
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিরাবকউম্বে শুরু করা এম্পায়ার স্টেট দাবরদ্র্ে দরূীকরণ উম্বদোগ (EMPIRE 
STATE POVERTY REDUCTION INITIATIVE, ESPRI)-এর মাধ্েম্বম আবথনক িহায়তাপ্রাপ্ত 

প্রকল্পগুবলর কথা স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  

কবমউবর্টি-বভবিক প্রকল্প গ্রহণ করার ের্ে 10টি িংগঠর্ম্বক 1.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিবে 
স্টদওয়া হম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে এমর্ 10টি সংগঠর্ োরা এম্পাোর ঘেট 
িাদরদ্র্য িরূীকরণ উমিযামগর মাধ্যমম দসরাদকউজ দসটিমে কদমউদর্টি-দভদিক প্রকল্পগুম ামে অ্ংশগ্রহণ 
করমে োরা 1.7 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ামরর ঘেদশ অ্র্ন পামে। এইসে প্রকল্পগুদ  িাদরদ্র্য হ্রামসর জর্য 
এেং সমস্ত দর্উ ইেকন োসীর অ্র্ননর্দেক সুমোগসুদেধ্া েৃদির জর্য 16টি কদমউদর্টি দেকাশ 
স্থার্ীেভামে পদরচাদ ে ঘকৌশ মক সহােোর উমেমশয গভর্নমরর 25 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ামরর 
উমিযামগর প্রেযক্ষ ফ াফ ।  
  
"এই উমিযাগ কদমউদর্টিমক অ্র্ননর্দেক স্বাধ্ীর্ো অ্জন মর্ দর্ম্ন আমের র্েুর্ ইেকন োসীমির গাইড 
করার একটি পর্ তেদর করমে সাহােয কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই েহদেম র মাধ্যমম, 
দসরাদকউজ উন্নের্শী  মমড  দহমসমে অ্র্যার্য অ্ঞ্চম র সামর্ ঘোগ ঘিমে ো ঘেমটর কঠির্েম 
কমেকটি িগুনে এ াকাে িাদরদ্র্য দর্রসমর্ কােনকর। আদম এই প্রমচষ্টামক সাধ্ুোি জার্াই এেং ঘপ্রাগ্রাম 
ঘর্মক প্রাপ্ত ফ াফ  ঘিখার অ্মপক্ষাে র্াক াম।"  
  
"আমরা দর্উ ইেকন োসীমির িাদরদ্র্য ঘর্মক ঘের কমর আর্মে এেং সমগ্র ঘেমটর প্রদেটি কদমউদর্টির 
জীের্োত্রার মার্ উন্নেমর্র দিমক িদৃষ্ট দর্েি করদে", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। 
"এম্পাোর ঘেট িাদরদ্র্য িরূীকরণ উমিযাগ ঘর্মক প্রাপ্ত অ্র্নােমর্র মাধ্যমম, ইউর্াইমটড ওমে অ্ে 
ঘসন্ট্রা  দর্উ ইেকন  (United Way of Central New York) চাকদরর প্রদশক্ষণ ঘপ্রাগ্রাম, সাদভন মসস 
ফর এট-দরস্ক ইেুর্ এেং পদরেহর্ ও সাক্ষরোে সহােো প্রিামর্র মমো পদরদক্ষে ঘকৌশ গুম ামে 
দেদর্মোগ করমে সক্ষম হমে। দসরাদকউজ োদসন্দারা একটি উজ্জ্ব  ভদেষযে ঘিখমে পামে এেং এই 
ঘকৌশ গে দেদর্মোমগর জর্য ধ্র্যোি।"  
  
2016 সাম  গভর্নর এম্পাোর ঘেট পভাটিন  দরডাকশর্ উমিযামগর ঘ াষণা করার অ্ল্পকা  
পমরই,স্থার্ীে প্রোসগুদ  েত্ত্বােধ্ার্ করমে এেং ঘেট অ্র্ুিার্ পদরচা র্া করমে স্থার্ীে 
কােনসম্পাির্কারী ি  (টাস্ক ঘফাসন) গঠমর্র মাধ্যমম অ্যা মেদর্, দেংহযাাম্পটর্, িয ব্রঙ্কস, োমফম া, 



 

 

এ মাইরা, ঘহম্পমেড, ঘজমসটাউর্, দর্উো ন, র্াোগ্রা ফ স, ওদর্ওর্টা, ওদসউমগা, ট্রে, সাইরাকুজ, 
ইউটিকা এেং ওোটারটাউর্ ঘরাচোমর ঘোগিার্ কমরমে।  
  
এই টাস্ক ঘফাসনগুদ  অ্েযন্ত-চাদহিাদেদশষ্ট এ াকাগুদ  দচদিে করমে এেং িাদরমদ্র্যর মমধ্য েসোসকারী 
েযদিমির সংখযা হ্রাস করার জর্য দেদর্মোগ এেং অ্র্যার্য পদরেেন মর্র জর্য সপুাদরশ গঠর্ করমে। 
এই মুহূমেন  টাস্ক ঘফাসনগুদ , সরেরাহ করা অ্র্ন েযেহামরর মাধ্যমম, প্রর্ম পেনামে গঠিে িাদরদ্র্য 
হ্রাসকরণ পদরকল্পর্াগুদ র োস্তোের্ করমে আরম্ভ কমরমে।  
  
ইউর্াইমটড ওমে অ্ে ঘসন্ট্রা  দর্উ ইেকন  ইর্কমপনামরমটড, েৃহির দসরাদকউজ HOPE (Greater 
Syracuse HOPE)-এর পক্ষ ঘর্মক দসরাদকউমজ অ্র্নাের্ করমে, োর ফম  সাধ্ারণ  ক্ষয ও দর্মমর 
উপর দেদভন্ন ধ্রমর্র সংস্থামক সহমোদগো করার ক্ষমো রমেমে। দর্ম্ন আমের োদসন্দামির দশক্ষা, 
কমনসংস্থার্, োসস্থার্ ও স্বাস্থযজদর্ে উমেগ ঘেগুম া পূমেনই টাস্কমফাসন দচদিে কমরদে  ঘসই 
ঘক্ষত্রগুম ামে সহােো করার জর্য দসটি-দভদিক অ্ াভজর্ক প্রদেষ্ঠার্ কদমউদর্টি-দভদিক 
সংগঠর্গুম ার সমে চুদিেি হমে।  
  
এই সংস্থাগুদ  অ্ন্তভুন ি কমর:  
  

• িমবিত পবরচর্না স্টিিা (Coordinated Care Services), 325,000 মাবকন র্ ডলার - ঘেমকামর্া 
ড্রপআউট প্রদেমরাধ্ এেং দপোর ঘমন্টাদশপ ঘপ্রাগ্রামমর জর্য 11টি পদরোরমক অ্যাডমভামকট 
দর্মোমগ অ্মর্নর ঘোগার্ ঘিওো ো ঝুুঁ দকমে রমেমে এমর্ 150 জর্ দমড  সু্কম র দশক্ষার্ী 
এেং োমির পদরোরমক সহােো ঘসো প্রিার্ করমে।  
  

• বিট অোবডকের্ ইর্বেটিউট (Street Addiction Institute), 205,000 মাবকন র্ ডলার - 
দপোর ঘমন্টরদশপ ঘপ্রাগ্রামম অ্ংশগ্রহণকারী 150 জর্ দচদিে দশক্ষার্ীর জর্য একটি আফটার-
সু্ক  কমম্পামর্ন্ট তেদর করা ো োমির আমশপামশ ঘর্মক পাওো মার্দসক আ ােজদর্ে 
চযাম ঞ্জগুম া ঘমাকামে া করমে সাহােয করমে। সংগঠর্টি প্রচদ ে র্ে এমর্ দর্দেড় 
অ্যাকামডদমক ও আচরণগে হস্তমক্ষমপর মাধ্যমম ঘসই সমস্ত পদরমষো প্রিার্ করমে ো সু্ক  
উপদস্থদে, অ্যাকামডদমক পারফরমযান্স এেং পযামরন্ট সহােোর উন্নের্  টামে।  
  

• বপি ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (PEACE Inc.), 75,000 মাবকন র্ ডলার- ঘেমকামর্া জর্সমচের্োমূ ক 
কযামম্পইমর্ 100 জর্ দমদড  সু্কম র দশক্ষার্ীমক অ্ন্তভুন ি কমর ো োমির কামজর প্রস্তুদের 
িক্ষো োড়ামে সাহােয করমে, র্াগদরক প্রেদৃি েৃদি এেং আদর্নক সাক্ষরো ঘজারিার 
করমে। এোড়াও এই প্রকমল্পর উমেশয হমে অ্ংশগ্রহণকারীমির কদমউদর্টির সামর্ সম্পকন  
আরও ঘেদশ িঢ়ৃ করমে সাহােয করা।  
  

• স্টহাম স্টহডম্বকায়াটন ারি ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Home HeadQuarters, Inc.), 355,000 মাবকন র্ 
ডলার - দর্ম্ন ঘআর েযদিমির সাহােয করমে ঘরদভদর্উ এেং দেিযমার্ সম্পি ধ্মর রাখার 
অ্দেদরি দিমমর জর্য কােনকর দেকল্প তেদরমে সাহােয করার জর্য আদর্নক কাউমন্সদ ং 



 

 

প্রিার্ করা। এই প্রকমল্পর অ্ংশ দহমসমে, ঘকাম্পাদর্ একটি স্থার্ীে ঘেদডট ইউদর্েমর্র সামর্ 
চুদি করমে োরা জর্ে  দেষেক প্রদশক্ষমণ অ্ংশগ্রহণ কমর এমর্ েযদিমির সাহােয করার 
জর্য একজর্ আদর্নক উপমিষ্টা দর্মোগ করমের্ এেং ঘেপ-আপ ঋণ প্রিার্ করমের্।  
  

• বিরাবকউে র্থনইে কবমউবর্টি স্টিন্টার (Syracuse Northeast Community Center), 
100,000 মাবকন র্ ডলার - হাুঁটার িরূমের মমধ্য অ্ াভজর্ক ঘস্বোমসেক সুমোমগর মাধ্যমম 
অ্ংশগ্রহমণর অ্মোগয ো প্রর্াগে চাকদরর প্রদশক্ষণ ঘপ্রাগ্রাম ঘর্মক োি পড়া েযদিমির সাহােয 
করমে। এোড়াও, োমজটিং ও ঘেদডট সংমশাধ্মর্র উপর র্জর দিমে আদর্নক কাউমন্সদ ং 
করার েযেস্থা কমর। দসরাদকউজ র্র্নইে কদমউদর্টি ঘসন্টামরর সামর্ র্র্নইে হওম  
ঘডমভ পমমন্ট অ্যামসাদসমেশর্, ইর্কমপনামরমটড (Northeast Hawley Development 
Association, Inc.) ও ARISE চাইল্ড অ্যান্ড ফযাদমদ  সাদভন স (ARISE Child & Family 
Service)-এর অ্ংশীিারম ূক সম্পকন  গমড় উঠমে।  
  

• গুড লাইফ ইয়ুথ ফাউম্বেের্ (Good Life Youth Foundation), 100,000 মাবকন র্ ডলার - 
আদর্নক সাক্ষরো ও সুষম অ্র্ন েযেস্থাপর্া ঘশখামর্া োমে পদরোরগুম া সম্পি গড়মে ও 
আদর্নক দস্থদেশী ো অ্জন র্ করমে পামর। প্রদেটি র্দর্ভুি পদরোর সাে মামসর পাই মটর 
শুরুমে একটি ঘোট আকামরর ঘেদডট পামের্ ো োমির কামে প্রকাশ করা হমে েখর্ োরা 
আদর্নক সাক্ষরো মদডউ  সম্পন্ন কমর, ো হে সংরক্ষণ কমর অ্র্ো সমাম াচর্ামূ ক জীের্ 
খরচ কভার কমর।  
  

• SUNY বেক্ষাগত িুম্বর্াগ স্টকন্দ্র (SUNY Educational Opportunity Center), 150,000- 
িক্ষো দর্রূপর্ পরীক্ষা এেং িক্ষো ম ূযাের্, কমনজীের্ পদরকল্পর্া এেং চাকদরর ঘেসমমন্ট 
সহােোসহ দেদভন্ন দেসৃ্তে পদরমষোর জর্য িইু জর্ র্েুর্ কদমউদর্টি এর্মগজমমন্ট দেমশষজ্ঞ 
ঘোগ করমে সাহােয করার জর্য।  
  

• বিরাবকউে মম্বডল স্টর্ইিারহুড ফোবিবলটি (Syracuse Model Neighborhood Facility), 
183,000- কদমউদর্টি সংমোগকারীগুদ মক প্রদেদষ্ঠে করার জর্য, দর্জ দর্জ এ াকার মমধ্য 
প্রভামের মার্ুষ োরা অ্র্যার্য অ্দধ্োসীমির িাদরদ্র্য ঘর্মক োমির পর্ ঘর্দভমগট করমে 
সাহােয করমে পামরর্। সামাদজক সম্পি, চাদহিা ও সুমোগ-সদুেধ্া সম্পমকন  আরও গভীর 
ধ্ারণা প্রিামর্র জর্য কদমউদর্টি সংমোগকারীগুম া সরাসদর ঘর্টওোদকন ং এেং গণপ্রচামরর 
মাধ্যমম োমির এ াকাগুদ মক েুি করমে।  
  

• েিুবল স্টহামি অি বিরাবকউে (Jubilee Homes of Syracuse), 139,000- প্রেীণ, প্রদেেন্ধী 
এেং অ্র্যমির োমির কমনসংস্থার্ সংোন্ত পদরেহর্ পদরমষো ঘেগুম ার মমধ্য রমেমে কাজ, 
মুদি ঘিাকার্, ফামনাদস ঘর্মক ঔষধ্ ঘর্ওোর পর েুম  ঘর্ওো এেং দর্ধ্নাদরে প্রার্দমক ঘহ র্ 
ঘকোর অ্যাপমেন্টমমন্ট প্রমোজর্ োমিরমক রাইড সাদভন স প্রিার্ করমে েযেহৃে িইুটি ভযার্ 
েে করার জর্য, োমির।  
  



 

 

• ওয়ার্ডাগা কাউবন্টর স্টেচ্ছাম্বিিী আইর্েীিী প্রকল্প (Volunteer Lawyers Project of 
Onondaga County), 84,000-একটি পূণন সমমের অ্যাটদর্ন কমীমির আইদর্ সহােোর দেদভন্ন 
সমে অ্ংশগ্রহণকারীমির সহােো করার জর্য, ঘোট েযেসা তেদরসহ এেং অ্পরাধ্মূ ক 
ঘরকমডন র োরা সৃষ্ট কমনসংস্থামর্র োধ্া অ্পসারণ। অ্যাটদর্ন ড্রপ-ইর্ আইদর্ দিদর্ক তেদর 
এেং অ্র্যার্য ঘস্বোমসেক আইর্জীেী ো আইমর্র দশক্ষার্ী দর্মোমগর মাধ্যমম কাউমন্সদ ং 
িামেন্টমির সহােো করা হমে।  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেট অবফি অি স্টটম্পরাবর এে বডেোবিবলটি এবিম্বেন্স (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA) কবমের্ার মাইক স্টহইর্ িম্বলর্, "এই প্রকল্পগুদ  দর্ম্ন আমের 
অ্দধ্োসীমির সহােো এেং িাদরমদ্র্যর মূ  কারণগুদ  ঘমাকামে ার জর্য স্থার্ীেভামে উৎপাদিে িদৃষ্টর 
প্রদেদর্দধ্ে কমর। গভর্নর কুওমমা-এর ঘর্েৃমে, এই উমিযামগর মাধ্যমম োরা জর্মগাষ্ঠীর সামর্ 
সাধ্ারণভামে েুি দেষেগুম া দর্মে দচন্তাভাের্া করমে সাহােয করমে এেং মমড  তেদর করমে ো 
চূড়ান্তভামে আমরা কােনকর।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর স্টিম্বেটাবর অি স্টেট স্টরািার্া স্টরািাম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা উপ দি 
কমরমের্ ঘে, একটি কদমউদর্টির উন্নদে করমে হম , আমরা ঘসই সে কম ঘসৌভাগযশা ী 
অ্দধ্োসীমির সাহামেযর জর্য অ্েশযই সংস্থামর্র েযেস্থা করে। ঘেসে ঘ াকজর্ িাদরদ্র্যর হামে 
দর্পীদড়ে হমের্ োমির দিমক ESPRI সাহামেযর হাে োদড়মে দিমেমে, ো পদরেমেন  কদমউদর্টির 
েন্ধর্মক শিমপাি করমে, অ্দধ্োসীমির আত্মগমেনর অ্র্ুভূদে িার্ করমে এেং এ াকার মমধ্য এেং 
োইমর উভেমক্ষমত্রই েৃদির দেকাশ  টামে। এইগুদ  মহৎ কমনসূদচ, ো একটি সম অ্র্ননর্দেক মেিার্ 
প্রিামর্ সহােো করমে োমে আমরা সোই উন্নদে করমে পাদর।"  
  
স্টিরাবকউম্বের স্টময়র স্টির্ ওয়ালে িম্বলর্, "েদিও সম্প্রদে 2018 মাদকন র্ আিমশুমাদর েুযমরা 
আমমদরকার্ কদমউদর্টি সামভন  (U.S. Census Bureau American Community Survey) ঘর্মক 
প্রাপ্ত েমর্য ঘিখা োমে, দসরাদকউমজ িাদরমদ্র্যর হার 32.4% ঘর্মক কমম 30.5% হমেমে, োরপমরও 
আমামির ঘেশ কাজ করমে হমে। এম্পাোর ঘেট িাদরদ্র্য িরূীকরণ উমিযাগ ঘর্মক র্েুর্ অ্র্নাের্ 
আমামির দসটির সে সংগঠর্ িাদরদ্র্য ঘমাকাদে ার কাজ, দসরাদকউজমক উর্ধ্নমুখী ট্রামজমটাদর রাখমে 
সাহােয করমে।"  
  
স্টিম্বর্টর রিাটন  ই. এম্বন্টার্াবি II িম্বলর্, "এই উমিযাগগুদ র েহদেম র গুরুে িাদরদ্র্য হ্রামস 
দসরাদকউজ এ াকাে সেনত্র একটি অ্সাধ্ারণ প্রভাে ঘফ মে। োরা দর্মজমির ও পদরোমরর জর্য 
অ্মপক্ষাকৃে ভাম া একটি জীের্ তেদর করমে চার্, োমির সাহােয করমে এইসে কদমউদর্টি সংস্থা 
গুরুেপূণন ভূদমকা রামখ। এই ঘপ্রাগ্রামগুম া িক্ষো দেকাশ এেং োমির অ্দেদরি সহােো প্রমোজর্ 
োমির জর্য অ্র্ননর্দেক সমুোগ তেদর করমে চাে।"  
  
অোম্বিেবল িদিে পাম্বমলা স্টে. হান্টার িম্বলর্, "আমার অ্যামসম্বদ  দডদিমট িদরদ্র্ো ঘিমশর সেমচমে 
মারাত্মক দকেু। এই উমিযামগর মাধ্যমম, আদম আশাোিী ঘে আমরা দসরাদকউমজর সংকট কাটিমে 
উঠমে ো আমরা পদরোরমক আদর্নকভামে দস্থদেশী  এেং স্বাধ্ীর্ জীের্ োপর্ করমে ঘিমে। 



 

 

প্রদেদর্দধ্ দহমসমে আমার সমে জমুড়, আদম অ্মর্ক প্রদেষ্ঠামর্র সামর্ কাজ কমরদে োরা এই 
উমিযামগর উপর সমন্বে সাধ্র্ করমে এেং আদম আত্মদেশ্বাসী ঘে োমির অ্ংশীিাদরে দর্মে আমরা 
আমামির কদমউদর্টির জর্য দেস্মেকর ফ াফ   াভ করে।"  
  
অোম্বিেবল িদিে উইবলয়াম মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "মধ্য দর্উ ইেকন  োর সমাজমক শদিশা ী করমে 
এেং ঘে দেষেগুম া েযাপক িাদরমদ্র্যর দিমক দর্মে োমে ো কদমমে আর্মে েিপদরকর। গভর্নমরর 
এম্পাোর ঘেট িাদরদ্র্য িরূীকরণ অ্র্নাের্ এই চযাম ঞ্জ গ্রহমণ সফ  স্থার্ীে অ্ াভজর্ক সাহােয 
করমে এেং চাদহিাসম্পন্ন জর্সংখযার একটি েৃহির অ্ংমশর দর্কট ঘপৌুঁেমে।"  
  
স্টিম্বর্টর রে্াম্বচল স্টম িম্বলম্বের্, "দসরাদকউজ ঘিমশর অ্র্যেম িদরদ্র্েম শহর দহমসমে স্থার্ ঘপমেমে। 
এই সম্প্রিােমক ভাম াোমস এেং িাদরদ্র্য ঘমাকামে াে, েমেধ্নমার্ চাকুদর ও সমাজ গঠমর্ ভাম ার 
জর্য এটি পদরেেন র্ করমে  ড়াই করমে এমর্ অ্মর্ক মার্ুমষর এটি আোসস্থ । আমরা উৎসাহ 
পদরেেন র্ ঘিখমে শুরু করদে এেং ঘসই গদেমক সমর্নর্ করমে হমে। প্রদেমেশীমির সমে সরাসদর 
কাজ করা অ্মর্ক ঘগাষ্ঠী রমেমে, োমির োড়া শহমরর উত্থার্ হমে র্া। এটা দেস্মেকর ঘে গভর্নর 
কুওমমা এই সংস্থাগুম ামে 1.7 দমদ ের্ মাদকন র্ ড ামরর ঘেদশ েরাে দিমেমের্ এেং আদম 53 েম 
দসমর্ট দডদিমট িাদরদ্র্য ঘমাকামে াে আমামির অ্েযাহে অ্ংশীিাদরমের জর্য প্রেযাশাে রমেদে।"  
  
অলাভের্ক প্রবতষ্ঠার্গুবলর আন্তঃিংস্থার স্টকাঅবডন ম্বর্টর ফ্র্োর্ িাম্বরনট িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার 
িাদরদ্র্য ও উপাজন র়্ তেষমমযর মূ  কারণগুদ  ঘমাকাদে া করার সফ  প্রোসমক ESPRI চাদ মে 
োমে। ESPRI-এর মাধ্যমম, গভর্নর কুওমমা কম উপাজন র্শী  দর্উ ইেকন  োদসন্দামির অ্র্ননর্দেক ও 
সামাদজক গদেশী ো অ্জন মর্র জর্য ঘে োধ্াগুদ  সম্মুখীর্ হমে হমেমে ঘসগুদ  িরূীভূে করার 
ঘকৌশ গুদ  পদরকল্পর্া করার জর্য ক্ষমো প্রিার্ কমরমের্। এটি একটি উমিজর্াপূণন মুহূেন  ঘকর্র্া 
দসরাদকউমজর র্াগদরকরা োস্তে ফ াফম র জর্য একমত্র কাজ করমের্। স্বেন্ত্র দসমেম পদরেেন র্ 
করার প্রকল্প আজ চা  ুহমেমে এটি ঘেট জমুড় সমস্ত 16টি ESPRI এ াকাসমূমহ কাজ সম্পন্ন করার 
একটি চমৎকার উিাহরণ। আমরা দসরাদকউমজর স্থার্ীে ঘর্েৃমের কামজর প্রশংসা কদর এেং 
দসরাদকউমজর পদরোরগুদ র জীেমর্ এই প্রমচষ্টার প্রভাে ঘিখার প্রেযাশা কদর।"  
  
িৃহির িাইরাইউে স্টহাপ এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর ওিা বি স্টকটর্ িম্বলর্, "আমরা অ্স্থােী এেং 
প্রদেেন্ধী সহােো অ্দফস (OTDA) এেং গভর্নর অ্দফস কেৃন ক আমামির কামে ঘে সুমোগ রমেমে 
ো দর্মে আমরা ঘরামাদঞ্চে। ESPRI ফাদন্ডং আমামির সংস্থা এেং সরকাদর সহমোগীমির ঘেৌর্ ও 
উদ্ভাের্ী ঘকৌশম র সামর্ ঘকন্দ্রীভূে িাদরমদ্র্র ঘমাকামে ার একটি সুমোগ দিমেমে। দসরাদকউমজর 
অ্দধ্োসীরা োরা েেন মামর্ অ্দভজ্ঞ ো িাদরমদ্র্যর অ্দভজ্ঞো অ্জন র্ কমরমের্ ঘসই ঘকৌশ গুদ  
দসরাদকউজ অ্দধ্োসীমির োরা প্রকাদশে চাদহিার প্রদেফ র্। আমামির অ্ংশীিাদরে আদর্নক 
পদরকল্পর্া, সামাদজক উমিযািার ঘক্ষমত্র প্রমোজয। োদসন্দামির মমধ্য দেমশষ চাদহিা সম্পন্ন দশশুমির 
জর্য ট্রমা ঘরসপন্স প্রিার্ করা হে।"  
  
বিরাবকউে কমর্ কাউবন্সল স্টপ্রবিম্বডন্ট এিং বিরাবকউে স্টহাপ িহ-িভাপবত স্টহম্বলর্ হাডির্ 
িম্বলর্, "আদম গভর্নর কুওমমা-ঘক ধ্র্যোি জার্াদে এই চমৎকার সুমোমগর জর্য োমে আমামির 



 

 

কদমউদর্টির সেমচমে জটি  চাদহিার কর্া ে া োে এেং ঘোঝার জর্য ঘে আমরা একটি সমদন্বে 
পদরকল্পর্া োড়া িাদরদ্র্য হ্রাস করমে পাদর র্া। ESPRI ফাদন্ডং আমামির এই সম্পি প্রিার্ কমর 
র্ামক, োর মাধ্যমম আমরা িাদরমদ্র্যর মমধ্য েসোসকারী ঘ াকমির োমির পদরোরমক সাহােয করার 
এেং োমির জীের্োত্রার উন্নদে করার সুমোগ ঘিওোর জর্য দসরাদকউজ এ াকার সেনত্র দেদভন্ন 
সংস্থার সামর্ সহমোদগো করমে চাই।"  
  
ইউর্াইম্বটড ওম্বয় অি স্টিন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন র স্টপ্রবিম্বডন্ট র্োবন্স কর্ন ইইটর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা-
এর এম্পাোর ঘেট িাদরদ্র্য িরূীকরণ উমিযামগর প্রদে ধ্র্যোি জাদর্মে ঘেসে প্রকল্প োস্তোের্ করা 
হমে, ঘসগুম া আমামির কদমউদর্টির মার্ুষমক িাদরদ্র্য সীমার কারণ দহমসমে দচদিে কমর এমর্ 
দেষে েুম  ধ্মর উদ্ভাের্ী র্েুর্ উপাে। দশশু ও োমির পদরোমরর সামর্ কাজ করা, ট্রমার 
েযাপামর উমেখ করা, জর্ে  উন্নের্ ও স্থােীমে সহােো, কামজ োোোে, আদর্নক দস্থদেশী োর 
পমর্ মার্ুষমক সাহােয করা এেং আইর্গে দেষে সমাধ্ামর্র জর্য সক  মার্ষুমক অ্র্ননর্দেকভামে 
স্বাে ম্বী হমে এদগমে োওোর সুমোগ প্রিার্ করা এেং সাফম যর দিমক োত্রা। দসরাদকউমজর মার্ুমষরা 
সদেযকামরর সমাধ্ার্ প্রিার্ করমে একত্র হমেমের্ এেং আমরা এই প্রমচষ্টার অ্ংশীিার হমে ঘপমর 
গদেনে।"  
  
গভর্নমরর কমনসূদচর সামর্ আপমডট দর্মে আম াচর্া করমে, প্রমের উির দিমে এেং স্থার্ীে 
সরকারমক অ্ াভজর্ক প্রিার্কারী এেং েযেসাদেক ঘগাষ্ঠীগুদ র সামর্ সংেুি করমে 2017 সাম  
দর্উ ইেকন  ঘেট অ্দফস অ্ফ ঘটমম্পারাদর অ্যান্ড দডজােযাদ টি অ্যাদসসমটন্স, দর্উ ইেকন  ঘেট ঘহামস 
অ্যান্ডকদমউদর্টি দরদর্উেযা  (New York State Homes and Community Renewal) এেং দর্উ 
ইেকন  ঘেট গ্রান্টস অ্যান্ড দরফমন টিম (New York State Grants and Reform Team) সহ 
গভর্নমরর অ্ াভজর্ক সমন্বে ইউদর্ট (Nonprofit Coordination Unit) ঘেট জমুড় দ মসদর্ং 
ঘসশমর্র আমোজর্ কমরদে । অ্েদশষ্ট কদমউদর্টিগুদ  োমির স্থার্ীে সুপাদরশগুদ  কােনকর করার 
দেদভন্ন পেনামে রমেমে এেং আসন্ন মাসগুদ মে োরা োমির দর্জস্ব িাদরদ্র্য দর্রসর্ পদরকল্পর্া ঘ াষণা 
করমে আশা করা হমে।  
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