
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

গভর্ নর হ াকল অলাভজর্ক বেল্প সংসৃ্কবি খাম্বি পুর্রুদ্ধার অগ্রসর করম্বি 45 বিবলয়র্ 

িাবকনর্ ডলার অবি গুরুত্বপূর্ ন ি বিল হ াষর্া করম্বলর্  

  

NYSCA-র িৃিীয় রাউন্ড অর্ুদার্ বর্উ ইয়কন হেম্বের 10টে অঞ্চম্বলর সিকয়টেম্বি 1,000-

র হিবে সংস্থা ও 300-র হিবে বেল্পীর উপর বিবর্ম্বয়াগ করম্বি  

  

NYSCA এম্বজন্সির প্রিি বির্ রাউম্বন্ড 80 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে ি বিল প্রদার্ 

কম্বরম্বে।  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেট থিল্প পথরষকের ( New York State Council on 

the Arts, NYSCA) মাধ্যকম 45 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অরু্োর্ হ াষণা ক্রকলর্। এই বছর 

NYSCA প্রেত্ত অরু্োর্ অলাভজর্ক্ থিল্প সংসৃ্কথি সংস্থাসমূ কক্ এবং থিল্পীকের বলবার্ ক্রকি 

অথি গুরুত্বপূণ ন স ায়িা প্রোর্ ক্রকব হেক িু িারা এক্টট বহুমাত্রিক্ বহু-বছকরর পুর্রুদ্ধার 

প্রত্রিয়া শুরু ক্রকি োকে।  

  

2021 সাকলর জরু্ মাকস, NYSCA হেকটর ি থবল পাওয়ার সুকোগ বৃত্রদ্ধ ক্রকি এক্টট পুর্ঃক্থল্পি 

অরু্োর্ প্রোর্ প্রত্রিয়া শুরু ক্কর ো থর্উ ইয়ক্ন হেকটর থবস্িৃি বযাথির থিল্পকক্ বরণ ক্কর হর্য় 

এবং এর ফকল এখর্ পে নন্ত 2022 অি নবছকরর আকবেকর্র সংখযা প্রায় 40 িিাংি বৃত্রদ্ধ হপকয়কছ। 

এক্টট সুথবর্যস্ত আকবের্ প্রত্রিয়ার পর, একজত্রি হক্াথভড-19 এর চলমার্ প্রভাব দ্বারা ভীষণভাকব 

ক্ষথিগ্রস্তকের র্মর্ীয় ি থবল বযবস্থার দ্বারা সমি নর্ ক্কর োকব।  

  

"থিল্প আমাকের অি নর্ীথির এক্টট অথি গুরুত্বপূণ ন খাি, এবং েখর্ আমরা আকরা িত্রিিালী থর্উ 

ইয়ক্ন পুর্গ নঠকর্ ক্াজ ক্রথছ, িখর্ এই থিল্পকক্ পুর্রায় সমৃদ্ধ ক্রা আমাকের জর্য 

অিযাবিযক্ীয়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই অি নপ্রািরা থর্উ ইয়কক্নর প্রাণবন্ত সম্প্রোকয়র 

হসরা অংকির প্রথিথর্থধ্ত্ব ক্কর এবং এই ি থবকলর সা াকেয িারা শুধু্ িাকের সৃজর্িীল ও 

হপ্ররণাোয়ক্ ক্াজ চাথলকয় হেকি পারকব র্া, বরং িাকের থর্জস্ব এলাক্ার পুর্রুজ্জীবর্ প্রত্রিয়া 

শুরুও ক্রকি পারকব।"  

  

NYSCA-র িৃিীয় রাউকের অরু্োকর্র মকধ্য রকয়কছ সংস্থার জর্য সমি নর্, থিল্পীর জর্য সমি নর্, 

থবকিষ সুকোগ, এবং পুর্রুদ্ধার অরু্োর্। চারটট থবভাকগর প্রথিটট সংস্থা ও থিল্পীকের গি হেড় 

বছকরর থবধ্বংসী অি ননর্থিক্ ক্ষথির প্রথিত্রিয়ায় িাকের পুর্রুদ্ধার প্রত্রিয়া হজারোর ক্রকি 



অথি জরুথর ডলার প্রোর্ ক্কর। NYSCA-র 2022 অি নবছকরর 60 িিাংকির হবথি অরু্োর্ 

প্রাপক্কের সংস্থাগি বাকজট 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার বা িার ক্ম।  

  

NYSCA-র বর্ি না ী পবরচালক িারা িোর্ুস িম্বলর্, "NYSCA গভর্ নর হ াক্কলর এবং হেট 

আইর্সভার প্রথি আমাকের অিযন্ত কৃ্িজ্ঞিা প্রক্াি ক্রকি চায়, বযাপক্ অি ননর্থিক্ চাথ ো ও 

ক্াটঠকর্যর সময় থিকল্পর জর্য িাকের প্রথিত্রিয়ামূলক্ 105 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াকগর 

জর্য। এই বছকরর আমাকের রূপান্তরমূলক্ উকেকিযর মকধ্য রকয়কছ আকরা হবথি সুকোগ সৃটি 

ক্রা, র্মর্ীয় অি নায়র্ সমাধ্ার্, এবং NYSCA ি থবকলর প্রথিবন্ধক্িা েরূ ক্রা। আমাকের প্রত্রিয়া 

পুর্গ নঠকর্ আমাকের অসাধ্ারণ মাঠ পে নাকয়র মিামি অথিিয় গুরুত্বপূণ ন থছকলা। আমরা প্রকিযক্ 

থিল্পী, সাংসৃ্কথিক্ ক্মী, এবং সংস্থার প্রথি কৃ্িজ্ঞ আমাকের প্রত্রিয়ায় অংিগ্র ণ ক্রার জর্য 

হেক িু NYSCA আজকক্র ও আগামীর সমসযা সমাধ্াকর্ থববথি নি  ওয়া অবযা ি হরকখকছ।"  

  

NYSCA সভাপবি কোিবরর্ বর্ম্বকালস িম্বলর্, "পথরষে পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকট আমাকের 135 

জর্ হপিাোর থপয়ার থরথভউ পযাকর্থলেকের ক্াকজর স্বীকৃ্থি জার্াকি চায়। আমাকের অরু্োর্ 

তিথরকি িাকের অথি গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া NYSCA ক্ম নসূথচর স্টুয়াডনথিকপর এবং পথরচালর্া েকলর 

সাকি েুি  কয় পথরষেকক্ 1,000-র হবথি সংস্থার প্রথি সমি নকর্র সুপাথরি পূরণ ক্রকি থেকয়কছ। 

আমরা আমাকের প্রাপক্কের ক্াকছ এই অরু্োকর্র গুরুত্ব ক্িটা িা বুত্রি, এবং আগামী 

মাসগুথলকি িাকের ক্াজ হেখার জর্য আমরা উনু্মখ। এই প্রাণবন্ত ও অথি জরুথর সৃজর্িীল 

খািটট পুকরা মাথক্নর্ েুিরাষ্ট্র ও থবশ্ব হিকক্ েি নর্ািীকের আক্ষ নণ ক্কর, এবং আমরা থর্রাপকে 

িাকের পুর্রায় স্বাগিম জার্াকর্ার জর্য প্রস্তুি আথছ।"  

  

িৃিীয় রাউম্বন্ডর অি ন প্রাপ্তম্বদর িম্বযে রম্বয়ম্বে:   

কোম্বরাগা আেনস কাম্বলবিভ (Caroga Arts Collective), হিা ক ভোবল অঞ্চল: ি থবল 

ক্যাকরাগা থভথত্তক্ আন্তঃথবভাগীয় সংস্থাটটকক্ সমি নর্ ক্রকব। 2016 সাকল প্রথিটিি গ্রুপটট 

সাধ্ারণি পঞ্চািটট পারফরমযাি ও ক্থমউথর্টট ইকভন্ট উপস্থাপর্ ক্কর হেগুথল গুরুত্ব প্রোর্ 

ক্কর সঙ্গীিজ্ঞ, থিল্পী, পত্রিি, এবং িাকের সম্প্রোকয়র মকধ্য এক্টট আন্তঃথিল্প সমন্বকয়র উপর। 

2020 সাকল ক্যাকরাগা আটনকসর সক্ল ইকভন্ট ভাচুনয়াল এবং সামাত্রজক্ েরূত্ব বজায় হরকখ  য়, োর 

ফকল িারা িাকের সম্প্রোকয়র সাকি হোগাকোগ রাখকি হপকরকছ এবং আইকসাকলিকর্র সময় 

র্িুর্ েি নকক্র ক্াকছ হপ ৌঁছাকি হপকরকছ।  

  

 াইবি কালচারাল এক্সম্বচঞ্জ (Haiti Cultural Exchange, HCX), বর্উ ইয়কন অঞ্চল: ি থবল 

এমর্ ক্ম নসূথচ সমি নর্ ক্রকব ো সাধ্ারণ জর্গকণর মকধ্য  াইথিয়ার্ সংসৃ্কথির জ্ঞার্ ও ক্ের 

বৃত্রদ্ধর জর্য ক্াজ ক্কর,  াইথিয়ার্ আকমথরক্ার্কের মকধ্য ইথিবাচক্ সাংসৃ্কথিক্ পথরচয় পালর্ 

ক্কর, এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটট ও এর বাইকরও সম্প্রোয় ও র্াগথরক্ সংেুত্রির হচির্া জাগ্রি 

ক্কর। HCX-র এক্টট ব্রুক্থলর্-থভথত্তক্ হপ্রাগ্রাম, লাকক্  NOU (Lakou NOU),  াইথিয়ার্ ও 

অথভবাসী থিল্পীকের চারটট ব্রুক্থলর্ এলাক্ায় জর্সাধ্ারকণর জীবকর্ অংিগ্র ণ ক্রার জর্য 

আমন্ত্রণ জার্ায়, হেগুথল অকর্ক্ প্রজন্ম ধ্কর  াইথিয়ার্ ও  াইথিয়ার্-আকমথরক্ার্কের বাসস্থার্।  

  

িা-ই বিবলবপম্বর্া বিম্বয়োর অর্সেল (Ma-Yi Filipino Theater Ensemble), বর্উ ইয়কন 

বসটে অঞ্চল: ি থবল সংস্থাটটকক্ সমি নর্ ক্রকব োরা এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ র্াটযক্ারকের হলখা 



র্িুর্ র্াটক্ ক্থমির্, তিথর, ও প্রকোজর্া ক্কর। মা-ই রাইটাস ন লযাকব সেসয থ কসকব রকয়কছ 

34জর্ হপিাোর এথিয়ার্ আকমথরক্ার্ র্াটযক্ার এবং িারা পুকরা বছরজকুড় ক্ম নিালা ও পড়ার 

অরু্িার্ ক্কর। 2020 সাকল, ম ামারীর শুরুর থেকক্, সংস্থাটট মা-ই স্টুথডওস স্থাপর্ ক্কর োরা 

থিথমংকয়র জর্য অথরত্রজর্াল থডত্রজটাল ক্কন্টন্ট তিথর ক্কর।  

  

আেনস কাউন্সিল ির ওয়াইওবিং কাউবি (The Arts Council for Wyoming County), 

বিঙ্গার হলকস অঞ্চল: ি থবল েি রাইসকক্ হক্ফযাকবর (Kayfabe) পথরচালক্ থ কসকব ক্থমির্ 

প্রোকর্র সুকোগ থেকব, এটট এক্টট থবমূি ন আত্মজীবর্ীমূলক্ পাকপট হিা, ো হরালযাে বাকি নজ ও 

সযামুকয়ল হবকক্কটর দ্বারা অরু্প্রাথণি  কয়কছ। এটট ক্ল্পর্া, বাস্তব ও মধ্যক্ার স্থার্ থর্কয় ক্াজ 

ক্কর, বুর্রাকু্-োইকলর পাকপট চালাকর্া এবং হপিাোর হরসথলংকয়র োইকলর হলি বযব ার 

ক্কর।  

  

হ ায়াইে পাইর্ হপ্রস (White Pine Press), পন্সিি বর্উ ইয়কন অঞ্চল: ি থবল বহু সংসৃ্কথির 

সাথ কিযর এই অলাভজর্ক্ প্রক্াির্ীকক্ বড় প্রক্াির্ী প্রথিিার্ দ্বারা উকপথক্ষি সাথ িয 

প্রক্াকির মাধ্যকম সাংসৃ্কথিক্ সকচির্িা ও হবাধ্গমযিা থবক্াি ও প্রচার ক্রকি সমি নর্ ক্রকব। 

হ ায়াইট পাইর্ হপ্রস উেীয়মার্ ও প্রথিটিি উভয় হলখক্কের সাথ কিযর থবস্িৃি বযাথি প্রক্াি 

ক্কর, োর মকধ্য রকয়কছ এক্াথধ্ক্ হর্াকবল থবজয়ী, এবং পুথলৎজার পুরস্কার (Pulitzer Prize), 

জািীয় বই পুরস্কার (National Book Award) ও আকমথরক্ার্ বই পুরস্কার (American Book 

Award) থবজয়ী।  

  

িৃিীয় রাউম্বন্ডর অর্ুদার্ প্রাপ্তম্বদর একটে পূর্ ন িাবলকা এখাম্বর্ উপলভে।  

  

NYSCA-র চিুি ন ও সব নকিষ রাউকের ি থবল, 20 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার মূলধ্র্ প্রক্কল্পর জর্য 

আকবের্ বিনমাকর্ গ্র ণ ক্রা  কে। আকবের্ হপাটনাল বন্ধ  কব 2022 সাকলর 14 জারু্য়াথর। 

আকরা িিয পাওয়া োকব এখাকর্।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের বেল্প পবরষম্বদর িোপাম্বর  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট থিল্প পথরষকের হসইসব থিল্প-সংসৃ্কথি সংরক্ষণ ও উন্নয়র্ ক্কর হেগুথল বসবাস, 

ক্াজ ও হবড়াকর্ার  জর্য থর্উ ইয়ক্নকক্ এক্টট অর্র্য স্থার্ ক্কর হিাকল। পথরষে সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর থিল্প অথভজ্ঞিা লাকভর অথধ্ক্ার রক্ষা ক্কর ো আমাকের সম্প্রোয়, থিক্ষা, 

অি ননর্থিক্ থবক্াি ও জীবর্োিার মাকর্ অথি জরুথর অবোর্ রাকখ। এর হক্ন্দ্রীয় অরু্োর্ প্রোর্ 

ক্ম নক্াকির মাধ্যকম, থিল্প পথরষে 2022 অি নবছকর 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হবথি অরু্োর্ 

প্রোর্ ক্রকব। হেটজকুড় NYSCA প্রেত্ত অরু্োর্ এবং পুর্ঃঅরু্োর্ হপ্রাগ্রাকমর মাধ্যকম পথরষে 

থভজয়ুাল, সাথ িয, থমথডয়া ও পারফথম নং আটনকক্ সমি নর্ ক্কর এবং থিল্পসংিান্ত থিক্ষা ও 

সুথবধ্াবত্রঞ্চি সম্প্রোয়সমূক র জর্য থর্কবথেি সমি নর্ প্রোর্ ক্কর।  

  

থর্উ ইয়কক্নর সৃজর্িীল সংসৃ্কথিকক্ আরও এথগকয় থর্কয় হেকি আটন ক্াউত্রিল হর্িৃকত্বর জর্য 

আরও হলাক্ থর্কয়াগ ক্কর সাংগঠথর্ক্ ও হপিাোর উন্নয়কর্র পি প্রিস্ত ক্কর িিয সম্পেকক্ 

আরও সমৃদ্ধ ক্রকছ। NYSCA থর্উ ইয়ক্ন হেকটর এত্রিথক্উটটভ ব্রাকঞ্চর এক্টট একজত্রি ো 1960 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysca.org%2Fdownloads%2Ffiles%2FFY2022_Round_3_Grantee_List.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44759a1ef6bb407ef38608d9be61b4ae%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750149124911824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uKqk0HucoeMfjpGF2TeS%2F%2B%2BkVZnzhiJfNEjewpQPS38%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farts.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44759a1ef6bb407ef38608d9be61b4ae%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750149124911824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vOvEAp7GneKvuMhefoO1Rvy%2BYtXYZlt5IJrPzXIFi7k%3D&reserved=0


সাকল গভর্ নর হর্লসর্ রক্কফলার তিথর ক্করথছকলর্ এবং বিনমাকর্ িা গভর্ নর হ াক্ল ও থর্উ 

ইয়ক্ন হেট আইর্সভার সমি নকর্ সম্প্রসাথরি  কয়কছ। NYSCA সম্পথক্নি আরও িকিযর জর্য, 

অরু্গ্র  ক্কর হেখুর্ www.arts.ny.gov, এবং NYSCA এর Facebook হপজ, Twitter @NYSCArts 

এবং Instagram @NYSCouncilontheArts ফকলা ক্রুর্।  
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