অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িাম্বেম্বলাম্বে এম্পায়ার স্টেট পভার্টন বরডাকের্ ইবর্বেম্বয়র্টভ (EMPIRE STATE
POVERTY REDUCTION INITIATIVE, ESPRI) এর মাধ্েম্বম অর্ন াবয়ে প্রকল্পসমূম্বের স্ট াষণা
কম্বরর্

স্টেট োবডিংম্বয় 1.4 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বররও স্টিবে অর্ন ায়র্ দ্বারা সাের্ট প্রকল্প শুরু েম্বে চম্বলম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বামেম ামে এম্পায়ার ঘেট পভার্টন ররডাকশর্
ইরর্রশময়র্টভ এর অ্ধীমর্ সাের্ট প্রকল্প অ্র্নারয়ে হমে। এসব প্রকল্প হমে ESPRI, ো হমে সক রর্উ
ইয়কন বাসীর দাররদ্র রবমমাচর্ ও অ্র্ননর্রেক সুমোগ বৃরির মযয 16র্ট করমউরর্র্টর জর্য গৃহীে স্থার্ীয়-রভরিক
ঘকৌশ গুম ামক সহায়োর উমেমশয গভর্নমরর 25 রমর য়র্ মারকন র্ ড ামরর উমদযামগর প্রেযয ে াে ।
"আমরা করমউরর্র্টগুর মক দাররদ্রো ঘর্মক অ্র্ননর্রেক স্বাধীর্োর পমর্ চ ার জর্য সাহােয করমে জর্গমণর
রর্কট সুমোগসুরবধা ঘপৌৌঁোমর্ার জর্য যমোরয়ে করেি ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্, "আরম বামেম ার
করমউরর্র্টমে অ্র্নপূণন পররবেন র্ রর্ময় আসার জর্য োমদর এই প্রমচষ্টার প্রশংসা করর এবং এই কমনসূরচগুম া োমে
সুে বময় রর্ময় আমস োর অ্মপযায় র্াকমবা।"
"আমামদর এম্পায়ার ঘেট পভার্টন ররডাকশর্ ইরর্রশময়র্টভ এর অ্ংশ রহমসমব, বহু রর্উ ইয়কন বাসীর জীবমর্
দাররদ্রোর ঘে জর্ট সমসযাব ী অ্রবরাম প্রভাব ঘে মে ঘসগুম ার ঘমাকারব া করমে আমরা ঘেট জুম়ে
করমউরর্র্টগুম ামক আরর্নক অ্র্ুদার্ রদরে", স্টলেম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ স্টোচু ল িম্বলর্, বিবর্ আজম্বকর
স্ট াষণা কম্বরম্বের্। "ঘেসব ঘ াকজর্ দাররদ্রোর মমধয জীবর্োপর্ করমে, োমদর আরও একটু ঘবরশ
রস্থরেশী জীবর্োপর্ করমে সহায়োর জর্য আমরা প্রময়াজর্ীয় সুমোগ ও সংস্থার্ প্রদার্ করার রবষয়র্ট
রর্রিে করমে চাই। বামেম ার দাররদ্রো রবমমাচমর্র কমনসূরচসমূমহ এই রবরর্ময়াগ, ওময়োর্ন রর্উ ইয়কন
(Western New York) এর বারসন্দামদর জর্য উন্নে অ্র্ননর্রেক সুমোগসুরবধা প্রদার্ করমব।"
2016 সাম গভর্নর এম্পায়ার ঘেট পভার্টন ররডাকশর্ ইরর্রশময়র্টভ ঘ াষণার রকেু কা পমরই, স্থার্ীয় প্রমচষ্টা
েত্ত্বাবধার্ এবং ঘেট েহরব পররচা র্া করমে স্থার্ীয় টাস্কমোসন গঠমর্র মাধযমম অ্যা মবরর্, রবংহযাম্পটর্, দয
ব্রঙ্কস, বামেম া, এ রমরা, হযাম্পমেড, ঘজমসটাউর্, রর্উবাগন, র্ায়াগ্রা ে স, ওরর্ওর্টা, ওরসউমগা, সাইরাকজ,
ট্রয়, ইউর্টকা এবং ওয়াটারটাউর্ রমচোমর ঘোগদার্ কমরমে।
প্রার্রমকভামব, এই টাস্ক ঘোসনগুর অ্েযন্ত-চারহদারবরশষ্ট এ াকাগুর রচরিে কমরমে এবং দাররমদ্রযর মমধয
বসবাসকারী বযরিমদর সংখ্যা হ্রাস করার জর্য রবরর্ময়াগ এবং অ্র্যার্য পররবেন মর্র জর্য সুপাররশ গঠর্
কমরমে। এখ্র্, এই টাস্ক ঘোসনগুম া ESPRI েহরবম র বযবহামরর মাধযমম, প্রর্ম পেনাময় গঠিে দাররদ্র রবমমাচর্
পররকল্পর্াগুর র বাস্তবায়র্ করমে শুরু করমে।

ইউর্াইমটড ওময় অ্ব বামেম া অ্যান্ড ইরর কাউরি (United Way of Buffalo & Erie County) এবং
করমউরর্র্ট োউমন্ডশর্ ের ঘগ্রটার বামেম া (Community Foundation for Greater Buffalo), ঘেগুম া
হমে বামেম ামে ESPRI েহরব পররচা র্া করমে একমে কাজ করা প্রধার্ সংগঠর্সমূহ, োরা আরর্নক সংকট
া মব সহায়ো করমে একর্ট ধারাবারহক টযাম ি পাইপ াইর্ বযবস্থাপর্া (Talent Pipeline
Management) শুরু করমে োমে।
ইউর্াইমটড ওময় চু রিবি করমউরর্র্ট-রভরিক সংস্থাসমূমহর সহায়োর মাধযমম থ্রাইভ বামেম া (THRIVE
Buffalo) বাস্তবায়র্ করমে এবং রসর্টর রর্ম্ন আময়র বারসন্দামদরমক চাকরর ঘপমে এবং দী ন-ঘময়ামদ আরর্নক
রস্থরেশী ো অ্জনমর্ সহায়ো করার মযয কমনমযে উন্নয়র্ কমনসূরচ, অ্র্ননর্রেক রশযা এবং সহায়ক ঘসবাসমূমহ
অ্যামেস ঘপমে সহায়ো করার জর্য আঞ্চর ক কমীমদরমক অ্ন্তভুন ি করমে।
থ্রাইভ বামেম া এর সমর্নমর্ সাের্ট কমনসূরচমক অ্র্নায়মর্র জর্য অ্র্ুমমাদর্ করা হময়মে ঘেগুম া হম া:
িাম্বেম্বলা অোড ইবর কাউবন্ট ওয়াকনম্বোসন স্টডম্বভলপম্বমন্ট কর্ম্বসার্টনয়াম, 701,725 ডলার - বামেম া
ইমপ্লয়মমি ও ঘট্রইরর্ং ঘসিামরর সামর্ কাজ করার মাধযমম, কমনসূরচমে অ্ংশগ্রহণকারীগণমক মূ প্রবৃরি
রশল্পসমূমহ উচ্চ মামর্র, পাররবাররকভামব ঘটকসই কমনসংস্থার্ সুরবধাব ীর জর্য প্রস্তুে করমে এবং ঘসগুম ামে
েুি করমে মূ ঘেকমহাল্ডারগণমক একর্ট কমনমযে উন্নয়র্ পাইপ াইমর্ সৃরষ্টর কামজ েুি করা হমব। এো়োও
এই প্রমচষ্টায় দী ন-ঘময়াদী কমনসূরচর রস্থরেশী োয় সহায়ো করার জর্য সম্পদসমূমহর ঘেরণবিকরণ অ্ন্তভুন ি
রময়মে।
র্র্ন লোড ওয়াকনম্বোসন স্টেইবর্িং স্টসন্টার, 397,597 ডলার - মূ ঘেকমহাল্ডারগণমক একর্ট কমনমযে উন্নয়র্
পাইপ াইমর্ সৃরষ্টর কামজ েুি করা হমব ঘেখ্ামর্ প্ররশযণ ও উন্নে উৎপাদর্ এবং সংরিষ্ট রশল্পসমূমহর উপর
রবমশষভামব মমর্ারর্মবশ করা হমব। এই কমনসূরচমেও দী ন-ঘময়াদী কমনসূরচর রস্থরেশী োয় সহায়ো করার জর্য
সম্পদসমূমহর ঘেরণবিকরণ অ্ন্তভুন ি রময়মে।
িাম্বেম্বলা র্ায়াগ্রা পাটনর্ারবেপ, 199,696 ডলার - থ্রাইভ বামেম া এ অ্ংশগ্রহণকারীমদরমক োমদর
দযোব ীর উন্নয়মর্ এবং উচ্চ-চারহদাসম্পন্ন রশল্পসমূমহ স্থার্ীয় রর্ময়াগকেন ামদর কামে কামজর জর্য
প্ররেদ্বরিোয় েুি করমে রর্ময়াগকেন ামদরমক একরেে ও সংগঠিে করার কামজ প্রধার্ অ্ংশীদার রহমসমব কাজ
করা।
স্টসন্টার ের গভার্ন ম্বমন্টাল বরসাসন , 75,000 ডলার - একর্ট মূ যায়র্ পররকল্পর্ার উন্নয়র্ করা হমব ঘের্ট
থ্রাইভ বামেম া এর প্রেযারশে ে াে সমূহ প্ররেরিে করমব এবং কমনসূরচর পারেরমযান্স পরররমে হওয়ার
রবষয়র্ট রর্রিে করাসহ ভরবষযৎ কমনসূরচর র্মুর্া প্রণয়র্ করমে সহায়ো করমব।
জোকসর্ পাকনার কবমউবর্ম্বকের্, 60,000 মাবকনর্ ডলার - রবপণর্ ও গণ ঘোগামোগ ঘসবাসমূহ প্রদার্
করা হমব ো উমদযাগর্ট কেৃন ক আগ্রহী ও ঘোগযোসম্পন্ন অ্ংশীদারগণমক আকরষনে করা রর্রিে করমে থ্রাইভ
বামেম া এর বযাপামর সমচের্ো বৃরি করমব।

211-WNY অোড িাম্বেম্বলা 311, 24,000 মাবকনর্ ডলার - ক ঘসিামরর কমীমদরমক থ্রাইভ বামেম া
এর জর্য প্রার্ীগণমক শর্াি করমে এবং োমদরমক প্ররের্ট বযরির চারহদাব ীর উপর রভরি কমর ের্াের্
কমনসূরচ প্রদার্কারীমদর কামে ঘরোর করার জর্য প্ররশযণ প্রদার্ করা হমব।
কবমউবর্র্ট কাম্বর্কের্স অি বর্উ ইয়কন, 11,500 মাবকনর্ ডলার - কমনসংস্থার্সহ পররবহর্, চাইল্ড
ঘকয়ার, রের্যারন্সয়া র টামররস এবং সর্দ ও াইমসন্স প্রারির ঘযমে বাধাসমূহ অ্রেক্রম করমে বযরি
চারহদাব ীর উপর রভরি কমর সহায়ক ঘসবাসমূহ প্রদার্ করা হমব।
বর্উ ইয়কন স্টেট অবেস অি স্টটম্বম্পারাবর অোড বডম্বজিোবলর্ট অোবসসটোন্স (New York State
Office of Temporary and Disability Assistance) এর কবমের্ার মাইক স্টেইর্ িম্বলর্,
"গভর্নর কুওমমা শর্াি কমরমের্ ঘে দাররদ্রোর অ্মর্কগুম া কারণ রময়মে এবং ঘসগুম া একক ঘকামর্া বযরি বা
প্ররেিামর্র মাধযমম দূর করা সম্ভব র্য়। ESPRI একর্ট র্মুর্া প্রদার্ কমর ো করমউরর্র্টসমূহমক রবমশষ স্থার্ীয়
চারহদাব ী শর্াি করার পাশাপারশ রর্উ ইয়মকন র সক বারসন্দামদর জর্য আর্ননর্রেক গরেশী ো বৃরি করার
র্মুর্া প্রদার্ কমর।"
বর্উ ইয়কন স্টেট স্টসম্বেটাবর অি স্টেট স্টরাসার্া স্টরাসাম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা উপ রি কমরমের্ ঘে,
করমউরর্র্টর উন্নরে করমে হম , আমরা ঘসই সব কম ঘসৌভাগযবার্ বারসন্দামদর সাহামেযর জর্য অ্বশযই
সংস্থামর্র বযবস্থা করমবা। ঘেসব ঘ াকজর্ দাররমদ্রযর হামে রর্পীর়েে হমের্ োমদর রদমক ESPRI সাহামেযর
হাে বার়েময় রদময়মে, ো পররবমেন করমউরর্র্টর বন্ধর্মক শরিশা ী করমে, বারসন্দামদর আত্মগমবনর অ্র্ুভূরে
দার্ করমে এবং এ াকার মমধয এবং বাইমর উভয়মযমেই বৃরির রবকাশ টামে। এইগুর মহৎ কমনসূরচগুর , ো
একর্ট সম-অ্র্ননর্রেক ঘযে প্রদামর্ সহায়ো করমব োমে আমরা সবাই উন্নরে করমে পারর।"
অলাভজর্ক প্রবেষ্ঠার্সমূে (Non-profit Organizations) এর ইন্টারএম্বজবন্স স্টকাওবডনম্বর্টর ফ্র্োর্
িোম্বরট িম্বলর্, "ESPRI দাররদ্রয ও আয় ববষমমযর মূ কারণগুর ঘমাকারব া করার জর্য গভর্নর কুওমমার
সে প্রমচষ্টাগুম া অ্বযাহে ঘরমখ্মে। ESPRI-এর মাধযমম, গভর্নর কুওমমা কম উপাজনর্কারী রর্উ ইয়কন
বারসন্দামদর অ্র্ননর্রেক ও সামারজক গরেশী ো অ্জনমর্র জর্য ঘে বাধাগুর র সম্মুখ্ীর্ হমে হময়মে ঘসগুর
দূরীভূ ে করার ঘকৌশ গুর পররকল্পর্া করার জর্য যমো প্রদার্ কমরমের্। এর্ট একর্ট ঘরামাঞ্চকর মুহূেন
ঘকর্র্া বামেম ার বারসন্দারা বাস্তবধমী ে ােম র জর্য একমে কাজ করমের্। স্বেন্ত্র রসমেম পররবেন র্ করার
প্রকল্প আজ চা ু হময়মে এর্ট ঘেট জুম়ে সমস্ত 16র্ট ESPRI এ াকাসমূমহ কাজ সম্পন্ন করার একর্ট চমৎকার
উদাহরণ। আমরা বামেম ার স্থার্ীয় ঘর্েৃ মের কামজর প্রশংসা করর এবং ভরবষযমে বামেম ার পররবাররক
জীবমর্ এই প্রমচষ্টার প্রভাব ঘদখ্ার প্রেযাশা করর।"
বসম্বর্টর র্টম স্টকম্বর্বড িম্বলর্, "এই সক অ্র্ুদার্ সরাসরর এখ্ামর্ ওয়াোর্ন রর্উ ইয়মকন র দাররদ্রোমক
যযভু ি করমব। কমনসংস্থার্, পররবহর্, প্ররশযণ, চাইল্ড ঘকয়ার এবং আরও অ্মর্ক রকেু ঘকরিক এই
ঘহার রেক উমদযাগর্ট এখ্ামর্ ওময়োর্ন রর্উ ইয়মকন র দাররদ্রোর কারণসমূহ শর্াি করার জর্য অ্মর্ক দূর
অ্গ্রসর হমব। আমামদর প্রধার্ আময়াজক, ইউর্াইমটড ওময় অ্ব বামেম া অ্যান্ড ইরর কাউরি এবং করমউরর্র্ট
োউমন্ডশর্ ের ঘগ্রটার বামেম া কেৃন ক থ্রাইভ বামেম া এর জর্য ঘে কমঠার পররেম করা হময়মে আরম
গভীরভামব ঘসর্টর প্রশংসা করর। ওময়োর্ন রর্উ ইয়মকন র দররদ্র কমনজীবী মার্ুমষর ভাগয উন্নয়মর্র এই উমদযাগ
প্রণয়র্ োমদর ঘর্েৃ ে অ্মূ য রহমসমব প্রমারণে হময়মে এবং আরম এই প্ররক্রয়ার পরবেী ধাপ শুরু হওয়া ঘদখ্ার
জর্য ঘরামারঞ্চে।"

বসম্বর্টর বেস জোকি িম্বলর্, "আরম অ্েযন্ত আর্রন্দে ঘে এম্পায়ার ঘেট পভার্টন ররডাকশর্ ইরর্রশময়র্টভ
এর 1.4 রমর য়র্ মারকন র্ ড ামরর েহরব উদ্ভাবর্ী কমনমযমের উন্নয়র্ ও বামেম া রসর্টমে চাকরর প্ররশযণ
কমনসূরচসমূহমক সহায়ো করমে োমে। অ্মর্ক ঘকাম্পারর্ ও রর্ময়াগকেন া োমদর সামর্ আমার সাযাে হময়মে
োরা আমামক বম মের্ ঘে সঠিক দযো সম্পন্ন ের্াের্ কমী পাওয়াই োমদর জর্য সবমচময় ব়ে চযাম ঞ্জ। এই
উমদযামগর মাধযমম অ্র্নায়র্কৃ ে কমনসূরচসমূহ ঘসই সক চারহদা শর্াি করমে সহায়ো করার পাশাপারশ
ঘ াকজর্মক ঘসই সক কামজর সুমোমগর জর্য প্রস্তুে হমে সহায়ো করমব ো োমদর পররবারবগনমক অ্মর্ক
ঘবরশ আরর্নক রর্রাপিা ও রস্থরেশী ো প্রদার্ করমব।"
অোম্বসেবল সিংখ্োগবরষ্ঠ স্টর্ো বেোল বপপলস-স্টোকস িম্বলর্, "আরম আমামদর সক ESPRI কমী ও
টাস্কমোসন অ্ংশীদারমদরমক স্বাগে জার্ামে চাই। আমরা ঘেজ 2 এর শূভ সূচর্া করমে সযম হওয়ার জর্য ঘবশ
রকেু টা সময় ধমর সহমোরগো কররে ও সযমো বৃরি কররে। ইউর্াইমটড ওময় এবং করমউরর্র্ট োউমন্ডশর্
ের ঘগ্রটার বামেম া কেৃন ক পররচার ে থ্রাইভ বামেম া এর অ্ধীমর্ সাের্ট প্রকল্প বারসন্দামদরমক বা়েরে চাকরর
রবষয়ক প্ররশযণ, অ্র্ননর্রেক রশযা এবং সারবনক ঘসবাসমূমহ অ্যামেস করা রর্রিে করমব োমে োমদরমক
অ্র্ননর্রেক স্বাধীর্োর পমর্ সহায়ো করা োয়। এম্পায়ার ঘেট পভার্টন ররডাকশর্ ইরর্রশময়র্টভ এর 1.7
রমর য়র্ মারকন র্ েহরব মক ধর্যবাদ, আমরা সক ঘর্ৌকামক অ্র্নর্ীরের ঘরামে আর্মে সযম হমবা।"
অোম্বসেবলম্বমোর বসর্ বরয়ার্ িম্বলর্, "কমনমযমে প্রমবশ ইেুক মার্ুষমক োমদর প্রময়াজর্ীয় প্ররশযণ ঘপমে
এবং োমদরমক অ্র্ননর্রেকভামব স্বাধীর্ হমে সহায়ো করার ঘযমে এই সক প্রকমল্প অ্র্নায়র্ অ্েযন্ত গুরুেপূণন
ভূ রমকা পা র্ করমব। আরম গভর্নর কুওমমামক ওময়োর্ন রর্উ ইয়মকন োর অ্বযাহে রবরর্ময়ামগর জর্য ধর্যবাদ
জার্ামে চাই এবং এই সক প্রকমল্পর েম আমামদর করমউরর্র্টর ধারাবারহকভামব প্রবৃরি অ্জনমর্র রবষয়র্ট
ঘদখ্ার জর্য অ্ধীর আগ্রমহ আরে।"
অোম্বসেবলম্বমোর পোট িাকন িম্বলর্, "থ্রাইভ বামেম া কমনসূরচ বাস্তবায়মর্র জর্য আমামদর এ াকায় এই
সক গুরুেপূণন েহরব আসমে ঘদমখ্ আরম আর্রন্দে এবং আরম আমামদর করমউরর্র্টসমূমহর সম্ভাবর্াসমূহমক
শর্াি করার জর্য গভর্নরমক ধর্যবাদ জার্ামে চাই। এই সক সম্পদ অ্সংখ্য মার্ুষমক আমামদর প্রবৃিশী
কমনমযমের অ্ংশ হওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় দযোব ী অ্জনমর্ সহায়ো করমব।"
ইবর কাউবন্ট বর্িন ােী মাকন স্টপালর্কারজ িম্বলর্, "ইরর কাউরিমে আমরা এমর্ একর্ট কমনমযে সৃরষ্ট কররে
ঘের্ট বেন মার্ সময়কার অ্র্নর্ীরের চারহদাব ী ঘমটামর্ার জর্য প্রস্তুে এবং আমরা রর্রিে কররে, ঘে সক
বারসন্দা োমদর কমন দযোব ী উন্নয়র্ করমে চার্ োমদর ঘসর্ট করার সামর্নয রময়মে। রর্উ ইয়কন ঘেট এর এই
অ্র্নায়র্ এম্পায়ার ঘেট পভার্টন ররডাকশর্ ইরর্রশময়র্টভমক শরিশা ী করমব এবং আরও অ্মর্ক ঘবরশ সম্ভাবয
কমীমক ভাম া ঘবেমর্র চাকরর প্রারি এবং োমদর ও োমদর পররবামরর জর্য রর্রাপিা রর্রিে করার সুমোগ
ঘদমব।"
িাম্বেম্বলার স্টময়র িায়রর্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "বামেম া শহমরর দাররদ্রোর রবরুমি ়োইময় আমার পামশ
র্াকার জর্য আরম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই। সক বারসন্দামদর জীবর্োোর মার্ উন্নে করমে ঘে
সমস্ত দযোর প্রময়াজর্ ঘসগুম া অ্জনমর্র জর্য প্ররশযমণর সুমোমগর দ্বার এই অ্র্নায়মর্র মাধযমম উন্নেকরণ
অ্বযাহে র্াকমব।"

ইউর্াইম্বটড ওম্বয় অি িাম্বেম্বলা অোড ইবর কাউবন্ট এর স্টপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধ্ার্ বর্িন ােী কমন কেনা
মাইম্বকল ওয়াইর্ার িম্বলর্, "থ্রাইভ বামেম া, ো হমে বামেম া শহমরর কমনহীর্ ও আংরশক কমনহীর্
বারসন্দামদর সহায়োর রর্রমমি ধারাবারহক টযাম ি পাইপ াইর্ বযবস্থাপর্া সৃরষ্টর জর্য একর্ট পররকরল্পে
সহমোরগোমূ ক করমউরর্র্ট রভরিক উমদযাগ, ো চা ু করমে ঘপমর ইউর্াইমটড ওময় অ্ব বামেম া অ্যান্ড ইরর
কাউরি অ্েযন্ত আর্রন্দে। ঘেডামর দাররদ্র ঘরখ্ায় ো উপস্থাপর্ কমর োর েু র্ায়ও অ্রধক পররবার আরর্নক
কমষ্টর মুমখ্ামুরখ্ হমে এবং ঘবরশ অ্র্ন-প্রদার্কারী চাকরর ও দযো বৃরির সুমোগসমূহ গ্রহমণর দ্বার উন্নেকরণ এ
সক পররবারগুম ামক আরও সহায়ো করমব এবং োমদরমক আরও উন্নে অ্র্ননর্রেক রস্থরেশী ো প্রদার্
করমব। আমামদর করমউরর্র্টমে গভর্নর কুওমমার অ্বযাহে সহায়োর জর্য আমরা োমক ধর্যবাদ জার্ামে
চাই।"
গভর্নমরর কমনসূরচর সামর্ আপমডটসমূহ রর্ময় আম াচর্া করমে, প্রমের উির রদমে এবং স্থার্ীয় সরকারমক
অ্ াভজর্ক সরবরাহকারী এবং বযবসারয়ক ঘগািীগুর র সামর্ সংেুি করমে রর্উ ইয়কন ঘেট অ্রেস অ্ব
ঘটমম্পারারর অ্যান্ড রডমজবযার র্ট অ্যারসসটযান্স, রর্উ ইয়কন ঘেট ঘহামস অ্যান্ড করমউরর্র্ট রররর্উয়যা (New
York State Homes and Community Renewal) এবং রর্উ ইয়কন ঘেট গ্রািস অ্যান্ড ররেমন র্টম
(New York State Grants and Reform Team) সহ গভর্নমরর র্র্-প্ররেট ঘকাঅ্রডনমর্শর্ ইউরর্ট
(Nonprofit Coordination Unit) গে বের পুমরা ঘেট জুম়ে র মসরর্ং ঘসশমর্র আময়াজর্ কমররে । অ্বরশষ্ট
করমউরর্র্টগুম া উন্নয়মর্র রবরভন্ন পেনাময় রময়মে ও োরা োমদর স্থার্ীয় সুপাররশগুর কােনকর করমে এবং
আসন্ন মাসগুর মে োমদর রর্জস্ব দাররদ্রয রবমমাচর্ পররকল্পর্া ঘ াষণা করমব বম প্রেযাশা করা হমে।
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