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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল বর্উ ইয়কন হেটজুম্বে হকৌেলগত বেল্প অংেীদারম্বদর জর্ে 7.7 বিবলয়র্
িাবকনর্ ডলার ত বিল হ াষণা কম্বরম্বের্

জুর্ িাস হিম্বক বর্উ ইয়কন হেট কাউন্সিল অর্ দে আটন স 36 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর
হিবে ত বিল প্রদার্ কম্বরম্বে
সাম্প্রবতক পুরস্কাম্বরর িম্বযে রম্বয়ম্বে ত বিল প্রাপেতায় গুরুত্বপূণ অবযকার
ন
প্রদাম্বর্ 40টট
অর্ুদার্; স্থার্ীয় সম্প্রদাম্বয় সৃজর্েীলতাম্বক এবগম্বয় হর্ওয়া
নিউ ইয়র্ক - গভিরক র্যানি হ াচুল আজকর্ 7.7 নিনলয়ি িানর্কি ডলাকরর 40টি অিুদাি হ াষণা
র্করকেি যা নিউ ইয়র্ক হেিজুকে নিল্প অংিীদারকদর জিয বরাদ্দ র্রা কয়কে। নিউ ইয়র্ক
হেি র্াউন্সিল অি দয আিক স (New York State Council on the Arts, NYSCA) এর িাধ্যকি
প্রকয়াগ র্রাএই অিুদািগুনল ত নবল প্রাপ্যতায় গুরুত্বপ্ূণ অনধ্র্ার
ক
প্রদাি র্রকব এবং স্থািীয়
সম্প্রদাকয় সৃজিিীলতাকর্ অগ্রসর র্রকব।
"ি ািারীর র্ারকণ উদ্ভূত অিনিনতর্
ক
সংর্ি নিল্প প্রনতষ্ঠািগুনলকর্ নবকিষভাকব জজকনরত
র্করকে, আিাকদর হেকির প্রাণচঞ্চল, সুস্বাস্থযর্র সম্প্রদায়গুনলকত গুরুত্বপ্ূণ ভূ
ক নির্া
প্ালির্ারী অংিীদারকদর হুিনর্র িুকে হেকলকে," গভর্রন হ াচুল িম্বলর্। "এই অিুদািগুনল
নিল্প অংিীদারকদর জি সিিিক হপ্কতএবং স্থািীয় সম্প্রদাকয় সৃজিিীলতাকর্ হজারদার র্রকত
প্রকয়াজিীয় গুরুত্বপ্ূণ ত
ক নবল প্রদাি র্রকব।"
অিুদািগুনল নবনভন্ন হসবা সিিিক র্কর যার িকধ্য রকয়কে, প্ুিঃপ্নুদাি, প্রযুন্সিগত স ায়তা এবং
সৃজিিীলতা এবং গণ অংিগ্র কণর প্রনত হোর্াস র্রা সিিি।
ক প্রাপ্র্কদর প্ূণ তানলর্া
ক
হদেুি।
র্াউন্সিল অি দয আিক কসর হেিওয়াইড র্নিউনিটি নরগ্রযান্টস হপ্রাগ্রাি (Statewide
Community Regrants Program) যা প্ূকব নডকসন্ট্রালাইকজিি
ক
হপ্রাগ্রাি (Decentralization
Program) িাকি প্নরনচত নেল - স্থািীয় নিল্প সংস্থার িাধ্যকি নসদ্ধান্ত গ্র ণকর্ ত্বরানিত র্কর।
জুি িাস হিকর্ র্াউন্সিল হেিজুকে র্নিউনিটি নরগ্রযান্ট সাইিগুনলকত প্রায় 6 নিনলয়ি িানর্কি
ডলার প্ুরস্কৃত র্করকে।
হেকির িাধ্যকি র্াউন্সিল সরাসনর প্রায় 1,200 অিুদািপ্রাপ্তকর্ সিিিক র্কর। অংিীদার
অিুদাি অলাভজির্ প্রনতষ্ঠািগুনলকর্ স্থািীয় নিল্পী এবং নিল্প সংস্থার জিয িাকগিক র্রা

অিুদাি আরও স কজ প্রদাকির সুকযাগ প্রদাি র্কর যা সরাসনর র্াউন্সিকলর প্রদাির্ৃত য় িা,
েকল 62টি র্াউনন্টর সবগুনলকত প্রকয়াজিীয় নিল্প অিুদাি উপ্লভয য়।
"NYSCA আিাকদর ি াি হেকির সব অঞ্চকল গুরুত্বপ্ূণ ত
ক নবল প্রদাি র্রার িাধ্যকি স্থািীয়
নিল্পী এবং অলাভজির্ সংস্থাকর্ সিিিক র্কর।" NYSCA এর এন্সিবকউটটভ বডম্বরক্টর িারা
িার্ুস িম্বলর্। "আিাকদর 2022 অি বেকরর
ক
হর্ৌিলগত লক্ষ্যগুনলর িকধ্য অগ্রানধ্র্ার প্ায়
নিউ ইয়কর্কর প্ূণ এবং
ক
ববনচত্র্যিয় নিল্প এবং নিল্প সংস্থাগুনলর জিয হযাগযতা এবং উপ্লভযতা
বৃন্সদ্ধ র্রা। NYSCA নরগ্রযান্টস নিউ ইয়র্ক হেকি িার্া এবং র্াজ র্রা নিল্পীকদর নবনচত্র্ সংগ্র কর্
সিিিক এবং নবর্াি র্রার NYSCA এর নিিকির এর্টি গুরুত্বপ্ূণ অংি।"
ক
"নিউ ইয়র্কবাসীকদর এবং আিাকদর অিিীনতর
ক
প্রাণচাঞ্চকলয নিল্প হয গুরুত্বপ্ূণ ভূ
ক নির্া প্ালি
র্কর তার স্বীর্ৃনত প্রদাি র্রায় আিরা গভিরক হ াচুল এবং নবধ্ািসভার র্াকে র্ৃতজ্ঞ। 2022
অি বেকরর
ক
নিল্প োকত এই ঐনত ানসর্ নবনিকয়াগ নিউ ইয়কর্কর বহু-বানষর্
ক প্ুিরুদ্ধার,
আিাকদর সন্সিনলত স্পৃ া, এবং স্থািীয় অিিীনতর
ক
প্ুিরত্থাকির জিয অতযন্ত গুরুত্বপ্ূণ,"ক
NYSCA হচয়ারওিোর্ কোম্বিবরর্ বর্ম্বকালস িম্বলর্। "NYSCA 2022 অিবেকরর
ক
জিয তাকদর
সুকযাগগুনল হ াষণা র্রার প্র হিকর্ তারা গুরুত্বপ্ূণ ত
ক নবল প্রদাি র্করকেএবং অসংেয
ভাচুকয়াল সভা র্করকে যাকত নিউ ইয়কর্কর অসাধ্ারণ নিল্পী এবং নিল্প সংস্থাগুনলর র্াকে আরও
দ্রুত গনতকত হপ্ৌৌঁোকিা যায়। র্াউন্সিকলর প্ক্ষ্ হিকর্ আনি িতু ি আকবদির্ারীকদর র্াকে
তাকদর হপ্ৌৌঁোকিার প্রকচষ্টার জিয গনবতক - িতু ি অংিীদার অিুদাি স - যা নিল্পী এবং
সম্প্রদায়কর্ তাকদর সৃজিিীলতায় উদ্বুদ্ধ র্রকব।"
বর্উ ইয়কন কাউন্সিল অর্ দে আটন স সম্পম্বকন
নিউ ইয়র্ক হেি র্াউন্সিল অি দয আিক স নিল্প সংরক্ষ্ণ এবং নিল্প-সংস্কৃনতর উন্নয়ি অগ্রসর
র্কর যাকত বসবাস, র্াজ ও ুকর হদোর জিয নিউ ইয়র্ক এর্টি অিিয স্থাি কয় ওকে।
আিাকদর র্নিউনিটি, নিক্ষ্া বযবস্থা, অিনিনতর্
ক
উন্নয়ি ও জীবকির গুণগত িাকির হক্ষ্কত্র্ নিল্প
হয গুরুত্বপ্ূণ অবদাি
ক
রাকে, র্াউন্সিল অি দয আিক স হসই অনভজ্ঞতার িকধ্য নদকয় সিস্ত নিউ
ইয়র্কবাসীর যাওয়ার অনধ্র্ারকর্ সুরনক্ষ্ত রাকে। হেিজুকে অিুদাি এবং প্ুিঃঅিুদাি
হপ্রাগ্রাকির িাধ্যকি র্াউন্সিল নভজুয়াল, নিল্প-সান তয, নিনডয়া ও প্ারেনিংক আিক কর্ স ায়তা
র্কর এবং র্লা সংক্রান্ত প্োশুিায় ও স্বাভানবর্ সুনবধ্া হিকর্ বন্সঞ্চত র্নিউনিটিগুনলকর্
নিকবনদত স ায়তা র্কর।
নিউ ইয়কর্কর সৃজিিীল সংস্কৃনতকর্ আরও এনগকয় নিকয় হযকত র্াউন্সিল অি দয আিক স
হিতৃকত্বর জিয আরও হলার্ নিকয়াগ র্কর সাংগেনির্ ও হপ্িাদার উন্নয়কির প্ি প্রিস্ত র্কর
তিয সম্পদকর্ আরও সিৃদ্ধ র্রকে। NYSCA নিউ ইয়র্ক হেকির এন্সিনর্উটিভ ব্রাকঞ্চর এর্টি
একজন্সি যা 1960 সাকল গভিরক হিলসি রর্কেলার বতনর র্করনেকলি এবং বতকিাকি তা গভিরক
র্যানি হ াচুল ও নিউ ইয়র্ক হেি আইিসভার সিিকি
ক সম্প্রসানরত কয়কে। NYSCA সম্পনর্কত
আরও তকিযর জিয, অিুগ্র র্কর হদেুি www.arts.ny.gov, এবং েকলা র্রুি NYSCA'র
হেসবুর্ হপ্জ, িুইিার @NYSCArts এবং ইিোগ্রাি @NYSCouncilontheArts.
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