
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 11/24/2021 গবন নয কোবি হাচুর 

 

 

আরম্বফবন কাউবিম্বে65 বভবরয়ন ডরাম্বযয স্টাযফাক আইরোন্ড ুনরুন্নয়ম্বনয কাম্বেয 

ভাবিয কিা হঘালণা কম্বযম্বেন গবন নয হাচুর 

 

প্রকল্পটি যােধানী অঞ্চম্বর ক্ষমপ্রাি প্রাক্তন ব্রাউনবপল্ডটিম্বক একটি প্রাণফন্ত বভশ্র-

ফেফাম্বযয ের-ংরঘ্ন ম্প্রদাম্বয় রূান্তয কম্বযম্বে 

 

প্রায় 1.8 বভবরয়ন ভাবকনন ডরায অনুদান দ্বাযা ভবি নে মা আঞ্চবরক অি নননবেক 

উন্নয়ম্বনয কাউন্সির উম্বদোম্বগয ভাধেম্বভ প্রদান কযা ম্বয়হে 

 

আম্বগয এফং ম্বযয েবফগুবর এখাম্বন উরব্ধ 

 

গবন য ক্যাথথ হাচুর আজ স্টাযফাক্ আইরযান্ড ুনঃউন্নয়ন প্রক্ল্পেয ভাথি হঘালণা ক্ল্পযল্পেন, 

মা এক্টি 65 থভথরয়ন ডরাল্পযয থফথনল্পয়াগ মা আরফাথন ক্াউথিয গ্রীন আইরযান্ড গ্রাল্পভ দথূলত 

হতর ঞ্চল্পয়য ব্রাউনথপল্পেয 11 এক্ল্পযযও হফথ জথভল্পক্ এক্টি উচ্চ-ঘনল্পেয, প্রাণফন্ত জর-

ংরঘ্ন ম্প্রদাল্পয় রূান্তথযত ক্ল্পযল্পে। স্টাযফাক্ আইরযান্ড গ্রীন আইরযান্ডল্পক্ ট্রয় যতথরয 

াল্পথ ংমুক্ত ক্ল্পয হমখাল্পন এখন প্রায় 270-টি আফাথক্ ইউথনি, এক্টি হরুন, এক্টি হযল্পতাযা াঁ 

এফং াথক্ং যল্পয়ল্পে৷ 

 

"স্টাযফাক্ আইরযান্ডল্পক্ এক্টি নতুন আক্ল ক্ জর-ংরঘ্ন এরাক্ায় রূান্তয র যাল্পজযয 

ব্রাউনথপে থিনআ হপ্রাগ্রাভ এফং অথ ননথতক্ উন্নয়ন প্রল্পণাদনায এক্টি প্রভাণ।" গবন নয 

হাচুর ফম্বরন। "এখন প্রক্েটি মূ্পণ  ওয়ায াল্পথ াল্পথ, াডন নদীয নফতভ ম্প্রদাল্পয়য 

ফাথন্দাযা এফং দ নাথঅযা এই অঞ্চল্পর অথতথযক্ত থফথনল্পয়াল্পগয জনয অল্পনক্ ুথফধা, দ নীয় দৃয 

এফং স্থানীয় ফযফা উল্পবাগ ক্যল্পত াযল্পফন।" 

 

2018 াল্পরয নল্পবম্বল্পয থডািল্পভি অপ এনবায়যনল্পভিার ক্ন্সাযল্পবল্পনয (Department of 

Environmental Conservation) ব্রাউনথপে থিনআ হপ্রাগ্রাল্পভয অধীল্পন াইিটি থযষ্কায 

ক্যায থযক্েনায অনুল্পভাদল্পনয ল্পয থনভ াণ শুরু ল্পয়থের। DEC-য তত্ত্বাফধাল্পনয অধীল্পন এক্টি 

ফযাক্ থযচ্ছন্নতায ভল্পধয অন্তবুক্ত থের ভাটি অাযণ এফং ুনঃউন্নয়ল্পনয াল্পথ এক্টি 

ভান্তযার ট্রযাল্পক্ থযচাথরত বূগবস্থ জল্পরয থচথক্ৎা, এই প্রাক্তন হল্পট্রাথরয়াভ হস্টাল্পযজ এফং 

থফতযণ িাথভ নারটিল্পক্ এক্টি নদীয তীযফতঅ অথ ননথতক্ ম্পল্পদ রূান্তথযত ক্যল্পত ায়তা 

ক্যায জনয। আঞ্চথরক্ ক্াউন্সন্সল্পরয উল্পদযাল্পগয VII যাউল্পন্ড, স্টাযফাক্ আইরযান্ডল্পক্ ক্যাথিার 

থযজন ইল্পক্ানথভক্ হডল্পবরল্পভি ক্াউন্সন্সল্পরয (Capital Region Economic Development 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FStarbuck-Island.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C22989a3d27e1492eac0408d9af74f18a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733739201542604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Pexm6mBZlyEuA6BMa9S7QvIeTO6Zwa5uIg0l6bYRifI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F8450.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C22989a3d27e1492eac0408d9af74f18a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733739201552559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n4iMWllS3RLoZw%2Bn5PL1PE%2BScmpoNrM2iN8txR8PCOw%3D&reserved=0


Council) জনয এক্টি অগ্রাথধক্াযমুক্ত প্রক্ে ভল্পনানীত ক্যা ল্পয়থের এফং প্রায় 1.8 থভথরয়ন 

ডরাল্পযয এম্পায়ায হস্টি হডল্পবরল্পভি (Empire State Development) অনুদান প্রদান ক্যা 

ল্পয়থের। 

 

এম্পায়ায হস্টি হডম্ববরম্বভম্বিয (Empire State Development, ESD-য বাযপ্রাি 

কবভনায এফং হপ্রবম্বডি ও বইও-ভম্বনানীে হা নাইি ফম্বরন, "আভাল্পদয জর-ংরঘ্ন 

এরাক্াগুথরল্পত অযাল্পে ততথয ক্যা এফং প্রাক্তন ব্রাউনথপেগুথরল্পত নতুন জীফন শ্বা হদওয়া 

র থনউ ইয়ক্ হস্টল্পিয চাযাল্পয ম্প্রদায়গুথরল্পক্ ুনরুজ্জীথফত ক্যায জনয রূান্তযভূরক্ 

দল্পেভূ৷ স্টাযফাক্ আইরযাল্পন্ডয ভল্পতা থভশ্র-ফযফাল্পযয প্রক্েগুথরল্পত হক্ৌরগত 

থফথনল্পয়াগ দীঘ ল্পভয়াদী এফং হিক্ই অথ তনথতক্ প্রফনৃ্সিয তম্ভ থাল্পফ স্থান থনভ াল্পণয প্রথত 

আভাল্পদয প্রথতশ্রুথতল্পক্ প্রথতপথরত ক্ল্পয।" 

 

DEC কবভনায ফাবর হম্বগা ফম্বরন, "থনউ ইয়ক্ হস্টি ক্ীবাল্পফ প্রাক্তন থে াইিগুথরল্পক্ 

উৎাদনীর অথ ননথতক্ ইন্সিল্পন রূান্তয ক্ল্পয ম্প্রদায়গুথরল্পক্ ুনরুজ্জীথফত ক্যল্পত 

ায়তা ক্যল্পে তায এক্টি দুদান্ত উদাযণ র স্টাযফাক্ আইরযান্ড৷ DEC-য ব্রাউনথপে 

থিনআ হপ্রাগ্রাভ এফং যাল্পজযয আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নয়ন ক্াউন্সন্সর থযল্পফ ও জনস্বাস্থয 

যোয াাাথ ক্ভ ংস্থান এফং ুল্পমাগ ততথয ক্যল্পত াডন নদীয ধায ফযাফয এফং যাজয 

জলু্প থগ্রন আইরযান্ড এফং অনযানয ম্প্রদায়গুথরল্পত এক্ াল্পথ ক্াজ ক্যল্পে।" 

 

বিায রুইন্সে, েুবনয়য, রুইন্সে হকাম্পাবনম্বেয (Luizzi Companies) ভাবরক, ফম্বরন, 

"এখাল্পন হৌৌঁেল্পনায জনয এটি দীঘ  থ থের, এফং আথভ গ্রীন আইরযান্ড গ্রাভ, থনউ ইয়ক্ হস্টি 

থডািল্পভি অপ এনবায়যনল্পভি ক্নজাযল্পবন (New York State Department of 

Environmental Conservation, NYSDEC), এম্পায়ায হস্টি হডল্পবরল্পভি (Empire State 

Development), M&T ফযাংক্ (M&T Bank), BBL ক্নস্ট্রাক্ন াথবল্প (BBL Construction 

Services) এফং থডজাইন ও থনভ াণ দল্পরয ফাথক্ল্পদয ধনযফাদ জানাই৷ এই দরগুথর না থাক্ল্পর, এই 

প্রক্েটি পর ল্পত াযত না।" 

  

কোবিার বযন্সেয়ন ইম্বকানবভক হডম্ববরম্বভি কাউন্সিম্বরয (Capital Region 

Economic Development Council, CREDC) -বাবে রুি ভাবন, NBT ফোংম্বকয 

(NBT Bank) ওম্বয়রি ভোম্বনেম্বভম্বিয হপ্রবম্বডি এফং ড: াববডন যবিম্বগে, 

ইউবনবাব নটি অোি অোরফাবনয (University at Albany) হপ্রবম্বডি ফম্বরন, "স্টাযফাক্ 

আইরযাল্পন্ডয ুনথন ভ াণ আঞ্চথরক্ ক্াউন্সন্সর প্রন্সিয়ায ক্াজ ক্যায এক্টি দুদান্ত উদাযণ। এই 

অগ্রাথধক্াযমুক্ত প্রক্ল্পেয জনয যাল্পজযয অথ ায়ল্পনয ুাথয ক্ল্পয, ক্াউন্সন্সর এই অঞ্চল্পর এক্টি 

দীঘ স্থায়ী প্রবাফ ততথয ক্যায জনয এই উন্নয়ল্পনয তাৎম  এফং ম্ভাফনাল্পক্ স্বীকৃ্থত থদল্পয়ল্পে এফং 

আভযা থতযক্াল্পযয দ নীয় হুল্পয ম্প্রদায় গল্প হতারায জনয রুইন্সজ হক্াম্পাথনগুথরল্পক্ 

অথবনন্দন জানাই।" 

 

অযাািল্পভি, ফাথণন্সজযক্ স্থান এফং াথক্ং োাও, স্টাযফাক্ আইরযাল্পন্ড এক্টি 31-হনৌক্ায থি 

হভথযনা যল্পয়ল্পে মায ভল্পধয যল্পয়ল্পে বাায থি, এক্টি অযান্সিথথল্পয়িায এফং ম্প্রদাল্পয়য জনয 

উনু্মক্ত এক্টি প্রল্পভাল্পনড, এফং থচাযীল্পদয ংল্পমাগ মা ুল্পযা দ্বীল্পক্ থঘল্পয যল্পয়ল্পে। এই 



জনাধাযল্পণয-ফযফাল্পযয উাদানগুথর, এোাও ুযোয জনয এক্টি াথল্পযয থওয়ার থনভ াণ 

ক্যা এম্পায়ায হস্টি হডল্পবরল্পভল্পিয (Empire State Development, ESD) অনুদান দ্বাযা 

ভথথ ত ল্পয়থের। গ্রীন আইরযান্ড থব্রল্পজয টিক্ অয প্রাল্পন্ত অফথস্থত, স্টাযফাক্ আইরযান্ড, 

যতথরয ট্রল্পয়য অল্পনক্ হযল্পতাযা াঁ, হদাক্ান এফং থফল্পনাদল্পনয স্থান হথল্পক্ স্বে া াঁিা ল্পথয 

ফযফধাল্পন আল্পে; হজ ক্ল্পরজ (Sage College) এফং হযনল্পরায থরল্পিক্থনক্ ইনথস্টটিউি 

(Rensselaer Polytechnic Institute) হথল্পক্ ক্ল্পয়ক্ থভথনি দলূ্পয অফথস্থত; এফং প্রথতল্পফী াফ 

য এফং িাউনগুথরল্পত ল্পজ মাতায়াত ক্যা মায়। স্টাযফাক্ আইরযান্ড প্রক্েটি এক্ ভল্পয়য 

েথতগ্রস্থ এফং থযতযক্ত ম্পথিয অথবল্পমান্সজত ুনঃফযফায উন্নত ক্ল্পয এফং এক্টি প্রাণফন্ত, 

আক্ল ক্ ম্প্রদায় ততথয ক্ল্পয মা নতুন থফথনল্পয়াগল্পক্ ফযফায ক্ল্পয এফং নতুন ফাথন্দাল্পদয স্বাগত 

জানায় এফং এই অঞ্চল্পরয অথ ননথতক্ উন্নয়ন হক্ৌরগুথরয থযূযল্পক্য ক্াজ ক্ল্পয। 

 

স্টাযফাক্ নাভটি 19 তক্ হথল্পক্ প্রচথরত, মখন নাথাথনল্পয়র এফং জজ স্টাযফাক্ 1821 াল্পর 

দ্বীল্প এক্টি হরাায পাউন্সি খুল্পরথেল্পরন। প্রাথথভক্বাল্পফ, স্টাযফাক্ ব্রাদা  পাউন্সি (Starbuck 

Brothers Foundry) উৎাদন এফং থযল্পলফাগুথর ম্প্রাযল্পণয আল্পগ ঢারাই হরাায চুরা ততথয 

ক্যত। 20 তল্পক্য হগাায থদল্পক্, াইিটি থযষ্কায ক্যা ল্পয়থের এফং 2008 ার ম ন্ত হতল্পরয 

িাথভ নার থাল্পফ থযল্পলফা প্রদান ক্যত। এরাক্াটি আযও উন্নথত ক্যায থযক্েনা থনল্পয়, রুইন্সজ 

হক্াম্পাথনজ 200 ফেল্পযয থে দলূণ হভাক্াল্পফরা ক্যায রল্পেয এফং গ্রীন আইরযাল্পন্ডয ভৃন্সিীর 

িাউন হিায এফং যতথরয ট্রল্পয়য ল্পজ অযাল্পে  এক্টি থযি-তরীয ম্প্রদায় থফক্া 

ক্যায জনয 2017 াল্পর থযতযক্ত এফং দথূলত জথভটি থক্ল্পনথের। 

 

বম্বনিয বনর হব্রবরন ফম্বরন, "স্টাযফাক্ আইরযান্ড ুনঃউন্নয়ন প্রক্েটি থতযই এই জর-

ংরঘ্ন ম্পথি ুনরুজ্জীথফত ক্যায জনয রুইন্সজ হক্াম্পাথনল্পজয এফং থনউ ইয়ক্ হস্টল্পিয ভল্পধয 

ল্পমাথগতাভূরক্ প্রল্পচষ্টায ুন্দয উদাযণ। এই ংল্পমাজক্ প্রক্েটি এক্টি এক্-ভল্পয়য 

েমপ্রাি এরাক্ায দ্বীল্প নতুন প্রাণ ঞ্চায ক্ল্পযল্পে, এটিল্পক্ এভন এক্টি জায়গায় রূান্তথযত 

ক্ল্পযল্পে হমখাল্পন ভানুল ফা ক্যল্পত এফং ক্াজ ক্যল্পত আগ্রী। আথভ গবন য হাচুল্পরয ক্াল্পে 

অথ ননথতক্ ুল্পমাগ ততথয ক্যায জনয তায আত্মথনল্পফদল্পনয জনয এফং যাজধানী অঞ্চল্পরয 

বথফলযতল্পক্ ভথ ন ক্যায জনয এম্পায়ায হস্টি হডল্পবরল্পভি এফং থযল্পফ ংযেণ 

থফবাল্পগয থফথনল্পয়াল্পগয জনয কৃ্তজ্ঞ।" 

 

অোম্বেবর দে েন টি. ভোকম্বডানাল্ড েৃেীয় ফম্বরন,"ব্রাউনথপে দলূল্পণ বযা এই 

ফহুথদল্পনয বুল্পর মাওয়া হতর ঞ্চয়স্থানল্পক্ এখন স্টাযফাক্ আইরযান্ড নাল্পভ থযথচত এক্টি 

মূ্পণ  নতুন আফাথক্ এফং ফাথণন্সজযক্ ম্প্রদাল্পয় রূান্তয ক্যায জনয হভয়য এল্পরন 

ভযাক্নাথি-যায়ান এফং গ্রীন আইরযাল্পন্ডয দরল্পক্ অথবনন্দন৷ আথভ গবন য হাচুল্পরয াল্পথ হমাগ 

থদল্পত হল্পয আনন্সন্দত ল্পয়থে ক্াযণ আফাযও যাল্পজযয ংস্থানগুথর হক্ৌরগতবাল্পফ উকূ্রীয় 

ভযাগুথরয ভাধান ক্যায জনয থফথনল্পয়াগ ক্যা ল্পয়থের, থক্ন্তু আযও গুরুেূণ বাল্পফ, এই 

বুল্পর মাওয়া ফজযবূথভল্পক্ আযও বার ফযফাল্পযয জনয থযষ্কায ক্যায জনয - হক্ফর গ্রীন 

আইরযাল্পন্ডয জনয নয়, যাজধানী অঞ্চল্পরয জনযও৷থিায রুইন্সজয ভল্পতা ফযন্সক্তগত থফক্াক্াযীয 

াল্পথ ব্রাউনথপে িযাে হিথডি ক্ীবাল্পফ ক্ল্পরয ুথফধায জনয ম্প্রদাল্পয়য াল্পথ ক্াজ ক্যল্পত 

াল্পয তায এক্টি উজ্জ্বর উদাযণ র স্টাযফাক্ আইরযান্ড" 

 



আরফাবন কাউবিয বনফ নাী আবধকাবযক ডোবনম্বয়র ব. ভোককয় ফম্বরন, "স্টাযফাক্ 

আইরযাল্পন্ডয এক্টি প্রথভ-হশ্রণীয জর-ংরঘ্ন ম্প্রদাল্পয় রূান্তয প্রল্পচষ্টা াথ ক্ ল্পয়ল্পে। 

আভাল্পদয এখন এক্টি গন্তফয যল্পয়ল্পে মা অননয আফাথক্ ুল্পমাগ প্রদান ক্ল্পয এফং এক্ই াল্পথ 

আক্ল ণীয় নতুন হদাক্ান এফং হযল্পতাযা াঁয ভাধযল্পভ দ ক্ল্পদয আক্ল ণও ক্ল্পয। মূ্পণ  প্রক্েটি 

এক্টি াপল্পরযয গে মা ভগ্র অঞ্চরল্পক্ উকৃ্ত ক্যল্পফ।" 

 

বিন আইরোম্বন্ডয হভয়য এম্বরন এভ. ভোকনাবি-যায়ান ফম্বরন, "প্রায় 20 ফেল্পযয থগ্রন 

আইরযান্ড গ্রাল্পভয হভয়য থাল্পফ আভায অথবজ্ঞতা থনল্পয় আভাল্পক্ ফরল্পত ল্পফ হম স্টাযফাক্ 

আইরযাল্পন্ডয উন্নয়ন আভাল্পদয ম্প্রদাল্পয়য ফ হচল্পয় রূান্তযক্াযী থযফতন। থিায রুইন্সজ এই 

ম্পথি িয় এফং ংল্পাধন ক্যায জনয এফং এটিল্পক্ যাজধানী অঞ্চল্পরয থপ্রথভয়ায জর-ংরঘ্ন 

অফস্থাল্পন থযণত ক্যায জনয দুই ফেয আল্পগ এক্টি খুফ াী দল্পে থনল্পয়থেল্পরন। আথভ 

এই প্রক্ল্পেয প্রথত তায দযূদৃটষ্ট এফং অঙ্গীক্াযফিতায জনয কৃ্তজ্ঞ। থনউ ইয়ক্ যাজয এফং 

ক্াউথি যক্ায হথল্পক্ শুরু ক্ল্পয আভাল্পদয স্থানীয় যক্ায ম ন্ত মাযা এটিল্পক্ ফাতল্পফ থযণত 

ক্যল্পত াাময ক্ল্পযল্পেন তাল্পদয প্রথতও আথভ কৃ্তজ্ঞ। এটি হক্ফর আনাল্পক্ হদখায় হম আভযা 

ফাই এক্াল্পথ ক্াজ ক্যল্পর ক্ী ম্পন্ন ক্যা মায়।" 
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