
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এলাকায় (NIAGARA FALLS) শুরু হম্বত যাওয়া এম্পায়ার 

স্টেট দাবরদ্র্ে হ্রাসকরণ উম্বদোম্বগর (EMPIRE STATE POVERTY REDUCTION INITIATIVE, 

ESPRI) মাধ্েম্বম অর্নাবয়ত প্রকল্পগুবলর স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  

536,000 মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিবে স্টেট অর্নায়র্ সমর্নর্ বর্ম্বয় েয়টি স্টপ্রাগ্রাম শুরু হম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এলাকায় ছয়টি প্রকমের ঘ াষণা দিমলর্ যার অ্র্নায়র্ করমে 

এম্পায়ার ঘেট িাদরদ্র্য হ্রাসকরণ উমিযাগ, যা হল িাদরদ্র্য হ্রাসকরণ ও সকল দর্উ ইয়কন োসীর জর্য অ্র্ননর্দতক 

সুমযাগ েৃদি করার জর্য স্থার্ীয়-দভদিক ঘকৌশল দেকাশ করতে  16টি কদমউদর্টিমক সাহাযয করার জর্য 
গভর্নমরর 25 দমদলয়র্ মাদকন র্ ডলার মূমলযর ঘপ্রাগ্রাম।  

  

"ঘেমটর িাদরদ্র্য হ্রাসকরণ উমিযামগর কারমণ স্থার্ীয় কদমউদর্টিসমূহ শদি পায় মার্ুষমক এমর্ সুমযামগর েযেস্থা 
কমর দিমত যার মাধ্যমম তারা িাদরমদ্র্যর পর্ ঘর্মক ঘের হময় এমস অ্র্ননর্দতক স্বাধ্ীর্তার দিমক অ্গ্রসর হমে", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এইসে উদ্ভাের্ী ঘপ্রাগ্রামমর ইদতোচক ফল ঘিখার জর্য আদম উন্মখু হময় আদছ এেং 
র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এলাকামক সাধ্ুোি জার্াদি তামির কদমউদর্টির সকল সিসযমক সফল হওয়ার সরঞ্জাম দিমত 

পারা দর্দিত করমত তামির কামজর জর্য।"  

  

"আমামির এম্পায়ার ঘেট িাদরদ্র্য হ্রাসকরণ উমিযামগর অ্ংশ দহসামে, আমরা িাদরমদ্র্যর জটিল সমসযা ঘযগুদল 

অ্মর্ক দর্উ ইয়কন োসীর জীেমর্ অ্দেরাম প্রভাে ঘফলমছ ঘসগুদলর ঘমাকাদেলা করমত ঘেট জমু়ে 

কদমউদর্টিগুদলমক আদর্নক অ্র্ুিার্ দিদি", স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলর্। "আমরা এদেষয়টি 

দর্দিত করমত চাই ঘয, ঘযসে ঘলাকজর্ িদরদ্র্তার মমধ্য জীের্যাপর্ কমরর্, তারা যামত আরও একটু ঘেদশ 

দস্থদতশীল অ্েস্থায় র্াকমত পামরর্ তার জর্য সহায়তা করমত প্রময়াজর্ীয় সুমযাগ ও সংস্থার্ ঘিওয়া হয়। র্ায়াগ্রা 
জলপ্রপাত এলাকায় িদরদ্র্তা হ্রাসকরমণর কমনসূদচ ো ঘপ্রাগ্রামম এই দেদর্ময়াগ পদিম দর্উ ইয়মকন র অ্দধ্োসীমির 

জর্য উন্নততর অ্র্ননর্দতক সমুযাগসুদেধ্া প্রিার্ করমে।"  

  

2016 সামল গভর্নর এম্পায়ার ঘেট পভাটিন  দরডাকশর্ উমিযামগর ঘ াষণা করার অ্েকাল পমরই,স্থার্ীয় 

প্রয়াসগুদল তত্ত্বােধ্ার্ করমত এেং ঘেট অ্র্ুিার্ পদরচালর্া করমত স্থার্ীয় কাযনসম্পাির্কারী িল (টাস্ক ঘফাসন) 
গঠমর্র মাধ্যমম অ্যালমেদর্, দেংহযাাম্পটর্, িয ব্রঙ্কস, োমফমলা, এলমাইরা, ঘহম্পমেড, ঘজমসটাউর্, দর্উো ন, 
র্ায়াগ্রা ফলস, ওদর্ওর্টা, ওদসউমগা, সাইরাকুজ, ট্রয়, ইউটিকা এেং ওয়াটারটাউর্ ঘরাচোমর ঘযাগিার্ 

কমরমছ।  

  

প্রার্দমকভামে, এই টাস্ক ঘফাসনগুদল অ্তযন্ত-চাদহিাদেদশষ্ট এলাকাগুদল দচদিত করমে এেং িাদরমদ্র্যর মমধ্য 
েসোসকারী েযদিমির সংখযা হ্রাস করার জর্য দেদর্ময়াগ এেং অ্র্যার্য পদরেতন মর্র জর্য সুপাদরশ গঠর্ 



 

 

করমে। এখর্, এই টাস্ক ঘফাসনগুদল, ESPRI অ্র্ুিামর্র েযেহামরর মাধ্যমম, প্রর্ম পযনাময় গঠিত িাদরদ্র্য 
হ্রাসকরণ পদরকের্াগুদলর রূপায়র্ করমত আরম্ভ কমরমছ।  

  

র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এলাকায় অ্র্নায়মর্র জর্য ঘযই ছয়টি ঘপ্রাগ্রাম অ্র্ুমমাদিত হময়মছ ঘসগুদল হল:  

  

অরবলন্স র্ায়াগ্রা BOCES, 257,250 মাবকন র্ ডলার - দলটামরদস ঘজার্ (Literacy Zone) ঘপ্রাগ্রামটি 

দশক্ষামূলক মূলযায়র্ এেং প্রদতকারমূলক দশক্ষা ঘপ্রাগ্রাম প্রিার্ করমে। ঘযসে অ্ংশগ্রহণকারী BOCES 

ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম ঘভামকশর্াল প্রদশক্ষণ লাভ করমত আগ্রহী দকন্তু তার জর্য প্রময়াজর্ীয় তহদেল ঘর্ই, তামির 

জর্য েৃদির েযেস্থা র্াকেে ।  

  

ইসাইয়া 61 প্রকল্প (Isaiah 61 Project), 157,170 মাবকন র্ ডলার - এই ঘপ্রাগ্রামটি দর্মনাণমক্ষমে চাকদর 

পাওয়ার জর্য দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ প্রিার্ করমে। 400- ন্টার একটি ঘপ্রাগ্রাম অ্ংশগ্রহণকারীমির ঘেণীকমক্ষ দশক্ষা 
িার্ করমে, একইসামর্ হামত-কলমম কামজর প্রদশক্ষণও প্রিার্ করমে র্ায়াগ্রা জলপ্রপামতর খাদল োদ়েসমূহ 
পুর্েনাসমর্র মাধ্যমম।  

  

ইবর কাউবন্টর িড় ভাই িড় স্টিার্ (Big Brothers Big Sisters of Erie County), 22,000 

মাবকন র্ ডলার - কারাোমসর পর কদমউদর্টিমত ঘফরত আসা েযদিমির জর্য একটি ঘমন্টদরং ঘপ্রাগ্রাম যা 
তামির স্বাভাদেক জীেমর্ খাপ খাইময় দর্মত এেং কামজর ঘক্ষমে প্রমেশ করমত সাহাযয করমে।  

  

বলটাম্বরবস বর্উ ইয়কন  িাম্বেম্বলা-র্ায়াগ্রা (Literacy New York Buffalo-Niagara), 19,965 

মাবকন র্ ডলার - ঘযসে অ্ংশগ্রহণকদর চতুর্ন-ঘগ্রমডর কম পযনাময় প়েমত পামর তামির দশক্ষামূলক সমর্নর্ প্রিার্ 

করা হমে, যার ফমল তারা অ্দতদরি দশক্ষা ও প্রদশক্ষমণর জর্য আমরা ভামলাভামে প্রস্তুত হমত পারমে।  

  

িাম্বেম্বলার স্টভাক্তা স্টেবডট কাউম্বন্সবলিং স্টসিা (Consumer Credit Counseling Services of 

Buffalo), 15,000 মাবকন র্ ডলার - োমজট ততদর, ঘির্া সংক্রান্ত আমলাচর্া এেং সম্পি ততদরর উৎসাহ 
প্রিার্মক ঘকন্দ্র কমর অ্র্ননর্দতক স্বাক্ষরতা প্রদশক্ষণ প্রিার্ করা হমে। এছা়োও অ্ংশগ্রহণকারীরা েযাঙ্ক 

অ্যাকাউন্ট খুলমে যামত তারা ঘচক ঘর্মক র্গি উমিালর্ ঘসোর মাধ্যমম অ্প্রময়াজর্ীয় খরচ করা ঘর্মক দেরত 

র্ামক এেং সঞ্চময়র জর্য টাকা সদরময় রাখার পদরকের্া কমর।  

  

র্ায়াগ্রা বিশ্ববিদোলয় (Niagara University), 65,000 মাবকন র্ ডলার - দেশ্বদেিযালয়টি ক্রমাগত 

উমিযামগর জর্য মূলযায়র্ ঘসো দিমত র্াকমে, কারণ স্থার্ীয় উমিযামগর অ্গ্রগদত, সাফলয ও েযর্নতা পদরমাপ 

করার জর্য একটি স্বাধ্ীর্, তৃতীয়-পক্ষ মূলযায়র্কারী র্াকা খুেই গুরুত্বপূণন।  

  

এছা়োও ESPRI তহদেমলর প্রশাসদর্ক িাদয়ত্ব পালমর্র জর্য কদমউদর্টির দ্বারা দর্েনাদচত কযার্দলক চযাদরটিস 

(Catholic Charities) 350,000 মাদকন র্ ডলামরর ঘেদশ অ্র্ন ঘপময়মছ সে েয়মসর মার্ুষমক চাকদরর জর্য 
প্রস্তুত কমর প্রদশক্ষণ ঘিওয়ার জর্য এেং চাকদর পাওয়ার ঘক্ষমে সমর্নর্ করার জর্য। এছা়োও কযার্দলক 

চযাদরটিস এইসে প্রকমের ঘরফামরলসমূহ সমন্বয় করমে একজর্ ESPRI ঘকয়ার সমন্বয়কারী এেং ESPRI 

ঘকয়ার েযেস্থাপমকর মাধ্যমম, যারা এইসে ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম অ্ংশগ্রহণকারীমির সাহাযয সহমযাদগতা করমে।  

  



 

 

বর্উ ইয়কন  স্টেট অবেস অে স্টটম্বম্পারাবর অোন্ড বডজািোবলটি অোবসসম্বটন্স (New York State 

Office of Temporary and Disability Assistance) কবমের্ার সামমু্বয়ল বড. রিাটন স 

িম্বলর্, "িাদরদ্র্য ঘর্মক অ্দতক্রম করার পমর্ ঘয োধ্াগুদল আমস তা প্রদতটি কদমউদর্টির ঘক্ষমে দভন্ন দভন্ন 

প্রকামরর এেং এইসে স্থার্ীয়ভামে সষৃ্ট িদৃষ্টভঙ্গী প্রদতটি কদমউদর্টির প্রময়াজমর্র ঘমাকাদেলার উমেমশয 
পদরকের্া করা হময়মছ। ESPRI-এর মাধ্যমম গভর্নর কুওমমা একটি মমডমলর দেকাশ  টিময়মছর্ ঘযটি স্থার্ীয় 

ঘর্তামিরমক সেমচময় কাযনকরী উপাময় িাদরমদ্র্যর মূল কারণগুদল ঘমাকামেলা করার ক্ষমতা প্রিার্ কমর।"  

  

বর্উ ইয়কন  স্টেট স্টসম্বেটাবর অে স্টেট স্টরাসার্া স্টরাসাম্বডা িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমা উপলদি কমরমছর্ 

ঘয, একটি  কদমউদর্টির উন্নদত করমত হমল, আমরা ঘসই সে কম ঘসৌভাগযশালী অ্দধ্োসীমির সাহামযযর জর্য 
অ্েশযই সংস্থামর্র েযেস্থা করে। ঘযসে ঘলাকজর্ িাদরদ্র্যর হামত দর্পীদ়েত হমির্ তামির দিমক ESPRI 

সাহামযযর হাত োদ়েময় দিময়মছ, যা পদরেমতন  কদমউদর্টির েন্ধর্মক শিমপাি করমছ, অ্দধ্োসীমির আত্মগমেনর 

অ্র্ুভূদত িার্ করমছ এেং এলাকার মমধ্য এেং োইমর উভয়মক্ষমেই েৃদির দেকাশ  টামি। এইগুদল মহৎ 

কমনসূদচ, যা একটি সম অ্র্ননর্দতক ময়িার্ প্রিামর্ সহায়তা করমে যামত আমরা সোই উন্নদত করমত পাদর।"  

  

অলাভজর্ক প্রবতষ্ঠার্গুবলর আন্তসিংস্থার স্টকাঅবডন ম্বর্টর ফ্র্োর্ িাম্বরনট িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার িাদরদ্র্য 
ও উপাজন র়্ তেষমমযর মূল কারণগুদল ঘমাকাদেলা করার সফল প্রয়াসমক ESPRI চাদলময় যামি। ESPRI-এর 

মাধ্যমম, গভর্নর কুওমমা কম উপাজন র্শীল দর্উ ইয়কন  োদসন্দামির অ্র্ননর্দতক ও সামাদজক গদতশীলতা অ্জন মর্র 

জর্য ঘয োধ্াগুদল সম্মুখীর্ হমত হময়মছ ঘসগুদল িরূীভূত করার ঘকৌশলগুদল পদরকের্া করার জর্য ক্ষমতা প্রিার্ 

কমরমছর্। এটি একটি উমিজর্াপূণন মুহূতন  ঘকর্র্া র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এলাকার র্াগদরকরা োস্তে ফলাফমলর জর্য 
একমে কাজ করমছর্। স্বতন্ত্র দসমেম পদরেতন র্ করার প্রকে আজ চালু হময়মছ এটি ঘেট জমু়ে সমস্ত 16টি 

ESPRI এলাকাসমূমহ কাজ সম্পন্ন করার একটি চমৎকার উিাহরণ। আমরা র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এলাকার 

স্থার্ীয় ঘর্তৃমত্বর কামজর প্রশংসা কদর এেং এই এলাকার পদরোরগুদলর জীেমর্ এই প্রমচষ্টার প্রভাে ঘিখার 

প্রতযাশা কদর।"  

  

র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত ESPRI এর প্রকল্প পবরচালক স্টজেরি  বপম্বরার্ িম্বলর্, "ESPRI-এর জর্য 
আমামির স্থার্ীয় পদরকের্া োস্তমে পদরণত হমত যামি র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এলাকায় োস করমছ এেং কাজ করমছ 

এমর্ 100-এরও ঘেদশ দর্মেদিত অ্ংশীিামরর সদম্মদলত প্রমচষ্টায়। আমামির কদমউদর্টিমত িাদরদ্র্য হ্রাসকরমণর 

জর্য গভর্নমরর অ্ঙ্গীকামরর জর্য আমরা কৃতজ্ঞ এেং েযদিমির িাদরমদ্র্যর পর্ ঘর্মক ঘটকসই কযাদরয়ামরর পমর্ 

দর্ময় ঘযমত তামির সাহাযয করার জর্য এই উমিযামগর োস্তোয়র্ পযনায় ঘিখার জর্য খুেই উৎসুক হময় আদছ।"  

  

বসম্বর্টর রিাটন  বজ. ওটন  িম্বলর্, "যারা দর্মজমির ও পদরোমরর জর্য অ্মপক্ষাকৃত ভামলা একটি জীের্ ততদর 

করমত চার্, তামির সাহাযয করমত এইসে কদমউদর্টি সংস্থা গুরুত্বপূণন ভূদমকা রামখ। আমামির ঘেটমক এই 
ধ্রমর্র ঘপ্রাগ্রামম, ঘযগুদল অ্র্ননর্দতক সুমযাগ ততদর কমর এেং যামির প্রময়াজর্ তামির চাকদরর িক্ষতা দেকামশ 

সহায়তা কমর, দেদর্ময়াগ করমত ঘিখা খেু আশাপ্রি। আমামির ঘেমট িাদরদ্র্য হ্রাস করমত, কদমউদর্টি 

ঘপ্রাগ্রামগুদলর অ্েযাহত ঘেট এমজদির সমর্নর্ িরকার, ঘযমর্টি আমরা এখামর্ ঘিমখদছ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে এম্বেম্বলা স্টমাবরম্বর্ম্বলা িম্বলর্, "প্রদতোর যখর্ গভর্নর আমামির কদমউদর্টির সেমর্মক 

িেুনলমির সাহাযয করার জর্য িাদরদ্র্য উমিযাগ অ্র্নায়র্ করার প্রময়াজর্ীয়তা েুঝমত পামরর্, আদম খুেই আর্দন্দত 

হই। পদিম দর্উ ইয়কন  জমু়ে এই ঘপ্রাগ্রামগুদল েযাপক প্রভাে ঘফলমে।"  

  



 

 

র্ায়াগ্রা কাউবন্টর বিধ্ার্সভার সভাপবত কীর্ মোকর্ল িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা কাউদন্ট গভর্নর কুওমমামক 

তার িাদরদ্র্য হ্রাসকরণ ঘপ্রাগ্রামমর জর্য আন্তদরক ধ্র্যোি জার্ামি, কারণ এটি অ্র্ননর্দতক সুমযাগ েৃদি করমে 

এেং মার্ুমষর জীেমর্ ইদতোচক পদরেতন র্ দর্ময় আসমে। এইসে প্রমচষ্টামক সামর্ে  অ্গ্রসর হমত ঘিখমত এেং 
মার্ুষমক িাদরদ্র্য ঘর্মক ঘের হময় সে-দর্ভন রতার পর্ খুুঁমজ ঘপমত ঘিখার জর্য আমরা উৎসুক হময় আদছ।"  

  

র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত েহম্বরর স্টময়র পল ডাইোর িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, োমফমলা-র্ায়াগ্রা 
অ্ঞ্চল জমু়ে র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃদষ্ট হময়মছ। দকন্তু িী নদির্ ধ্মর ঘেকার ো প্রায়-ঘেকার র্াকা মার্ুষমির এইসে 

চাকদর পাওয়ার জর্য গুরুত্বপূণন িক্ষতা অ্জন র্ করমত হমে। আমামির পদিম দর্উ ইয়মকন র অ্র্ননর্দতক দেকামশ 

ঘকউ যামত দপদছময় র্া র্ামক তা দর্দিত করমত গভর্নর ঘয কাজ কমরমছর্ তার জর্য আমরা তামক সাধ্ুোি 

জার্াই।"  

  

গভর্নমরর ESPRI কমনসূদচর সামর্ আপমডট দর্ময় আমলাচর্া করমত, প্রমের উির দিমত এেং স্থার্ীয় সরকারমক 

অ্লাভজর্ক প্রিার্কারী এেং েযেসাদয়ক ঘগাষ্ঠীগুদলর সামর্ সংযুি করমত গত েছর ঘেট জমু়ে অ্র্ুদষ্ঠত 

কমর্াপকর্র্মলূক তেঠক দর্উ ইয়কন  ঘেট অ্দফস অ্ফ ঘটমম্পারাদর অ্যান্ড দডজােযাদলটি অ্যাদসসমটি, দর্উ 

ইয়কন  ঘেট ঘহামস অ্যান্ডকদমউদর্টি দরদর্উয়যাল (New York State Homes and Community 

Renewal) এেং দর্উ ইয়কন  ঘেট গ্রান্টস অ্যান্ড দরফমন টিম (New York State Grants and Reform 

Team) সহ গভর্নমরর অ্লাভজর্ক সমন্বয় ইউদর্ট (Nonprofit Coordination Unit)। আসন্ন মাসগুদলমত 

তামির দর্জস্ব িাদরদ্র্য দর্রসর্ পদরকের্া ঘ াষণা করমত অ্েদশষ্ট ESPRI-কদমউদর্টিগুদল তামির স্থার্ীয় 

সুপাদরশগুদল কাযনকর করমত উন্নয়মর্র দেদভন্ন পযনাময় রময়মছ এেং তা প্রতযাদশত।  

  
###  
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