
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে, কাউবি-ওযাইড অংেীদাবর পবরম্বষিা উম্বদোগ (COUNTY-
WIDE SHARED SERVICES INITIATIVE, CWSSI) এর মাধ্েম্বম ঘেট মোব ং ফাম্বে ওম্বর্াোগা 

কাউবি 6.4 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার পাম্বি  
  

ওম্বর্াোগা কাউবি 2018 সাম্বল করদাতা সঞ্চযপম্বে 6.4 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার অর্ন র্ কম্বরম্বে  
  

র্তুর্, স্থার্ীযভাম্বি ব বিত ঘেযারকৃত পবরম্বষিা প্রকল্প িাস্তিাযম্বর্র মাধ্েম্বম উৎপাবদত করদাতা 
সঞ্চযপম্বের ডলাম্বরর-র্র্ে-ডলার মো ম্বক ঘেট অর্ুম্বমাদর্ ঘদয  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে, কাউন্টি-ওযাইড ঘেযারড সান্টভন মসস 
ইন্টর্ন্টেমযটিভ এর মাধ্যমম ঘেট মযান্ট িং ফামে ওমর্াোগা কাউন্টি 6.4 ন্টমন্টিযর্ মান্টকন র্ ডিামরর 
ঘেন্টে পামে ওমর্াোগা কাউন্টি র্তুর্, স্থার্ীযভামে ন্ট ন্টিত ঘেযারকৃত পন্টরমষো প্রকল্প োস্তোযমর্র 
মাধ্যমম 2018 সামি করদাতা সঞ্চযপমে 6,429,706 মান্টকন র্ ডিার অ্জন র্ কমরমে এেিং এই ঘেট 
এই অ্র্ন ডিামরর-জর্য-ডিার এ মযা  করমে।  
  
"ন্টর্উ ইযমকন ,করদাতামদর টাকা োাঁ ামর্া একটি প্রধ্ার্ অ্গ্রান্টধ্কার এেিং এই মযান্ট িং ফােগুন্টি মধ্যন্টেত্ত 
পন্টরোমরর পমকমট টাকা ন্টফন্টরময আর্ার জর্য আমরা ইমতামমধ্য ঘে উমেখমোগয অ্গ্রগন্টত কমরন্টে তা 
করে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আন্টম পন্টরমষো ভাগাভান্টগ, খর  কতন র্ এেিং ন্টর্উ ইযমকন র 
করদাতামদর জর্য সন্টতযকামরর সঞ্চয উৎপাদমর্র জর্য উদ্ভাের্ী উপায খুাঁমজ ঘের করার জর্য 
ওমর্াোগা কাউন্টি সরকামরর প্রম ষ্টামক সাধ্ুোদ জার্াই।"  
  
ওমর্াোগা কাউন্টি ন্টসটি অ্ে সাইরান্টকউজ এেিং সাইরান্টকউজ ন্টসটি সু্কি ন্টডন্টিমের সামর্ অ্িংেীদান্টরত্ব 
কমর একটি ঘমন্টডমকযার অ্যাডভার্মটজ প্ল্যার্ (Medicare Advantage plan) ততন্টরর মাধ্যমম 
5,659,201 মান্টকন র্ ডিার সঞ্চয করমত। আমরকটি প্রকল্প ো উমেখমোগয সঞ্চয প্রদার্ কমর তা 
হমে কযান্টমিাস টাউর্মক অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য 437,699 মান্টকন র্ ডিার সাশ্রয কমর ওমর্াোগা 
কাউন্টি এমপ্ল্ন্টযজ ঘেন্টর্ন্টফট এমসান্টসমযের্ (Onondaga County Employees Benefits 
Association) এর সম্প্রসান্টরত অ্িংেগ্রহণ। ওমর্াোগা কাউন্টি এোড়াও 48 টি েহর, গ্রাম এেিং সু্কি 
ন্টডন্টিমের সামর্ র্তুর্ ঘডন্টির্কুমযি টযাক্স কামিকের্ সফটওযযার (Delinquent Tax Collection 
Software) ক্রয করার জর্য  ুন্টক্তেদ্ধ হয, ো করদাতামদর 274,119 মান্টকন র্ ডিার সাশ্রয কমর।  
  



 

 

ঘসম্বেটাবর অি ঘেট ঘরাসার্া ঘরাসাম্বডা িম্বলর্, "করদাতামদর অ্র্ন োাঁ ামর্ার কােনকান্টরতা ঘের 
করমত আমরা স্থার্ীয সরকামরর সামর্ একমোমগ কাজ করমত প্রন্টতশ্রুন্টতেদ্ধ। ওমর্াোগা কাউন্টি এর 
োন্টসন্দামদর অ্র্ন সঞ্চমযর পাোপান্টে দক্ষ সরকারী কমনসূন্ট  প্রদার্ কমর এমর্ ঘসোগুমিা ঘেযার করার 
জর্য কাউন্টি জমুড় অ্িংেীদার করায তামদর প্রম ষ্টার জর্য তামদর প্রেিংসা করা উন্ট ত।"  
  
ওম্বর্াোগা কাউবি এবিবকউটিভ রাযার্ মোকমাহর্ িম্বলর্, "ওমর্াোগা কাউন্টির করদাতামদর 
জর্য ো সঠিক তা করার জর্য ওমর্াোগা কাউন্টির ন্টেধ্ার্সভামক অ্ন্টভর্ন্দর্। উচ্চ সম্পন্টত্ত কর 
ওমর্াোগা কাউন্টির োন্টসন্দামদর মমধ্য অ্র্যতম উমেমগর কারণ হমত  মিমে। খর  কতন র্ এেিং 
পন্টরমষো ঘেযার করার উপায খুাঁমজ পাওযা সে সময সহজ র্য ন্টকন্তু আমামদর স্থার্ীয ঘর্তারা 
ঘসটাই কমরমের্। আন্টম গভর্নর কুওমমা এেিং ন্টডপাটন মমি অ্ে ঘেট-ঘক ধ্র্যোদ জার্ামত  াই 
সৃজর্েীি োসর্মক উদ্দীন্টপত করার উমদ্দমেয এই ঘেটজমুড় স্থার্ীয কমনকতন ামদর সামর্ অ্িংন্টেদারীত্ব 
করার জর্য ো ডজর্খামর্ক ঘপৌরসভা ও ঘসগুমিার হাজার হাজার অ্ন্টধ্োসীমক সাহােয করমে।"  
  
ঘসম্বর্টর রিাটন  ই. এম্বিার্াবস িম্বলর্, "ওমর্াোগা কাউন্টি স্থার্ীয ঘপৌরসভার সামর্ কাজ কমরমে 
করদাতামদর সঞ্চয ন্টর্ন্টিত করার জর্য। ঘেযারকৃত পন্টরমষো পন্টরকল্পর্ায ন্টেন্টভন্ন ঘপৌরসভার সামর্ 
কাজ কমর, কাউন্টি করদাতাগণ 2018 সামি প্রায 6.4 ন্টমন্টিযর্ মান্টকন র্ ডিার সঞ্চয কমরমের্। 
এইসে প্রম ষ্টার ফমি, ওমর্াোগা কাউন্টিমক ঘেট মযান্ট িং ফাে প্রদার্ করা হমে ো স্থার্ীয 
করদাতামদর সঞ্চমযর ঘোগার্ ন্টদমত র্াকমে। এটি কাউন্টি ও পার্শ্নেতী এিাকার মমধ্য অ্র্ননর্ন্টতক 
প্রেৃন্টদ্ধ তরান্টিত করমত সাহােয করমে।"  
  
ঘসম্বর্টর রে্াম্ব ল ঘম িম্বলম্বের্, "স্থার্ীয সরকার েখর্ একই পৃষ্ঠা এেিং ঘেযার পন্টরমষো ঘপমত 
সক্ষম, তখর্ এটি দক্ষতা েৃন্টদ্ধ এেিং করদাতামদর অ্র্ন সাশ্রয করমত পামর। ঘে সে ঘপৌরসভা 
একসমে কাজ কমর তামদর পুরসৃ্কত করার জর্য ঘেমটর পক্ষ ঘর্মক ঘে উমদযাগ করা হমযমে তা 
পুমরা েযেস্থা ন্টহমসমে সরকান্টর পন্টরমষোর ন্টদমক র্জর ঘদওযা এেিং এই েযেস্থামক আরও ভাি কমর 
ঘতািার জর্য স্মাটন  ও সৃজর্েীি উপায ঘখাাঁজার একটি েড় উদাহরণ। োরা এই েযেস্থামক ওমর্াোগা 
কাউন্টিমত আমরা ভামিা কমরমে তামদর সোইমক অ্ন্টভর্ন্দর্ এেিং এই প্রম ষ্টায ঘর্তৃত্ব ঘদযার জর্য 
এেিং এই সে মযান্ট িং ফাে প্রদার্ করার জর্য গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যোদ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে উইবলযাম এ. িারম্বে িম্বলম্বের্, "ওমর্াোগা কাউন্টি করদাতামদর জর্য পুর্রােৃত্ত 
সঞ্চয খুাঁমজ ঘপমত সহমোন্টগতা ও অ্িংেীদার করার জর্য কম ার পন্টরশ্রম কমরমে। আন্টম আর্ন্টন্দত ঘে 
ঘেট এই ধ্রমর্র সহমোন্টগতার মূিযমক স্বীকৃন্টত ন্টদমে এেিং পন্টরমষো ভাগাভান্টগ করার উপায খুাঁজমত 
ঘপৌরসভার জর্য একটি উৎসাহ প্রদার্ করমে। কাউন্টির জর্য এই র্ে-গঠিত  ুন্টক্তগুমিা আো করা 
হমে েেমরর পর েের ধ্মর কােনকর র্াকমে এেিং আন্টম আর্ন্টন্দত ঘে ওমর্াোগা কাউন্টি এই 
ঘপ্রাগ্রামমর সুন্টেধ্া গ্রহণ করমত এেিং ঘেট অ্র্ুদামর্র ডিার পাওযার জর্য সক্ষম হমে।"  
  
অোম্বসেবল সদসে গোবর বফঞ্চ িম্বলর্, "ওমর্াোগা কাউন্টি আমামদর ন্টর্েনান্ট ত কমনকতন ামদর কম ার 
ঘর্তৃত্ব োড়া এই অ্র্নাযর্ অ্জন র্ করমত পারত র্া। আন্টম কাউন্টি এন্টক্সন্টকউটিভ মযাকমাহর্, 
আমামদর কাউন্টি আইর্ প্রমণতা, র্গর কমনকতন া এেিং স্থার্ীয সরকারী ঘর্তামদর ধ্র্যোদ জার্ামত 



 

 

 াই সাধ্ারণ ন্টেমেমক অ্িংেীদান্টরমত্বর প্র ার  ান্টিময োওযার জর্য ো আমামদর জীের্োোর মার্ 
উন্নত কমর এেিং করদাতামদর অ্র্ন সাশ্রয কমর। েখর্ আমরা আমামদর প্রম ষ্টার সমিয করমত, 
আমামদর সম্পমদর ঘেৌর্ েমন্দােস্ত করমত এেিং কন্টরমডার জমুড় কাজ করমত ইে্কু, তখর্ সোই 
ন্টজমত োয।"  
  
অোম্বসেবল সদসে পাম্বমলা ঘর্. হািার িম্বলর্, "আন্টম ওমর্াোগা কাউন্টি, সাইরান্টকউজ ন্টসটি সু্কি 
ন্টডন্টিে এেিং অ্মর্ক স্থার্ীয ঘপৌরসভা োরা কে ঘেযান্টরিং এেিং কে ঘসন্টভিং ঘপ্রাগ্রামম অ্িংেগ্রহণ 
কমরমে তামদর সাধ্ুোদ জার্াই। আমামদর সম্পদ কামজ িান্টগময এেিং সমিয কমর, আমরা 
করদাতামদর জর্য অ্র্ন সিংরক্ষণ কমরন্টে পাোপান্টে একমোমগ স্থার্ীয সুন্টেধ্ার জর্য ঘেট ঘর্মক আমরা 
অ্র্নাযর্ অ্জন র্ কমরন্টে। এসে সঞ্চয ও মযান্ট িং ফামের মাধ্যমম, আমরা করদাতামদর অ্ন্টতন্টরক্ত 
ঘকামর্া খর  র্া কন্টরময আমামদর এিাকার আমরা ভামিা ঘসো করমত পারে।"  
  
অোম্বসেবল সদসে আল স্ট্রাইপ িম্বলর্, "ওমর্াোগা কাউন্টি ঘেযার করা পন্টরমষোগুন্টির মাধ্যমম 
করদাতার অ্র্ন সিংরক্ষণ করার জর্য গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ ন্টর্মযমে,মযান্ট িং ঘেট ফামে 6.4 ন্টমন্টিযর্ 
মান্টকন র্ ডিামরর জর্য ধ্র্যোদ, স্থার্ীয সরকার আমামদর পন্টরোমরর জর্য জীের্োোর খর  আরও 
কমামত পারমে। আন্টম কাউন্টি এেিং ঘপৌর ঘর্তামদর ধ্র্যোদ জার্ামত  াই আমামদর কন্টমউন্টর্টির 
কমরর ঘোঝা কমামত উদ্ভাের্ী উপায খুাঁমজ ঘের করার জর্য এেিং গভর্নরমক কাউন্টি-ওযাইড 
অ্িংেীদান্টর পন্টরমষো উমদযামগ তার ঘর্তৃমত্বর জর্য ধ্র্যোদ। আন্টম সরকামর আমার অ্িংেীদারমদর 
সামর্ কাজ  ান্টিময োমো োমত ন্টর্উ ইযমকন র সে পন্টরোর তামদর কষ্টান্টজন ত অ্র্ন আমরা ঘেন্টে 
রাখমত পামর।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর উইবলযাম বি. মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "ঘেট মযান্ট িং ফামে 6 ন্টমন্টিযর্ মান্টকন র্ 
ডিামরর ঘেন্টে প্রান্টি কাউন্টি-ওযাইড অ্িংেীদান্টর পন্টরমষো উমদযামগর অ্েযাহত সাফমিযর জর্য একটি 
সফি উৎসাহ। আমামদর স্থার্ীয ঘপৌরসভা েুন্টক্তসেত খরম  তামদর অ্ন্টধ্োসীমদর মার্সম্পন্ন ঘসো 
প্রদামর্র েযাপামর সম তর্। সঞ্চমযর জর্য অ্েযাহত সুমোগ ন্টেমে র্া করমত ঘেযারকৃত পন্টরমষো 
ঘেট-মযান্ট িং উমদযাগগুন্টি স্থার্ীয ঘপৌরসভা এেিং এমজন্টিগুন্টিমক একে করায সফি হমযমে।"  
  
ওমর্াোগা কাউন্টি ঘেট-মযা ড ফাে পাওযার প্রতযােী 31 টি কাউন্টির মমধ্য অ্র্যতম। র্তুর্ 
অ্িংেীদান্টর পন্টরমষো প্রকল্প োস্তোযর্ ঘর্মক ঘর্ট সঞ্চমযর একটি ঘেট মযাম র জর্য আমেদর্ করার 
জর্য এই কাউন্টিগুন্টি 2019 সামির মমধ্য ঘোগয হময ওম মে ো কাউন্টি-ওযাইড অ্িংেীদান্টর 
পন্টরমষো উমদযামগর ো CWSSI এর সময স্থার্ীযভামে ন্ট ন্টিত করা হমযন্টেি। ওমর্াোগা কাউন্টির 
জর্য 6,429,706 মান্টকন র্ ডিার ঘেট মযা  এই ধ্রমর্র প্রকল্প োস্তোযর্ ঘর্মক প্রকৃত সঞ্চমযর 
প্রর্ম েেমরর ঘক্ষমে প্রমোজয।  
  
CWSSI এেিং ঘেট মযা  আমেদর্ প্রন্টক্রযা সিংক্রান্ত ন্টর্মদন ন্টেকা র্ন্টর্পে পাওযা োমে এখামর্। ন্টেগত 
CWSSI পন্টরকল্পর্াগুন্টি পাওযা োমে এখামর্।  
  



 

 

CWSSI ন্টর্উ ইযকন  ঘেট ন্টডপাটন মমি অ্ে ঘেমট স্থার্ীয সরকার পন্টরমষো ন্টেভামগর োরা 
পন্টর ান্টিত হয। এই ন্টেভাগ স্থার্ীয সরকারগুমিামক প্রেুন্টক্তগত সহাযতা এেিং প্রন্টতমোন্টগতামূিক 
অ্র্ুদার্ প্রদার্ কমর র্ামক। CWSSI ো ন্টেভাগ োরা পন্টর ান্টিত ঘকামর্া ঘপ্রাগ্রামমর ন্টেষময আমরা 
তমর্যর জর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর ঘোগামোগ করুর্ localgov@dos.ny.gov ঠিকার্ায অ্র্ো কি করুর্ 
518-473-3355 র্ম্বমর।  
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