
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বিঙ্গার হলকস অঞ্চম্বল রূপান্তরমূলক প্রকম্বে 172.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ 

ডলার র্তুর্ হেট ত বিম্বলর রূপম্বরখা প্রদার্ করম্বলর্  

  

প্রকেগুবলর অি নায়র্  ম্বি গভর্ নম্বরর 216 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার িাম্বেট প্রস্তাির্া হিম্বক 

যা বর্উ ইয়কন হেট আইর্সভার অর্ুম্বমাদম্বর্র অম্বপক্ষায় রম্বয়ম্বে  

  

বিবর্ম্বয়াগ ইর্ার লুপ উত্তর, হসম্বর্কা পাকন বিবিয়াখার্া এিং ফ্রবিয়ার বিল্ড উন্নয়র্ম্বক 

সমি নর্ করম্বি  

  

পূম্বি ন হ াবিত ROC দে বরভারওম্বয় হিে 2 রম্বিোর ওয়াটারফ্রি পুর্রুজ্জীির্ম্বক 

অিো ত রাখম্বি  

  

অবতবরক্ত  াই িলস হেট পাম্বকনর হরন্ডাবরং উপলভে এখাম্বর্  

  

NYS বিবর্ম্বয়াগটট "বিঙ্গার হলকস িম্বরায়াম্বডনর" সম্পূরক, যা  ল সম্প্রদায়সমূ ম্বক 

পুর্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অি নর্ীবতর বিকাম্বে অঞ্চলটটর সাবি নক হকৌেল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিঙ্গার হলক্স অঞ্চকলর এক্াথিক্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্কে 172.5 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার র্তুর্ হেট ত থিকলর রূপকরখা প্রদার্ ক্রকলর্ যা অি নাথয়ত  কি তার 216 

থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর 2023 অি নিছকরর িাকজট প্রস্তাির্া দ্বারা। গভর্ নর থর্উ ইয়ক্ন হেট 

ট্রান্সকপাকটনশর্ থডপাটনকমকের (New York State Department of Transportation) ইর্ার লুপ 

উত্তকরর (Inner Loop North) জর্য পাাঁচ িছর হময়াথদ মূলির্ পথরক্ের্া হিকক্ রকচোরকক্ 

আকশপাকশর এলাক্া হিকক্ পৃিক্ ক্কর হদওয়া হডকি যাওয়া  াইওকয় ভরাট ক্রার ক্াজ সমূ্পর্ ন 

ক্রকত 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদাকর্র প্রথতশ্রুথত গ্র র্ ক্রকির্। মর্করা ক্াউথের হসকর্ক্া 

পাক্ন থচথিয়াখার্াকক্ (Seneca Park Zoo) িযাপক্ভাকি হেকল সাজাকর্া  কয়কছ, এিং এলাক্ার 

থদ্বতীয় িৃ ত্তম পয নটক্ আক্র্ নকর্র স্থাকর্ দশ নর্ািীকদর অথভজ্ঞতা উন্নত ক্রকত উন্নয়র্ক্াজ হশর্ 

ক্রার জর্য অথতথরক্ত 42.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার িযি ার ক্রা  কি। হেট হিকক্ পাওয়া 

অথতথরক্ত 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলারস  হমাট 12.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ট্রট্রপল-এ রকচোর 

হরড উইংকসর (Triple-A Rochester Red Wings) ঘকরর মাঠ, রকচোকরর ফ্রথেয়ার থিকে 

(Frontier Field) প্রকয়াজর্ীয় উন্নয়র্ক্াজ সমি নকর্ িযি ার ক্রা  কি, যাকত থর্শ্চিত ক্রা যায় হয 

হেথডয়ামট্রট হমজর থলগ হিজিল (Major League Baseball) হখলার আদশ ন আিথশযক্তা পূরর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720297098142&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C424310cf182149f7996f08da0056d1f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822670150516816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XSQZq9zNdXwN45KcQKg0BxRuhnPUZiOTtaIF9YilU8o%3D&reserved=0


ক্কর। গভর্ নর আজকক্ রকচোকর মর্করা ক্থমউথর্ট্রট ক্কলকজর (Monroe Community College) 

ডাউর্টাউর্ ক্যাম্পাকসর এক্ট্রট অর্ুষ্ঠাকর্ তার থভশকর্র রূপকরখা প্রদার্ ক্করর্।  

  

"যখর্ আমরা হক্াথভড-19 ম ামারী হিকক্ পুর্রুদ্ধার ক্রথছ তখর্ সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য 

এক্ট্রট র্তুর্ সমৃদ্ধ যুগ ততথর ক্রকত আমাকদর প্রকচষ্টাকক্ হজারদার ক্রকি এমর্ অি ননর্থতক্ 

থিক্াশ উকদযাগসমূক র সমি নকর্ আমার প্রশাসর্ এক্াগ্রভাকি মকর্াথর্কিশ ক্রকছ," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "সময় একসকছ আকমথরক্ার্ স্বকের, থর্উ ইয়ক্ন স্বকের আকরা ভাকলা, র্যাযয, এিং 

অন্তভুনশ্চক্তমূলক্ সংস্করকর্র। থিঙ্গার হলক্কসর এইসি রূপান্তরমূলক্ প্রক্কে আমাকদর থর্থিষ্ট 

থিথর্কয়াগ সম্প্রদাকয়র সক্কলর জর্য আকরা হিথশ অন্তভুনশ্চক্ত থর্কয় আসকি, আঞ্চথলক্ পয নটর্ 

প্রকচষ্টাকক্ আকরা িলিৎ ক্রকি এিং আগামী প্রজন্মসমূক র জর্য জীির্যাপকর্র সাথি নক্ মার্ 

উন্নত ক্রকি।"  

  

প্রশাসর্ এর পূকি ন ডাউর্টাউর্ রকচোকর ঐথত াথসক্ হজকর্থস র্দীর ঘাকট অিথস্থত রকচোর  াই 

িলস হেট পাকক্নর (Rochester High Falls State Park) স্থাপর্া সমি নকর্ 6 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

প্রস্তাথিত ত থিল হঘার্র্া ক্করকছ। আজকক্, গভর্ নর হ াক্ল পাকক্নর র্তুর্ িারর্া পথরক্ের্া ও 

হরন্ডাথরং উকন্মাচর্ ক্রকলর্ এিং সম্প্রদাকয়র হগাষ্ঠী, হেক্ক াোর এিং অর্যার্য আগ্র ী 

িাথসন্দাকদর মতামত গ্র কর্র জর্য জর্সািারকর্র মত গ্র র্ পয নাকয়র সূচর্া ক্কর থদকলর্। পাকক্নর 

র্ক্শার জর্য জর্সািারর্কক্ মতামত থদকত উৎসাথ ত ক্রা  কে, অর্ুগ্র  ক্কর এক্ট্রট ইকমইল 

হপ্ররর্ ক্রুর্: ROCHighFallsPark@esd.ny.gov. র্তুর্ পাক্নট্রট "ROC দয থরভারওকয় (ROC The 

Riverway)" উকদযাকগর থদ্বতীয় পয নাকয়র অংশ, যা রকচোকর র ওয়াটারফ্রকের সম্ভাির্ার দুয়ার 

খুকল থদকি। এছািাও হিজ 2 হত রকয়কছ থিঙ্গার হলক্স আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ থিক্াশ পথরর্দ 

(Finger Lakes Regional Economic Development Council) হিকক্ রকচোর থসট্রটর  াই িলস 

থভশ্চজটর হসোর (High Falls Visitor Center) সংস্কাকরর জর্য 2.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, এিং 

হসই সাকি অযাকু্কয়ডাক্ট থরইমাশ্চজর্ড (Aqueduct Reimagined) প্রক্কের জর্য অথতথরক্ত 5 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, যার প্রথতশ্রুথত প্রদার্ ক্কর  কয়কছ যখর্ ক্ন্সকটকলশর্ ব্র্যান্ডস 

(Constellation Brands) তাকদর সদর দপ্তর ডাউর্টাউকর্ থর্কয় আসার হঘার্র্া ক্কর। র্তুর্ 

রকচোর ডাউর্টাউর্ পাটনর্ারথশপ (Rochester Downtown Partnership) িযিস্থাপর্ার এর্ট্রটট্রট 

থরভারসাইড হ াকটল পুর্রায় হখালার পথরক্ের্াও ক্রকছ। প্রকচষ্টাগুথল ডাউর্টাউর্ রকচোর 

পুর্রুজ্জীথিত ক্রকত ক্রা অর্যার্য উকেখকযাগয থিথর্কয়াকগর সমূ্পরক্, হযমর্ ক্ষথতগ্রস্ত হমইর্ ও 

থির্টর্ ব্লক্ ট্রঠক্ ক্রকত ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উকদযাগ (Downtown Revitalization 

Initiative) প্রদত্ত 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, যার জর্য গত সপ্তাক  জর্সািারকর্র মত গ্র র্ শুরু 

 কয়কছ।  

  

এছািাও, গভর্ নকরর একজন্ডার অংশ থ কসকি রূপকরখা ক্রা  কলা থর্উ ইয়ক্ন হেকটর স্পন্সর ক্রা 

িযিসা প্রথতকযাথগতার প্রথত িথি নত প্রথতশ্রুথত, যার লক্ষয  কলা ভথির্যকতর থশে যাকত এখাকর্ সমৃদ্ধ 

 কত পাকর তা থর্শ্চিত ক্রা। হসজর্য, সিল, থিশ্বিযাপী স্বীকৃ্ত লুথমকর্ট NY (Luminate NY) 

অপট্রটক্স, হিাকটাথর্ক্স এিং ইকমশ্চজং প্রথতকযাথগতা অিযা ত রাখার জর্য আকরা 20 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলাকরর প্রথতশ্রুথত প্রদার্ ক্রা  কয়কছ। এশ্চক্সলাকরটরট্রট স্বেদশী হক্াম্পাথর্কদর থিঙ্গার 

হলক্স অঞ্চকল থর্কয় আকস যাকত তারা উপলভয সংস্থাকর্র সমৃদ্ধ ইকক্াথসকেম িযি ার ক্কর 

উদীয়মার্ থশে প্রযুশ্চক্তর িাথর্শ্চজযক্ীক্রর্ দ্রুত গথতকত ক্রকত পাকর।  
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বর্উ ইয়কন হেট ট্রান্সম্বপাম্বটনের্ বডপাটনম্বমম্বির কবমের্ার মোবর হটম্বরস ডবমম্বঙ্গে 

িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল তার ঐথত াথসক্ পথরি র্ িাকজট প্রস্তাির্া দ্বারা রকচোর িাথসন্দা ও 

সমূ্পর্ ন থিঙ্গার হলক্স অঞ্চকলর প্রাপয রূপান্তরমূলক্ পথরি র্ থিথর্কয়াগ প্রদার্ ক্রকত 

থর্কিথদত। হেকটর ট্রান্সকপাকটনশর্ থডপাটনকমে আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ পুর্রায় সংযুক্ত 

ক্রকত এিং স্মাটন অিক্াঠাকমা থিথর্কয়াকগর মািযকম আঞ্চথলক্ অি নর্ীথতকক্ উন্নত ক্রকত 

প্রথতশ্রুথতিদ্ধ, হসজর্য আমরা আমাকদর পাাঁচ িছকরর মূলির্ পথরক্ের্ায় 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলাকরর ইর্ার লুপ উত্তর প্রক্কের প্রস্তাি ক্রকত হপকর গথি নত। আথম গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃকের 

জর্য আকরক্িার তাকক্ ির্যিাদ জার্াশ্চে, এিং এই প্রক্েট্রটর ক্াজ ক্রার জর্য এিং রকচোর ও 

থিঙ্গার হলক্স অঞ্চকলর দীঘ নকময়াথদ প্রার্শশ্চক্ত থর্শ্চিত ক্রার জর্য আমাকদর স্থার্ীয় 

অংশীদারকদর সাকি ক্াজ ক্রকত উনু্মখ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট পাম্বকনর (New York State Park) কবমের্ার এবরক কুম্বলবসড িম্বলর্, 

"পাক্নগুথল পুকরা িছরজকুি তাকদর সম্প্রদাকয়র জীির্যাত্রার মার্ উন্নত ক্কর, তাই আথম 

ডাউর্টাউর্ রকচোকর এক্ট্রট হেট পাক্ন ততথর ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর থভশর্কক্ সমি নর্ ক্রকত 

হপকর আর্শ্চন্দত। র্তুর্ পাক্নট্রট হজকর্থস র্দীর সুন্দর  াই িলকসর থদকক্ দৃট্রষ্ট আক্র্ নর্ ক্রকি, 

শ করর চলমার্ অি ননর্থতক্ পুর্রুজ্জীির্কক্ সমি নর্ ক্রকি, এিং আঞ্চথলক্ থিকর্াদর্মূলক্ 

পয নটকর্র উন্নথতসাির্ ক্রকি।"  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বির (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার 

এিং হপ্রবসম্বডি এিং প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা পদপ্রাপ্ত হ াপ র্াইট িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল 

আজকক্ হযসক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট থিথর্কয়াকগর প্রস্তাি ক্করকছর্ তা থিঙ্গার হলক্কসর 

অিক্াঠাকমা, পয নটর্ এিং জীির্যাত্রার মার্ উন্নত ক্রকি, স্থার্ট্রট প্রযুশ্চক্ত প্রথতভার উৎপথত্তস্থল 

এিং অপট্রটক্স, হিাকটাথর্ক্স এিং ইকমশ্চজংকয়র স্বীকৃ্ত থশেকক্ন্দ্র। এই অথতথরক্ত ত থিলগুথল ROC 

দয থরভারওকয় হিকক্ শুরু ক্কর লুথমকর্ট NY িযিসা প্রথতকযাথগতা পয নন্ত উদ্ভাির্ী প্রক্েসমূক  

হেকটর হক্ৌশলগত সমি নর্কক্ আকরা অগ্রসর ক্রকি, যা অঞ্চকলর থিক্াশ ও একক্ হটক্সই 

িার্াকর্ার এক্থিংশ শতাব্দীর থভশর্ গকি তুলকছ।" 

  

প্রবতবর্বধ হো হমাম্বরল িম্বলর্, "আজকক্র হঘার্র্াট্রট পথরিারসমূক র উন্নথত ও থিঙ্গার হলক্স 

অঞ্চলকক্ অগ্রসর ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর প্রথতশ্রুথতর প্রমার্। থিথর্কয়াগগুথল আমাকদর 

ডাউর্টাউর্ ক্থরকডারকক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রকত সা াযয ক্রকি, আমাকদর আঞ্চথলক্ অি নর্ীথতকক্ 

হজারদার ক্রকি, এিং আমাকদর সম্প্রদাকয়র জর্য আকরা র্যাযয ও অন্তভুনক্ত ভথির্যৎ থর্শ্চিত 

ক্রকি। আথম তার অংশীদাথরকের জর্য কৃ্তজ্ঞ এিং এইসি দারুর্ প্রক্ে অগ্রসর ক্রকত 

এক্সাকি ক্াজ অিযা ত রাখকত উনু্মখ।"  

  

হেট বসম্বর্টর হেম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "আথম থিঙ্গার হলক্স অঞ্চল ও হগ্রটার রকচোর 

অঞ্চকলর প্রথত গভর্ নর হ াক্কলর সমি নকর্র জর্য তার প্রথত কৃ্তজ্ঞ। এই রূপান্তরমূলক্ থিথর্কয়াগ 

আমাকদর সম্প্রদাকয়র অিক্াঠাকমা মজিুত  ওয়া এিং এলাক্াগুথল ইর্ার লুপ উত্তর প্রক্ে দ্বারা 

সংযুক্ত ক্রা এিং ROC দয থরভারওকয়র হিজ II যাকত হজকর্থস র্দী সংলগ্ন আমাকদর 

ওয়াটারফ্রেকক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্কর তা থর্শ্চিত ক্রকি। রকচোর থসট্রটকত িি  ওয়া এক্জর্ 



এিং আপকেট থসট্রটজ ক্থমট্রটর (Upstate Cities Committee) প্রিার্ থ কসকি, আথম গভর্ নকরর 

অি নায়র্ প্রস্তাির্াকক্ সমি নর্ ক্রকত হপকর গথি নত যা আমাকদর ডাউর্টাউকর্র পুর্রুজ্জীির্কক্ 

প্রভাথিত ক্রকি।"  

  

হেট বসম্বর্টর সামরা হরাক িম্বলর্, "আমাকদর থিঙ্গার হলক্স সম্প্রদায়সমূক  অথত গুরুেপূর্ ন 

এই থিথর্কয়াগ আমাকদর পথরিার ও িযিসাসমূক র উন্নথত ক্রকি এিং আথম গথি নত হয আমাকদর 

প্রথতথর্থিদকলর এ িযাপাকর ক্রা ক্াজ সিল  কয়কছ। ইর্ার লুপ উত্তকরর মকতা প্রক্েসমূ  

অকর্ক্ দশকক্র দুুঃখ লাঘি ক্রকি এিং অতীকতর থসদ্ধান্ত দ্বারা দরূ  কয় যাওয়া পথরিারসমূ কক্ 

সংযুক্ত ক্রকি, এিং আথম আমাকদর হেকটর িাকজট হিকক্ আমাকদর সম্প্রদায়সমূক র জর্য 

আকরা িি থিথর্কয়াগ থর্শ্চিত ক্রকত উনু্মখ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে, অি ননর্বতক বিকাে, কম নসংস্থার্, িাবিেে বেম্বের অোম্বসেবল 

কবমটটর (Assembly Committee on Economic Development, Job Creation, 

Commerce and Industry) প্রধার্,  োবর রর্সর্ িম্বলর্, "হগ্রটার রকচোর হেট প্রথতথর্থি দল 

আমাকদর পুকরা অঞ্চকল পথরিারগুথলর জীির্যাত্রার মার্ উন্নত ক্রকত গভর্ নর হ াক্ল ও স্থার্ীয় 

সরক্াকর আমাকদর স ক্মীকদর সাকি অংশীদাথরে ক্রকত হপকর গথি নত। আমরা যাকত এক্ট্রট 

মজিুত অিক্াঠাকমা গঠর্ ক্রকত পাথর, আমাকদর ক্কঠার পথরশ্রমী র্ারীপুরুর্কদর জর্য ভাকলা 

হিতকর্র চাক্থর সমি নর্ ক্রকত পাথর, এিং আমাকদর ডাউর্ডাউর্ সম্প্রদাকয়র হক্কন্দ্র থিথর্কয়াগ 

ক্রার জর্য িযিসাসমূ কক্ আমন্ত্রর্ জার্াকত পাথর তা এই থিথর্কয়াগগুথল থর্শ্চিত ক্রকি। হগ্রটার 

রকচোর হেট প্রথতথর্থি দল (Greater Rochester State Delegation) জাকর্ হয এই 

থিথর্কয়াগগুথলর িকল এমর্ এক্ট্রট সম্প্রদায় গট্রঠত  কি হযখাকর্ সিাই িা াঁচকত, ক্াজ ক্রকত এিং 

এক্ট্রট পথরিার গঠর্ ক্রকত গি নকিাি ক্রকি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে সারা  ক্লাকন িম্বলর্, "িাকজট দ্বারা আমাকদর মূলযকিাি প্রথতিথলত  য়। 

আথম আমাকদর গভর্ নকরর সাকি দা াঁথিকয় আমাকদর সম্প্রদাকয়র ভথির্যকতর জর্য থিথর্কয়াগ ক্রকি 

এমর্ এক্ট্রট থর্উ ইয়ক্ন হেকটর জর্য ক্াজ ক্রকত হপকর গথি নত। আজকক্র হঘাথর্ত প্রক্েগুথল 

আমাকদর অঞ্চল ও স্থার্ীয় অি নর্ীথতকক্ মজিুত ক্রকি, এিং হসই সাকি জীির্যাত্রার মার্কক্ও। 

হসকর্ক্া পাক্ন থচথিয়াখার্া এিং ফ্রথেয়ার থিে উন্নয়র্ ক্রা, এিং হসই সাকি  াই িলকস এক্ট্রট 

র্তুর্ ডাউর্টাউর্ হেট পাক্ন দ্বারা এিং থভশ্চজটর হসোর সংস্কার দ্বারা ROC দয থরভারওকয়র 

থিথর্কয়াগ অিযা ত রাখা থিঙ্গার হলক্স অঞ্চকল সি নকসরা পয নটর্ গন্তিয থ কসকি রকচোকর র 

অিস্থার্ আকরা পাক্াকপাক্ত ক্রকি। স্থার্ীয় িাথসন্দারা রকচোকরর উন্নত আক্র্ নকর্র সুথিিা হভাগ 

ক্রকত পারকি, তাছািাও এট্রট র্তুর্ দশ নর্ািীকদর থর্কয় আসকি যারা আমাকদর স্থার্ীয় িযিসা ও 

হরস্টুকরেকক্ সমি নর্ ক্রকি। রূপান্তরমূলক্ ইর্ার লুপ প্রক্ে হশর্  কল তা অতীকতর ক্ষথতক্র 

পথরি র্ পথলথসর সমািার্ ক্রকি এিং এক্ই সাকি িতনমাকর্ আমাকদর এলাক্াসমূ কক্ সংস্কার 

ক্রকি। এট্রট এিং অতযন্ত সিল লুথমকর্ট NY প্রথতকযাথগতা ক্ম নসূথচকত ক্রা অিযা ত থিথর্কয়াগ 

উৎপাদর্ হক্ষকত্র রকচোকর র সমৃদ্ধ ইথত াসকক্ ক্াকজ লাথগকয় র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্ সৃট্রষ্ট ক্রকি 

এিং আমাকদর এলাক্ায় র্তুর্ িযিসাকক্ আকৃ্ষ্ট ক্রকি। ির্যিাদ গভর্ নর হ াক্লকক্, আপর্ার 

হর্তৃকের জর্য এিং এম্পায়ার হেট হডকভলপকমেকক্, আমাকদর স্থার্ীয় অিক্াঠাকমা ও 

অি নর্ীথতকত আপর্াকদর অিযা ত থিথর্কয়াকগর জর্য।"  

  



অোম্বসেবল সদসে হডমন্ড বমকস িম্বলর্, "আথম আমাকদর এলাক্াসমূ  ও হগ্রটার রকচোকর র 

মার্ুকর্র পাট্রটন তার প্রথতশ্রুথত প্রদশ নকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াকত চাই। আমাকদর 

স্থার্ীয় অিক্াঠাকমার িযাপাকর অতীকত গৃ ীত থসদ্ধান্তসমূ  হক্িল আমাকদর এলাক্াসমূ কক্ 

থিভক্ত ক্রকত ক্াজ ক্করকছ এিং আমাকদর িাথসন্দাকদরকক্ মূলযিার্ অি ননর্থতক্ সুকযাগ হিকক্ 

িশ্চঞ্চত ক্করকছ। হসই ভুলগুথলকক্ শুিকর হর্ওয়া এিং আমাকদর সম্প্রদাকয়র সংস্কার ক্রার জর্য 

সরক্াকরর সা সী পদকক্ষপ ও ক্ায নক্র হর্তৃে প্রকয়াজর্। আথম আমাকদর এলাক্াসমূ কক্ 

পুর্রুজ্জীথিত ক্রকত এিং আমাকদর সম্প্রদায়কক্ উন্নত ক্রকত এক্ট্রট স্পষ্ট থিথর্কয়াগ হদখকত 

হপকর কৃ্তজ্ঞ। হযক তু এক্ট্রট 1 ট্রট্রথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হিথশ হিডাকরল অিক্াঠাকমা থিল দ্রুত 

আসকত যাকে, তাই এখর্ আমাকদর হেকটর জর্য আমাকদর সম্প্রদাকয়র উন্নয়কর্ এইসি 

সংস্থাকর্র সদ্বযি ার ক্রা অর্য হযকক্াকর্া সমকয়র তুলর্ায় হিথশ জরুথর। আমাকদরকক্ অিশযই 

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর সক্ল পথরিার ও িাথসন্দাকদর জর্য এক্ট্রট র্যাযয ও অন্তভুনক্ত অি ননর্থতক্ 

পুর্রুদ্ধাকরর জর্য এক্কত্র ক্াজ ক্রকত  কি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হের্ লান্সম্বিাডন িম্বলর্, "মর্করা ক্াউথেকত এই থিশাল থিথর্কয়াগ চাক্থর, 

ভ্রমর্ ও পয নটর্ ডলার, এিং এলাক্ার িযিসাসমূক র থিশ্চি িৃশ্চদ্ধর মািযকম আমাকদর আঞ্চথলক্ 

অি নর্ীথতর পুকরাটা জকুি প্রভাি হিলকি । থচথিয়াখার্ার এক্জর্ সদসয ও হরড উইংস হখলার 

থর্য়থমত দশ নক্ থ কসকি, আথম আমার মকতা থিঙ্গার হলক্কসর পথরিারগুথলর এইসি লযান্ডমাকক্নর 

সাকি হয আকিগপূর্ ন সংকযাগ আকছ তার ময নাদা িুশ্চি। থিঙ্গার হলক্স অঞ্চকলর সাকি গভর্ নর 

হ াক্কলর দীঘ ন সম্পক্ন তাকক্ এই প্রক্েগুথলর গুরুে উপলথি ক্রার জর্য আদশ ন অিস্থাকর্ 

রাকখ। আথম তাকক্ এিং আমাকদর অি ননর্থতক্ থিক্াশ পথরর্কদর অংশীদারকদরকক্ অথত 

গুরুেপূর্ ন এই ত থিল থর্শ্চিত ক্রকত আমাকদরকক্ সা াযয ক্রার জর্য ির্যিাদ জার্াই।"  

  

মর্ম্বরা কাউবির বর্ি না ী অোডাম হিম্বলা িম্বলর্, "যখর্ আমরা আমাকদর জীির্যাত্রার মার্ 

উন্নত ক্রকত এিং আমাকদর অথত গুরুেপূর্ ন থিকর্াদর্মূলক্ ও পয নটর্ থশেকক্ সমৃদ্ধ ক্রকত 

হচষ্টা ক্রথছ তখর্ আমাকদর মুখয সম্প্রদাকয়র অিক্াঠাকমাকত থিথর্কয়াকগর গুরুে গভর্ নর হ াক্ল 

িুকির্। হসকর্ক্া পাক্ন থচথিয়াখার্া আিুথর্ক্ায়র্ ও সম্প্রসারর্ ক্রকত 42.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার থিথর্কয়াগট্রট র্তুর্ প্রজাথত আর্কত, হশ্রর্ীর হসরা আিাস ততথরকত, দশ নর্ািীকদর অথভজ্ঞতা 

উন্নত ক্রকত এিং ির্যপ্রার্ী ও ির্জ স্থাকর্র সাকি ক্ীভাকি সংযুক্ত  ওয়া যায়, এর যত্ন ক্রা যায় 

ও সংরক্ষর্ ক্রা যায় হস িযাপাকর পথরিার ও থশশুকদর থশক্ষাদাকর্র জর্য আকরা সকুযাগ ততথরকত 

আমাকদরকক্ সা াযয ক্রকি। এিং, ফ্রথেয়ার থিকে তার 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থিথর্কয়াগ 

এট্রট থর্শ্চিত ক্রকত সা াযয ক্রকি হয অথত জরুথর এই সম্পদট্রট হমজর থলগ হিজিকলর আদশ ন 

এিং আগামী অকর্ক্ দশকক্র জর্য রকচোর হরড উইংকসর ঘকরর মাঠ  কয় িাক্কত পাকর। আথম 

গভর্ নর হ াক্লকক্ তার থভশর্, হর্তৃে এিং থিঙ্গার হলক্স অঞ্চকলর আজকক্র রূপকরখা দার্ 

ক্রা সক্ল রূপান্তরমূলক্ প্রক্কে তার অিযা ত সমি নকর্র জর্য তাকক্ ির্যিাদ জার্াই।  

  

রম্বিোম্বরর হময়র মাবলক এভান্স িম্বলর্, "আজকক্ গভর্ নর হ াক্ল রকচোর ও িাথক্ থিঙ্গার 

হলক্স অঞ্চকল হযই থিথর্কয়াগ ক্করকছর্, 'রূপান্তরমূলক্' শব্দট্রট তার িযাপক্তা িযাখযা ক্রকত 

পাকর র্া।   আউটকসকট ইর্ার লুপ উত্তর প্রক্েট্রটর সমূ্পর্ ন অি নায়র্ ক্কর এিং ROC দয থরভারওকয় 

ক্ম নসূথচর অগ্রগথত েরাথিত ক্কর এিং হজকর্থস র্দী ক্থরকডার সংলগ্ন অর্যার্য থিথর্কয়াগ িযি ার 

ক্কর, গভর্ নর হ াক্ল রকচোকর র ভথির্যকতর থভশর্কক্ হমৌথলক্ভাকি 'যথদ' হিকক্ 'ক্কি' হত 



পথরিথতনত ক্কর থদকয়কছর্। এর িকল র্শ্চজরথি ীর্ হিসরক্াথর থিথর্কয়াগ পাওয়া যাকি এিং 

আমাকদর িাথসন্দা ও হেক্ক াোরকদর জর্য অক্ের্ীয় সুকযাগ সৃট্রষ্ট ক্রকি। আথম থিকশর্ ক্কর 

কৃ্তজ্ঞ এই ক্ারকর্ হয গভর্ নর হ াক্ল এই প্রক্েগুথল দ্বারা অতীকতর সরক্ারগুথলর পাপ হমাচর্ 

ক্রকত উকেশযপূর্ ন থসদ্ধান্ত গ্র র্ ক্করকছর্, থিদীর্ ন ও দীঘ নথদর্ িকর অিক থলত সংখযালঘু এলাক্ায় 

পাক্ন,  া াঁটার মকতা রাস্তা, সাশ্রয়ী আিাসর্ এিং অর্যার্য সম্প্রদায়-গঠকর্র সুকযাগসুথিিা দ্বারা 

পথরকিশগত ির্ নিাকদর িাস্তি প্রক্াশকক্ প্রথতস্থাথপত ক্করকছর্। রকচোর থসট্রট সথতযই এমর্ 

এক্জর্ গভর্ নর হপকয় ভাগযিার্ থযথর্ ির্ নসংিান্ত সমতার প্রথত প্রথতশ্রুথতিদ্ধ এিং থযথর্ 

আমাকদর হেকটর অগ্রগথতকত আপকেট থর্উ ইয়কক্নর গুরুেপূর্ ন ও লাভজর্ক্ ভূথমক্া উপলথি 

ক্করর্।  

  

হসম্বর্কা পাকন বিবিয়াখার্া হসাসাইটটর (Seneca Park Zoo Society) হপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা পাম্বমলা বরড সার্ম্বিে িম্বলর্, "এই িযাপক্তার এক্ট্রট রূপান্তকরর জর্য 

হেট ও ক্াউথের থিথর্কয়াগ প্রকয়াজর্, এট্রট হিসরক্াথরভাকি সংগৃ ীত ত থিল দ্বারা ক্রা সম্ভি 

র্া।  র্তুর্ ভির্গুথল অন্তভুনশ্চক্তর এিং হটক্সই  ওয়ার জাতীয় মকডল  কি, যার িকল আমরা 

আমাকদর সম্প্রদায়কক্ আকরা ভাকলাভাকি হসিাদার্ ক্রকত পারকিা এিং এক্ই সাকি আমাকদর 

অঞ্চকলর িাইকর হিকক্ র্তুর্ দশ নক্কদর আকৃ্ষ্ট ক্রকত পারকিা। আমরা হসকর্ক্া পাক্ন 

থচথিয়াখার্ার ভথির্যকতর জর্য সংস্থার্ প্রদার্ ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

রম্বিোর কবমউবর্টট হিেিম্বলর (Rochester Community Baseball) হপ্রবসম্বডি, প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা এিং প্রধার্ পবরিালর্া কম নকতনা র্াওবম বসলভার িম্বলর্, "যখর্ আমরা 

ফ্রথেয়ার থিকে আমাকদর 25তম হমৌসুকম প্রকিশ ক্রকত যাশ্চে তখর্ হদখা যাকে হয 

আমাকদরকক্ হমজর থলগ হিজিকলর হখকলায়াি ও হক্াকচর জর্য থর্ি নাথরত আদশ ন অর্ুসরর্ 

ক্রকত  কল িলপাক্নট্রটর অকর্ক্ িরকর্র উন্নয়কর্র প্রকয়াজর্ আকছ। এছািা আমরা 

িযাথসথলট্রটকত থক্ছু উন্নয়র্ ক্রকত চাই যা ফ্রথেয়ার থিকে হখলা হদখকত আসার ভক্তকদর 

অথভজ্ঞতাকক্ উন্নত ক্রকি যাকত ক্কর আমরা আমাকদর থিশ্বস্ত সমি নক্কদর প্রথতথর্য়ত 

পথরিতনর্শীল চাথ দা ও ইোর সাকি মাথর্কয় থর্কত পাথর। ভক্তরা এখর্ হযভাকি হখলার অথভজ্ঞতা 

উপকভাগ ক্কর তা 1997 সাকল যখর্ ফ্রথেয়ার থিে হখালা  কয়থছকলা তার তুলর্ায় অকর্ক্ থভন্ন। 

ির্যিাদ গভর্ নর হ াক্ল এিং ক্াউথে থর্ি না ী হিকলাকক্, ফ্রথেয়ার থিেকক্ হখকলায়াি ও ভক্ত 

সক্কলর জর্য হদকশর হসরা িলপাক্নগুথলর এক্ট্রট িার্াকত তাকদর প্রকচষ্টার জর্য।"  

  

লুবমম্বর্ট NY এর িেিস্থাপর্া পবরিালক সুোতা রামারু্ের্ িম্বলর্, "লুথমকর্কটর থমশর্  কলা 

প্রারথম্ভক্ পয নাকয়র উকদযাক্তাকদরকক্ থিঙ্গার হলক্স অঞ্চকলর অতুলর্ীয় সংস্থাকর্র সাকি সংযুক্ত 

ক্কর হদওয়া, অপট্রটক্স, হিাকটাথর্ক্স এিং ইকমশ্চজং থশকের জর্য থিকশ্বর শীর্ ন এশ্চক্সলাকরটর গঠর্ 

ক্রা। আমরা ESD এিং গভর্ নর হ াক্কলর অিযা ত সমি নকর্র জর্য কৃ্তজ্ঞ।"  

  

পাশাপাথশ, অঞ্চকল এিং হেটজকুি অি ননর্থতক্ গথতকিগ িজায় রাখাকক্ আকরা সমি নর্ ক্রার 

প্রকচষ্টায় গভর্ নর হ াক্ল গত সপ্তাক  র্তুর্ হিাক্াসড অযাট্রাক্শর্ অি হশাকভল-হরথড ট্রযাক্টস 

থর্উ ইয়ক্ন (Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts New York, FAST NY) অর্ুদার্ 

ক্ম নসূথচর পথরক্ের্া হঘার্র্া ক্করকছর্ যাকত থর্উ ইয়ক্ন হেকট মুখয থিক্াশমার্ থশেকক্ আকৃ্ষ্ট ও 

সম্প্রসাথরত ক্রা যায়। উকদযাগট্রট র্তুর্ FAST NY অর্ুদার্ ক্ম নসূথচকত উচ্চ প্রযুশ্চক্তর উৎপাদর্, 



থিকশর্ ক্কর হসথমক্ন্ডাক্টর উৎপাদর্, গুদামজাতক্রর্, থিতরর্ এিং লশ্চজথেক্ িযিসাসমূ কক্ 

আকৃ্ষ্ট ক্রকত সাইট থর্ম নাকর্র জর্য 200 থমথলয়র্ পয নন্ত মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রকি যাকত ক্কর 

থর্উ ইয়কক্নর থর্ম নাকর্র জর্য প্রস্তুত িাক্া শুরু ক্রা হযকত পাকর এিং িি চাক্থরদাতাকদর জর্য 

হেকটর আক্র্ নর্ িৃশ্চদ্ধ ক্রা হযকত পাকর।  

  

মর্ম্বরা কবমউবর্টট কম্বলম্বের হপ্রবসম্বডি ডাাঃ হডঅোর্া আর. িাটন-র্ার্া িম্বলর্, "আমরা 

আমাকদর রকচোরিাসীর জীির্যাত্রার মার্ উন্নত ক্রকত এিং আকরা প্রার্িন্ত সম্প্রদায় গঠর্ 

ক্রকত গভর্ নকরর থভশর্ ও প্রথতশ্রুথতর জর্য কৃ্তজ্ঞ। মর্করা ক্থমউথর্ট্রট ক্কলকজর ডাউর্টাউর্ 

ক্যাম্পাকসর আকশপাকশর  াই িলস এলাক্ার পুর্রুজ্জীিকর্র জর্য গভর্ নকরর ত থিল প্রস্তাির্া 

রকচোর থসট্রট ও এর িাইকর আকরা মজিুত সম্প্রদায় গঠর্ ক্রকত এিং স্থার্ীয় অি নর্ীথতকক্ 

অগ্রসর ক্রকত আঞ্চথলক্ অংশীদারকদর সাকি থমকল আমাকদর ক্রা প্রকচষ্টার সমূ্পরক্।"  

  

বিঙ্গার হলকস বরজেওর্াল ইম্বকাম্বর্াবমক হডম্বভলপম্বমি কাউজন্সম্বলর (Finger Lakes 

Regional Economic Development Council) স -সভাপবত, হেটার রম্বিোর হিোর 

অি কমাম্বস নর (Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বডি এিং প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা িি 

ডাবি িম্বলর্, "আজকক্ গভর্ নর হ াক্ল আঞ্চথলক্ হেট থিথর্কয়াকগর হয রূপকরখা প্রদার্ 

ক্করকছর্ তা অকর্ক্ থক্ছু আমূকল িদকল থদকি। অভীষ্ট প্রক্েগুথল আকরা ভাকলা সংকযাগ প্রদার্ 

ক্রকি, পয নটর্ উন্নত ক্রকি এিং থিঙ্গার হলক্কস সাথি নক্ জীির্যাত্রার মার্ উন্নত ক্রকি। 

আঞ্চথলক্ পথরর্দ সথতযই গভর্ নকরর সাকি আমাকদর অংশীদাথরে অিযা ত রাখকত হপকর 

আর্শ্চন্দত হযক তু আমরা এক্কত্র ক্াজ ক্কর এই সুন্দর অঞ্চকলর িাথসন্দাকদর তাকদর পরিতী 

প্রজন্মসমূক র জর্য হযই আক্র্ নর্ীয় ভথির্যকতর অথিক্ার রকয়কছ তা গঠর্ ক্রথছ।"  

  

হেটার রম্বিোর এিারপ্রাইম্বের (Greater Rochester Enterprise) হপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা, মোট  াল নিাট িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেট রকচোকর র শহুকর হক্কন্দ্রর 

প্রাকর্ােলতা, মুখয পয নটক্ আক্র্ নর্, এিং অপট্রটক্স, হিাকটাথর্ক্স, এিং ইকমশ্চজং থশকে অঞ্চলট্রটর 

তিথশ্বক্ হর্তৃে িযি ার ক্রার জর্য হক্ৌশলগত থিথর্কয়াগ ক্রকছ। থিথর্কয়াগগুথলর প্রথতট্রটই 

জীির্যাপর্ ও িযিসা গঠকর্র সট্রঠক্ স্থার্ থ কসকি থর্উ ইয়কক্নর হগ্রটার রকচোর অঞ্চকলর 

অিস্থার্কক্ মজিুত ক্কর।"  

  

গভর্ নর হ াক্কলর প্রস্তাথিত 2023 অি নিছকরর িাকজট সম্পকক্ন আকরা তিয জার্ুর্ এখাকর্।  

  

বিঙ্গার হলকস িম্বরায়াডনম্বক ত্বরাবিত করা  

আজকক্র হঘার্র্াট্রট "থিঙ্গার হলক্স িরওয়াডন" এর পথরপূরক্, যা শশ্চক্তশালী অি ননর্থতক্ প্রিৃশ্চদ্ধ 

এিং সম্প্রদাকয়র উন্নয়কর্র জর্য এই অঞ্চকলর িযাপক্ ি্লুথপ্রে। আঞ্চথলক্ভাকি পথরক্থেত 

পথরক্ের্াট্রট হিাকটাথর্ক্স, কৃ্থর্ এিং খাদয উৎপাদর্, এিং উন্নত উত্পাদর্ স  মূল থশেগুথলকত 

থিথর্কয়াকগর উপর দৃট্রষ্ট থর্িদ্ধ ক্কর। এখর্, অঞ্চলট্রট আপকেট পুর্জনাগরর্ উকদযাকগর মািযকম 

500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর রাষ্ট্রীয় থিথর্কয়াকগর সাকি থিঙ্গার হলক্স িরওয়াডনকক্ েরাথিত 

ক্রকছ। হেকটর 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর থিথর্কয়াগ হিসরক্াথর িযিসগুথলকক্ 2.5 থিথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলাকররও হিথশ থিথর্কয়াগ ক্রকত অর্ুপ্রাথর্ত ক্রকি - এিং জমা হদওয়া অঞ্চকলর 

পথরক্ের্াট্রট 8,200-ট্রট অিথি র্তুর্ চাক্থর প্রদার্ ক্রার আশা রাকখ। আরও তিয এখাকর্ রকয়কছ।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-highlights-fy-2023-budget&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C424310cf182149f7996f08da0056d1f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822670150516816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dErMp0V5e0TE8FQs0fW%2Bp%2Bi0xqPUj%2FwVVzaEUdpcqns%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffinger-lakes-forward-uri&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C424310cf182149f7996f08da0056d1f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822670150516816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O0FI%2FoX1SQ%2FGXuik6kXRmzXq6wG11IJxjn27DzXErvE%3D&reserved=0


  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমি সম্পম্বকন  

এম্পায়ার হেট হডকভলপকমে থর্উ ইয়কক্নর মুখয অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ একজশ্চন্স। ESD এর থমশর্ 

 কে এক্ট্রট উন্নত এিং িমিি নমার্ অি নর্ীথত প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্ এিং অি ননর্থতক্ 

সুকযাকগর ততথরক্রর্ উৎসাথ ত ক্রা, হেট এিং তার থমউথর্থসপযাথলট্রটস রাজস্ব িৃশ্চদ্ধ ক্রা এিং 

থস্থথতশীল ও তিথচত্রযময় স্থার্ীয় অি নর্ীথত অজনর্ ক্রা। ঋর্, অর্ুদার্, টযাক্স হিথডট এিং অর্যার্য 

িরকর্র অি ননর্থতক্ স ায়তা িযি াকরর মািযকম থর্উ ইয়ক্ন হেকট ক্ম নসংস্থার্ সৃট্রষ্ট শুরু ক্রা এিং 

উন্নত ক্থমউথর্ট্রটকক্ স ায়তা ক্রার জর্য ESD িযশ্চক্তগত িযিসায় থিথর্কয়াগ িৃশ্চদ্ধ ক্রার প্রকচষ্টা 

চালাকে। এছািাও ESD  কলা আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউশ্চন্সলগুকলার এিং হেকটর 

আইক্থর্ক্ পয নটর্ ব্র্যান্ড "আই লাভ থর্উ ইয়ক্ন" এর থিপর্কর্র তত্ত্বািিার্ক্ারী প্রিার্ প্রশাসথর্ক্ 

সংস্থা। আঞ্চথলক্ ক্াউশ্চন্সল এিং এম্পায়ার হেট হডকভলপকমে সম্পকক্ন আকরা তকিযর জর্য, 

অর্ুগ্র  ক্কর www.regionalcouncils.ny.gov এিং www.esd.ny.gov হদখুর্।  
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