
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এম্পায়ার স্টেট দাবরদ্র্ে দরূীকরণ উম্বদোম্বগর মাধ্েম্বম আবথনক সহায়তাপ্রাপ্ত 
প্রকল্পগুবলর কথা স্ট াষণা কম্বরম্বের্ যা ব্রঙ্কম্বস শুরু হম্বে  

  
কবমউবর্টি-বভবিক প্রকল্প পবরচালর্ার জর্ে 1.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিবে প্রদার্ করা 

হম্বয়ম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর অ্র্নায়র্ বাবদ 1.3 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার প্রদার্ করার 
কর্া ঘ াষণা কমরমের্ দমিণ ব্রঙ্কমের মর্ম্ন আময়র পমরবারগুমিমক দামরমের চক্র ভঙ্গ করমেোহায্য 
করার িমিযর ঘপ্রাগ্রামগুমিমক অ্র্নায়র্ প্রদামর্র উমেমযযয্। এম্পায়ার ঘেট পভার্টন  মরডাকযর্ 
ইমর্মযময়র্টমভর (Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI) মাধ্যমম ঘয্ ঘপ্রাগ্রামগুমির 
অ্র্নায়র্ করা হময়মে োর মমধ্য আমে একর্ট মডমজটাি র্যামভমগটর মেমেম কমমউমর্র্ট ঘপ্রাগ্রামমর 
েমঙ্গ মর্ম্ন আময়র পমরবারগুমিমক েংয্ুক্ত করার জর্য, কমনেংস্থামর্র েুময্ামগর েমঙ্গ চাকরী প্রার্ীমদর 
েংয্ুক্ত করমে োহায্য করার জর্য একর্ট ঘর্টওয়াকন , এবং দমিণ ব্রঙ্কমের েব ঘচময় দমরে 
বামেন্দারা চযামিমের েম্মুখীর্ হর্, োর োমর্ ঘমাকামবিার জর্য পমরকমিে এক ঘজাড়া ঘপ্রাগ্রাম।  
  
"য্খর্ রামজযর অ্র্নর্ীমে যমক্তযািী হময় উমেমে, েখর্ চাকমর েংখযা অ্মর্ক ঘবময এবং ঘবকারত্ব 
এক প্রজমের মমধ্য েব ঘচময় কম, মকন্তু োও এখমর্া মকেু েম্প্রদায় আমে য্ামদর আমামদর োহায্য 
প্রময়াজর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ব্রঙ্কমের এই প্রকিগুমির জর্য আমামদর েমর্নর্ েমাজ ও 
স্থার্ীয় প্রমেষ্ঠার্গুমিামক অ্র্ননর্মেক স্বাধ্ীর্োর মদমক কম আময়র মর্উ ইয়কন বােীমদর গাইড করার 
পর্ তেমর করমে েিম হমব। এই উমদযামগর জর্য আমরা খুবই গমবনে, য্া রামজযর েব ঘচময় 
কঠির্ মকেু দগুনে এিাকায় দামরেয মর্রেমর্ ঘকৌযিগে মবমর্ময়াগ করমে এবং েব ঘচময় ঘবময 
প্রময়াজর্ এমর্ বযমক্তমদর কামে বাস্তব ফিাফি ঘপৌৌঁমে মদমে।"  
  
"ব্রঙ্কে মর্উ ইয়কন  মের্টর েব ঘচময় দ্রুে গমেমে ঘবমড় ওো ঘবামরা, মকন্তু আমরা এখমর্া েমূ্পণন 
ঘবামরা জমুড় এই েমমৃি ভাগ হমে বমি ঘদখমে র্া," স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। 
"বুমিমার্ অ্র্ননর্মেক উন্নয়মর্র উমদযামগর মাধ্যমম, ঘয্মর্ এম্পায়ার ঘেট পভার্টন  মরডাকযর্ 
ইমর্মযময়র্টভ, আমরা েকি মর্উ ইয়কন বােীমদর দামরমের কবি ঘর্মক েুমি ধ্রার জর্য কাজ করমে 
এবং মর্মিে করমে ঘয্ ঘকামর্া এিাকা ঘয্র্ বাদ র্া পমর। এই অ্র্নায়র্ কমমউমর্র্ট-মভমিক প্রকি 
এবং ঘপ্রাগ্রামমর উমেমযয য্ামব য্া ব্রঙ্কমের ঘেই পমরবারগুমির েহায়োর জর্য কাজ করমব য্ামদর 



 

 

িড়াই করমে হমে, োর োমর্ কমীবমির উন্নয়র্ েংক্রান্ত ঘপ্রাগ্রামেমূহ য্া ব্রঙ্কমের আবামেকমদর 
ভামিা চাকরীর েুময্ামগর োমর্ েংয্কু্ত করমব।"  
  
2016 োমি গভর্নর এম্পায়ার ঘেট পভার্টন  মরডাকযর্ উমদযামগর ঘ াষণা করার অ্িকাি 
পমরই,স্থার্ীয় প্রয়ােগুমি েত্ত্বাবধ্ার্ করমে এবং ঘেট অ্র্ুদার্ পমরচাির্া করমে স্থার্ীয় 
কায্নেম্পাদর্কারী দি (টাস্ক ঘফােন) গেমর্র মাধ্যমম অ্যািমবমর্, মবংহযাম্পটর্, দয ব্রঙ্কে, বামফমিা, 
এিমাইরা, ঘহম্পমেড, ঘজমেটাউর্, মর্উবা ন, র্ায়াগ্রা ফিে, ওমর্ওর্টা, ওমেউমগা, ট্রয়, োইরাকুজ, 
ইউর্টকা এবং ওয়াটারটাউর্ ঘরাচোমর ঘয্াগদার্ কমরমে।  
  
এই টাস্ক ঘফােনগুমি প্রার্মমকভামব উচ্চ-চামহদামবমযষ্ট এিাকাগুমি মচমিে করার জর্য এবং দামরমেযর 
মমধ্য বেবােকারী বযমক্তমদর েংখযা হ্রাে করার জর্য মবমর্ময়াগ এবং অ্র্যার্য উমদযামগর েুপামরয 
তেমর করার জর্য কাজ কমরমে। এখর্ টাস্ক ঘফােনগুমি, দামরে দমূরকরণ পমরকির্া বাস্তবায়র্ 
করমে য্া প্রর্ম পয্নাময় তেমর করা হময়মেি এই অ্র্নায়র্ বযবহার করার জর্য।  
  
মচমেন্স এইডমক (Children's Aid) ঘবমে ঘর্ওয়া হময়মেি ব্রঙ্কমে এই েহমবমির প্রযাের্ করার 
জর্য। এই যহর-মভমিক অ্িাভজর্ক েংস্থা অ্র্যার্য স্থার্ীয় েংস্থার োমর্ চুমক্ত করমে চারর্ট 
কমমউমর্র্ট-মভমিক প্রকি বাস্তবায়র্ করমে োহায্য করার জর্য।  
  
মফপ্স ঘর্বারহুডে (Phipps Neighborhoods), মচল্ডমরন্স এইড এবং ইয়ুর্ মমমর্মিজ ফর মপে 
অ্যান্ড জামেে (Youth Ministries for Peace and Justice) প্রমেযমক আর্মুামর্ক 325,000 
মামকন র্ ডিার পামব ব্রঙ্কে ইম্পযাক্ট অ্যািায়ান্স শুরু করার জর্য। বামেন্দামদর, কমমউমর্র্ট মভমিক 
েংস্থা, উচ্চমযিা প্রমেষ্ঠার্, বযবোবামণজয, পমরাপকারী, েরকামর এমজমন্স, এবং অ্র্যমদর মমধ্য এই 
েমমিে পদমিপ, ব্রঙ্কমের মের্র্ট স্বেন্ত্র ঘিমে েব ঘচময় দমরে বযমক্তরা ঘয্ চযামিমের েম্মখুীর্ হর্ 
োর ঘমাকামবিা করমব।  
  
এই প্রদার্কারীরা জর্মগাষ্ঠীর ঘেকমহাল্ডারমদর জড় করমব - দামরেয েীমার র্ীমচ বেবােকারী 
বযমক্ত েহ - স্থার্ীয় চযামিমের জর্য স্থার্ীয় েমাধ্ার্ গমড় েুিমে এবং োমদর মর্জ মর্জ এিাকায় 
পমরবেন র্ মর্ময় আোর ঘিমে োমদর মোমে জার্ামে। মচমেন্স এইড মফপ্স ঘর্বারহুমডর োমর্ 
েমিয় করমব ব্রঙ্কে কমমউমর্র্ট মডমিক্ট 3, য্া মর্উ ইয়কন  যহমরর েব ঘচময় দমরে এিাকা, োর 
উপর র্জর ঘকন্দ্রীভূে করমে। মফপে ঘর্বারহুডে ব্রঙ্কে কমমউমর্র্ট মডমিক্ট 6 এ এই প্রমচষ্টামক 
েমিময়ে করমব, অ্র্যমদমক ইয়ুর্ মমমর্মেজ ব্রঙ্কে কমমউমর্র্ট মডমিক্ট 9 এর উপর র্জর ঘদমব।  
  
জবেফােন এর্ওয়াইমে (JobsFirstNYC) 300,104 মামকন র্ ডিার বযবহার করমব ব্রঙ্কে ইমপযাক্ট 
ঘকমরয়ারে, একর্ট এমপ্লয়মমন্ট ঘর্টওয়াকন , তেমর করমে, য্ার মমধ্য রময়মে জর্বি উন্নয়র্, মযিা, 
এবং কমমউমর্র্ট এর্মগজমমন্ট-এরবযাপক অ্মভজ্ঞো েম্পন্ন এমজমন্স চাকরী প্রার্ী এবং েম্ভাবয 
মর্ময়াগদাোমদর আমরা ভািভামব পমরমষবা প্রদার্ করার জর্য। এই উমদযাগর্ট ঘযষ পয্নন্ত স্থার্ীয় 
অ্মধ্বােীমদর প্রস্তুে করমব ব্রঙ্কমের অ্র্ননর্মেক উন্নয়র্ প্রমচষ্টার ফমি প্রেযামযে কামজর েুময্ামগর 
বৃমির জর্য।  



 

 

  
মাই ব্রঙ্কে ইমপযাক্ট (My Bronx Impact), একর্ট অ্র্িাইর্ অ্র্ুেন্ধার্ এবং ঘরফামরি প্লযাটফমন 
স্থাপর্ করমে আন্ট বার্না (Aunt Bertha) 36,674 মামকন র্ ডিার বযবহার করমব। এই প্রকির্ট 
দামরমের মমধ্য বেবােকারী পমরবার এবং বযমক্তমদর মবমভন্ন ঘপ্রাগ্রাম, েমর্নর্, পমরমষবা এবং 
েুময্ামগর োমর্ েংয্কু্ত করমে োহায্য করমব য্া োমদর কামে উপিভয কমমউমর্র্ট অ্িাভজর্ক 
প্রমেষ্ঠার্গুমির মাধ্যমম।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট অবফস অি স্টটম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বেন্স (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance) কবমের্ার মাইক স্টহইর্ িম্বলর্, "দামরমের মূি কারণগুমি 
ের্াক্ত করা এবং ঘবাঝা হি প্রর্ম গুরুত্বপূণন পদমিপ একর্ট দী নস্থায়ী েমাধ্ার্ ঘখাৌঁজার উমেমযয। 
এই উমদযামগর মাধ্যমম অ্র্নায়র্ করা প্রমের্ট প্রকি ব্রঙ্কে-এর দমরেেম এিাকাগুমিামক প্রভামবে 
করার জর্য স্থার্ীয়ভামব চামিে পিমের প্রমেমর্মধ্ত্ব কমর, য্া েমম্মমিেভামব জামের অ্র্যেম দমরে 
এিাকাগুমির একর্টর প্রমেমর্মধ্ত্ব কমর। গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমত্ব আমরা কমমউমর্র্টগুমিমক র্েুর্, 
আমরা কায্নকর মমডি তেমর করমে োহায্য করমে, রামজযর ঘেই েব এিাকা ঘর্মক ঘয্খামর্ এর্ট 
প্রাদভুন াব হময় দাৌঁমড়ময়মে।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর স্টসম্বেটাবর অি স্টেট স্টরাসার্া স্টরাসাম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা উপিমি 
কমরমের্ ঘয্, একর্ট কমমউমর্র্টর উন্নমে করমে হমি, আমরা ঘেই েব কম ঘেৌভাগযযািী 
অ্মধ্বােীমদর োহাময্যর জর্য অ্বযযই েংস্থামর্র বযবস্থা করব। ঘয্েব ঘিাকজর্ দামরেযর হামে 
মর্পীমড়ে হমের্ োমদর মদমক ESPRI োহাময্যর হাে বামড়ময় মদময়মে, য্া পমরবমেন  কমমউমর্র্টর 
বন্ধর্মক যক্তমপাক্ত করমে, অ্মধ্বােীমদর আত্মগমবনর অ্র্ুভূমে দার্ করমে এবং এিাকার মমধ্য এবং 
বাইমর উভয়মিমেই বৃমির মবকায  টামে। এইগুমি মহৎ কমনেূমচ, য্া একর্ট েম অ্র্ননর্মেক 
ময়দার্ প্রদামর্ েহায়ো করমব য্ামে আমরা েবাই উন্নমে করমে পামর।"  
  
অলাভজর্ক প্রবতষ্ঠার্গুবলর আন্তঃসংস্থার স্টকাঅবডন ম্বর্টর ফ্র্োর্ িাম্বরনট িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার 
দামরেয ও উপাজন র়্ তবষমমযর মূি কারণগুমি ঘমাকামবিা করার েফি প্রয়ােমক ESPRI চামিময় 
য্ামে। ESPRI-এর মাধ্যমম, গভর্নর কুওমমা কম উপাজন র্যীি মর্উ ইয়কন  বামেন্দামদর অ্র্ননর্মেক 
ও োমামজক গমেযীিো অ্জন মর্র জর্য ঘয্ বাধ্াগুমি েম্মুখীর্ হমে হময়মে ঘেগুমি দরূীভূে করার 
ঘকৌযিগুমি পমরকির্া করার জর্য িমো প্রদার্ কমরমের্। এর্ট একর্ট উমিজর্াপূণন মুহূেন  য্খর্ 
ব্রঙ্কমের র্াগমরকরা স্পৃযয ফিাফমির জর্য একমে কাজ করমের্। স্বেন্ত্র মেমেম পমরবেন র্ করার 
প্রকি আজ চাি ুহময়মে এর্ট ঘেট জমুড় েমস্ত 16র্ট ESPRI এিাকােমূমহ কাজ েম্পন্ন করার একর্ট 
চমৎকার উদাহরণ। আমরা ব্রঙ্কমের স্থার্ীয় ঘর্েৃমত্বর কামজর প্রযংো কমর এবং ব্রঙ্কমের 
পমরবারগুমির জীবমর্ এই প্রমচষ্টার প্রভাব মক হমব ো ঘদখার জর্য উদগ্রীব।"  
  
বচম্বেন্স এইম্বডর সভাপবত ও কমন বর্িনাহী আবধ্কাবরক বফবি স্টিায়ার িম্বলর্, "য্খর্ ব্রঙ্কমের মকেু 
এিাকা ঘমমট্রাপমিটর্ অ্ঞ্চমির োমমগ্রক অ্র্ননর্মেক েমৃমির ভাগ ঘপময়মে, েখর্ অ্র্যরা চরম 
দামরমের অ্বস্থার মমধ্য রময় ঘগমে - এর্ট এমর্ একর্ট তবপরীেয য্া উভয় ঘোমখ িামগ এবং 
গভীরভামব অ্স্বমস্তকর। এম্পায়ার ঘেট পভার্টন  মরডাকযর্ ইমর্মযময়র্টমভর েমমর্নে প্রকিেমূহ 



 

 

দমরেেম এিাকাগুমিামক পমরমষবার োমর্ য্ুক্ত করা োমদর িিয কমরমে, য্া োরা র্েুর্ েুময্াগ 
ঘপমে, দামরমেযর চক্র ভাঙমে, এবং অ্বমযমষ ঘেই োফমিযর ভাগ ঘপমে য্ার অ্মভজ্ঞো মর্উ 
ইয়মকন র বহু কমমউমর্র্ট োম্প্রমেক বেরগুমিামে িাভ কমরমে। আমরা এই গুরুত্বপূণন প্রময়াজমর্র 
মবষময় গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃত্ব এবং অ্ন্তদৃন মষ্টর জর্য োর প্রযংো কমর, এবং আমরা দমিণ ব্রঙ্কে 
েম্প্রদাময় আমামদর কাজ অ্বযাহে রাখার অ্মপিায় র্াকিাম।"  
  
এইেব প্রকিগুমি দামরেয হ্রামের জর্য এবং েমস্ত মর্উ ইয়কন বােীর জর্য অ্র্ননর্মেক েুময্াগেমুবধ্া 
বৃমির জর্য 16র্ট কমমউমর্র্টমক স্থার্ীয়ভামব পমরচামিে ঘকৌযি তেমর করমে েহায়োর উমেমযয 
গভর্নমরর 25 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর উমদযামগর প্রেযি ফিাফি।  
  
গভর্নমরর কমনেূমচর োমর্ আপমডট মর্ময় আমিাচর্া করমে, প্রমের উির মদমে এবং স্থার্ীয় 
েরকারমক অ্িাভজর্ক প্রদার্কারী এবং বযবোময়ক ঘগাষ্ঠীগুমির োমর্ েংয্ুক্ত করমে 2017 োমি 
মর্উ ইয়কন  ঘেট অ্মফে অ্ফ ঘটমম্পারামর অ্যান্ড মডজাবযামির্ট অ্যামেেমটন্স, মর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামে 
অ্যান্ডকমমউমর্র্ট মরমর্উয়যাি (New York State Homes and Community Renewal) এবং মর্উ 
ইয়কন  ঘেট গ্রান্টে অ্যান্ড মরফমন র্টম (New York State Grants and Reform Team) েহ 
গভর্নমরর অ্িাভজর্ক েমিয় ইউমর্ট (Nonprofit Coordination Unit) ঘেট জমুড় মিমেমর্ং 
ঘেযমর্র আময়াজর্ কমরমেি।  
  
বসম্বর্টর লুইস আর. স্টসপলুম্বভডা িম্বলর্, "দী নস্থায়ী অ্পয্নাপ্ত অ্র্নায়র্ এবং অ্বমহিা, আমামদর সু্কি, 
চাকমর, স্বাস্থয, এবং আমরা অ্মর্ক মকেু য্া প্রভামবে কমর, োর মবধ্বংেী, দী নস্থায়ী প্রভাব ব্রঙ্কে 
খুব ভািভামব জামর্। আমম গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার ঘেট দামরেয দরূীকরণ উমদযাগমক ব্রঙ্কমে 
স্বাগে জার্ামে এবং মচমেন্স এইড এই মবমর্ময়াগগুমি আমামদর কমমউমর্র্টগুমি েম্পমকন  য্ত্ন, বুমি 
এবং গভীর জ্ঞামর্র োমর্ পমরচাির্া করমব বমি মবশ্বাে কমর। চামহদা অ্মর্ক বড় ঘর্মক ঘগমিও, 
এগুমির মমো মবমর্ময়াগ বহৃির অ্র্ননর্মেক র্যায়মবচার ও েবার জর্য েুময্ামগর প্রমে প্রমক্রয়ার 
একর্ট গুরুত্বপূণন ধ্াপ।"  
  
অোম্বসমব্লী সদসে মাকন স এ. স্টেসম্বপা িম্বলম্বের্, "অ্েযমধ্ক দী ন েমময়র জর্য ব্রঙ্কেমক দামরেয এবং 
োমামজক দদুনযার েমঙ্গ েরােমর য্কু্ত করা হময়মে। এবং গে এক দযমক বহু উন্নমে হময় র্াকমিও, 
আমামদর এখর্ও দামরেয ঘর্মক আমরা পমরবারমক েুমি আর্মে হমব এবং প্রাজমেক অ্র্ননর্মেক 
েমৃমির মমধ্য মর্ময় আেমে হমব। এই মবমর্ময়াগ ব্রঙ্কে কমনকেন া এবং কমমউমর্র্ট মভমিক েংস্থা 
ঘর্মক বহু বেমরর এডমভামকমের পমর আমে এবং এই িিযগুমি অ্জন মর্র জর্য স্থার্ীয়ভামব 
উৎপামদে ধ্ারণায় মূি অ্র্নায়র্ মবমর্ময়াগ কমর। এর্ট েম্ভব করার জর্য আমম আইর্েভায় গভর্নর 
কুওমমা এবং আমার েহকমীমদর প্রযংো কমর এবং এই েব র্েুর্ উমদযাগগুমি য্ামে অ্র্যার্য মূি 
পমরকাোমমা মবমর্ময়ামগর োমর্ মমমিে হয়, ো মর্মিে করার জর্য কাজ করমে উদগ্রীব য্া 
আমামদর এই অ্ঞ্চমির ভাবমূমেন  আমরা ভামিা হময় উেমব।"  
  
অোম্বসেবল স্টমোর মাইম্বকল মর্টিসাম্বর্া িম্বলর্, "ব্রঙ্কে দামরমের চক্র ভাঙমব চাকমর, মযিা, 
দিো ও অ্র্ননর্মেক মবমর্ময়ামগর মাধ্যমম এম্পায়র ঘেট পভার্টন  মরডাকযর্ ইমর্মযময়র্টভ, োউর্ 



 

 

ব্রঙ্কে রাইমজং টুমগদার, মচিমের্’ে এইড, ব্রঙ্কে বমরা ঘপ্রমেমডন্ট রুমবর্ মডয়াজ, জমুর্য়র এবং 
ঘফমিা ব্রঙ্কেীয়মদর ধ্র্যবাদ। ব্রঙ্কমে মবশ্বাে করার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা এবং ঘিফমটর্যান্ট 
গভর্নর ঘহাচুিমক ধ্র্যবাদ জার্াই। ESPRI-এর মাধ্যমম এবং চাকমর, প্রমযিণ, হাউমজং এবং স্বাস্থয 
উন্নমের উপর আমামদর মর্মবমদে ঘফাকাে এবং োর োমর্ অ্পরাধ্মূিক অ্মবচার এবং ঘবকারত্ব 
হ্রাে করার মাধ্যমম আমরা একর্ট উন্নে ব্রঙ্কে মর্মনাণ করমে এবং ঘদখামে ঘয্ আপর্ার ব্লক 
আপর্ার আযীবনাদগুমিমক আটকামব র্া এবং আপর্ার মজপ ঘকাড আপর্ার ভামগয য্া আমে ো 
ঘর্মক বমঞ্চে করমব র্া।"  
  
ব্রঙ্কস িম্বরা (Bronx Borough) স্টপ্রবসম্বডন্ট রুম্বির্ বডয়াজ, জবুর্য়র িম্বলর্, "ব্রঙ্কে-এ জীবর্ গে 
কময়ক বেমর আমরা উন্নে হময়মে, মকন্তু আমরা মর্খুৌঁে র্ই এবং এখর্ও অ্মর্ক ব্রঙ্কেীয়রা 
দামরমেযর মমধ্য বাে করমে। এই ঘপ্রাগ্রামেমূহ আমামদর কমী েংখযার যমক্তযািীকরমণ দী নস্থায়ী 
প্রভাব ঘফিমব এবং এটা মর্মিে করমব ঘয্ আমামদর কমনপ্রার্ীরা মর্মজমদর এবং আগামী প্রজমের 
জর্য উন্নে জীবর্ গমড় ঘোিার েুময্ামগর োমর্ য্কু্ত র্ামক। এোড়াও আমরা অ্মর্মক স্থার্ীয় গ্রুপ 
এবং অ্িাভজর্ক েংস্থা আমামদর বমরার মমধ্য েবমচময় পমরবযাপ্ত মবষয় ঘমাকামবিা করার জর্য 
একোমর্ কাজ কমর িাভবার্ হমব এবং আমামদর পমরবারমক গুরুের েম্পমদর েমঙ্গ েংয্ুক্ত করমব 
য্া োমদর জীবর্য্াোর মার্ উন্নে করমে। দমিণ ব্রঙ্কমে আপর্ার েমর্নর্ এবং আমামদর 
েম্প্রদাময়র মমধ্য েবমচময় ঝুৌঁ মকপূণন আপর্ার অ্ঙ্গীকামরর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এবং মর্উ ইয়কন  
রাষ্ট্রমক ধ্র্যবাদ জার্াই।"  
  
কাউবন্সল স্টমোর রাফাম্বয়ল সালামার্ো িম্বলর্, "বযমক্তগেভামব এবং ঘপযাগেভামব উন্নমেিাভ 
করার জর্য প্রময়াজর্ীয় গুরুত্বপূণন েম্পদ েহ মার্ুষমক প্রদার্ করার প্রময়াজর্ স্বীকৃমে মদময়, এম্পায়র 
ঘেট পভার্টন  মরডাকযর্ ইমর্মযময়র্টভ বযমক্তমদর কমনজীবর্ উন্নয়র্ এবং জর্েমর্নর্ ঘপ্রাগ্রাম ঘেবায় 
েংময্াগ কমর। এই গুরুত্বপণূন অ্র্নায়র্ গ্রহমর্র জর্য দমিণ ব্রঙ্কে-ঘক েম্প্রদাময়র এক মহমেমব 
মর্বনাচর্ করার জর্য কুওমমা প্রযাের্মক আমম োধ্ুবাদ জার্াই। েব বয়মের ব্রঙ্কে বামেন্দারা এই 
উমদযামগর মাধ্যমম বযাপকভামব িাভবার্ হমবর্ এবং আমম এই ঘপ্রাগ্রামমর েফি বাস্তবায়র্ মর্মিে 
করার জর্য রাষ্ট্র এবং স্থার্ীয় অ্ংযীদারমদর োমর্ কাজ করার জর্য উেখু।"  
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