
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, অর্ননর্বিক অন্তভুন বি দাবরদ্র্ে-বিম্বরাধী উম্বদোম্বগর জর্ে ঘজাম্বের 
(ALLIANCE FOR ECONOMIC INCLUSION ANTI-POVERTY INITIATIVE) বিিীয় দফায় 39 

টি প্রকম্বে অর্নায়র্ করা হম্বি  
  

মধে বর্উ ইয়ম্বকন  দাবরদ্র্ে-বিম্বরাধী প্রম্বেষ্টাম্বক সমর্নর্ কম্বরম্বে এই ঘজাে  
  

এই উম্বদোম্বগর লক্ষ্ে হম্বে "মধে বর্উ ইয়কন  রাইবজিং" ("CNY Rising") পবরকের্ায় িবণনি পাাঁেটি 
কাউবি অঞ্চম্বল দাবরম্বদ্র্ের সমসো উম্বেখ করা - সমাজম্বক পরু্রুজ্জীবিি করা এিিং অর্নর্ীবি িৃবি 

করার জর্ে এই অঞ্চম্বলর িোপক ঘকৌেল।  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 39 টি প্রকমে, নর্উ ইয়মকন র অ্র্ননর্নিক 
অ্ন্তভুন নি দানরদ্র্য-নিমরাধী উমদযামগর (Economic Inclusion anti-poverty initiative) জর্য 30 
নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর ঘজামের নিিীয় দফার মাধযমম অ্র্নায়র্ করা হমি। 2017 সামি প্রনিনিি, 
এই অ্নর্ননর্নিক অ্ন্তভুন নি ঘজাে (Alliance Economic Inclusion, AEI), মধয নর্উ ইয়মকন র পাাঁচটি 
কাউনির 24 টি সম্প্রদাময়র ঘর্িামদর একটি দি নর্ময় গঠিি োরা এই অ্ঞ্চমির সরকার, িযিসা 
ও নিক্ষাঙ্গমর্র বিনচমযযর প্রনিনর্নধত্ব কমর, এিং সম্প্রদায় িারা নচনিি অ্র্ননর্নিক সুমোগ-সুনিধা ও 
সমসযার সমাধামর্র জর্য কাজ কমর। অ্মর্ার্ডাগা কাউনি রাজয ঘর্মক অ্র্নায়র্ নর্ময় এই উমদযাগ 
পনরচাির্া কমর, োর মমধয নিিীয় দফায় 16 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামররও ঘিনি রময়মে প্রকে 
সমর্নমর্র জর্য।  
  
"এই প্রিাসর্ দানরমদ্র্যর সমসযার মুমিামনুি দানিময়মে এিং নর্উ ইয়কন  জমুি ঘকৌিিগি নিনর্ময়াগ 
কমর চমিমে ো আমামদর সম্প্রদাময়র ক্ষমিায়র্ করমে এিং অ্র্ননর্নিক সুমোগ বিনর 
করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকেগুমিা িহু ঝুাঁ নকপূণন নর্উ ইয়কন িাসী িারা অ্র্ুভূি 
সাফমিযর িাধা দরূ করমি এিং অ্র্নপূণন পনরিিন র্ সনিয় করমি সাহােয করমি, মধয নর্উ ইয়মকন র 
িৃনির ইনিিাচক গনির উন্ননির সামর্।"  
 
মধয নর্উ ইয়কন  আঞ্চনিক অ্র্ননর্নিক উন্নয়র্ কাউনিি (Central New York Regional Economic 
Development Council) কিৃন ক দানিি করা সফি মধয নর্উ ইয়কন  রাইনজং আপমেে উদ্দীপর্া 
উমদযামগর (CNY Rising Upstate Revitalization Initiative) মাধযমম এই অ্নর্ননর্নিক অ্ন্তভুন নি 
ঘজাে (AEI) এর অ্র্নায়র্ করা হমে, ো কায়ুগা, ঘকােন িযান্ড, মযানডসর্, ওসুইমগা এিং অ্মর্ার্ডাগা 



 

 

কাউনিগুমিার দানরমদ্র্র সমসযামক উমদ্দিয কমর। 2018 জর্সংিযার ির্য ঘদিায়, মধয নর্উ ইয়মকন র 
িানসন্দামদর 14.5 িিাংি িা 107,531, দানরমদ্র্যর মমধয িসিাস কমর। নসরানকউজ িহমরর মমিা 
অ্নধকির জর্িহুি ঘকমে দানরমদ্র্যর হার উমেিমোগযভামি ঘিনি।  
  
এই পুরসৃ্কি প্রকেসমূহ একটি নিসৃ্তি নিষময়র পনরসীমা আিরণ কমর এিং এমক েয়টি ঘেণীমি ভাগ 
করা হয়: প্রারনিক বিিি নিক্ষা, পনরিহর্, জর্িি উন্নয়র্, উচ্চ-মাধযনমক নিক্ষা, আমিপামির 
এিাকা পুর্রুজ্জীনিিকরণ এিং োেন আপ অ্র্নায়মর্ প্রমিিানধকার। অ্মধনমকর ঘিনি প্রকেগুমিা জর্িি 
উন্নয়মর্ গুরুত্ব প্রদার্ কমর, োর অ্ভাি দানরদ্র্য ঘর্মক মার্ুষমক সরামর্ার ঘক্ষময উমেিমোগয িাধা 
হময় রময়মে।  
  
নর্িনানচি দফা 2 প্রকমের মমধয রময়মে:  
  
সাইম্বরইউজ আরিার্ পােন র্ারবেপ (Syracuse Urban Partnership, SYRUP): SYRUP 
দানরদ্র্যসীমার সমিনাচ্চ ঘকেীকরণ িারা নচনিি এিাকায় কাজ কমর এিং অ্র্ননর্নিক বিষময এিং 
অ্সুনিধাগুনির সমাধামর্র ঘচষ্টা কমর, নর্ম্ন আময়র পার্শ্নিিী অ্নধিাসীমদর জর্য িযিসানয়ক সুমোমগর 
সুনিধা প্রদার্ করা এিং িামদর সম্প্রদাময় ঘোে িযিসা শুরু ও সফিভামি পনরচাির্া করমি সাহােয 
করার মাধযমম। SYRUP এর িক্ষয হি, সাধারণ সম্পদ গমি ঘিািা এিং িামদর পার্শ্নিিী এিাকার 
পুর্রুজ্জীনিিকরমণ ঘেৌর্ পদমক্ষমপর মাধযমম বদর্নন্দর্ দিৃযমার্ ঘর্িৃত্ব প্রদার্ করা। প্রর্ম িেমরর 
িামজে: 253,000 মানকন র্ ডিার/ঘমাে িামজে: 1,001,000 মানকন র্ ডিার।  
  
অর্পম্বয়ি কোবরয়ার পবরম্বষিা: ওসুইমগা এিং কায়ুগা কাউনিমি কযানরয়ার পনরমষিা প্রদার্ কমর, 
কযানরয়ার পনরমষিা, সু্কি চিাকািীর্ এিং িীমির েুটির সময় িামদর ইিার্ননিমপর সুমোগ প্রসানরি 
করমি, 2017 সামি শুরু একটি সফি ইিার্ননিপ ঘপ্রাগ্রামমর উন্নয়মর্র সামর্। প্রর্ম িেমরর িামজে: 
333,333 মানকন র্ ডিার/ঘমাে িামজে: 1,000,000 মানকন র্ ডিার।  
  
প্রারবিক বেক্ষ্ণ বেশুযম্বের জর্ে ঘকােন লোন্ড কাউবি সুবির এিিং সম্প্রসারণ কাযনক্রম (Cortland 
County Stabilization and Expansion Program for Early Learning Childcare): কােনিম 
প্রার্নমক নিক্ষণ (জন্ম ঘর্মক 5 িের পেনন্ত) েত্ন িযিস্থা নস্থনিিীি এিং প্রসানরি করার জর্য 
ঘকােন িযান্ড কাউনিমি নিশু উন্নয়র্ সহমোগীমদর (Child Development Associate, CDA) প্রনিক্ষণ 
এিং প্রমাণপযানদ প্রদার্ করমি। প্রর্ম িেমরর িামজে: 280,659 মানকন র্ ডিার/ঘমাে িামজে: 
629,889 মানকন র্ ডিার।  
  
ঘকাড বর্ম্বয় ঘকবরয়ার - হোক আপম্বেে (Hack Upstate): পাাঁচটি-কাউনি অ্ঞ্চমি একটি ঘকানডং 
িুোকযাম্প ো মধয নর্উ ইয়মকন  দানরদ্র্য ঘমাকামিিায় সাহােয করার জর্য র্ারী ও সংিযাি ুমদর 
কনম্পউোর ঘপ্রাগ্রানমং ঘিিায়। 24 সপ্তামহর নর্মদন মির পমর স্থার্ীয় নর্ময়াগদািামদর সমঙ্গ ইিার্নিীপ 
এিং প্রার্নমক স্তমরর সফ্টওয়যার উন্নয়মর্র কাজ ঘপমি নিক্ষার্ীমদর প্রেনুিগি দক্ষিা প্রদার্ কমর। 
প্রর্ম িেমরর িামজে: 299,384 মানকন র্ ডিার/ঘমাে িামজে: 618,000 মানকন র্ ডিার।  
  



 

 

পাাঁচটি কাউনির মমধয প্রকেসমূহ এই প্রকার প্রদার্ করা হয়, কায়ুগা, দইু; ঘকােন িযান্ড, নির্; 
মযানডসর্, চার; অ্মর্ার্ন্ডগা, 22; আর ওসুইমগা, নির্। পাাঁচটি প্রকে একানধক কাউনিমকও 
সংমোনজি কমরমে। প্রনিটি কাউনিমি দানরদ্র্যসীমার র্ীমচ িসিাসকারী ঘমাে মার্ুমষর সংিযার সামর্ 
সম্পনকন ি রময়মে িনিি অ্মর্নর িিকরা হার।  
  
39টি নর্িনানচি প্রকমের একটি সমূ্পণন িানিকার জর্য, এিামর্ নিক করুর্।  
  
AEI এর মাধযমম দানরদ্র্য নিমরাধী প্রমচষ্টার জর্য এই 30 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার, ঘসই 20 নমনিয়র্ 
মানকন র্ ডিামরর প্রদার্মক সমূ্পণন কমর ঘেটি রাজয ইনিমমধয নর্উ ইয়কন  রাজয নসরানকউজ প্রনিশ্রুনি 
িৃনি িহনিমির (New York State Syracuse Promise Scholarship Fund) জর্য পুরসৃ্কি কমরমে 
ো নসরানকউজ িহমরর সু্কি স্নািকমদর িৃনি প্রদার্ কমর।  
  
এম্পায়ার ঘেে ঘডভলপম্বমি (Empire State Development)-র ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
সভাপবি ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া-মম্বর্ার্ীি এবরক ঘজ জােন লার িম্বলর্, "অ্র্ননর্নিক সুমোগ 
িির্ই  মে েির্ আমামদর একটি ঘজারদার অ্ংিীদানরত্ব র্ামক ো সকমির জর্য িাভিার্ সমাধার্ 
প্রদার্ করমি প্রনিশ্রুনিিি। অ্র্ননর্নিক অ্ন্তভুন নির জর্য এই ঘজাে ঘসই সমাধার্গুনি প্রদার্ কমর 
চমিমে, ো ঘকৌিিগি কমনসূনচর মাধযমম সকি মধয র্িুর্ ইয়কন িাসীর সাফমিযর একটি িি পর্ 
বিনর কমর।"  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উইয়কন  আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বদর (Regional Economic Development 
Council, REDC) সহ-সভাপবিগণ রে্াবন্ড ওলম্বকর্, মোর্ুফোকোরাসন অোম্বসাবসম্বয়ের্ অফ 
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  (Manufacturers Association of Central New York, MACNY) ঘপ্রবসম্বডি এিিং 
বসইও এিিং অম্বসাম্বয়ম্বগাম্বি ঘেে ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ ইয়ম্বকন র (State University of New York 
at Oswego) সভাপবি িম্বলর্, "মধয নর্উ ইয়মকন র প্রনিটি মার্ুমষর জর্য অ্র্ননর্নিক সমনৃি ও সমিা 
নর্নিি করা একটি িাস্তিিা ো মধয নর্উ ইয়কন  আঞ্চনিক অ্র্ননর্নিক উন্নয়র্ পনরষমদর 
অ্গ্রানধকার। অ্র্ননর্নিক অ্ন্তভুন নির জর্য এই ঘজাে, আমামদর কাউনিি এিং রাজয ও স্থার্ীয় 
সহমোগীমদর মাধযমম আমরা কাজ করনে এটি নর্নিি করমি ঘে এই প্রকেগুনি এই অ্ঞ্চমির পাাঁচটি 
রামজযর প্রনিটি মার্ুষমক উপকৃি করমি, সিার জর্য সুমোগ বিনর করমি।"  
  
ঘসম্বর্ের রে্াম্বেল ঘম িম্বলম্বের্, "অ্র্ননর্নিক অ্ন্তভুন নির জর্য এই ঘজাে, মধয নর্উ ইয়মকন  দারুণ 
কাজ করমে দানরদ্র্য সমসযার একানধক িাধামক ঘমাকামিিা করমি। আমামদর এিাকা এিং সম্প্রদাময়র 
িযিসা িৃনি সাহােয করার জর্য দী নমময়াদী সুমোমগ নিনর্ময়াগ শুধুমায ঘসই িাধাগুমিা অ্নিিম 
করার জর্য র্া িরং িযিসা িৃনধ এিং উত্পাদর্িীি সম্পদ গমি িুিমি সমিনািম উপায়। 53 িম 
ঘজিা জমুি নসরানকউস আরিার্ পােন র্ারনিপ (Syracuse Urban Partnership) এিং অ্র্যার্য দি 
এই কাজ করমে, এিং িামদর সমর্নর্ অ্িযাহি রািার জর্য আনম রামজযর কামে কৃিজ্ঞ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে উইবলয়াম এ. িারম্বে িম্বলম্বের্, "এগুমিা মধয নর্উ ইয়কন  সম্প্রদাময়র গুরুত্বপূণন 
নিনর্ময়াগ ো মার্ুষমক দানরদ্র্য ঘর্মক ঘির কমর আর্মি এিং সমৃনির সুমোগ বিনর কমর ঘদওয়ার 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/AEI_Round_2_Allocation_Recommendations_ESD.pdf


 

 

প্রমচষ্টার িৃনি কমর। 30 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর অ্র্নায়মর্, সম্প্রদাময়র ঘর্িৃিৃন্দ এিং স্থার্ীয় 
কমনকিন ারা প্রার্নমক বিিি নিক্ষার উন্ননি, চাকনরর প্রনিক্ষণ ও দক্ষিা নিকাি এিং র্িুর্  
িযিসা-িানণজয িনৃির সিাির্া িানিময় ঘিািার জর্য কমনসূনচ আরও ঘজারদার করমি সুমোগ 
পামির্। এই উমদযাগগুনি ভনিষযমির জর্য িাভিার্ সুনিধা প্রদামর্র সামর্ সামর্ িিন মামর্ দ্রুি 
সহায়িা প্রদার্ করমি পামর।"  
  
অোম্বসেবল সদসে গোবর বফঞ্চ িম্বলর্, "এগুমিা পনরেমী মার্ুমষর জর্য সনিযকামরর সুমোগ বিনর 
করার িক্ষযণীয় ও কাণ্ডজ্ঞার্ সহ প্রমচষ্টা। রামজযর নিনর্ময়ামগর জর্য আনম প্রিংসা করনে। ঘোে 
িযিসামক সমর্নর্ করা ঘর্মক প্রার্নমক বিিি নিক্ষা, আমামদর উদীয়মার্ প্রেনুি ঘসক্টমর নিনর্ময়াগ 
ঘর্মক ইিার্নিীপ ঘপ্রাগ্রাম প্রসানরি করা,এইগুনি এই ধরমর্র সমাধার্ ো মার্ষুমক অ্র্নপূণন ঘপিার 
জর্য প্রস্তুি কমর এিং দানরদ্র্ ঘর্মক ঘিনিময় মধযনিমির মমধয প্রমিি করার নসাঁিী প্রদার্ কমর।"  
  
সিংসদ সদসে পাম্বমলা হািার িম্বলর্, "সম্প্রদাময়র ঘর্িামদর সামর্ কাজ কমর এিং ওই একই 
সম্প্রদাময়র প্রনি স্বািন্ত্র্য নচনিি করা কমনসনূচ গমি ঘিািার মাধযমম অ্র্ননর্নিক অ্ন্তভুন নি  
দানরদ্র্য-নিমরাধী উমদযামগর জর্য ঘজাে এই দানরদ্র্য নিমরাধী পদমক্ষপগুমিা কােনকর এিং ঘেকসই 
হওয়ার সিাির্া িানিময় ঘদয়। েির্ অ্মর্ার্ডাগা কাউনিমি ঘপ্রাগ্রামমর সংিযা, নসরানকউমসর দনক্ষণ 
নদমকর মি এিাকায় অ্র্পুািহীর্ উচ্চ হামর দানরমদ্র্যর সমসযা উমেি কমর, এটি আমামদর দানরদ্র্য 
ঘিষ করার এিং র্িুর্ সমুোমগর মাধযমম আমামদর পনরিারমদর আনর্নকভামি স্বাধীর্ হমি সাহােয 
করার প্রনিশ্রুনি প্রদিনর্ কমর।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর উইবলয়াম বি. মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, " অ্যািাময়ি ফর ইমকার্নমক ইর্িুিমর্র এই 
দফার িারা অ্র্নানয়ি প্রকেগুমিা আিা করা হয় অ্র্ননর্নিক অ্সামমযর কর্া সরাসনরভামি িুমি ধমর 
পনরিিন র্ সৃনষ্ট করমি সাহােয করমি। এই অ্র্নানয়ি প্রকেগুনি হমে এমর্ সি ঘপ্রাগ্রাম ো মার্ুষমক 
ঘিিার সুমোগ ঘদয় এিং ঘসই পনরনস্থনিমক অ্নিিম করার সুমোগ কমর ঘদয়, ো িামদরমক আমরা 
ঘিনি উৎপাদর্িীি জীির্ োপর্ করার ঘর্মক িযাহি কমর। "  
  
সিংসদ সদসে আল োইপ িম্বলর্, "ঘসন্ট্রাি নর্উ ইয়মকন  আমরা ঘে িি চযামিমের মুমিামনুি হময়নে 
িার মমধয একটি হমিা প্রাজনন্মক দানরদ্র্য। এই ঘপ্রাগ্রামমর জর্য অ্র্নায়র্ এই চযামিেমক ঘমাকামিিা 
করমি সাহােয করমি এিং িিন মার্ প্রজন্মমক দানরমদ্র্যর এই চিমক ভাঙমি একটি িিাইময়র সুমোগ 
ঘদয়। আনম নিমিষভামি আর্নন্দি এই ঘদমি ঘে, অ্র্পময়ি কযানরয়ার সানভন মসস ও SYRUP-এর 
মমিা এই অ্সামার্য ঘপ্রাগ্রাম এই গুরুিরভামি গুরুত্বপূণন সহায়িা গ্রহণ করমে।"  
  
ওম্বর্ান্ডাগা কাউবি এবিবকউটিভ রায়ার্ মোকমাহর্ িম্বলর্, "আজ আমামদর সম্প্রদাময় দানরমদ্র্যর 
ঘমাকামিিার জর্য আমামদর প্রমচষ্টায় আমরকটি ইনিিাচক ধাপ ঘর্ওয়ামক নচনিি কমর। সাম্প্রনিক 
ির্য উদীয়মার্ হওয়ার িারা আমরা উৎসানহি হমিও, AEI-এর এই সাম্প্রনিক দফাো নর্িঃসমন্দমহ 
আমামদর অ্গ্রগনি গমি িুিমি সাহােয করমি। এই প্রমচষ্টায় িাাঁমদর অ্ংিীদানরমত্বর জর্য গভর্নর 
কুওমমা এিং িাাঁর টিমমক ধর্যিাদ জার্াই। একসামর্ কাজ কমর, আমরা নর্নিি করমি পানর ঘে 
দানরদ্র্য শুধু এক মুহূিন  সময় কামরার জর্য এিং জীিমর্র একটি উপায় র্য়।"  



 

 

  
ঘসরাবকউম্বজর ঘময়র ঘির্ ওয়ালে িম্বলর্, "সফিভামি মার্ুষ ও পনরিারমদর দানরদ্র্য ঘর্মক ঘির 
করমি সাহােয করার জর্য সরকার এিং সম্প্রদাময়র অ্ংিীদারমদর মমধয সামেসযপূণন এিং কােনকর 
সহমোনগিা প্রময়াজর্ হয়। অ্যািাময়ি ফর ইমকার্নমক ইর্িুির্ এই ধরমর্র অ্ংিীদানরত্ব অ্জন র্ করার 
জর্য গঠর্ এিং সম্পদ উভয়ই প্রদার্ কমর। AEI নসরানকউস িহর এিং ওমর্ান্ডাগা কাউনি িহরমক 
সাহােয করার জর্য একটি গুরুত্বপূণন ভূনমকা পাির্ কমরমে আমামদর সম্প্রদাময় দানরদ্র্য হ্রাস করমি 
অ্গ্রগনির জর্য, এিং আমরা গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাদ জার্াই িাাঁর অ্িযাহি সমর্নমর্র জর্য।"  
  
আঞ্চনিকভামি নর্িি AEI উমদযাগ স্বাস্থয ও নর্রাপিা সমসযার ঘমাকামিিার জর্য বিনর করা হয়, 
নর্রাপদ সােয়ী মূমিযর হাউনজং িামদর জর্য োমদর এটি প্রময়াজর্ এিং কমনজীির্ এিং প্রেুনিগি 
নিক্ষাগি সুমোগ িৃনির জর্য। ঘসই উমদযাগগুনিমক অ্গ্রানধকার ঘদওয়া হময়নেি ো বিনিষ্টয অ্ন্তভুন ি 
কমর ঘেমর্ নসমেম পনরিিন র্ সমবাধর্ করা, সােয়ী সমাধার্ প্রদার্ কমর ো িৃহির অ্নডময়ি িারা 
মাপমোগয, সহমোনগিা, অ্ংিীদানরত্ব এিং/অ্র্িা ঘজাে-নভনিক সমাধার্ এিং ঘেকসই সমাধামর্ ো 
অ্র্নাগমমর সময়সীমা ঘিষ হওয়ার পর নিদযমার্ র্াকমি।  
  
AEI অ্র্নায়মর্ প্রর্ম দফামক পুরস্কার প্রদামর্র পর ঘর্মক প্রনি িের 6.9 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার 
িরাদ্দ কমরমে, দইু িেমরর ঘিনি সমময়র এই প্রকেগুনির মমধয অ্মর্ক সফিভামি িাস্তিানয়ি হময়মে 
এিং ঘসন্ট্রাি নর্উ ইয়মকন র সিনয কনমউনর্টিমি পার্নকয গমি িুিমে। গি িের ধমর, ওমর্ান্ডাগা 
কাউনি এই র্িুর্ পমিনর পুরস্কামরর প্রস্তুনির জর্য এই অ্ঞ্চমির মাধযমম প্রেনুিগি কমনিািা অ্র্ুনিি 
হময়মে, োমি আমামদর অ্ঞ্চমি িাস করা অ্মর্মকর িারা মুমিামুনি হওয়া পনরিহমর্র িাধামক সাহােয 
কমর এমর্ অ্যানিমকির্গুনির উপর ঘজার ঘদওয়া হময়মে। অ্যানিমকির্ গ্রহণ িন্ধ হয় 13 ঘসমেবর, 
2019 এ, এিং এ িের কনমটি 72টি আমিদর্ প্রাপ্ত হময়মে।  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন র অগ্রগবি ত্বরাবিিকরণ  
  
আজমকর ঘ াষণা "ঘসন্ট্রাি নর্উইয়মকন র অ্গ্রগনি" এর সমূ্পরক, ো িনিিািী অ্র্ননর্নিক প্রিৃনি ও 
কনমউনর্টি নিকামির জর্য এই অ্ঞ্চমির সমনিি রূপমরিা। 2012 সাি ঘর্মক এই রাজয ইনিমমধযই 
6.3 নিনিয়র্ মানকন র্ ডিামররও ঘিনি নিনর্ময়াগ কমরমে ো নির্শ্ িাজামরর সুমোগ কামজ িানগময় 
উমদযািামদর িনিিািী কমর এিং অ্ন্তভুন নিমূিক অ্র্নর্ীনি বিনর কমর এই পনরকের্ার মূি নভনি 
স্থাপর্ কমরমে। িিন মামর্ ঘিকারত্ব কমম মহামন্দার সময় ঘর্মক সিননর্ম্ন পেনাময় ঘর্মম এমসমে; 
িযনিগি এিং কমপনামরে আয়কর নর্ম্ন পেনাময় রময়মে এিং িযিসা প্রনিিার্গুমিা নিকাি এিং 
নিনর্ময়ামগর জর্য গন্তিয নহমসমি নসরানকউজ, ওসঅ্ময়মগা এিং অ্িামর্নর মমিা জায়গা নর্িনাচর্ 
করমে।  
  
িিন মামর্, এ অ্ঞ্চি 2015 সামির নডমসবমর গভর্নর কুওমমা ঘ ানষি উিরাঞ্চমির পুর্রুজ্জীনিনিকরণ 
উমদযামগর মাধযমম 500 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর অ্ঙ্গরামজযর নিনর্ময়াগ সহমোনগিায় ঘসন্ট্রাি 
নর্উইয়মকন র অ্গ্রগনি ত্বরানিি করমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর নিনর্ময়াগ 
ঘিসরকানর িামির িযিসায়ীমদর 2.5 নিনিয়র্ মানকন র্ ডিামররও ঘিনি নিনর্ময়াগ করার জর্য 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-projects-be-funded-through-alliance-economic-inclusion-anti-poverty


 

 

উদ্দীপর্া ঘদমি - এিং অ্ঞ্চমির দানিিকৃি পনরকের্া অ্র্ুোয়ী আিা করা হমে ঘে 5,900 এর 
ঘিনি র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমি। আরও ির্য এিামর্ পাওয়া োমি।  
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