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গভর্নর কুওম্বমা এিং মময়র মে ব্লাবিও অোমাজম্বর্র িদরদপ্তর প্রকল্পম্বক পথ প্রদেনম্বর্র জর্ে 
কবমউবর্টি উপম্বদষ্টা কবমটির (COMMUNITY ADVISORY COMMITTEE, CAC) ম াষণা 

করম্বলর্  
  

লং আইলোন্ড বিটিম্বে অোমাজম্বর্র িদরদপ্তম্বরর পবরকল্পর্া তেবরম্বে কবমউবর্টির মেকম্ব াল্ডাররা 
িা ায্ে করম্বির্  

  

িািকবমটি প্রকম্বল্পর পবরকল্পর্া, আম্বেপাম্বের এলাকার অিকাঠাম্বমা এিং কমীদল গঠম্বর্ মম্বর্াম্বয্াগ 

মদম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং মময়র ববল মে ব্লাবিও আজ ম াষণা কমরমের্ মে লং আইলযামের কুইমে 

অ্যামাজমর্র পবরকবিত িদরদপ্তর প্রকি িংক্রান্ত তথ্য কবমউবর্টিগুমলার মামে বণ্টর্ এবং কবমউবর্টির 

মতামত গ্রহমণর বযবস্থা করার জর্য একটি কবমউবর্টি উপমদষ্টা কবমটি গঠর্ করা হমব। CAC এর িদিযগণ 

বতর্টি িাবকবমটির মাধ্যমম কাজ কমর িদরদপ্তমরর জর্য পবরকির্া, িাইমে জর্ িুববধ্া আমেপামের 

কবমউবর্টির িবুবধ্ামথ্ন এলাকার অ্বকাঠামমা উন্নয়মর্ বববর্ময়াগ এবং এই িদরদপ্তমরর িৃষ্ট র্তুর্ 25,000 মথ্মক 

40,000 পদ োমত স্থার্ীয় মলাকবল বদময় পূরণ করা িম্ভব হয় তা বর্বিত করমত প্রবেক্ষণ এবং বর্ময়াগ প্রকি 

বাস্তবায়র্ করমব।  

  

CAC টি স্থার্ীয় বর্বনাবিত প্রবতবর্বধ্মদর িুপাবরেক্রমম কবমউবর্টি এবং েহরবযাপী মেকমহাল্ডারমদর বর্ময় 

গঠিত। অ্তীমতর CAC গুমলা উন্নয়র্ প্রকমি গুরুত্বপূণন ভূবমকা মরমেমে োমদর মমধ্য এম্পায়ার মেে 

মেমভলপমমন্ট (Empire State Development, ESD) অ্গ্রগামী, এবং উন্নয়র্ প্রকমি কবমউবর্টির 

অ্গ্রাবধ্কার এবং প্রময়াজর্গুবল ববমবির্া হওয়া বর্বিত কমরমে।  

  

“আমামদর অ্থ্নর্ীবতর জর্য লং আইলযাে বিটিমত অ্যামাজমর্র র্তুর্ িদরদপ্তর জীবমর্ এক বামরর জর্য আমি 

এমর্ িুমোগ এবং এই প্রকমি কবমউবর্টির মতামত গুরুত্বপূণন ভূবমকা পালর্ করমব”, গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। “আমরা দে হাজামরর মববে ভামলা মবতমর্র িাকবর, বববলয়র্ মাবকন র্ েলার রাজস্ব ো এই এলাকায় 

পুর্ঃ বববর্ময়াগ করা হমব, আমামদর অ্বকাঠামমার উন্নয়র্ এবং বর্উ ইয়কন বািীমদর জর্য িুমোগ-িুববধ্া বৃবির 

লমক্ষয কাজ কমর োওয়ার পাোপাবে স্থার্ীয় বর্বনাবিত প্রবতবর্বধ্, কবমউবর্টি আময়াজক এবং  অ্বধ্বািীমদর 

িামথ্ কাজ করার জর্য উন্মেু হময় আবে োমত তামদর দাবীগুবল পূরণ বর্বিত করা োয়।”  



 

 

  

মময়র মে ব্লাবিও িম্বলম্বের্, “অ্যামাজমর্র র্তুর্ িদরদপ্তমরর ফমল 25,000 এর মববে র্তুর্ িাকবর িৃবষ্ট হমব 

ো বর্উ ইয়কন  বিটি হাউবজং অ্মথ্াবরটি (New York City Housing Authority, NYCHA) এর অ্বধ্বািী 
মথ্মক শুরু কমর বিটি ইউবর্ভাবিনটি অ্ব বর্উ ইয়মকন র (City University of New York, CUNY) বেক্ষাথ্ী 
পেনন্ত িব বর্উ ইয়কন বািীর জর্য লাভজর্ক হমব। কবমউবর্টি উপমদষ্টা কবমটি এই গুরুত্বপূণন পবরকির্ামক 

রূপদার্ করমত বববভন্ন পেভূবমর মেকমহাল্ডারমদর একত্র করমব। এই প্রকি মথ্মক পাওয়া বববর্ময়াগ এবং 
িুমোগ-িুববধ্া োমত লং আইলযাে বিটি এবং এর বাইমরর জর্গমণর িাবহদা পরূণ কমর তা বর্বিত করার জর্য 
কবমউবর্টির ববলষ্ঠ অ্ংেগ্রহণ গুরুত্বপূণন।”  

  

“অ্যামাজর্ বর্উ ইয়কন  েহরমক মবমে বর্ময়মে এর প্রবতভা িম্ভামরর জর্য এবং মিই প্রবতভার ববকামের জর্য 
আমরা বর্মববদত। CAC এর িামথ্ কাজ কমর আমরা অ্যামাজমর্র ববদযমার্ িাকবর প্রবেক্ষণ এবং কমীদল 

ততবরর প্রকিগুবলমক ববধ্নত করমবা - োমত এগুবল লং আইলযাে বিটির অ্বধ্বািীমদর িাবহদা পূরণ করমত পামর 

এবং আমরা এলাকায় মে 25,000 র্তুর্ িাকবর বর্ময় আিবে তার পথ্ ততবর হয়। এই েুক্ত প্রমিষ্টা বর্বিত 

করমব মে আমামদর এলাকাগুবল মকবল কমপনামরে বা প্রেুবক্তগত িাকবরর িুববধ্াই লাভ করমব র্া বরং, বর্মনাণ, 

বর্মনাণ মিবা, আবতমথ্য়তা এবং মিবা-উপমভাগ বেমির আরও হাজার হাজার পমরাক্ষ িাকবরর িবুবধ্া লাভ 

করমব”, িম্বলর্ অোমাজম্বর্র বপপল অপাম্বরেন্স, বিশ্বিোপী জর্িংম্বয্াগ অপাম্বরেন্স (People 

Operations, HR Worldwide Operations) এর ভাইি মপ্রবিম্বেন্ট আবেন র্ উইবলয়ামি। 
  

কবমউবর্টি উপম্বদষ্টা কবমটির গঠর্  

CAC এর 45 জর্ কবমউবর্টি িদিযগণ স্থার্ীয় বর্বনাবিত প্রবতবর্বধ্ এবং মেকমহাল্ডারমদর বর্ময় গঠিত। এই 
পবরকির্া প্রবক্রয়া িলাকালীর্ CAC এর িদিযগণ জার্ুয়াবর মথ্মক শুরু কমর তত্রমাবিক বভবিমত বমটিং করমবর্ 

এবং এর বতর্টি িাবকবমটি প্রায় মাবিক বভবিমত বমটিং করমব।  

  

ESD এর িহমোমগ, লং আইলযাে বিটি পােন র্ারবেমপর (Long Island City Partnership) এবলজামবথ্ 

লাবির্ এবং কুইে কবমউবর্টি মবােন  ২ (Queens Community Board 2) এর মেবর্ি বকয়ার্-বিথ্ প্রকল্প 

পবরকল্পর্া িািকবমটির (Project Plan Subcommittee) মর্তৃত্ব মদমবর্ ো িাধ্ারণ প্রকি পবরকির্া 
(General Project Plan) এবং র্তুর্ িদরদপ্তমরর বর্মনাণ িংক্রান্ত ববষময় উপমদে বদমব।  

  

বর্উ ইয়কন  বিটি ইমকার্বমক মেমভলপমমন্ট কমপনামরের্ (New York City Economic Development 

Corporation, NYCEDC) এর িহমোমগ, অ্যামিাবিময়ের্ ফর এ মবোর বর্উ ইয়কন  (Association for a 

Better New York) এর মমলভা বমলার এবং হান্টািন পময়ন্ট পাকন  কোমভন বে (Hunters 

Point Park Conservancy) এর রব বাে এলাকার অিকাঠাম্বমা িািকবমটির (Neighborhood 

Infrastructure Subcommittee) মর্তৃত্ব মদমবর্ ো বৃহির লং আইলযাে বিটি এলাকার অ্বকাঠামমাগত 

প্রাধ্ার্য িম্পমকন  েহর এবং মেেমক উপমদে বদমব এবং 180 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলামরর বববর্ময়াগ পবরকির্ামক 

ববধ্নত করমব ো লং আইলযাে বিটি বববর্ময়াগ পবরকির্ার জর্য বিটি িাম্প্রবতক ম াষণা কমরমে।  

  

অ্যামাজমর্র িহমোমগ আরবার্ আপবাউে (Urban Upbound) এর ববেপ বমমিল বজ. মেইলর এবং লা 
গাবেন য়া কবমউবর্টি কমলমজর (LaGuardia Community College) মগইল মমমলা এবং ইর্ফরমমের্ 

মেকমর্ালবজ হাই িুমলর (Information Technology High School) বজর্ উেি-পাওময়ল কমীদল গঠর্ 

িািকবমটির (Workforce Development Subcommittee) মর্তৃত্ব মদমবর্, ো বেক্ষা-মথ্মক-িাকবর 



 

 

কমীদল গঠর্ পবরকির্া ততবর করমত োমত িব পেভূবম মথ্মক উমঠ আিা বর্উ ইয়কন বািীরা অ্যামাজমর্র বর্ময় 

আিা 25,000 মথ্মক 40,000 িাকবর লামভর জর্য প্রময়াজর্ীয় দক্ষতা এবং প্রবেক্ষণ লামভর িুমোগ পায়। 

মকাম্পাবর্টি মেে এবং েহর প্রমতযমক 15 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলার - 5 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলার বববর্ময়াগ করমে - 

ো র্তুর্ কমীদল ততবরর প্রকি ততবর করমব ো প্রেুবক্তগত প্রবেক্ষণ এবং বর্উ ইয়মকন র প্রময়াজর্ীয়তা অ্র্ুিামর 

বর্ময়াগ প্রকি বাস্তবায়র্ করমব ো বর্উ ইয়মকন র কম প্রবতবর্বধ্ত্ব প্রাপ্ত জর্মগাষ্ঠীমক লক্ষয কমর গমে উঠমব। এই 
উমদযামগর িমবথ্নত প্রকমির মমধ্য অ্ন্তভুন ক্ত হমত পামর কবমউবর্টি বভবিক ত্বরাবিত প্রেুবক্ত প্রবেক্ষণ মপ্রাগ্রাম, 

ইন্টার্নবেপ, এবং হাই িুমলর বেক্ষাথ্ীমদর জর্য কমন-বভবিক বেক্ষার িুমোগ।  

  

মেমের িংেযাল ু এবং র্ারী-মাবলকার্াধ্ীর্ বযবিা এন্টারপ্রাইজ আইর্ (State's minority and women-

owned business enterprise, MWBE) এবং বযবহামরর লমক্ষযর উপর এই প্রকিগুবল বর্ভন রেীল। বর্উ 

ইয়মকন র লমক্ষয মদমের মমধ্য িমবনাচ্চ - MWBE এর বযবহামরর জর্য 30 েতাংে।  

  

একটি পবরিালর্া কবমটি CAC এর মর্তৃত্ব বদমব োমত প্রবতটি িাবকবমটির িহ-িভাপবতগণ থ্াকমবর্ এবং 
ESD এবং NYCEDC এর িহমোমগ কমী বর্ময়াগ প্রাপ্ত হমব। লং আইলযাে বিটির িকল বর্বনাবিত প্রবতবর্বধ্মক 

তামদর পদাবধ্কার বমল কবমটিমত মোগ বদমত আমন্ত্রণ জার্ামর্া হময়মে। এই প্রকমির েহরবযাপী কমীদমলর 

প্রময়াজর্ীয়তা অ্র্ুধ্াবর্ কমর, িব বমরা িভাপবত তামদর পদাবধ্কার বমল কমীদল গঠর্ িাবকবমটিমত দাবয়ত্ব 

পালর্ করমবর্।  

  

এম্পায়ার মেট বিকাে (Empire State Development) মপ্রবিম্বেন্ট, প্রধার্ বর্িনা ী কমনকেন া এিং 
কবমের্ার  াওয়ােন  ময্মবি িম্বলর্, “আমরা অ্যামাজর্ প্রকমির জর্য আমামদর পবরমবেগত পেনামলাির্া 
এবং উন্নয়র্ প্রবক্রয়া শুরু কমরবে এবং আমরা কবমউবর্টির ববলষ্ঠ অ্ংেগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা বর্বিত করার জর্য 
বিপবরকর। আমরা লং আইলযাে এবং বৃহির কুইে কবমউবর্টির িদিয - োরা এই এলাকামক িবমিময় 

ভামলাভামব মিমর্র্, এবং পাোপাবে েহরবযাপী অ্ংেীদারমদর িামথ্ আমলাির্ার জর্য উন্মেু হময় আবে োমত এই 
ঐবতহাবিক িুমোগ মের্ বর্উ ইয়মকন র িব অ্বধ্বািীমদর জর্য লাভজর্ক হয় েথ্ািম্ভব িহমজ আমামদর 

কবমউবর্টির অ্ংমে পবরণত হয় তা বর্বিত করা োয়।”  

  

বর্উ ইয়কন  ইম্বকার্বমক মেম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরের্ এর মপ্রবিম্বেন্ট এিং বিইও মজমি পোম্বেট িম্বলর্, 

“কবমউবর্টি উপমদষ্টা কবমটি লং আইলযাে বিটিমত অ্যামাজমর্র র্তুর্ িদরদপ্তর ততবরমত েহমরর জর্গমণর 

ভূবমকা থ্াকা বর্বিত করমব। কবমউবর্টি-বভবিক পবরকির্া লং আইলযাে বিটিমত পবরকবিত বববর্ময়ামগর পথ্ 

প্রদেনর্ করার জর্য গুরুত্বপূণন। আমরা বর্বনাবিত প্রবতবর্বধ্, স্থার্ীয় বাবিন্দা, কবমউবর্টি িংগঠর্ এবং 
বযবিাবয়ক মর্তামদর িামথ্ কাজ করার জর্য উন্মেু হময় আবে োমত এই িুমোমগর র্ীল-র্কো ততবর করা োয় 

ো ওময়োর্ন কুইেমক প্রজমন্মর পর প্রজন্ম ধ্মর েবক্তোলী করমব।”  

  

“এই প্রবক্রয়ায় একটি িবক্রয় ভূবমকা পালর্ করা এবং এই ঐবতহাবিক বেল মথ্মক কবমউবর্টিগুমলা বকভামব 

িুববধ্াপ্রাপ্ত হমব তা িরািবর বর্ধ্নারণ করা মেকমহাল্ডারমদর জর্য অ্তীব গুরুত্বপূণন”, কুইন্স িম্বরা (Queens 

Borough) এর মপ্রবিম্বেন্ট মমবলন্ডা কোটয্ িম্বলম্বের্। “এই প্রবক্রয়ায় ধ্ারণক্ষমতা বৃবি, ববদযমার্ 

আবাির্ প্রকিগুবলমক িমথ্নর্ এবং বর্উ ইয়মকন র মত একটি ইউবর্য়র্ েহমর শ্রবমকমদর িামথ্ িমমোতা ততবরর 

জর্য অ্বকাঠামমাগত বববর্ময়াগ অ্ন্তভুন ক্ত হওয়া প্রময়াজর্। িবনমেষ ফলাফমল োমত কবমউবর্টির দবৃষ্টভবি এবং 
প্রময়াজর্িমূহ অ্ন্তভুন ক্ত হয় তা বর্বিত করার জর্য কবমউবর্টি উপমদষ্টা কবমটি গঠিত হময়মে।”  

  



 

 

“মেিব িবক্রয় কমী এই বববিত্র কবমউবর্টি উপমদষ্টা কবমটিমত গুরুত্বপূণন ভূবমকা পালর্ করমত এবং এই 
পবরকির্া বাস্তবায়মর্ জরুবর মতামত এবং বদকবর্মদনের্া বদমত রাবজ হময়মের্ তামদর প্রবত আবম কৃতজ্ঞ। এই 
কােনক্রম িলাকালীর্ িাশ্রয়ী মূমলযর আবাির্, পবরবহর্ বযবস্থার উন্নয়র্ এবং স্থার্িুযবত-ববমরাধ্ী কােনক্রম োমত 

বাস্তবাবয়ত হয় তা বর্বিত করা েুবই গুরুত্বপূণন। এই প্রকিটি অ্বকাঠামমা এবং কমীদল ততবরমত গুরুত্বপূণন 
ভূবমকা পালর্ করমত পামর ো একটি মেকিই এবং বমশ্র-বযবহামরর কবমউবর্টি ততবরর দী নকালীর্ অ্বভলামষর 

প্রবতফলক,” অোম্বিেবলওমোর্ কোথবরর্ মর্ালার্ িম্বলম্বের্। “কমীদল গঠর্ িাবকবমটির মর্তৃত্ব বদমত 

রাবজ হওয়ার জর্য আবম ববেপ বমমিল মেইলর এবং লা গাবেন য়া কবমউবর্টি কমলমজর মপ্রবিমেন্ট মগইল মমমলা 
এর প্রবত ববমেষভামব কৃতজ্ঞ। বর্উ ইয়কন  মেে অ্যামিম্ববল এেুমকের্ কবমটির (NYS Assembly Education 

Committee) িভাপবত এবং মলবার কবমটির (Labor Committee) প্রাক্তর্ িভাপবত বহিামব আবম জাবর্ 

িুল, প্রবেক্ষণ মপ্রাগ্রাম, কু্ষদ্র বযবিা িহায়তা করা, কুইেবিজ হাউমজমির (Queensbridge Houses) জর্য 
িহমোবগতা এবং িম্পদ ততবর িমবনাপবর ওময়োর্ন কুইমের িব এলাকা, বেক্ষাথ্ী এবং পবরবামরর জর্য কতো 
গুরুত্বপূণন হমব। লং আইলযাে বিটির প্রময়াজমর্র কথ্া মোর্ার, তামদর িামথ্ কাজ করার এবং তামদর জর্য 
লোর অ্িীকার আবম CAC এর কামে কমরবে।”  

  

“আমার লক্ষয হল এমর্ভামব কাজ করা োমত CAC একটি ববলষ্ঠ কমীদল গঠর্ প্রবক্রয়া ততবর কমর ো আমামদর 

কবমউবর্টিমত জরুবর এবং র্যায়িিত মার্ব িম্পমদর প্রময়াজর্ীয়তা পূরণ কমর”, লা গাবেন য়া কবমউবর্টি 

কম্বলম্বজর মপ্রবিম্বেন্ট, েঃ মগইল মমম্বলা িম্বলর্।  

  

“কবমউবর্টি উপমদষ্টা কবমটি অ্যামাজর্ প্রকি উন্নয়মর্ মেকমহাল্ডারমদর গুরুত্বপূণন দবৃষ্টভবি এবং মতামত েুক্ত 

করমব, এবং অ্লাভজর্ক োমতর পাোপাবে লং আইলযাে বিটি কবমউবর্টি এবং অ্থ্নর্ীবতমক িফল করমত 

িাহােয করার জর্য আবম উন্মেু”, িম্বলম্বের্ মেবর্ি বকয়ার্-বিথ, িভাপবে, কুইন্স কবমউবর্টি মিােন  
২।  

  

“এটি আমামদর েহমরর জর্য এক ঐবতহাবিক িময় এবং র্থ্ন-ইোর্ন কুইমের জর্য ো আরও মববে ঐবতহাবিক। 

অ্যামাজমর্র আগমর্ স্থার্ীয় বযবিামক িািা করমব এবং আমামদর কবমউবর্টির তরুণ উমদযাক্তামদর মমধ্ামক 

ত্বরাবিত করমব”, িম্বলম্বের্ বিেপ বমম্বেল বজ. মটইলর, বিইও এিং ি প্রবেষ্ঠাো, আরিার্ 

আপিাউন্ড। “কুইেবিজ, মরমভর্িউে, অ্যামোবরয়া এবং উেিাইমের পাববলক হাউবজং এর অ্বধ্বািীমদর 

জর্য বাস্তব কযাবরয়ার ততবরর এটি একটি িুমোগ। এই িাবকবমটির িহ-িভাপবত বহিামব আমরা এমর্ একটি 

ভববষযমতর জর্য কাজ করমবা, োমত এই অ্বধ্বািীরা ইে মকামের বিবলকর্ ভযাবলর মর্তৃত্ব বদমত পামর।”  

  

“লং আইলযাে বিটি পােন র্ারবেপ এই কবমউবর্টি উপমদষ্টা কবমটিমত অ্ন্তভুন ক্ত হমত মপমর, এবং আবম 

বযবক্তগতভামব িহ-িভাপবতর পমদ বর্ময়াগপ্রাবপ্তমত গববনত। লং আইলযাে বিটি একটি েুবই বববিত্র, বমশ্র-

বযবহামরর কবমউবর্টি এবং আমরা CAC এর িদিযমদর এবং পুমরা কবমউবর্টির িামথ্ কাজ করার জর্য উন্মেু 

এবং োমত বাবণবজযক, প্রেুবক্ত, বেি, েুিরা বযবিা, িংিৃবত, কু্ষদ্র এবং বৃহৎ বযবিা এবং অ্বধ্বািী এবং 
বেক্ষাথ্ীমদর মতামত মথ্মক এই প্রকি তথ্য লাভ কমর”, িম্বলম্বের্ এবলজাম্বিথ লাবির্, মপ্রবিম্বেন্ট, লং 
আইলোন্ড বিটি পাটন র্ারবেপ। “মকবল এভামবই এিব বযবহামরর ভারিাময রক্ষার প্রবতশ্রুবত পূরণ এবং 
বৃহির কবমউবর্টির জর্য িবুবধ্াজর্ক হওয়া িম্ভব। এটি বর্উ ইয়কন  মেে এবং বর্উ ইয়কন  বিটির জর্য 
িবনকামলর িবমিময় বে অ্থ্ননর্বতক উন্নয়মর্র িুমোগ, এবং িঠিকভামব করা হমল, এটি উভময়র এবং LIC এর 

উপর প্রজমন্মর পর প্রজন্ম ধ্মর ইবতবািক প্রভাব মফলমব।”  

  



 

 

“আমামদর অ্বকাঠামমা এবং পবরবহর্ বযবস্থার প্রময়াজর্ীয় উন্নবতর জর্য অ্থ্ন মোগামর্ আবম আমামদর 

কবমউবর্টির মর্তৃবমগনর িামথ্ কাজ করার িুমোগ মপময় উৎিাবহত”, িম্বলম্বের্ রি িাে, মপ্রবিম্বেন্ট,  ান্টািন 
পম্বয়ন্ট পাকন  কন্সারম্বভবন্স। “পাোপাবে আমামদর কবমউবর্টিমত আরও মববে মার্ুমষর বিবাি এবং কামজর 

জর্য ওয়াোরফ্রন্ট, পাকন  এবং িবুজ এলাকা মোগ করা েুবই গুরুত্বপূণন। আবম লং আইলযাে বিটিমত বিবাি 

করমত ভালবাবি এবং আমামদর কবমউবর্টি োমত িবার জর্য একটি স্বাগতপূণন এবং রবির্ কবমউবর্টি থ্ামক তা 
বর্বিত করমত আবম আমার দাবয়ত্ব পালর্ করমত িাই।”  

  

“কমীদল গঠর্ িাবকবমটিমত দাবয়ত্ব পালমর্র জর্য বর্বনাবিত হওয়ায় এবং আমামদর কবমউবর্টির বেশু এবং 
েুবমদর স্বপমক্ষ কথ্া বলার িমুোগ মপময় আবম কৃতজ্ঞ। অ্যামাজমর্র কাে মথ্মক িব পেভূবমর বর্উ ইয়কন বািী 
োমত িুমোগ, মকৌেলগত িমথ্নর্ এবং বরমিািন ো প্রজমন্মর পর প্রজন্ম ধ্মর ইবতবািক প্রভাব মফলমব তা বর্বিত 

করা জরুবর”, িম্বলম্বের্ বজর্ উেি-পাওম্বয়ল, অধেক্ষ, ইর্ফরম্বমের্ মটকম্বর্ালবজ  াই িুল। “বর্উ 

ইয়মকন র একজর্ আবদ অ্বধ্বািী এবং একজর্ বেক্ষক বহিামব, আবম িৃজর্েীলভামব, একিামথ্ এবং গঠর্মলূক 

ভামব অ্যামাজমর্র আমামদর এই অ্িাধ্ারণ েহমর তামদর স্থার্ান্তরমূলক ধ্াপ শুরুর জর্য তামদর িামথ্ কাজ 

করার জর্য আমার প্লােফমন বযবহার করব।”  

  

CAC িদিেম্বদর একটি পণূন োবলকা বর্ম্বে মদওয়া  লঃ  
  

প্রকল্প পবরকল্পর্া ি -িভাপবেঃ  
মেবর্ি বকয়ার্-বিথ্, িভাপবত, কুইে কবমউবর্টি মবােন  ২  
এবলজামবথ্ লাবির্, মপ্রবিমেন্ট, লং আইলযাে বিটি পােন র্ারবেপ  

  

এলাকার অিকাঠাম্বমা ি -িভাপবেঃ  
রবােন  বাে, মপ্রবিমেন্ট, হান্টািন পময়ন্ট পাকন  কোরমভবে  

মমলভা বমলার, এবিবকউটিভ ভাইি মপ্রবিমেন্ট, অ্যামিাবিময়ের্ ফর এ মবোর বর্উ ইয়কন   
  

কমীদল ি -িভাপবেঃ  
মগইল মমমলা, মপ্রবিমেন্ট লা গাবেন য়া কবমউবর্টি কমলজ  

ববেপ বমমিল বজ. মেইলর, বিইও এবং মপ্রবিমেন্ট, আরবার্ আপবাউে  

বজর্ উেি-পাওময়ল, অ্ধ্যক্ষ, ইর্ফরমমের্ মেকমর্ালবজ হাই িুল  

  

CAC িদিেিৃন্দঃ  
বপ্লবর্ও আয়ালা, মপ্রবিমেন্ট এবং বিইও, পার মিালাি (Per Scholas)  

অ্যামন্তাবর্ও মবমর্তামতাি, মপ্রবিমেন্ট-বর্বনাবিত, োি বকলি বিবভক অ্যামিাবিময়ের্ (Dutch Kills Civic 

Association)  

কাইল িযাগ, মিমক্রোবর-মকাষাধ্যক্ষ, 32BJ SEIU  

পল কযাবমবলময়বর, LIC অ্বধ্বািী  
বজয়ার্া মিরবর্, মাবলক, মযােুকাটিি মরেুমরন্ট (Manducatis Restaurant)  

মমগার্ বকবরমতা, মবােন  িভাপবত, গযাবি পযামরন্টি অ্যামিাবিময়ের্ (Gantry Parents Association)  

ক্লবেয়া কগার, মপ্রবিমেন্ট, অ্যামোবরয়া মের্যান্ট অ্যামিাবিময়ের্ (Astoria Houses Tenant Association)  

বলিা অ্যার্ মেলার, ভূবম বযবহার িভাপবত, কুইে কবমউবর্টি মবােন  ২  



 

 

পল বফমর্গার্, এবিবকউটিভ বেমরক্টর, বর্উ ইয়কন  আইবরে মিন্টার (New York Irish Center)  

অ্যাবি কামাথ্, ইউবর্ভাবিনটি বের্, কবন্টবর্উইং এেুমকের্ অ্যাে ওয়াকন মফািন মেমভলপমমন্ট, CUNY  

বিোর মেিা বফেমজরাল্ড, এবিবকউটিভ বেমরক্টর, আওয়ার বিলমের্ (Hour Children)  

মেবরা-এমলর্ বিিমেইর্, এবিবকউটিভ বেমরক্টর, বর্উ ইয়কন  বিবত বকেি রাইি (NYC Kids RISE)  

েম মগ্রি, মপ্রবিমেন্ট, এবং বিইও, কুইে মিম্বার অ্ব কমািন (Queens Chamber of Commerce)  

মকবর্ বগ্রর্বাগন, বর্য়র্ আটিন ে এবং CB2 িদিয  
বক্রি হযার্ওময়, এবিবকউটিভ বেমরক্টর, মজকব এ. বরি মিমেলমমন্ট হাউজ (Jacob A. Riis Settlement 

House)  

জমুক ি,ু প্রবতষ্ঠাতা এবং বিইও, পারিুে (Pursuit)  

বরিােন  েুজাবম, মপ্রবিমেন্ট, ওল্ড অ্যামোবরয়া মর্বারহুে অ্যামিাবিময়ের্ (Old Astoria Neighborhood 

Association)  

মেবব বকং, প্রাক্তর্ বেমরক্টর, 1199 মেবর্ং ফাে বেমরক্টর (1199 Training Fund Director) এবং LIC 

অ্বধ্বািী  
বেলা মলওামোবি, এবিবকউটিভ বেমরক্টর, দয িমকামলে ফযাক্টবর বথ্ময়োর (The Chocolate Factory 

Theater)  

মরভামরে করউইর্ মমির্, কবমউবর্টি িািন  অ্ব অ্যামোবরয়া (Community Church of Astoria)  

অ্যাবর্ কের্ মমাবরি, মপ্রবিমেন্ট, উেিাইে হাউমজি মের্যান্ট অ্যামিাবিময়ের্ (Woodside Houses Tenant 

Association)  

মজাবয় অ্টিন ে, এবিবকউটিভ বেমরক্টর, বর্উ ইয়কন  বিটি এমপ্লয়মমন্ট অ্যাে মেবর্ং মকায়াবলের্ (NYC 

Employment and Training Coalition)  

েম পাইমর্া, িভাপবত, হান্টািন পময়ন্ট কবমউবর্টি মকায়াবলের্ (Hunters Point Community Coalition)  

িযান্টি রবেমগজ, বেমরক্টর অ্ব কবমউবর্েিং অ্যামফয়ািন অ্যাে স্ট্র্যামেবজক ইবর্বেময়টিভি, বর্উ ইয়কন  বিটি 

বববল্ডং মেেি কাউবেল (NYC Building Trades Council)  

জবুল িযামুময়লি, এবিবকউটিভ বেমরক্টর, TechNYC  

কামলনা বিিুরা, মপ্রবিমেন্ট ও বিইও, বর্উ ইয়কন  বববল্ডং কংমগ্রি (New York Building Congress)  

িীমা োহ্, বেমরক্টর অ্ব মেকমর্ালবজ অ্যাে ইমর্ামভের্ ইবর্বেময়টিভি, লাগাবেন য়া কবমউবর্টি কমলজ  

এবপ্রল বিম্পির্, মপ্রবিমেন্ট, কুইেবিজ হাউমজি মের্যান্ট অ্যামিাবিময়ের্  

আলভামরজ বিমমামর্ে, বিফ অ্ব োফ, মলবে এম কর্মফকেে (Lady M Confections)  

মযাবর েবর্নয়াবল, িভাপতিং, কুইে কবমউবর্টি মবােন  ১ (Queens Community Board 1)  

মযাথ্ু েয়, এবিবকউটিভ বেমরক্টর, ভযারাইটি বয়ি অ্যাে গালনি ক্লাব, কুইে  

আমন্ড্র ওয়ােন , অ্যামিাবিময়ে ভাইি মপ্রবিমেন্ট অ্ব এমপ্লয়মমন্ট িাবভন মিি অ্যাে এেুমকের্, দয ফরিুর্ মিািাইটি 

(The Fortune Society)  

কযারল উইবিে, মপ্রবিমেন্ট, মরমভর্িউে হাউমজি মের্যান্ট অ্যামিাবিময়ের্ (Ravenswood Houses 

Tenant Association)  

েম রাইে, মপ্রবিমেন্ট এবং বিইও, বরবজয়র্াল প্লযার্ অ্যামিাবিময়ের্ (Regional Plan Association)  

ফ্রযাঙ্ক উ, পবরবহর্ এবং বর্রাপিা কবমটির িভাপবত, মকােন  িয়ার বিবভক অ্যামিাবিময়ের্ (Court Square 

Civic Association)  

 মপ্রবিমেন্ট এবং বিইও কযাথ্বরর্ এি. ওয়াইল্ড, মপ্রবিমেন্ট এবং বিইও, পােন র্ারবেপ ফর বর্উ ইয়কন  বিটি  

জবুেথ্ জযাংউইল, এবিবকউটিভ বেমরক্টর, িাবর্িাইে কবমউবর্টি িাবভন মিি  

একজর্ CUNY বেক্ষাথ্ী প্রবতবর্বধ্  
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