
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ররাম্বেস্টাম্বর ব্লু ক্রস এবরর্ায় প্রথম পর্নাম্বয়র সংস্কাম্বরর কাজ রেষ করার কথা 
র াষণা কম্বরম্বের্  

  
কাজ রেবসবলটির পবরকাঠাম্বমা আপম্বেড কম্বর, কর্ম্বসসর্ কর্ম্বকাসন িৃবি কম্বর, এিং র্তুর্ লকার 

রুম সুেট রর্াগ কম্বর  
  

সম্প্রদায়গুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অথনর্ীবতম্বক িাড়াম্বত এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত রকৌেল - 
"বেঙ্গার রলকস েম্বরায়াডন " এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওযার মমমমাররযামে (War Memorial) ব্লু ক্রস এররর্ায (Blue 
Cross Arena) প্রথম পর্নামযর উন্নরিসাধর্ সমূ্পর্ন করার ম াষর্া কমরর্, র্া রমেস্টামরর 
শহরিেীমি এক্সমেঞ্জ বুমেভামডন র বহুমুখী মেরসরেটিমি পৃষ্ঠমপাষকমের অ্রভজ্ঞিা সমৃদ্ধ করার উমেমশয 
এক রূপান্তরকামী প্রকল্প। সমূ্পর্ন করা কামজর মমধয আমে এররর্ার অ্রডও / রভজযুযাে রসমস্টমমর 
আপমেড, সবনজর্ীর্ রবশ্রামাগামরর উন্নরি, কর্মকাসন কর্মসশর্ এোকার সমৃরদ্ধ, এবং একটি র্িুর্ 
েকার রুম সযুট র্া বড় মপ্রাডাকশমর্র জর্য অ্রিররক্ত মেরসংরুমমর স্থার্ রহসামব কাজ করমব।  
  
"আমরা র্খর্ রর্উ ইযকন মক আমগর মেময আরও ভােভামব গমড় িুেব, িখর্ আমামের অ্বশযই 
রূপান্তরকামী প্রকল্পগুরেমক েহর্ করমি হমব র্া আমামের শহরাঞ্চমের সম্ভাবর্ামক কামজ োগায এবং 
িা সবনারধক কমর মিামে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ব্লু ক্রস এররর্ার আপমেডগুরে সুন্দর মজমর্রস 
র্েীর িীর সংেগ্ন অ্ঞ্চেমক পুর্রায কল্পর্া এবং রূপান্তর করার জর্য আমামের 50 রমরেযর্ মারকন র্ 
ডোমরর প্রমেষ্টার শুরু মাত্র। এই প্রকল্পটি মকবে িীর সংেগ্ন অ্ঞ্চমের অ্যামক্সস উন্মুক্ত করমব িাই 
র্য,এটি পর্নটর্মক োরেি করমব, অ্থননর্রিক প্রবৃরদ্ধমক উৎসারহি করমব এবং রবরর্মযাগমক উৎসারহি 
করমব র্া রমেস্টারমক আগামী প্রজন্মগুরে ধমর উন্নরি করমি সহাযিা করমব।"  
  
"ব্লু ক্রস এররর্ার রূপান্তমরর মমিা প্রকল্পগুরে কীভামব আমরা পর্নটমর্র প্রোর, মোট বযবসামক 
উৎসারহি করমি এবং কমনসংস্থার্ সৃরষ্টর জর্য মরামেস্টামরর সুন্দর িীর সংেগ্ন অ্ঞ্চেমক বযবহার 
কররে িার প্ররিরর্রধত্ব কমর," রলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ র ােুল িম্বলর্। "আমামের ROC 
ররভারওময উমেযামগর (ROC the Riverway initiative) মাধযমম আমরা মরামেস্টারমক আরও 
ভামোভামব মার্রেমত্র িার স্থার্ কমর রেরি।"  
  



 

 

প্রকমল্পর রিিীয পর্নায, র্া রেঙ্গার মেকস েমরাযাডন  আপমস্টট ররভাইটাোইমজশর্ ইরর্রশমযটিমভর 
(Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative) মাধযমম রামজযর অ্থনাযর্ বাবে 6 
রমরেযর্ মারকন র্ ডোর পামি, িা এখর্ রডজাইর্ করা হমি এবং রর্মনার্ কাজ 2022 সামে শুরু 
হমব বমে আশা করা হমি। কামজর মমধয রমযমে এই মেরসরেটিমি একটি বারহযক র্েীর োে তিরর 
করা, মজমর্রস র্েীর েমৃশযর প্ররি ভবর্টি উন্মকু্ত করা, িার সামথ এররর্ার পরুমর্া পররকাঠামমার 
অ্রিররক্ত সংস্কার করা।  
  
2018 সামের মেব্রুযারী মামস, গভর্নর কুওমমা ROC েয ররভারওমযমক (ROC the Riverway) 
রামজযর 50 রমরেযর্ মারকন র্ ডোর প্রোর্ করার প্ররিশ্রুরির কথা ম াষর্া কমরর্, র্া রমেস্টামরর 
িীর সংেগ্ন অ্ঞ্চমের সম্ভাবর্া উন্মুক্ত করার েমযয এবং এই অ্ঞ্চেটিমক বারর্জয, রবমর্াের্ এবং 
পর্নটমর্র জর্য একটি প্রার্বন্ত আকষনর্ হময উঠমি সহাযিা করার উমেমশয মর্ওযা একটি উমেযাগ। 
েয মাস পমর এবং সম্প্রোমযর কাে মথমক ইর্পটু পাওযার পমর, গভর্নর ম াষর্া কমরর্ মর্ 13-টি 
প্রকল্প এররর্ার 6 রমরেযর্ মারকন র্ ডোর মূমেযর পঙু্খার্ুপুঙ্খরূমপ মমরামি সহ রামজযর সহাযিা 
পাওযার জর্য রর্বনারেি হমযমে  
  
আজ পর্নন্ত, সমস্ত প্রকল্প হয র্কশা পর্নাময, রর্মনার্াধীর্, অ্থবা সমূ্পর্ন করা হমযমে। এই প্রকল্পগুরের 
মমধয রমযমে অ্রবশ্বাসযভামব সেে করমউরর্টি ROC রসটি মস্কট পাকন , র্া I-490 মেডররক 
ডগোস-সুসার্ B, অ্যান্টরর্ রিমজর রর্মেরর্রমনি হমযরেে।  
  
"ওযার মমমমাররযামের ব্লু ক্রস এররর্া আমামের শহমরর জর্য কমনসংস্থার্ সরৃষ্ট, পর্নটর্ এবং 
শহরিেীর প্রার্বন্তিার একটি প্রধার্ পররোেক, িাই এখামর্ আমামের রবরর্মযাগ প্রজমন্মর পর প্রজন্ম 
ধমর েভযাংশ প্রোর্ করমব," ররাম্বেস্টার রময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "আরম কৃিজ্ঞ মর্ 
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এবং আমামের রাজয আইর্সভা (State Legislature) রক েয ররভারওময 
মপ্রাোমমর অ্ংশ রহসামব এই মেরসরেটির মূেয মবামে এবং রামজযর ডোর রেময এই অ্িযন্ত 
প্রমযাজর্ীয সংস্কারগুরেমক সমথনর্ করমে। আমামের শহমরর মকমে একটি অ্িযাধুরর্ক ক্রীড়া এবং 
রবমর্াের্ মভর্যু বজায রাখা আরও োকরর, রর্রাপে ও আরও প্রার্বন্ত এোকা এবং রমেস্টামরর 
সমস্ত র্াগররকমের জর্য আরও ভাে রশযার সুমর্ামগর জর্য েড়াইময একটি গুরুত্বপূর্ন উপাোর্।"  
  
গভর্নর কুওমমার মর্িৃমত্ব, রর্উ ইযকন  মস্টট মরামেস্টামর অ্ভূিপূবন রবরর্মযাগ কমরমে। রাজয শহরিেীর 
সম্প্রোযমক শরক্তশােী করার জর্য বড় পররমামর্ রবরর্মযাগ কমরমে, র্ার মমধয শহমরর মকে এবং 
িার আমশপামশর প্রকল্পগুরেমি 100 রমরেযমর্রও মবরশ মারকন র্ ডোর প্রোর্ করার প্ররিশ্রুরি 
অ্ন্তভুন ক্ত। এই প্ররিশ্রুরি রমেস্টামরর ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ মজার্মক (Rochester's Downtown 
Innovation Zone) সমথনর্ কমর মবসরকারী রবরর্মযামগ 800 রমরেযমর্রও মবরশ মারকন র্ ডোমরর 
সুরবধা রর্মযমে র্া প্রায 200-টি বযবসার আবাসস্থে।  
  
এম্পায়ার রস্টট রডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
রপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "োইভ ইমভমন্ট রেমর আসা 
রর্উ ইযমকন র জর্য একটি গুরুত্বপূর্ন রবরডং ব্লক হমব র্খর্ আমরা পুর্রায কল্পর্া করর, পুর্রর্নমনার্ 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a3c0a0d1-fc5b99ca-a3c259e4-0cc47a6d17e0-9a5571bb4633220a&q=1&e=ebcb2ee3-42ed-460f-ac9f-68ea9490e238&u=https%3A%2F%2Fwww.cityofrochester.gov%2Froctheriverway%2F
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-50-million-roc-riverway-initiative-unlock-potential-rochesters
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-projects-transformative-roc-riverway-initiative-downtown-rochester
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-projects-transformative-roc-riverway-initiative-downtown-rochester


 

 

করর এবং পরু্র্নবীকরর্ করর -- এবং ব্লু ক্রস এররর্ায এই প্রাথরমক, রূপান্তরকারী আপমেডগুরে 
শহরিেীর রমেস্টামরর িীর সংেগ্ন এোকাগুরের মকেস্থমে একটি মখো বা কর্সামটন  অ্ংশ মর্ওযার 
উমেজর্া বারড়ময িুেমব। এররর্ার সংস্কারগুরে ROC েয ররভারওময ইরর্রশমযটিমভ রর্উ ইযমকন র 
রবরর্মযাগ প্ররিেরেি কমর, সরকারী ডোর বযবহার কমর এবং মবসরকারী রবরর্মযাগমক উৎসারহি 
কমর অ্থনর্ীরিমক োঙ্গা করমি এবং একটি সমৃদ্ধ র্গর মকেমক সমথনর্ করমি মজমর্রস র্েী বরাবর, 
মর্খামর্ মার্ুষ থাকমি, কাজ করমি এবং রবমর্াের্ উপমভাগ করমি োর্।"  
  
রাম্বজের বসম্বর্টর রজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "এই সংস্কার "ROC েয ররভারওময" এর মাধযমম আমামের 
শহরমক পুর্রায কল্পর্া করার একটি প্রাররম্ভক পেমযপ।" আমরা র্খর্ মহামারী মথমক পুর্রুদ্ধার 
মপমি থাকমবা, িখর্ আমামের শহরিেীর পুর্রুজ্জীবর্ আমামের সম্প্রোময োকরর এবং পর্নটর্ 
রেররময আর্ার জর্য অ্পররহার্ন হমব। গভর্নমরর অ্বযাহি রবরর্মযাগ রমেস্টামরর পররবারগুরের জর্য 
েভযাংশ প্রোর্ করমব।"  
  
অোম্বসমব্লীমোর্  োবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "রবধার্সভার অ্থননর্রিক উন্নযর্ করমটির (Economic 
Development Committee) সভাপরি রহমসমব ব্লু ক্রস এররর্া প্রকমল্পর প্রথম পর্নামযর কাজ মশষ 
হমি মেমখ আরম আর্রন্দি। শহর ও রামজযর মমধয এই অ্ংশীোররত্ব আমামের অ্ঞ্চমের অ্থননর্রিক 
সমৃরদ্ধর জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূর্ন। ব্লু ক্রস এররর্া শহমরর মকমে বরৃদ্ধর জর্য একটি অ্র্ু টক রহসামব 
কাজ কমর। আরম এই সমদৃ্ধ মেরসরেটিগুরেমি COVID-19 এর পরবিী কর্সামটন র জর্য মরামেস্টামরর 
পররবারগুরের সামথ মর্াগোর্ করার অ্মপযায আরে।"  
  
মর্ম্বরা কাউবন্টর ক্লাকন  এডাম রিম্বলা িম্বলর্, "আরম রর্উ ইযকন  মস্টট এবং গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমামক 
ধর্যবাে জার্ামি োই রমেস্টামরর শহরিেীমক পুর্রুজ্জীরবি করার জর্য িামের রর্মজমের রর্মবরেি 
করার জর্য। মজমর্রস র্েী এবং আমামের িীর সংেগ্ন সম্পরে পর্নটর্, বারর্জয এবং রবমর্ােমর্র জর্য 
অ্রবশ্বাসয সুমর্াগ প্রোর্ কমর, এই ধরমর্র রবরর্মযাগ আমামের শহরমক িার পূর্ন সম্ভাবর্ায মপ ৌঁোমি 
সহাযিা করমব। ওযার মমমমাররযামে ব্লু ক্রস এররর্ার সংস্কার সঠিক পমথর রেমক একটি উমেখমর্াগয 
পেমযপ এবং মর্মরা কাউরন্টমি আমামের প্রোর্ করা সংস্থার্গুরের সুরবধা মর্মব। ROC েয 
ররভারওময উমেযামগর মাধযমম আরও কী উন্নরি করা হমব িা মেখার জর্য আরম অ্ধীর আেমহ 
অ্মপযা কররে।"  
  
বেঙ্গার রলকস বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক রডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিল রকা-রেয়ারম্বেটার রম্বেস্টার 
রেোর অে কমাম্বসনর সভাপবত এিং প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া িি ডাবে এিং SUNY রজম্বর্বসও 
রপ্রবসম্বডন্ট রডবর্স িোটলস িম্বলর্, "আঞ্চরেক পররষে ব্লু ক্রস এররর্ায রূপান্তরকামী পররবিন র্ 
সমথনর্ করমি মপমর অ্িযন্ত গরবনি। ROC েয ররভারওময পররকল্পর্াটি মরামেস্টার শহমরর সামথ এবং 
আঞ্চরেক মস্টকমহাডারমের সামথ একটি প্রকৃি অ্ংশীোররমত্বর প্ররিরর্রধত্ব কমর র্ারা এই উমেযামগর 
সমথনমর্ একসামথ কাজ করমি প্ররিশ্রুরিবদ্ধ। পররকল্পর্াটি রমেস্টামরর ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ মজামর্ 
ইরিমমধয  টমি থাকা েেুন ান্ত রূপান্তমরর সমথনমর্ এরগময র্াওযার একটি েঢৃ় উপামযর প্ররিরর্রধত্ব কমর, 
র্া একটি উমেজর্াপূর্ন পররমবশ তিরর করমি সহাযিা কমর মর্খামর্ িরুর্ এবং বৃদ্ধরা থাকমি 
োর্।"  



 

 

  
বেঙ্গার রলকস এর অেগবত ত্বরাবিতকরণ  
  
আজমকর ম াষর্া "রেঙ্গার মেকস এর অ্েগরি ত্বরারিিকরর্" এর সমূ্পরক, র্া শরক্তশােী 
অ্থননর্রিক প্রবৃরদ্ধ ও করমউরর্টি রবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমরিি রূপমরখা। 2012 সাে মথমক 
মস্টট পররকল্পর্াটির রভরে তিররর জর্য এই অ্ঞ্চমে 8 রবরেওন্মারকন র্ ডোমররও মবরশ রবরর্মযাগ 
কমরমে - মোমটারর্কস, কৃরষ ও খােয উৎপাের্, এবং উন্নি উৎপাের্ সহ মুখয রশল্পগুরেমি 
রবরর্মযাগ করার মাধযমম। বিন মামর্, আপমস্টট ররভাইটাোইমজশর্ ইরর্রশমযটিমভর (Upstate 
Revitalization Initiative) মাধযমম অ্ঞ্চেটি 500 রমরেযর্ মারকন র্ ডোমরর রামজযর রবরর্মযাগ সহ 
রেঙ্গার মেকস েরওযাডন মক (Finger Lakes Forward) ত্বরারিি করমে। 2015 সামের রডমসম্বমর 
গভর্নর কুওমমার ম াষর্া করা, এই উমেযাগ মবসরকারী বযবসামক 2.5 রবরেযর্ মারকন র্ ডোমররও 
মবরশ রবরর্মযামগর জর্য উৎসারহি করমব। এই অ্ঞ্চমের পররকল্পর্া, জমা মেওযা, 8,200 র্িুর্ 
োকরর পর্নন্ত প্রকল্প । আমরা িথয পাওযা র্ামব এখামর্।  
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