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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুম্ব়েম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ম্বে এখর্ ঘেম্বক িাফাম্বলার ইস্ট সাইম্বে ঘেরােন ঘেস কবমউবর্টি
ঘসন্টার (GERARD PLACE COMMUNITY CENTER) ঘখালা হম্ব়েম্বে

প্রকল্পটি ঘেরােন ঘেম্বসর সমােম্বক েবিোলী করার এিং স্ব-বর্ভনরেীলতার বিম্বক িেবি ও
পবরিারম্বক ক্ষমতা়ের্ করার বমের্ম্বক অগ্রসর করম্বি
ঘেরােন ঘেম্বসর েবি পাও়ো োম্বি এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ একটি সামেক প্যাররশ হমের 6 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোমরর
রুপ্ান্তরমের সমারি ঘ াষো কমরর্, যা এখর্ োফামোর ইস্ট সাইমড র্তু র্ ঘজরাডন ঘেস করমউরর্টি
ঘসন্টামর প্ররেত হে। ঘজরাডন ঘেস ঘসই সে োধা দূর করার জর্য কাজ কমর যা মার্ুমষর দাররদ্র্য
ঘেমক মুরি প্াোর প্মের অ্ন্তরায়। ঘজরাডন ঘেস তার ঘেইরে এরভরর্উ এর ঘসো সম্প্রসারে কমরমে,
যা স্থার্ীয় অ্রধোসীমদর তামদর রশক্ষা ঘশষ করার জর্য সুমযাগ প্রদার্ কমরমে, কামজর দক্ষতা েৃরি
কমরমে এেং প্ররোমরর জর্য চাইল্ডমকয়ার প্রদার্ কমরমে, ঘসই সামে উচ্চ প্রময়াজর্ সম্পন্ন
ঘেইরে-ঘডমেভার্ সম্প্রদাময়র জর্য খামদযর দুেনভতার ফাাঁকগুরে প্ূরে কমরমে। এই সহায়তা ঘসোগুমো
ততরর করা হময়মে কমনসংস্থামর্র োধা দূর করমত, অ্েননর্রতক ভামে রস্থরতশীে হওয়ার জর্য
প্ররোরগুরেমক স্থাপ্র্ করমত, এেং এোকাটিমক একটি সমৃি সমামজ রূপ্ান্তররত করার জর্য। প্রকল্পটি
ঘকমে রর্মনাে ও জর্েে উন্নয়র্ উমদযামগর জর্য ওময়স্টার্ন রর্উইয়কন রররজওর্াে ইমকার্রমক
ঘডমভেপ্মমন্ট কাউরিে (Western New York Regional Economic Development Council,
WNY REDC) সহ রামজযর অ্েনায়র্ রহমসমে 1.75 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর ঘপ্ময়মে।
"োফামোমত সুমযাগ ঘযমর্ ঘেমে চমেমে ঘতমরর্ শরিশােী ও দক্ষ জর্েমের চারহদা ঘেমে চমেমে",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘজরাডন ঘেস েহু প্রমেশদ্বার উমমাচে করমে, সুমযাগ ততরর করমে, এেং
প্ররমষো প্রদার্ করমে ঘেইরে-ঘডভার্ এোকার জর্য - ঘযমর্ ঘডমকয়ার এেং অ্েযাহত রশক্ষা - যা
সোইমক সমেনর্ ঘদমে কমনসংস্থার্ োোমত এেং দৃশযমার্ েৃরির প্রদার্ কমর এমর্ কযাররয়ামরর সুমযাগ
প্রদার্ কমর।"
র্ারসনং, ঘহাম ঘহেে এইড, চাইল্ড ঘকয়ার, রন্ধর্রশমল্প চাকররর প্ররশক্ষে ঘদওয়ার জর্য এরর 1 ঘোডন
অ্ফ ঘকাওপ্ামরটিভ এডু মকশর্াে সারভন মসস (Boards of Cooperative Educational Services,
BOCES) ও োফামো প্ােরেক স্কু ে-সহ ঘেশ রকেু োফামোর স্কু মের সমে অ্ংরশদাররত্ব কমরর্
ঘজরাডন ঘেস। তামদর রশক্ষা অ্ংশীদাররত্ব োোও, এডু -রকডস (Edu-Kids) দ্বারা প্ররচারেত একটি

ঘডমকয়ার, ঘজরাডন ঘেমস োফামো প্ররমজ রচমেি অ্যাকামডরম (Buffalo Promise Neighborhood
Children's Academy), 6 সিাহ ঘেমক 4.5 েের েয়সী রশশুমদর জর্য ঘখাো হয়।
2000 সামে ঘজরাডন ঘেস প্রেম তামদর দরজা ঘখামের্, ঘযখামর্ োফামো ও সামেক ঘসন্ট
ঘজরাডন-এর প্যাররমশর জরমমত ঘজরাডন ঘেস-এর ডায়মসমস র্ারী ধমীয় োমরাটি সমামেমশর ফমে।
ঘজরাডন ঘেমসর 90 শতাংশ সাফমেযর হার, যা 300 প্ররোমরর প্ররতরর্রধত্বকারী, মার্ুমষর জীের্
উন্নত করার জর্য তামদর রর্ষ্ঠার প্রকাশ যারা তামদর জীেমর্ দাররমদ্র্যর চক্র ঘভমে গৃহহীর্ একক
রপ্তামাতা এেং তামদর প্ররোমরর জর্য আোসর্ প্রদার্ কমর, রশক্ষা, কমনসংস্থার্, জীের্ দক্ষতার
ক্লাস, কাউমিরেং-এর মাধযমম তাাঁমদর ক্ষমতায়র্ কমর।
একই কযাম্পামস ঘজরাডন ঘেমসর জুরর্য়র রেগ অ্ফ োফামো (Junior League of Buffalo) এেং
2009 সামে ঘখাো োফামো রর্উজ করমউরর্টি এডু মকশর্ রেরল্ডং (Buffalo News Community
Education Building) রময়মে। রশক্ষা ভের্ সমগ্র সম্প্রদাময়র জর্য উমুি, এেং সাক্ষরতা ও উচ্চ
রেদযােময়র সমতু েয কমনসূরচ প্রদার্ কমর।
ঘলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে ঘহাচু ল িম্বলর্, "চাইল্ড ঘকয়ার ঘেমক জর্েে উন্নয়র্, র্তু র্ ঘজরাডন
ঘেস করমউরর্টি ঘসন্টার আমামদর রাজযেযাপ্ী উমদযামগর অ্গ্রগরত টায় এেং ইস্ট সাইমডর
োরসন্দামদর জর্য জীের্যাত্রার মার্ উন্নত করমত আমামদর অ্েযাহত প্রমচষ্টার প্ররপ্ূরক। ঘজরাডন
ঘেস দী রন দর্ ধমর ঘেইরে-রডোভার্ এোকার একটি প্রধার্ সংস্থার্, এেং এই জায়গাটি সহায়তা এেং
সম্পদ প্ররোরগুরেমক যা তামদর সাফেযমরিত করার জর্য প্রময়াজর্। প্ররশক্ষমের সুমযাগ র্তু র্
কমনজীের্ প্ে এেং ভাে ঘেতর্ সহ কামজর দরজা খুেমে, এেং তার সামে সম্প্রসাররত চাইল্ড
ঘকয়ামরর অ্যামেস প্রদার্ করমে যা অ্মর্ক কমনরত মা এেং োোমদর একটি ঘোঝার উপ্শম
টামে। রর্উ ইয়কন ঘস্টট দ্বারা প্রদত্ত উমেখমযাগয সমেনমর্র সাহামযয, এই অ্ন্তভুন রিমূেক করমউরর্টি
ঘসন্টার োফামো শহমরর ভরেষযতমক শরিশােী করমে।"
ঘেরােন ঘেস ঘপ্রবসম্বেন্ট ও বসইও ঘেবভে োপম্বফল িম্বলম্বের্, "আমরা গভর্নর কুওমমা এেং
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভেপ্মমমন্টর (Empire State Development) কামে কৃ তজ্ঞ এই ভের্টি ততরর
করার ঘক্ষমত্র তামদর সমেনমর্র জর্য। আমরা জীের্ প্ররেতন র্ কমর এই সমাজমক শরিশােী কররে।"
এম্পা়োর ঘস্টে ঘেম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, ঘপ্রবসম্বেন্ট ও মম্বর্ার্ীত বসইও এবরক ঘে.
গােনলার িম্বলর্, "ঘজরাডন ঘেস, যা ইরতমমধযই ঘেইরে-ঘডমেভযার্ করমউরর্টির জর্য একটি মূেযোর্
সম্পদ, যা এখর্ োরসন্দামদর চাকরর ও সুমযাগ সুরেধা প্রদার্ করমে কমীেমের প্ররশক্ষে এেং
উন্নয়মর্র মাধযমম।"
বর্উ ই়েকন ঘস্টে ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উ়োল কবমের্ার রুেঅোর্ বভসর্াউসকাস
িম্বলর্, "ঘজরাডন ঘেস করমউরর্টি ঘসন্টার এোকার অ্রধোসীমদর ভামো ঘেতমর্র চাকরর ঘপ্মত
সাহাযয করার জর্য সম্পদ ও প্ররশক্ষে প্রদার্ করমে। োমফমো ঘমইর্ রিটস উমদযামগর (Buffalo
Main Streets Initiative) মাধযমম আমরা ক্ষু দ্র্ েযেসার েৃরি সমেনর্ কররে এেং োমফমোর

োরেরজযক কররমডারগুরেমক প্ুর্রুজ্জীরেত কররে। গভর্নর কুওমমা এই ধরমর্র টামগনমটড রেরর্ময়াগ
োমফমোর প্ূেন রদক জুমে করমের্ এক শরিশােী স্থার্ীয় অ্েনর্ীরত গমে তু েমত এেং োমফমোর
প্ররোরমদর জর্য উজ্জ্বে ভরেষযত ততরর করমত।"
ইবর 1 BOCES বেম্বরক্টর অি এেু ম্বকের্াল পােনর্ারবেপ অোন্ড ও়োকনম্বফাসন ঘেম্বভলপম্বমন্ট
(Educational Partnerships and Workforce Development) বিস্টা মোম্বচল িম্বলর্, "রশক্ষাগত
সম্পমদর সহজ র্াগাে, রেমশষ কমর LPN প্ররশক্ষে, েহু মার্ুমষর জীেমর্ প্ররেতন মর্র সুমযাগ হমত
প্ামর। আমরা ঘজরাডন ঘেমসর অ্রধোসী এেং প্ার্শ্নেতী সম্প্রদাময়র ঘসো করমত ঘপ্মর গরেনত ঘোধ
কররে।"
িাফাম্বলাপািবলক স্কু ল (Buffalo Public Schools) বেম্বরক্টর অফ অোোল্ট অোন্ড কবন্টবর্উইং
এেু ম্বকেম্বর্র বেম্বরক্টর আমান্ডা ঘভলাম্বক িম্বলর্, "োফামোর সমামজ রশক্ষার সুমযাগ েৃরি করার
এেং রশক্ষা উন্নত করার এক ঘযৌে েক্ষয রর্ময় োমফমো প্ােরেক স্কুু্ মের প্রািেয়স্ক রশক্ষা রেভাগ
সম্মারর্ত ঘজরাডন ঘেমসর অ্ংশীদার হময়। দাররদ্র্য, অ্রশক্ষা, ঘেকারত্ব ও অ্প্রামধর জটিে
রেষয়গুমোমত সহমযারগতা অ্তযন্ত কাযনকর একটি হারতয়ার। এক সামে কাজ কমর, ঘজরাডন ঘেস এেং
প্রািেয়স্ক রশক্ষা রেভাগ আমামদর রর্জ রর্জ শরি েৃরি এেং সমসযা সমাধামর্র জর্য সমেনাত্তম
প্িরতর উপ্র ঘকৌশে অ্েযাহত রাখমে।"
অোম্বসেবল সংখোগবরষ্ঠ ঘর্তা বিস্টাল বপপলস-ঘস্টাকস িম্বলর্, "অ্রভর্ন্দর্ ঘজরাডন ঘেস! এই
প্রকমল্পর প্ররত মূেধর্ অ্েনায়মর্ 500,000 মারকন র্ ডোর প্াওয়া এই প্ররতষ্ঠার্টির আরম দী নকােীর্
সমেনক। আরম রের্শ্াস করর ঘজরাডন ঘেস একটি প্রারতষ্ঠারর্ক এেং করমউরর্টি অ্যাঙ্কর রহমসমে কাজ
কমর, মার্ুমষর সহায়তা এেং সাহামযযর জর্য এক আশার োরত র হময়। আরম গভর্নর কুময়মমা এেং
WNY REDCঘক ধর্যোদ জার্াই, োফামোমত রেরর্ময়াগ অ্েযাহত রাখার জর্যএেং এই জীের্
প্ররেতন র্কারী সুমযাগগুমো ততরর করা সম্ভে করার জর্য।"
বসম্বর্ের টিম ঘকম্বর্বে িম্বলর্, "ঘজরাডন ঘেস করমউরর্টি ঘসন্টার শুধু োফামো শহমরর অ্রধোসীমদর
জর্য একটি রশক্ষা ও ররমসাসন হাে রহমসমে কাজ করমে তাই র্য়, েরং প্ররোমরর জর্য একটি
রর্রাপ্দ স্থার্ হমে ঘযখামর্ একসামে েে হময় ওঠা যায় এেং এেং ঘশখা যায়। জে ঘেরর্ং,
ঘেশাোইজড সাটিনরফমকশর্ ঘকাসন, চাইল্ড ঘকয়ার সারভন স, স্বাস্থযকর খাোর রেকল্প এেং আমরা অ্মর্ক
রকেু প্রদামর্র মাধযমম, এই ঘকেটি ঘয ঘজরাডন ঘেস েেমরর প্র েের যা প্রদার্ কমরমে তার উপ্র
রভরত্ত কমর গমে তু েমে এেং আমামদর েৃহত্তর সম্প্রদাময়র জর্য র্তু র্ সুমযাগ খুমে ঘদমে।"
িাম্বফম্বলার ঘম়ের িা়েরর্ োবিউ. ব্রাউর্ িম্বলম্বের্, "যখর্ আমরা সুমযামগর একটি অ্ন্তভুন রিমূেক
ও সুষম র্গরী গমে তু মে চমেরে, ঘজরাডন ঘেস করমউরর্টি ঘসন্টার সংস্কার প্রকমল্পর সমারি আমামদর
শহমরর অ্মর্ক রশশু ও প্ররোমরর জর্য একটি র্তু র্ যুমগর শুরু কমর, তামদর সমৃরির এক
ইরতোচক প্মে রর্ময় রগময়। আমরা েুরঝ ঘয মার্ুমষর সুস্থ এেং রর্রাপ্দ জীের্ প্ররচাের্া করার
জর্য রশক্ষা, প্ররশক্ষে, চাইল্ডমকয়ার এেং প্ররেহমের মত সহায়তা প্ররমষোর অ্যামেস প্রময়াজর্ হয়।

ঘজরাডন ঘেস করমউরর্টি ঘসন্টার আমামদর অ্রধোসীমদর রর্মজমদর এোকায় গুরুত্বপ্ূেন ঘসো প্রদার্
কমর োমক।"
ইবর কাউবন্ট বর্িন াহী মাকন ঘপালর্কারে িম্বলর্, "ঘজরাডন ঘেস োফামোর ইস্ট সাইমডর একটি
গুরুত্বপ্ূেন স্থার্ ঘযখামর্ োরসন্দারা শুধু করমউরর্টির সামে সংমযাগ স্থাপ্র্ করমত প্ামরর্ তাই র্য়
েরং তামদর সাফমেযর জর্য ঘয সমেনর্ প্রময়াজর্ তা খুাঁমজ ঘপ্মত প্ামরর্। রশক্ষার রেস্তামরর মাধযমম
মার্ুমষর জীের্ প্ররেরতন ত হয়, কমীেমের উন্নয়র্ এেং আমরা অ্মর্ক সহায়তা কমনসূরচর মাধযমম
মার্ুমষর জীের্ প্ররেতন র্ করা হয় ঘজরাডন ঘেমস এেং এই গুরুত্বপ্ূেন প্ররতষ্ঠার্ এেং আমামদর
করমউরর্টির সমেনমর্র জর্য আরম গভর্নর কুওমমামক ধর্যোদ জার্াই।"
কংম্বগ্রসমোর্ ব্রা়োর্ বহবর্গস িম্বলর্, "উমেশয ও সহার্ুভূরতমক প্ামেয় কমর ঘজরাডন ঘেস এই
সম্প্রদাময়র চারহদা প্ূরমের জর্য রেেরতন ত হময় চমেমে। আমরা তামদর কামে কৃ তজ্ঞ এই রমশমর্র
দারয়ত্ব ঘর্োর জর্য এেং রর্উ ইয়কন ঘস্টমটর কামে ঘজরাডন ঘেমস সঙ্ঘটিত অ্সাধারে কামজর জর্য
সংস্থার্ উপ্েব্ধ করার জর্য এেং তার উপ্র ভরসা রাখার জর্য।"
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