
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/14/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অলাভজর্ক বেল্পকলা ও সাাংসৃ্কবিক সাংস্থা এিাং বেল্পীম্বের জর্ে অর্ুোর্ িহবিম্বল 
105 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার ঘ াষণা কম্বরর্  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেট কাউবিল অর্ েে আটন স সামঞ্জসেম্ব াগে িহবিম্বলর চার রাউন্ড সরিরাহ কম্বর  

লাইভ পারফরমোি গ্রান্টম্বসর জর্ে আম্বিের্ 16 জরু্ িুধিাম্বর চালু হম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট র্াউনিল অ্র্ দ্য আটন মের (New York State 
Council on the Arts, NYSCA) মাধ্যমম গুরুত্বপূর্ন নিল্পর্লা ও োাংসৃ্কনির্ িহনিমল 105 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলামরর প্রাপযিা স্ট াষর্া র্মরমের্, যার মমধ্য রময়মে প্রায় স্টময়াদ্ী লাইভ পারফরমযািমর্ 
আধ্ুনর্র্ীর্রর্ র্রার এর্টি র্মনেূনি যা িুধ্িার আমিদ্মর্র জর্য িাল ুহমি। এই অ্র্ুদ্ার্গুনল 
নিল্পর্লা খামির COVID-19 স্টেমর্ িহু-িেমরর পুর্রুদ্ধামর েহায়িা র্রমি এিাং নর্উ ইয়মর্ন র 
েৃজর্িীল অ্েনর্ীনির আধ্ুনর্র্ীর্রর্মর্ উৎোনহি র্রমি, যা অ্েননর্নির্ নিয়ার্লামপ িানষনর্ 123 
নিনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার িৃনদ্ধ র্মর এিাং স্টেটিযাপী 500,000 এরও স্টিনি র্মনোংস্থামর্ েহায়িা 
র্মর।  
  
"আমামদ্র অ্িিযই নর্উ ইয়র্ন মর্ আমগর স্টিময় আমরা ভামলাভামি গমে িুলমি হমি এিাং স্টেই 
প্রনিয়ার অ্াংিটি আমামদ্র স্টেমটর েৃজর্িীল অ্েনর্ীনিমর্ িনিিালী ও আধ্ুনর্র্ীর্রর্ র্রমি," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্ুদ্ার্গুনল আমামদ্র েৃজর্িীল িাস্তুিমের মাধ্যমম উৎপন্ন অ্েননর্নির্ 
নিয়ার্লামপর মাধ্যমম লভযাাংি প্রদ্ার্ র্রমি, যা নর্উ ইয়র্ন মর্ আমগর স্টিময় িনিিালী র্রার জর্য 
এর্োমে র্াজ র্রার োমে োমে আমামদ্র অ্নিরি েমৃদ্ধ ও অ্র্ুপ্রানর্ি র্রমি।"  
  
স্টেখামর্ িার দ্ফা িহনিল োর্মি, 20 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার ইমিামমধ্য প্রেম রাউমে িহু-িেমরর 
পুরষ্কামরর জর্য প্রনিশ্রুনিিদ্ধ। প্রনিটি রাউে নর্উ ইয়মর্ন র অ্লাভজর্র্ েৃজর্িীল খামির মমধ্য োংস্থা 
ও নিল্পীমদ্র েিমিময় জরুনর িানহদ্াগুনল েমাধ্ামর্র জর্য পনরর্ল্পর্া র্রা হময়মে।  
  

• NY পরু্রায় শুরু করুর্: রে্াবপড লাইভ পারফরমোি অর্ুোর্সমূহ (10 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার): েহায়িা েরােনর COVID-19 এর দ্বারা েিমিময় স্টিনি ক্ষনিগ্রস্ত নিল্প খামির 
স্টক্ষত্রটি েমবাধ্র্ র্রমি এিাং নর্র্টমময়াদ্ী, িযনিগি র্মনক্ষমিার েুমযাগগুনলমর্ আধ্ুনর্র্ীর্রর্ 
র্রমি। এই িহনিল নর্উ ইয়মর্ন র অ্িুলর্ীয় পারফরমযাি োংস্থা, স্টভর্ুয, নিল্পী ও গ্রুপগুনলর 
পুর্রুদ্ধারমর্ অ্গ্রানধ্র্ার প্রদ্ার্ র্রমি। এই 10 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর েুমযাগ NYSCA 



 

 

স্টেমর্ েরােনর েহায়িা ও NYSCA এর অ্াংিীদ্ানরত্ব ও স্টেটিযাপী র্নমউনর্টি নরগ্রান্ট 
স্টপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম পরু্রায় অ্র্ুদ্ার্ েমেনর্ উভয়ই েরিরাহ র্মর। 2021 োমল পনরর্নল্পি 
পারফরমযাি র্মনেূনির জর্য স্টযাগয পারফনমনাং আটন ে োংস্থার জর্য 5,000 মানর্ন র্ ডলার ও 
10,000 মানর্ন র্ ডলার অ্র্ুদ্ার্ পাওয়া যামি। র্নমউনর্টি নরগ্রান্টে স্টপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম প্রদ্ত্ত 
েহায়িা, যা খুি স্থার্ীয় স্তমর র্মনক্ষমিা র্িায়র্ র্রার নদ্মর্ মমর্ানর্মিি র্রমি, NYSCA 
অ্াংিীদ্ারমদ্র দ্বারা স্টেটিযাপী পনরিানলি হমি। এই নরগ্রান্ট েহায়িার লক্ষয হমলা স্টোট, 
স্থার্ীয় োংস্থাগুনল যারা NYSCA স্টেমর্ েরােনর অ্র্ুদ্ার্ পায় র্া িামদ্র র্ামে 
স্টপ ৌঁোমর্া। েরােনর NYSCA এর রয্ানপড লাইভ পারফরমযাি অ্র্ুদ্ার্গুনলর জর্য রাউে 1 
নর্মদ্ন নির্া ও স্টপাটন াল 16 জরু্ খুলমি। অ্যানিমর্ির্ স্টপাটন ালটি 1 জলুাই িন্ধ হমি।  
  

• ফাবন্ডাং-এ সম্প্রসাবরি অোম্বেস (15 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার): েহায়িা নর্উ ইয়মর্ন র নিল্পী 
ও োংস্থার নিিাল এিাং বিনিত্রযময় েম্প্রদ্াময় স্টপ ৌঁোমর্ার জর্য NYSCA এর মূলযিার্ নরগ্রান্ট 
অ্াংিীদ্ারমদ্র িিন মার্ স্টর্টওয়ার্ন  প্রোনরি র্রমি। NYSCA অ্াংিীদ্ানরত্ব ও স্টেটিযাপী 
র্নমউনর্টি নরগ্রামন্টর মাধ্যমম িহনিল নিিরর্ র্রা হমি। স্থার্ীয় পযনাময় িনধ্নি েহায়িা 
আমরা েম্প্রদ্ায়, োংস্থা ও িযনিমদ্র NYSCA িহনিমলর অ্যামেে নর্নিি র্রমি। রাউে 2 
নর্মদ্ন নির্া 16 জরু্, 2021 োমল স্টপাে র্রা হমি। অ্যানিমর্ির্ স্টপাটন ালটি 19 জলুাই িাল ু
হমি এিাং 2 আগে িন্ধ হমি।  

  
• সাাংগঠবর্ক ও স্বিন্ত্র বেল্পী পরু্রুদ্ধাম্বর (40 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার): আনেনর্ েহায়িা স্বিে 

নিল্পী েহায়িা নিসৃ্তি র্রমি এিাং এর্টি েুিৃঙ্খল অ্যানিমর্ির্ অ্নভজ্ঞিার মাধ্যমম োংস্থাগুনলর 
জর্য অ্িযন্ত র্াযনক্ষম িহনিল েরিরাহ র্রমি। এই রাউমে প্রদ্ত্ত অ্র্ুদ্ার্গুনল 
গ্রহর্মযাগযিামর্ িযাপর্ভামি প্রোনরি র্রমি এিাং বিনল্পর্ ও োাংসৃ্কনির্ অ্র্ুিীলমর্র নিসৃ্তি 
ির্নালী জমুে র্িুর্ আমিদ্র্র্ারীমদ্র উৎোনহি র্রমি। ঐনিহানের্ভামি নপনেময় পরা 
েম্প্রদ্াময়র উপস্থার্র্ারী আমিদ্র্র্ারীমদ্র অ্গ্রানধ্র্ার স্টদ্ওয়া হমি। রাউে 3 নর্মদ্ন নির্া 16 
জরু্ িানরমখ স্টপাে র্রা হমি। অ্যানিমর্ির্ স্টপাটন ালটি 19 জলুাই খলুমি এিাং স্টেমেবর িন্ধ 
হমি।  
  

• কোবপটাল ফাবন্ডাং ফর েে আটন স (20 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার): আনেনর্ েহায়িা োংস্থাগুনলমর্ 
অ্র্যার্য প্রময়াজমর্র মমধ্য িামদ্র স্থার্ ও স্টভর্যুগুনলমি স্বাস্থয এিাং েুরক্ষা েমেযাগুনল 
েমাধ্ামর্র জর্য উন্ননি র্রমি েহায়িা র্রমি। নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর স্টযমর্ামর্া অ্লাভজর্র্ 
নিল্প ও োংসৃ্কনি োংস্থামর্ আমিদ্র্ র্রমি উৎোনহি র্রা হয়। রাউে 4 নর্মদ্ন নির্াগুনল ও 
আমিদ্র্ স্টপাটন াল স্টেমেবমর খুলমি।  

  
এই েপ্তামহ NYSCA এর ওময়িোইমট আমরা িেয স্টপাে র্রা হমি।  
  
NYSCA এর বর্িনাহী পবরচালক মারা মার্ুছ িম্বলম্বছর্, "COVID পরিিী যগু শুরু হওয়ার োমে 
োমে, NYSCA এর লক্ষয হমলা নিল্পর্লা িহনিমলর িৃহত্তর অ্যামেে িানলি র্রা, ঐনিহানের্ভামি 
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র্ম প্রনিনর্নধ্ত্ব র্রা েম্প্রদ্ায়গুনলমি স্টপ ৌঁোমর্া এিাং নর্উ ইয়মর্ন  নিল্প নর্মনামর্র েমূ্পর্ন প্রিস্তিা 
েমেনর্ র্রা। গভর্নর কুওমমা, নর্উ ইয়র্ন  স্টেট আইর্েভা এিাং িামজট নিভামগর প্রনি আমরা 
রৃ্িজ্ঞ িামদ্র নর্ষ্ঠা ও অ্টল েমেনমর্র জর্য। আমামদ্র অ্োধ্ারর্ েৃজর্িীল োংসৃ্কনি প্রনিটি 
অ্ঞ্চমলর পযনটর্, আনিমেয়িা ও প্রধ্ার্ রাস্তাগুনলমর্ উৎোনহি র্মর। নিল্পর্লা পুর্রায় িাল ুর্রা 
আমামদ্র িহু-িেমরর, িহুমুখী পুর্রুদ্ধারমর্ প্রজ্জ্বনলি র্রমি এিাং নর্উ ইয়র্ন  স্টেট জমুে 
পুর্নর্নমনামর্র োমে োমে প্রার্িনি, স্বাস্থয ও েমনৃদ্ধমর্ উৎোনহি র্রমি।"  
  
NYSCA এর ঘচয়ারওমোর্ কোথবরর্ বর্ম্বকালস িম্বলর্, "NYSCA র্মী ও র্াউনিমলর েদ্েযরা 
িলমার্ িানহদ্া এিাং আমামদ্র খামির মমধ্য িযনি ও োংস্থাগুনলর উপর পনরমাপ র্রা আনেনর্ িাপ 
েম্পমর্ন  র্ম ারভামি েমিির্। এই ঐনিহানের্ 100 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর িহনিল অ্ভূিপিূন ত্রার্ 
নর্ময় আেমি। আনম ের্ল 62টি র্াউনন্টমি বিনল্পর্ প্রমিষ্টার প্রিামরর এিাং আমামদ্র প্রনিটি ির্নর্ার 
নিল্পী ও োংস্থাগুনলর র্ামে আমামদ্র বিনল্পর্ প্রমিষ্টার প্রিার িানলময় যাওয়ার লমক্ষয র্াউনিল ও 
NYSCA র্মীমদ্র োমে র্াজ র্রার অ্মপক্ষায় রময়নে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর আটন  কাউবিল সম্পম্বকন   
  
নর্উ ইয়র্ন  স্টেট র্াউনিল অ্র্ দ্য আটন ে স্টেই নিল্পর্লা ও োংসৃ্কনি োংরক্ষর্ ও অ্গ্রগনি র্মর যা 
নর্উ ইয়র্ন  স্টেটমর্ িেিাে, র্াজ র্রা এিাং স্টদ্খার জর্য এর্টি িযনিিমী জায়গা র্মর স্টিামল। 
র্াউনিল অ্র্ দ্য আটন ে আমামদ্র জর্মগাষ্ঠী, নিক্ষা, অ্েননর্নির্ উন্নয়র্ ও জীির্যাত্রার মার্ 
উন্নয়মর্ স্টয গুরুত্বপূর্ন অ্িদ্ার্ রাখমে িা অ্র্ভুি র্রার জর্য েমস্ত নর্উ ইয়র্ন িােীর অ্নধ্র্ারমর্ 
েমুন্নি রামখ।  
  
এই মূল অ্র্ুদ্ার্ প্রদ্ামর্র র্াযনিমমর মাধ্যমম, র্াউনিল অ্র্ দ্য আটন ে 2021 অ্েন িেমর 40 
নমনলয়র্ ডলামররও স্টিনি িরাদ্দ নদ্ময়মে। যনদ্ও স্টেটিযাপী অ্র্ুদ্ার্ ও পরু্রায় মঞ্জুনর র্মনেূনি, 
র্াউনিল অ্র্ দ্য আটন ে িহনিল নর্উ ইয়র্ন  স্টেট জমুে েমস্ত 62 র্াউনন্টমি স্টপ ৌঁোয়। এই িহনিল 
নভজযুয়াল, োনহনিযর্, নমনডয়া ও পারফনমনাং আটন মর্ েহায়িা প্রদ্ার্ র্মর এিাং নিল্প নিক্ষা ও নর্ম্ননিত্ত 
েম্প্রদ্ায়গুমলার জর্য নর্মিনদ্ি েহায়িা যুি র্মর। র্াউনিল অ্র্ দ্য আটন ে মাম র স্টর্িা-র্মীমদ্র 
এর্নত্রি র্মর এিাং োাংগ নর্র্ ও স্টপিাগি উন্নয়মর্র েুমযাগ এিাং িেযমূলর্ োংস্থার্ প্রদ্ার্ র্রার 
মাধ্যমম নর্উ ইয়মর্ন র েৃজর্িীল োংসৃ্কনিমর্ আমরা এনগময় নর্ময় যায়।  
  
1960 োমল গভর্নর স্টর্লের্ রর্মফলার র্িৃন র্ েৃষ্ট ও গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এিাং নর্উ ইয়র্ন  
স্টেট আইর্েভার েহায়িায় এখর্ পযনন্ত অ্গ্রের ও েম্প্রোনরি হওয়া, NYSCA নর্উ ইয়র্ন  স্টেট 
েরর্ামরর নর্িনাহী িাখার এর্টি োংস্থা।  
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