
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/26/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা হ্োম্পস্ট্োম্বে সংঘটিত এম্পায়ার স্টস্ট্ট প্রভাটিন  বরোকের্ উম্ব্োম্বগর (EMPIRE 

STATE POVERTY REDUCTION INITIATIVE, ESPRI) মাধ্েম্বম আবথনক সহ্ায়তাপ্রাপ্ত 

প্রকল্পগুবলর স্টঘাষণা কম্বরম্বের্  

  

স্টস্ট্ট ফাবডংম্বয় 1.1 বমবলয়র্ েলাম্বরর সাহ্ায্ে দ্বারা র্য়টি স্টপ্রাগ্রাম শুরু হ্ম্বত চম্বলম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যার্ডু্র এম. কুওমমা, আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে হ্যাম্পস্ট্যাড গ্রামম এম্পায়ার ঘস্ট্ট পভার্টন  ররডাকশর্ 

উম্যামগর অ্ধীমর্ র্য়র্ট প্রকল্প আরথনক সহ্ায়তা প্রাপ্ত হ্মত চমেমে। এইসব প্রকল্পগুরে ইএসরপআরআই (ESPRI) 

এর এবং ্াররদ্র্য হ্রামসর জর্য এবং সব রর্উ ইয়কন বাসীর অ্থননর্রতক সুমোগসরুবধা বৃরির জর্য 16র্ট ঘগাষ্ঠী 
রবকাশ স্থার্ীয়ভামব পররচারেত ঘকৌশেমক সহ্ায়তার উমেমশয গভর্নমরর 25 রমরেয়র্ ডোমরর উম্যামগর প্রতযক্ষ 

ফোফে।  

  

“্াররদ্র্য ঘথমক অ্থননর্রতক স্বাধীর্তার পমথ চোর জর্য সাহ্ােয করমত ঘোকজমর্র কামে সুমোগসরুবধা রর্ময় 

ঘপৌৌঁোমর্ার জর্য করমউরর্র্টগুরেমক আমরা ক্ষমতা প্র্ার্ কররে,” গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “হ্যাম্পমস্ট্মডর 

করমউরর্র্টমত অ্থনপূণন পররবতন র্ রর্ময় আসার জর্য তাম্র এই ঘচষ্টার প্রশংসা কররে এবং এই কমনসূরচগুরে সুফে 

রর্ময় আসার অ্মপক্ষায় থাকব।”  

  

“আমাম্র এম্পায়ার ঘস্ট্ট প্রভার্টন  ররডাকশর্ উম্যামগর অ্ংশ রহ্সামব, আমরা ্াররমদ্র্যর জর্টে সমসযা ঘেগুরে 

অ্মর্ক রর্উ ইয়কন বাসীর জীবমর্ অ্রবরাম প্রভাব ঘফেমে ঘসগুরের ঘমাকারবো করমত ঘস্ট্ট জমু়ে 

করমউরর্র্টগুরেমক আরথনক অ্র্ু্ার্ র্রি,” স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহ্াচুল িম্বলর্। “আমরা এরবষয়র্ট 

রর্রিত করমত চাই ঘে, ঘেসব ঘোকজর্ ্াররদ্র্যতার মমধয জীবর্োপর্ কমরর্, তারা োমত আরও একটু ঘবরশ 

রস্থরতশীে অ্বস্থায় থাকমত পামরর্ তার জর্য সহ্ায়তা করমত প্রময়াজর্ীয় সুমোগ ও সংস্থার্ ঘ্ওয়া হ্য়। 

হ্যাম্পস্ট্যামড ্াররদ্র্যতা হ্রাসকরমণর কমনসূরচ বা ঘপ্রাগ্রামম এই রবরর্ময়াগ েং আইেযামের অ্রধবাসীম্র জর্য 
উন্নততর অ্থননর্রতক সুমোগসুরবধা প্র্ার্ করমব।”  

  

2016 সামে গভর্নর এম্পায়ার ঘস্ট্ট প্রভার্টন  ররডাকশর্ উম্যামগর ঘ াষণা করার অ্ল্পকাে পমরই,স্থার্ীয় 

প্রয়াসগুরে তত্ত্বাবধার্ করমত এবং ঘস্ট্ট অ্র্ু্ার্ পররচাের্া করমত স্থার্ীয় কােনসম্পা্র্কারী ্ে (টাস্ক ঘফাসন) 
গঠমর্র মাধযমম অ্যােমবরর্, রবংহ্যাাম্পটর্, ্য ব্রঙ্কস, বামফমো, এেমাইরা, ঘহ্ম্পমস্ট্ড, ঘজমসটাউর্, রর্উবা ন, 
র্ায়াগ্রা ফেস, ওরর্ওর্টা, ওরসউমগা, সাইরাকুজ, ট্রয়, ইউর্টকা এবং ওয়াটারটাউর্ ঘরাচস্ট্ামর ঘোগ্ার্ 

কমরমে।  



 

 

  

প্রাথরমকভামব, এই টাস্ক ঘফাসনগুরে অ্তযন্ত-চারহ্্ারবরশষ্ট এোকাগুরে রচরিত করমব এবং ্াররমদ্র্যর মমধয 
বসবাসকারী বযরিম্র সংখ্যা হ্রাস করার জর্য রবরর্ময়াগ এবং অ্র্যার্য পররবতন মর্র জর্য সুপাররশ গঠর্ 

করমব। এখ্র্, এই টাস্ক ঘফাসনগুরে, ইএসরপআরআই অ্র্ু্ামর্র বযবহ্ামরর মাধযমম, প্রথম পেনাময় গঠিত ্াররদ্র্য 
হ্রাসকরণ পররকল্পর্াগুরের রূপায়র্ করমত আরম্ভ কমরমে।  

  

ঘে র্য়র্ট কমনসূরচ হ্যামস্ট্যাড গ্রামম অ্র্ু্ামর্র জর্য অ্র্ুমমার্ত হ্ময়মে, ঘসগুরে হ্মো:  
  

লং আইলোম্বডর কবমউবর্টি স্টেভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরের্ (Community Development 

Corporation of Long Island), 110,000 েলার - রর্ম্ন-ঘথমক মধয-আয়রবরশষ্ট পররবারগুরের জর্য 
আরথনক স্বাক্ষরতা এবং ্ী নমময়া্ী ঘকারচং ঘসশর্।  

  

ফোবমবল অোড বচলম্বের্স অোম্বসাবেম্বয়ের্ (Family and Children's Association), 110,000 

েলার - এর্ট একর্ট কমেজ এবং জীরবকার জর্য প্রস্তুরতর কমনসূরচ ো হ্াইসু্কমের রশক্ষাথীম্র ঘররমডাে র্র্ 

ঘেরডট (প়োশুমর্ার খ্ারাপ ফোফমের জর্য সংমশাধর্মূেক ক্লাস) কমেজ ঘকাসন োমত র্া করমত হ্য় তার জর্য 
প্রময়াজর্ীয় ঘেসমমন্ট ঘস্কার ঘপমত সাহ্ােয করমব।  

  

মবরসর্ স্টমন্টরস (Morrison Mentors), 98,000 েলার- এই সু্কে পরবতী কমনসূরচ (আফটার সু্কে 

ঘপ্রাগ্রাম)-র্ট রশক্ষাথীম্র ঘস্ট্ম (STEM) সমৃি ক্লাস এবং সহ্পাঠীম্র এমকর-জর্য- অ্পরজমর্র পথপ্র্শনর্ 

প্র্ার্ করমব।  

  

্ে ইন্টারম্বফইথ বর্উবিের্ স্টর্টওয়াকন  (The Interfaith Nutrition Network), 109,000 েলার- 

অ্তযন্ত রর্ম্ন-আয়রবরশষ্ট এবং গৃহ্হ্ীর্ বযরি োম্র ঘকামর্া পররমষবায় ঘপৌৌঁোমর্ার আমগ অ্মর্ক বাধার সম্মুখ্ীর্ 

হ্মত হ্য় তাম্র জর্য মার্রসক স্বাস্থয এবং ক্ষরতকর বস্তুর অ্পবযবহ্ামরর ঘক্ষমে পরামশন্ার্ বা কাউমেরেং প্র্ার্ 

করা হ্মব।  

  

বহ্স্পোাবর্ক কাউম্বেবলং স্টসন্টার (Hispanic Counseling Center), 125,000 েলার - 

করমউরর্র্টর অ্রধবাসীম্র বাধা এবং কঠির্ পরররস্থরত কমামর্ার উমেমশয রিভারষক স্বাস্থয কমীগণ সহ্ায়তা 
করমবর্।  

  

বলোরবেপ স্টিবর্ং ইর্বস্ট্টিউট (Leadership Training Institute), 125,000 েলার - 18 বের 

এবং তার উপমরর বয়স্কম্র জর্য রস্থরতশীে চাকরর উমেমশয বৃরিমূেক রশক্ষা প্র্ার্ করা হ্মব। 

অ্ংশগ্রহ্ণকারীগণ রবরভন্ন ্ক্ষতার প্ররশক্ষণ, সামারজক-মার্রসক আচরণগত প্ররশক্ষণ (কগরর্র্টভ রবমহ্রভয়ারাে 

ঘট্ররর্ং), ঘপশা্ারী পথপ্র্শনর্, বৃরিমূেক প্ররশক্ষণ এবং সংস্থার্ পামব।  

  

টাউর্ অফ হ্োম্পস্ট্োে বেপাটন ম্বমন্ট অফ অকুম্বপের্াল বরম্বসাম্বসনস (Town of Hempstead 

Department of Occupational Resources), 125,000 েলার - 18 বের এবং তার উপমরর বয়স্ক 

গ্রামমর অ্রধবাসীম্র, চারহ্্া রভরিক ঘপশা ঘেমর্ স্বাস্থযমসবা, বযবসাগত পররমষবা, প্রস্তুরতকরণ এবং 
আরতমথয়তা ইতযার্ ঘক্ষমে রশক্ষা এবং প্ররশক্ষমণর সুমোগ ঘ্ওয়ার মাধযমম ঘক্ষে-রভরিক জীরবকার জর্য 
পথরর্ম ন্শ করা হ্মব।  

  



 

 

বভম্বলজ অফ হ্োম্পস্ট্োে কবমউবর্টি স্টেভলপম্বমন্ট (Village of Hempstead Community 

Development Agency), 200,000 েলার - এর্ট একর্ট করমউরর্র্ট ক্ষমতা প্র্ার্করণ ররমসাসন ঘকন্দ্র 

ঘের্ট রর্রাপ্ আবাস, স্বাস্থয, রর্রাপিা, খ্া্য এবং ঘপাশামকর মূে চারহ্্া ঘমটামর্ার জর্য ে়োই করমের্ ঘেসব 

বযরি এবং পররবার, তাম্র সংস্থার্ এবং সুপাররশ সংোন্ত পররমষবা প্র্ার্ করমব।  

  

ওমোর্স বরহ্োবিবলম্বটের্ স্টসন্টার (Woman's Opportunity Rehabilitation Center), 98,000 

েলার - ঘেসব মরহ্ো ঘজমে োওয়ার ঝুৌঁ রকর মমধয আমে এবং োরা প্রাির্ অ্পরাধী তাম্র চাকররর সুমোগ 

বা়োমত এবং আবার অ্পরাধ করার প্রবণতা কমামত বৃরিমূেক কামজর প্ররশক্ষণ এবং অ্র্যর্যম্র সামথ 

আচরমণর ্ক্ষতর প্ররশক্ষণ প্র্ার্ করা হ্মব।  

  

বর্উ ইয়কন  স্টস্ট্ট অবফস অফ স্টটম্বম্পারাবর অোড বেজািোবলটি অোবসসম্বটে (New York State 

Office of Temporary and Disability Assistance) কবমের্ার সামমু্বয়ল বে. রিাটন স িম্বলর্, 

“্াররদ্র্য ঘথমক অ্রতেম করার পমথ ঘে বাধাগুরে আমস তা প্ররতর্ট করমউরর্র্টর ঘক্ষমে রভন্ন রভন্ন প্রকামরর এবং 
এইসব স্থার্ীয়ভামব সৃষ্ট ্রৃষ্টভঙ্গী প্ররতর্ট করমউরর্র্টর প্রময়াজমর্র ঘমাকারবোর উমেমশয পররকল্পর্া করা হ্ময়মে। 

ইএসরপআরআই (ESPRI)-এর মাধযমম গভর্নর কুওমমা একর্ট মমডমের রবকাশ  র্টময়মের্ ঘের্ট স্থার্ীয় 

ঘর্তাম্রমক সবমচময় কােনকরী উপাময় ্াররমদ্র্যর মূে কারণগুরে ঘমাকামবো করার ক্ষমতা প্র্ার্ কমর।”  

  

বর্উ ইয়কন  স্টস্ট্ট স্টসম্বেটাবর অফ স্টস্ট্ট স্টরাসার্া স্টরাসাম্বো িম্বলম্বের্, “গভর্নর কুওমমা উপেরি কমরমের্ 

ঘে, একর্ট করমউরর্র্টর উন্নরত করমত হ্মে, আমরা ঘসই সব কম ঘসৌভাগযশােী অ্রধবাসীম্র সাহ্ামেযর জর্য 
অ্বশযই সংস্থামর্র বযবস্থা করব। ঘেসব ঘোকজর্ ্াররদ্র্যর হ্ামত রর্পীর়েত হ্মির্ তাম্র র্মক ইএসরপআরআই 
সাহ্ামেযর হ্াত বার়েময় র্ময়মে, ো পররবমতন  করমউরর্র্টর বন্ধর্মক শিমপাি করমে, অ্রধবাসীম্র আত্মগমবনর 

অ্র্ুভূরত ্ার্ করমে এবং এোকার মমধয এবং বাইমর উভয়মক্ষমেই বৃরির রবকাশ  টামি। এইগুরে মহ্ৎ 

কমনসূরচ, ো একর্ট সম অ্থননর্রতক ময়্ার্ প্র্ামর্ সহ্ায়তা করমব োমত আমরা সবাই উন্নরত করমত পারর।”  

  

অলাভজর্ক প্রবতষ্ঠার্গুবলর আন্তসংস্থার স্টকাঅবেন ম্বর্টর ফ্র্োর্ িাম্বরনট িম্বলর্, “গভর্নর কুওমমার ্াররদ্র্য 
ও উপাজন র়্ ববষমমযর মূে কারণগুরে ঘমাকারবো করার সফে প্রয়াসমক ইএসরপআরআই চারেময় োমি। 

ইএসরপআরআই এর মাধযমম, গভর্নর কুওমমা অ্থননর্রতক ও সামারজক গরতশীেতা অ্জন মর্র জর্য ঘে বাধাগুরে 

সম্মুখ্ীর্ হ্মত হ্ময়মে ঘসগুরে ্রূীভূত করার ঘকৌশেগুরে পররকল্পর্া করার জর্য কম উপাজন র্শীে রর্উ ইয়কন  
বারসন্দাম্র ক্ষমতা প্র্ার্ কমরমের্। এর্ট একর্ট উমিজর্াপূণন মুহূ্তন  ঘকর্র্া হ্যাম্পস্ট্যামডর র্াগররকরা বাস্তব 

ফোফমের জর্য একমে কাজ করমের্। স্বতন্ত্র রসমস্ট্ম পররবতন র্ করার প্রকল্প আজ চাে ুহ্ময়মে এর্ট ঘস্ট্ট জমু়ে 

সমস্ত 16র্ট ইএসরপআরআই এোকাসমূমহ্ কাজ সম্পন্ন করার একর্ট চমৎকার উ্াহ্রণ। আমরা স্থার্ীয় 

ঘর্তৃমের কামজর প্রশংসা করর এবং হ্যাম্পস্ট্যামডর পররবারগুরের জীবমর্ এই প্রমচষ্টার প্রভাব ঘ্খ্ার প্রতযাশা 
করর।”  

  

স্টসম্বর্টর স্টকম্প হ্ার্র্ িম্বলর্, “্াররমদ্র্যর চে ো হ্যাম্পস্ট্যামডর অ্মর্ক গ্রামমক ক্ষরতগ্রস্ত কমরমে ঘসর্টর 

সামর্া করমত ঘস্ট্মটর এই গুরুেপূণন রবরর্ময়াগসমূহ্ সাহ্ােয করমব। অ্থনসংস্থামর্র মাধযমম সাহ্ােয প্রাপ্ত এই 
প্রকল্পগুরে আমাম্র েুবাম্র জীবমর্র সফেতা অ্জন মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় হ্ারতয়ারগুরে ঘ্ওয়ার উপর েক্ষয 
ঘরমখ্ অ্রধবাসীম্র চাকররর বাজামর ্ঢৃ় স্থার্ অ্জন র্ করমত সক্ষম করমব। আরম এই প্রমচষ্টার জর্য স্থার্ীয় 

ঘর্তাম্র প্রশংসা করর এবং সমথনর্ ঘ্ওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যবা্ জার্াই।”  

  



 

 

স্টসম্বর্টর টে কাবমর্বি িম্বলর্, “ঘমাটামুর্টভামব েং আইেযামের ্ী নমময়া্ী সমৃরির জর্য প্ররতষ্ঠা পাওয়া 
গুরুেপূণন করমত আমাম্র করমউরর্র্টর জর্য প্রময়াজর্ীয় সহ্ায়তা অ্জন র্ এবং অ্থননর্রতক সুমোগমক শরিশােী 
করার মাধযমম আমাম্র প্ররতমবশীম্র ক্ষমতা প্র্ার্ করা। এই গুরুেপূণন অ্থন সংস্থামর্র জর্য গভর্নর কুওমমামক 

আরম অ্রভর্ন্দর্ জার্ারি এবং আমাম্র অ্োভজর্ক অ্ংশী্ারম্র সামথ কাজ করার প্রতীক্ষায় আরে এই 
রবষয়ে  সুরর্রিত হ্মত ঘে এই রবরর্ময়াগগুরে ভামোভামব বযবহ্ার করা হ্মি এবং কমঠার পররশ্রমী েং 
আইেযাোরম্র জর্য সবনারধক সুরবধা অ্জন র্ করমে।”  

  

অোম্বসেবল স্টেপটুি বস্পকার আবলনর্ হুপার িম্বলর্, “হ্যাম্পস্ট্যামডর গ্রামমর প্ররত এই অ্বযাহ্ত প্ররতশ্রুরত 

ঘ্খ্ামি ঘে টযাক্স ডোর এখ্র্ও কাজ করমে। আরম গরবনত ঘে গভর্নর সম্মত হ্ময়মের্ ঘে এই প্রময়াজর্ীয় পুৌঁরজ 

হ্যাম্পস্ট্যাড গ্রামমর প্ররত ঘস্ট্মটর অ্বযাহ্ত প্ররতশ্রুরতমত সহ্ায়তা করমব। এই তথযর্ট আপর্াম্র জার্ামর্ার 

রবমশষ সুমোমগর জর্য আরম আর্রন্দত।”  

  

র্াসাউ কাউবন্ট এবিবকউটিভ লরা কারার্ িম্বলর্, “এম্পায়ার ঘস্ট্ট প্রভার্টন  ররডাকশর্ উম্যাগ ঘথমক 

গভর্নর কুওমমার অ্থনসংস্থার্ হ্যাম্পস্ট্যাড গ্রামমর অ্রধবাসীম্র ্াররদ্র্য রর্রসমর্ সহ্ায়তা কমরমে এবং সুমোগ 

প্র্ার্ কমরমে। এই কমনসূরচর্ট শুধু হ্যাম্পস্ট্যামড োরা আমের্ তাম্র জর্যই শুধু র্য়, বরং র্াসাউ কাউরন্টর 

পমক্ষও কেযাণজর্ক। আরম গভর্নর কুওমমামক র্াসাউ কাউরন্টমত তার সাহ্ােয অ্বযাহ্ত রাখ্ার জর্য ধর্যবা্ 

জার্াই।”  

  

হ্োম্পস্ট্োে টাউর্ সুপারভাইজার লরা বগম্বলর্ িম্বলর্, “গ্রামম ্াররদ্র্যমক হ্রাস করা ও পরারজত করা 
হ্যাম্পস্ট্যামডর সাফমেযর জর্য গুরুেপূণন। এই পুৌঁরজ করমউরর্র্ট সংস্থাগুরেমক সহ্ায়তা করমত সাহ্ােয করমব 

ঘকর্র্া তারা আমাম্র এোকায় অ্মর্মকর জর্য জীবর্ ও সুমোমগর উন্নরতমত কাজ কমর। এই গুরুেপূণন পুৌঁরজর 

জর্য আরম গভর্নর কুওমমা এবং ঘস্ট্টমক ধর্যবা্ জার্াই।”  

  

হ্োম্পস্ট্োম্বের গ্রাম্বমর স্টময়র ের্ রায়ার্ িম্বলর্, “এই ঘস্ট্ট পুৌঁরজ আমাম্র গ্রামমর প্রময়াজমর্ আমাম্র 

বারসন্দাম্র সাহ্ােয করার জর্য একর্ট প্রমরাচক ঘকৌশে বাস্তবায়র্ করমত সহ্ায়ক হ্মব। গভর্নর কুওমমার 

সমথনমর্র জর্য ধর্যবা্, আমরা এমর্ কমনসূরচ বতরর করমত সক্ষম হ্ব ো সমগ্র হ্যাম্পস্ট্যামড ইরতবাচক 

পররবতন র্  টামব।”  

  

স্টটম্বরজা এ. স্টরগর্োর্ম্বট, স্টপ্রবসম্বেন্ট এিং বসইও, ইউর্াইম্বটে ওম্বয় অফ লং আইলোড (United Way 

of Long Island), িম্বলর্, “ইউর্াইমটড ওময় অ্ফ েং আইেযােমক হ্যাম্পস্ট্যাড গ্রামমর অ্রধবাসীম্র পক্ষ 

ঘথমক উ্যমমক ঘর্তৃে ঘ্ওয়ার রবমশষ সুমোগ ঘ্ওয়া হ্ময়মে। আমরা জারর্ ঘে মার্ুমষর জীবমর্র রূপান্তমর 

সাহ্ােয করমত এর্ট একর্ট মেূযবার্ ্ী নমময়া্ী অ্ংশী্াররে।"  

  

গভর্নমরর ইএসরপআরআই কমনসূরচর সামথ আপমডট রর্ময় আমোচর্া করমত, প্রমের উির র্মত এবং স্থার্ীয় 

সরকারমক অ্োভজর্ক প্র্ার্কারী এবং বযবসারয়ক ঘগাষ্ঠীগুরের সামথ সংেুি করমত গত বের ঘস্ট্ট জমু়ে 

অ্র্ুরষ্ঠত কমথাপকথর্মেূক ববঠক রর্উ ইয়কন  ঘস্ট্ট অ্রফস অ্ফ ঘটমম্পারারর অ্যাে রডজাবযারের্ট অ্যারসসমটে, 

রর্উ ইয়কন  ঘস্ট্ট ঘহ্ামস অ্যােকরমউরর্র্ট রররর্উয়যাে (New York State Homes and Community 

Renewal) এবং রর্উ ইয়কন  ঘস্ট্ট গ্রান্টস অ্যাে ররফমন র্টম (New York State Grants and Reform 

Team) সহ্ গভর্নমরর অ্োভজর্ক সমন্বয় ইউরর্ট (Nonprofit Coordination Unit)। আসন্ন মাসগুরেমত 



 

 

তাম্র রর্জস্ব ্াররদ্র্য রর্রসর্ পররকল্পর্া ঘ াষণা করমত অ্বরশষ্ট ইএসরপআরআই-করমউরর্র্টগুরে তাম্র 

স্থার্ীয় সুপাররশগুরে কােনকর করমত উন্নয়মর্র রবরভন্ন পেনাময় রময়মে এবং তা প্রতযারশত।  

  
###  
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