবদে শ্রদমক, 550,000 বযবসােীর কামে ঘপ াঁোমে ঘপমরমে 
এবং 500,000 জর্ দর্উ ইেকন বাসীমক সরাসদর সহােো দিমেমে োা্রা োমির 96টি 
কমনজীবী ঘকন্দ্রমক (Career Centers) আিমশুমাদর সহােো ঘকন্দ্র দহসামব খ ুমব ঘেখামর্ 
জর্সাযারণ 2020 সাম র আিমশুমাদরর প্রশ্নমা া অ্র্ াইমর্ দর্রাপমি সম্পন্ন করমে পারমব। 
কযাদরোর ঘসন্টার একাদযক ভাষাে ওমেটিং রুমমর টিদভ মদর্ের, ঘপাোর এবং 
হযােআউমেও আিমশুমাদরর ের্য প্রিেনর্ করমব। এোডাও শ্রম িপ্তর ইদেমমযয ঘেমের 
প্রদেটি অ্র্যার্য এটির দ্বারা আমোদজে 100-এর ঘবদে চাকদর ঘম া এবং অ্র্যার্য দর্মোগ 
অ্র্ুষ্ঠামর্ আিমশুমাদর বুযমরার চাকদর দর্মে প্রচারণা চাদ মেমে।  

  
• প্রদেটি দর্উ ইেকন বাসী ঘেে ইউদর্ভাদসনটি অ্ে দর্উ ইেকন  (SUNY)-এর 64টি কযাম্পামসর 

একটির 30 মাইম র মমযয বসবাস কমর এবং দসটি ইউদর্ভাদসনটি অ্ে দর্উ ইেকন  (CUNY) 
দর্উ ইেকন  দসটির পাাঁচটি ঘবামরা জমুড 25টি কযাম্পাস েুক্ত কমর োর সবগুম াই আউেদরচ 
উমিযাগমক সংস্থামর্র মাযযমম সমদিে করার সংমোগস্থ  দহমসমব কাজ করমে পামর। 
কদমউদর্টি কম জসহ িইু দবশ্বদবিযা মের দসমেমও োমির প্রাে 700,000 দেোর্ীর গণর্া 
দর্দিে করমে ঘেমের সমঙ্গ সহমোদগো করমব। জর্সাযারমণর জর্য আিমশুমাদর সমূ্পণন 
করমে বযবহার করার উমদ্দমেয এম্পাোর ঘেে কম জ (Empire State College) ঘেে 
জমুড কমেক ডজর্ কদম্পউোর  যাব খ ুমব।  

  
• ঘেে জমুড ঘমাের ঘভদহক স দবভামগর ঘেে পদরচাদ ে 27টি দডদিট অ্দেস এবং 94টি 

কাউদন্ট পদরচাদ ে দেল্ড অ্দেস রমেমে োর মাযযমম এটি বাদষনক প্রাে 12 দমদ ের্ োহমকর 
কামে ঘপ াঁোে। আিমশুমাদর সংক্রান্ত ের্য প্রিদেনে হমব এবং প্রদেটি স্থামর্ দবেরণ করা হমব 
এবং সক  িেনর্ার্ীমির সামর্ আম াচর্াে আিমশুমাদরর ের্য প্রচামরর জর্য কমীমিরমক 
প্রস্তুে করা হমব। এোডাও এটি প্রাে 4 দমদ ের্ ইমমই  ঠিকার্ার ঘডোমবস েযাপ করমব।  

  
এই প্রমচষ্টাগুম া ইমোমমযয ঘেে কেতন ক গতহীে পিমেমপর দভদিমে তেদর হমব, ো আিমশুমাদর বুযমরার 
মাোর অ্যামেস োই টিমে 225,000-এর ঘবদে ঠিকার্া েুক্ত কমরমে। এোডা দর্উ ইেকন  ঘেে 
ঘর্মক ঘর্েত েিামর্র পর স্থার্ীে সরকার কমেকেে ঠিকার্ার সংেুদক্ত এবং সংমোযর্ কমর। এই 
বহুস্তরীে, বহু বেমরর প্রমচষ্টা আজ জাদেমক ঘর্েত েিামর্র মে ে াে  দিমে ঘপমরমে। গভর্নর 
কুউমমা ঘবসরকাদর খাে ঘর্মক 1.4 দবদ ের্ ড ার ঘপমে 500 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ার দবদর্মোগ 
কমরমের্ ঘের্ দর্উ ইেকন বাসী উচ্চ গদের ইন্টারমর্ে পাে োর প্রাে 90 ভাগ োণ্ড ইমোমমযযই 
প্রিার্ করা হমে দগমেমে।  
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