
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ট্রম্বে শুরু করা এম্পাোর স্টেট দাবরদ্র্ে দরূীকরণ প্রকম্বের (EMPIRE STATE 

POVERTY REDUCTION INITIATIVE, ESPRI) মাধ্েম্বম আবথনক সহােতাপ্রাপ্ত প্রকেগুবলর কথা 
স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
15টি সম্প্রদাে-বভবিক প্রকম্বের দাবেত্ব গ্রহম্বণর জর্ে 10টি সংস্থাম্বক প্রাে 600,000 ডলার প্রদার্ 

করা হম্বেম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 15টি প্রকমের কথা ঘ াষণা কমরমের্ যা ট্রমে এম্পাোর ঘেট 
দাররদ্র্য দরূীকরণ প্রকমের মাধ্যমম প্রাে 600,000 ডলার পামে। এইসে প্রকেগুরল দাররদ্র্য হ্রামসর 
জর্য এেং সে রর্উ ইেকন োসীর অ্থননর্রিক সুমযাগসরুেধ্া েরৃির জর্য 15টি ঘগাষ্ঠী রেকাশ 
স্থার্ীেভামে পররচারলি ঘকৌশলমক সহােিার উমেমশয গভর্নমরর 25 রমরলের্ ডলামরর উমদযামগর 
প্রিযক্ষ ফলাফল।  
  
"এই অ্মথনর ঘযাগামর্র মাধ্যমম, রর্উ ইেকন  ঘেট িার রর্ম্ন-আমের অ্রধ্োসীমদর সুমযাগগুরলর সামথ 
সংমযাগ করমে যা িামদর অ্থননর্রিক স্বাধ্ীর্িার রদমক চারলি করমে এেং এটি কমর রর্উ ইেকন  
ঘেট সমগ্র ঘেমটর করমউরর্টিগুরলমক সহােিা করার িার প্ররিশ্রুরি পূরণ করা অ্েযাহি ঘরমেমে", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ট্রে এের্, ইরিোচক পররেিন র্ আর্মি ইরিমমধ্য প্রকে চলমে এমর্ 
অ্ঞ্চলগুরলর সামথ ঘযাগদার্ করমে এেং ঘেমটর মমধ্য সেমথমক ঘেরশ দাররদ্র্য কেরলি অ্ঞ্চলগুরলমি 
একটি অ্থননর্রিক ঘপ্ররণা প্রদার্ করমে।"  
  
"আমরা রর্উ ইেকন োসীমদর দাররদ্র্য ঘথমক ঘের কমর আর্মি এেং সমগ্র ঘেমট ঘকৌশলগি 
অ্থননর্রিক উন্নেমর্ রেরর্মোগ করার রদমক দরৃি রর্েি কররে", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচুল 
িম্বলম্বের্, বিবর্ আজম্বকর স্ট াষণা কম্বরম্বের্। "ট্রমের মমিা রসটিগুরল িামদর ডাউর্টাউর্গুরলমক 
র্িুর্ কমর গমে িুলমে, রকন্তু আমরা আমশপামশর অ্ঞ্চলগুরলর রূপান্তর এেং জীের্যাত্রার মার্ উন্নি 
করার রদমকও র্জর রদরি। এম্পাোর ঘেট দাররদ্র্য দরূীকরণ প্রকমের অ্ংশ রহসামে এই অ্মথনর 
ঘযাগার্ রহলসাইড র্থন এেং র্থন ঘসন্ট্রাল করমউরর্টিগুরলর অ্রধ্োসীমদর কাজ করার জর্য ঘযাগয কমর 
ঘিালার প্ররশক্ষণ, োসস্থার্, রশক্ষা, এেং সহােক পররমষোগুরল প্রদার্ করার সুমযামগর রদমক 
লক্ষীভূি।"  
  
ঘলফমটর্যান্ট গভর্নর কযারথ ঘহাচুল ট্রমের র্থন ঘসন্ট্রাল সংলগ্ন অ্ঞ্চমল সু্কল 2 এ একটি অ্র্ুষ্ঠামর্র 
সমে এই অ্মথনর ঘযাগামর্র কথা ঘ াষণা কমরমের্। ট্রে রসটি সু্কল রডরিক্ট প্রাথরমক রেদযালমের 



 

 

োত্রোত্রীরা এই উমদযাগটির মাধ্যমম অ্মথনর ঘযাগার্ ঘদওো একটি সােনজর্ীর্ কলা প্রকমে অ্ংশগ্রহণ 
করমে।  
  
2016 সামল গভর্নর এম্পাোর ঘেট পভাটিন  ররডাকশর্ উমদযামগর ঘ াষণা করার অ্েকাল 
পমরই,স্থার্ীে প্রোসগুরল িত্ত্বােধ্ার্ করমি এেং ঘেট অ্র্ুদার্ পররচালর্া করমি স্থার্ীে 
কাযনসম্পাদর্কারী দল (টাস্ক ঘফাসন) গঠমর্র মাধ্যমম অ্যালমেরর্, রেংহযাাম্পটর্, দয ব্রঙ্কস, োমফমলা, 
এলমাইরা, ঘহম্পমেড, ঘজমসটাউর্, রর্উো ন, র্াোগ্রা ফলস, ওরর্ওর্টা, ওরসউমগা, ট্রে, সাইরাকুজ, 
ইউটিকা এেং ওোটারটাউর্ ঘরাচোমর ঘযাগদার্ কমরমে।  
  
প্রাথরমকভামে, এই টাস্ক ঘফাসনগুরল অ্িযন্ত-চারহদারেরশি এলাকাগুরল রচরিি করমে এেং দাররমদ্র্যর 
মমধ্য েসোসকারী েযরিমদর সংেযা হ্রাস করার জর্য রেরর্মোগ এেং অ্র্যার্য পররেিন মর্র জর্য 
সুপাররশ গঠর্ করমে। এই টাস্ক ঘফাসনগুরল, সরেরাহ করা অ্থন েযেহামরর মাধ্যমম, প্রথম পযনামে 
গঠিি দাররদ্র্য হ্রাসকরণ পররকের্াগুরলর রূপাের্ করমি আরম্ভ কমরমে।  
  
ট্রমের করমউরর্টিগুরলমি দাররদ্র্য সম্পরকন ি েযাপক ইরিহামসর কারমণ, অ্থননর্রিক সুমযামগর করমশর্ 
(Commission on Economic Opportunity) ট্রমে এই অ্মথনর ঘযাগার্টিমক পররচালর্া করমে। 
রসটি-রভরিক অ্মুর্াফামভাগী প্ররিষ্ঠার্গুরল সম্প্রদাে-রভরিক সংস্থাগুরলর সামথ গাাঁটেো োাঁধ্মে এেং 
রহলসাইড র্থন এেং র্থন ঘসন্ট্রাল করমউরর্টিগুরলমি অ্র্যার্য লমক্ষযর মমধ্য সুমযাগ েৃরি, আরথনক 
রস্থরিশীলিা, করমউরর্টিমি অ্ংশগ্রহণ, ক্ষমিাের্, রর্রাপিা ও ঘসৌন্দযনযােমর্ লক্ষীভূি, চাকরর ঘপমি 
ঘযাগয হওোর জর্য প্ররশক্ষণ, োসস্থার্, রশক্ষা, এেং সহােক পররমষোগুরল অ্যামেস করমি রর্ম্ন-
আমের রসটি অ্রধ্োসীমদর সহােিা করার জর্য অ্ঞ্চমলর রর্মোগকারীমদর সংযুি করমে।  
  
এই সংস্থাগুরল অ্ন্তভুন ি কমর:  
  

• ট্রে পরু্িনাসর্ এিং উন্নের্ কমনসূবচ (Troy Rehabilitation and Improvement 
Program, TRIP), 300,420 ডলার: পাাঁচটি প্রকমের জর্য অ্মথনর ঘযাগার্: করমউরর্টি 
সদসযমদর হামি-কলমম কামজর অ্রভজ্ঞিা সঞ্চে করমি সহােিা করার জর্য একটি 
অ্থন প্রদি প্রপাটিন  মযামর্জমমন্ট ইন্টন ার্নশীপ (100,000 ডলার); একটি আোসমর্র 
সাধ্ারণ আমেদমর্র করমি সক্ষম কমর ঘিালার রশক্ষা প্রদার্, যা েযরিেগনমক সাশ্রেী 
আোসমর্র জর্য অ্র্ুসন্ধার্ করমি সহােিা করমে এেং োরের মারলকমদর ভাোমট 
ঘোাঁজার জর্য আরও ভামলা উপামের প্রস্তাে ঘদমে (6,000 ডলার); দটুি পণূন-
সমমের পদ যা পররোরেগনমক লক্ষয রচরিিকরমণ এেং িারপর িামদরমক 
স্বেংসমূ্পণনিা অ্জন র্ করমি সংস্থার্গুরলর সামথ সংমযাগ করমি সহােিা করমে 
(93,624 ডলার); রহলসাইড র্থন এেং র্থন ঘসন্ট্রাল করমউরর্টিগুরলমি েমজন যর 
পুর্েনযেহার এেং ঘসগুরল র্া ঘফলার সমসযাগুরল সমাধ্ার্ করমি একটি করমউরর্টি 
অ্ংশগ্রহণ প্ররিো (20,796 ডলার); এেং ট্রে মাদক মুি করমউরর্টি সমেলর্, 
একটি প্রমাণ-রভরিক করমউরর্টি প্ররিমরাধ্ ঘকৌশল এেং ক্ষমিাের্ কমনসূরচ (80,000 
ডলার)।  



 

 

• ইউবর্টি হাউজ, 122,463 ডলার: দটুি প্রকমের জর্য অ্মথনর ঘযাগার্: একটি 
প্ররিরর্রধ্মূলক কমনসূরচ যা হসরপটারলটি এেং গ্রাহক পররমষো রশমের জর্য সপ্তামহ 20 
 ণ্টার, অ্থন প্রদি কমনদক্ষিা প্ররশক্ষমণর প্রস্তাে করমে; এেং ট্রে লুক (Troy 
LOOK), যা করমউরর্টিমি রকমশার এেং েেমজযষ্ঠমদর মমধ্য ইরিোচক সম্পকন  তিরর 
করমি, একটি পাররপারবনক পররষ্করণ উমদযাগ শুরু করমি, এেং উৎপীের্ এেং 
সরহংসিাে োাঁধ্া ঘদওোর লমক্ষয একটি পরামশনদার্ কমনসূরচ গঠমর্ সারােের ধ্মর 
রামত্র রকমশার এেং পাররোররক চলরিত্র প্রদশনমর্র আমোজর্ করমে।  

• TAP, Inc., 18,000 ডলার: আোসমর্র উপলভযিা এেং পাররপারবনক অ্ঞ্চমলর স্থােীত্ব 
উন্নি করমি উেীি পাররপারবনক অ্ঞ্চমল 10টি প্রধ্ার্ োরল রেরডং রেিে ো 
পুর্েনাসমযাগয করার জর্য একটি রেপর্ণ পররকের্া, Good2BHome গঠর্ করা।  

• CollectivEffort, 10,000 ডলার: করমউরর্টি েযান্ডাডন গুরলর একটি রর্মদন রশকা রহসামে 
কাজ করমি একগুি রভরডও তিরর করা যা রসটিমি েসোমসর পরররস্থরি উন্নীি 
করার রদমক লক্ষীভূি হমে। রভরডওগুরল রসটির আরধ্কাররক এেং উন্নের্কারীমদর 
সামথ ঘশোর করা হমে। উমেশযটি হল োরণরজযক, রাজনর্রিক এেং আোরসক 
করমউরর্টিগুরলর েযেধ্ামর্র মমধ্য ঘসিুেন্ধর্ এেং েসোমসর পরররস্থরিমি একটি র্িুর্ 
ঘশ্রষ্ঠমত্বর মার্ রস্থরীকরণ।  

• কোবপটাল অঞ্চম্বলর কলা স্টকন্দ্র (Arts Center of Capital Region), 25,000 ডলার: 
র্থন ঘসন্ট্রাল এেং রহলসাইড অ্ঞ্চমলর ট্রে রসটি সু্কল রডরিমক্টর সু্কল 2 এর 
রকমশারমদর রেজরেি কমর একটি সম্প্রদাে-রভরিক সােনজর্ীর্ কলা প্রকে, মাই রিট 
(MY STREET) গঠর্ করা। প্রকেটি োত্রোত্রীমদর পথ াট এেং উদযামর্র মি 
োস্তে পররমেশ এেং এমক অ্পমরর প্ররি একটি অ্ঙ্গীকার তিরর করমি সহােিা 
করমে।  

• কোবপটাল কার স্টেোর (Capital Car Share), 12,500 ডলার: একটি কার ঘশোররং 
কমনসূরচ যা র্থন ঘসন্ট্রাল এেং রহলসাইড র্থন করমউরর্টিগুরলর মার্ুষমক প্রমোজমর্ 
একটি মারসক সদসযিার রেরর্মমে অ্র্লাইমর্ ো ঘফামর্ একটি গারে ভাো রর্মি 
সক্ষম করমে, যার ফমল চাকরর েজাে রােমি সহােিা করার জর্য যািাোি 
েযেস্থাে িামদর অ্যামেস েৃরি পামে।  

• Ark, Inc., 50,250 ডলার: ঝুাঁ রকমি থাকা রকমশারমদর রেজরেি করমি, এেং 
কমনজীেমর্র রদশা ঘদোমি এেং চাকররর জর্য প্রস্তুরির পররমষোগুরল প্রদার্ করমি 
সামারজক, মার্রসক, এেং রশক্ষামূলক ঘযাগযিাে সহােিা ও উন্নেমর্র জর্য রডজাইর্ 
করা সু্কল পরেিী রশক্ষামলূক কমনসূরচ গঠর্ করা।  

• 518 ইবতিাচক েবিিৃবি (518 Positive Reinforcement), 15,000 ডলার: একটি 
টযাপ ডযারসং রর্মদন রশকার কমনসূরচ যা রর্ম্ন-আমের োিামদর অ্যামরারেক েযাোম 
করামে এেং োত্রোত্রীমদর গুরুত্বপূণন গণর্া এেং গরণমির দক্ষিার সামথ শারীররক, 
মার্রসক, এেং ঘোধ্শরিমি সহােিাকারী একটি সমৃি অ্রভজ্ঞিা প্রদার্ করার সমে 
একটি ইরিোচক কাযনকলামপ দােেিিা সৃরিকারী, TapN গঠর্ করা।  

• ট্রে িালক ও িাবলকাম্বদর ক্লাি (Troy Boys and Girls Club), 32,000 
ডলার: কযাররোর লঞ্চ (Career Launch) (15,000 ডলার) এেং ভরেষযি ঘর্িা 
(Future Leaders) (17,000 ডলার) কমনসরূচ তিরর করা, যা একটি কমীেল 



 

 

গঠর্কারী সহােক েযরিমক, রকমশারমদর কমনজীের্ এেং রশক্ষার সুমযাগগুরল সম্পমকন  
জার্মি স্থার্ীে েযেসারেক প্ররিষ্ঠামর্ এেং কমলজগুরলমি রর্মে ঘযমি সহােিা করার 
সামথ সামথ কমনজীের্ অ্মেষণ এেং চাকররর জর্য প্রস্তুি হওোর দক্ষিাগুরলর প্রস্তাে 
করমে।  

• ইউবর্টি হাউজ (Unity House) এিং ট্রে পরু্গনঠর্ ও উন্নের্ কমনসূবচ (Troy 
Rehabilitation and Improvement Program), 22,463 ডলার: একটি গৃহহীর্িা 
প্ররিমরাধ্ এেং আরথনক স্বাক্ষরিা কমনসরূচ গঠর্ করা যা পররোরগুরলমক গৃহহীর্িার 
সমসযা ঘথমক মরুি ঘপমি সাহাযয করার জর্য স্বেকালীর্ জরুরর আরথনক সহােিা 
এেং অ্েগি-আ ামির  টর্া েযেস্থাপর্া প্রদার্ করমে।  

  
7th অ্যারভরর্উ পাকন  (7th Avenue Park) এর উন্নেমর্ ট্রে রসটির জর্য এম্পাোর ঘেট দাররদ্র্য 
দরূীকরণ প্রকমের মাধ্যমম অ্রিররি অ্মথনর ঘযাগার্ উপলভয। রসটি প্রকেটি চূোন্ত করার প্ররিোে 
আমে এেং পমর ঘকামর্া সমে অ্মথনর ঘযাগামর্র রেস্তাররি িথয ঘ াষণা করমে।  
  
"করমউরর্টির সামথ  রর্ষ্ঠ সংমযাগ থাকার জর্য দাররদ্র্য দরূীকরমণ স্থার্ীে সৃি দরৃিভঙ্গী ঘেরশরভাগ 
সমে সেমথমক ঘেরশ কাযনকর হে। গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃমত্ব, আমরা দাররমদ্র্যর সমসযার সমাধ্ার্মক 
ঘয ভামে ঘদেরে এই উমদযাগ িা পুর্রেনমেচর্া করমে এেং দাররদ্র্য দরূীকরমণ অ্েদার্ রােমে", বর্উ 
ইেকন  স্টেট অস্থােী ও প্রবতিন্ধী সহােতা অবফম্বসর কবমের্ার মাইক স্টহইর্ িম্বলর্, "এোমর্ এেং 
অ্র্যার্য অ্ঞ্চমল গঠিি মমডলটি, উমদযাগটির মাধ্যমম সহােিাপ্রাপ্ত হমি এেং দাররমদ্র্যর সমসযা সমূমল 
উৎপাটিি করমি এেং ইরিোচক পররেিন র্ আর্মি স্থার্ীে ঘর্িৃত্বমদর ক্ষমিা প্রদার্ করমে।"  
  
বর্উ ইেকন  স্টেট স্টসম্বেটাবর অফ স্টেট স্টরাসার্া স্টরাসাম্বডা িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমা উপলরি 
কমরমের্ ঘয, একটি করমউরর্টির উন্নরি করমি হমল, আমরা ঘসই সে কম ঘসৌভাগযশালী 
অ্রধ্োসীমদর সাহামযযর জর্য অ্েশযই সংস্থামর্র েযেস্থা করে। ঘযসে ঘলাকজর্ দাররদ্র্যর হামি 
রর্পীরেি হমির্ িামদর রদমক ESPRI সাহামযযর হাি োরেমে রদমেমে, যা পররেমিন  করমউরর্টির 
েন্ধর্মক শিমপাি করমে, অ্রধ্োসীমদর আত্মগমেনর অ্র্ুভূরি দার্ করমে এেং এলাকার মমধ্য এেং 
োইমর উভেমক্ষমত্রই েৃরির রেকাশ  টামি। এইগুরল মহৎ কমনসূরচ, যা একটি সম অ্থননর্রিক মেদার্ 
প্রদামর্ সহােিা করমে যামি আমরা সোই উন্নরি করমি পারর।"  
  
অলাভজর্ক প্রবতষ্ঠার্গুবলর আন্তঃসংস্থার স্টকাঅবডন ম্বর্টর ফ্র্োর্ িাম্বরনট িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার 
দাররদ্র্য ও উপাজন র়্ তেষমমযর মূল কারণগুরল ঘমাকারেলা করার সফল প্রোসমক ESPRI চারলমে 
যামি। ESPRI-এর মাধ্যমম, গভর্নর কুওমমা কম উপাজন র্শীল রর্উ ইেকন  োরসন্দামদর অ্থননর্রিক ও 
সামারজক গরিশীলিা অ্জন মর্র জর্য ঘয োধ্াগুরল সেুেীর্ হমি হমেমে ঘসগুরল দরূীভূি করার 
ঘকৌশলগুরল পররকের্া করার জর্য ক্ষমিা প্রদার্ কমরমের্। এটি একটি উমিজর্াপূণন মুহূিন  ঘকর্র্া 
ট্রমের র্াগররকরা োস্তে ফলাফমলর জর্য একমত্র কাজ করমের্। স্বিন্ত্র রসমেম পররেিন র্ করার 
প্রকে আজ চাল ুহমেমে এটি ঘেট জমুে সমস্ত 15টি ESPRI এলাকাসমূমহ কাজ সম্পন্ন করার একটি 
চমৎকার উদাহরণ। আমরা স্থার্ীে ঘর্িৃমত্বর কামজর প্রশংসা করর এেং ট্রমের পররোরগুরলর জীেমর্ 
এই প্রমচিার প্রভাে ঘদোর প্রিযাশা করর।"  
  



 

 

কবমের্ অর্ ইম্বকার্বমক অপারচুবর্টির (Commission on Economic Opportunity) স্টপ্রবসম্বডন্ট 
কোম্বথরাইর্ মোবকওল িম্বলম্বের্, "এই প্রকেগুরলর প্ররিটি ট্রমের রহলসাইড র্থন এেং র্থন ঘসন্ট্রাল 
অ্ঞ্চমলর উন্নেমর্র জর্য একটি সম্প্রদাে-সৃি ধ্ারণার প্ররিরর্রধ্ত্ব কমর –যার উভেই রসটির োরক 
অ্ঞ্চমলর িুলর্াে সামঞ্জসযহীর্ভামে দররদ্র্। আমামদর আশা ঘয এম্পাোর ঘেট দাররদ্র্য দরূীকরণ 
প্রকমের মাধ্যমম আমরা ঘয অ্ংশগ্রহণ করার দরৃিভঙ্গী সৃরি কমররে িা রর্ম্ন-আমের েযরি এেং 
পররোরেগনমক দী ন রদমর্র আথন-সামারজক সমসযাগুরল যা রচরাচররিভামে িামদর জর্য সুমযামগর 
কন্ঠমরাধ্ কমরমে িার সমাধ্ার্ করার জর্য সক্ষম কমর িুলমি সহােিা করমে। এই উমদযাগ, এই 
প্রকে, এেং রর্উ ইেকন োসীমদর দাররমদ্র্যর এই চিেযুহ ঘথমক মুি হমি সহােিা করার লমক্ষয 
স্থার্ীেভামে পররচারলি ঘকৌশলগুরলমক সমথনর্ করার জর্য আরম গভর্নর কুওমমামক সাধ্ুোদ জার্াই।"  
  
বসম্বর্টর বর্ল স্টেজবলর্ িম্বলম্বের্ "এই 15 টি প্রকে ঘযগুরলমি এম্পাোর ঘেট দাররদ্র্য দরূীকরণ 
প্রকমের অ্ংশ রহসামে অ্থন সরেরাহ করা হমেমে ঘসগুরলর আমামদর করমউরর্টিমি একটি প্রিযক্ষ 
ইরিোচক প্রভাে আমে। দাররদ্র্য দরূীকরণ এেং সুমযাগ েৃরি আমামদর ঘেমটর উন্নেমর্র একটি মেুয 
অ্থননর্রিক চালক এেং এই স্থার্ীেভামে পররচারলি উমদযাগগুরলমি রেরর্মোগ করার জর্য আরম 
গভর্নর কুওমমা এেং সামরেক ও প্ররিেন্ধী সহােিা কাযনালেমক (Office of Temporary and 
Disability Assistance) সাধ্ুোদ জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল সদসে জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "এম্পাোর ঘেট দাররদ্র্য দরূীকরণ প্রকে 
দাররমদ্র্যর মূল কারণগুরলর উপর আমলাকপাি কমর ঘসগুরলর সমাধ্ামর্র পথ তিরর করমি করমউরর্টি 
এেং স্থার্ীে সংস্থাগুরলমক ঘেট ফারন্ডং প্রদার্ কমর। যারা এই সমসযাটি সেমথমক ভামলা ঘোমঝর্ 
িামদর দ্বারা গঠিি প্রকেগুরল রসটি অ্ফ ট্রে এম্পাোর ঘেট দাররদ্র্য দরূীকরণ প্রকে (ESPRI) 
োস্তোরেি করমে ঘদমে আমার েুে ভামলা লাগমে। গভর্নর কুওমমা, রর্উ ইেকন  ঘেট সামরেক ও 
প্ররিেন্ধী সহােিা কাযনালে, করমশর্ অ্র্ ইমকার্রমক অ্পারচুরর্টি, এেং প্ররিোটির সামথ জরেি 
সমস্ত করমউরর্টি সদসযমদর ধ্র্যোদ।"  
  
ট্রে স্টমের পোবট্রক মোম্বডর্ িম্বলম্বের্, "ট্রমের র্থন ঘসন্ট্রাল এেং রহলসাইড র্থন অ্ঞ্চমলর 
পররোরগুরলমক প্রভারেি করা দাররমদ্র্যর চযামলঞ্জ সমাধ্ার্ র্া কমর একটি রসটি রহসামে আমরা উন্নি 
হমি পারে র্া। একমাত্র ট্রে কমনসরূচ, এম্পাোর ঘেট দাররদ্র্য দরূীকরণ প্রকমের আমামদর স্থার্ীে 
রূপাের্, এই অ্ঞ্চলগুরলর দাররমদ্র্যর চিেযুহ ঘভদ করমি একটি মূেয প্রাথরমক ঘকৌশল গঠর্ করমি, 
অ্ঞ্চলটিমক রস্থরিশীল করমি, এেং অ্রধ্োসীমদর জর্য র্িুর্ অ্থননর্রিক সুমযাগ তিরর করমি সহােিা 
কমরমে। এম্পাোর ঘেট দাররদ্র্য দরূীকরণ প্রকেমক সহােিা করার জর্য এেং ট্রমের অ্র্ুন্নি 
অ্ঞ্চলগুরলমি এই উদ্ভাের্ী প্রকেগুরলর কাযনভার গ্রহণ করমি অ্মথনর ঘযাগার্ ঘদওোর জর্য আরম 
গভর্নর কুওমমা এেং আমামদর ঘেমটর প্ররিরর্রধ্মদর ধ্র্যোদ জার্াই।"  
  
গভর্নমরর কমনসূরচর সামথ আপমডট রর্মে আমলাচর্া করমি, প্রমের উির রদমি এেং স্থার্ীে 
সরকারমক অ্লাভজর্ক প্রদার্কারী এেং েযেসারেক ঘগাষ্ঠীগুরলর সামথ সংযুি করমি 2017 সামল 
রর্উ ইেকন  ঘেট অ্রফস অ্ফ ঘটমম্পারারর অ্যান্ড রডজােযারলটি অ্যারসসমটস, রর্উ ইেকন  ঘেট ঘহামস 
অ্যান্ডকরমউরর্টি রররর্উেযাল (New York State Homes and Community Renewal) এেং রর্উ 
ইেকন  ঘেট গ্রান্টস অ্যান্ড ররফমন টিম (New York State Grants and Reform Team) সহ 



 

 

গভর্নমরর অ্লাভজর্ক সমেে ইউরর্ট (Nonprofit Coordination Unit) ঘেট জমুে রলমসরর্ং 
ঘসশমর্র আমোজর্ কমররেল। অ্েরশি করমউরর্টিগুরল িামদর স্থার্ীে সুপাররশগুরল কাযনকর করার 
রেরভন্ন পযনামে রমেমে এেং আসন্ন মাসগুরলমি িারা িামদর রর্জস্ব দাররদ্র্য রর্রসর্ পররকের্া ঘ াষণা 
করমে আশা করা হমি।  
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