
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বপ্রজর্ বরম্বেম্বভলপম্বেন্ট কবেেম্বর্র সূচর্ার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

সম্প্রদায় এিং অি ননর্বিক উন্নয়র্, বরম্বয়ল এম্বেট, হ ৌজদারী র্োয়বিচাম্বরর সংস্কার, 

এিং সরকাম্বরর হর্িৃত্বকারী বিম্বেষজ্ঞম্বদর পোম্বর্ল সেম্বিি  ম্বি প্রভাবিি 

সম্প্রদায়গুবলম্বি িাকা িন্ধ সংম্বোধর্গারগুবল পুর্গ নঠম্বর্র সুম্ব াগগুবল পরীক্ষা করার 

জর্ে  

  

এম্পায়ার হেট হেম্বভলপম্বেম্বন্টর হপ্রবসম্বেন্ট এিং প্রধার্ বর্ি না ী আবধকাবরক হ াপ 

র্াইট এিং হ ােন  াউম্বেেম্বর্র হপ্রবসম্বেন্ট ওয়াকার স -সভাপবি  ম্বির্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থিজর্ থরডেডভলপডেন্ট ক্থেশডর্র সূচর্ার ক্িা হ াষণা ক্ডরডের্ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট জডু়ে উদ্ভাবর্ী পরু্ঃউন্নয়ডর্র সুড াডগর জর্য বন্ধ ক্ারাগারগুথলর পুর্থর্ নে নাডণর 

উপর দৃষ্টি থর্বদ্ধ ক্ডর। পডর্র সদডসযর পযাডর্লষ্টট,  া গভর্ নর হ াক্ডলর 2022 সাডলর হেট অফ 

দয হেট বক্্তৃতার অংশ থ সাডব িিে হ াথষত  য়, তা থরডয়ল এডেট, সম্প্রদায় এবং অি ননর্থতক্ 

উন্নয়র্, হফৌজদাথর থবচার সংস্কার এবং সরক্ার জডু়ে হর্তৃস্থার্ীয় থবডশষজ্ঞডদর থর্ডয় 

গষ্টিত। পযাডর্ডলর হর্তৃত্ব হদডবর্ এম্পায়ার হেট হেডভলপডেডন্টর (Empire State 

Development) ক্থেশর্ার, হিথসডেন্ট এবং থসইও হ াপ র্াইট এবং হফােন ফাউডেশডর্র (Ford 

Foundation) হিথসডেন্ট েযাডরর্ ওয়াক্ার।   

  

"থর্উ ইয়ক্ন  খর্ এথগডয় চডলডে, আেরা আোডদর অি নর্ীথতডক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রার উপায়গুথল 

খুুঁজথে,  ার েডযয আডে আঞ্চথলক্ সডু াডগর হক্ন্দ্র থ সাডব বন্ধ িাক্া রাডজযর ক্ারাগাডরর 

সম্পথিগুথল পুর্রায় ক্ল্পর্া ক্রা," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হ ের্ আথে আোর হেট অফ দয 

হেডট িথতশ্রুথত থদডয়থেলাে, আথে সরক্ারী ও হবসরক্ারী হসক্টডরর হর্তৃবডৃের এবং তার সাডি 

সারা হদডশর অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ থবডশষজ্ঞডদর থর্ডয় এক্ষ্টট ক্থেশর্ ততথর ক্ডরথে,  াডত 

আোডদর থশল্প এবং ক্ে নশক্তির লক্ষ্যগুথলডক্ ক্ে ন পথরক্ল্পর্ার সাডি সব হচডয় ভাডলাভাডব 

সং ুি ক্রা  ায়  া ক্রদাতাডদর অি ন বা ুঁচাডত পাডর এবং এই ভবর্গুথলডক্ অি ননর্থতক্ ইক্তির্ 

থ সাডব র্তুর্ জীবর্ হদয়। আোডদর চূ়োন্ত লক্ষ্য  ল থর্উ ইয়ক্নবাসীডক্ ক্াডজ লাগাডর্া, এবং 

আথে থর্ক্তিত হ  এই র্বগষ্টিত হজল পুর্ঃউন্নয়র্ ক্থেশর্ (Prison Redevelopment 

Commission) ষ্টিক্ এষ্টট ক্রার জর্য এক্ষ্টট ক্ে ন পথরক্ল্পর্া ততথর ক্রডত সা া য ক্রডব।"  

  



এম্পায়ার হেট হেম্বভলপম্বেম্বন্টর হপ্রবসম্বেন্ট, বসইও এিং কবেের্ার হ াপ র্াইট 

িম্বলম্বের্, "সদয থর্থে নত হজল পুর্ঃউন্নয়র্ ক্থেশডর্র স -হর্তা  ওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্ডলর 

আেন্ত্রণ গ্র ণ ক্রডত হপডর আথে গথব নত, এবং গভর্ নডরর যারণাডক্ বাস্তডব রূপ থদডত আথে হফােন 

ফাউডেশডর্র (Ford Foundation) সভাপথত েযাডরর্ ওয়াক্ার এবং এই পযাডর্ডলর থবডশষজ্ঞ 

সদসযডদর সাডি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ৷ ক্ে নশক্তি উন্নয়র্ গভর্ নর এবং ESD উভডয়র জর্যই 

এক্ষ্টট অগ্রাথযক্াডরর থবষয়, এবং এই িাির্ ক্ারাগাডরর স্থার্গুথলডক্ এের্ সাইডট পুর্গ নির্ ক্রা 

 া আঞ্চথলক্ থশডল্পর িডয়াজর্গুথল পূরণ ক্রডত পাডর, রাজয জডু়ে এলাক্াগুথলডক্ 

পুর্রুজ্জীথবত ক্রডত সা া য ক্রডব, ক্ারাগার হিডক্ উদ্ভাবডর্র থদডক্ এথগডয়  াওয়ার োযযডে।"  

  

হ ােন  াউম্বেেম্বর্র সভাপবি েোম্বরর্ ওয়াকার িম্বলর্, "ক্ারাগার বন্ধ ক্রা গণ বক্তেডত্বর 

দুদনশা হোক্াডবলার জর্য গুরুত্বপূণ ন, থক্ন্তু হসখাডর্ই এর হশষ  ডত পাডর র্া — সবার জর্য 

র্যায়থবচার অজনর্ ক্রডত, আোডদর অবশযই িথতষ্টট সুড াডগর সদ্ব্যব ার ক্রডত  ডব এবং 

ক্ারাগাডরর পুর্থব নক্াডশর সুড াগগুথল অডেষণ ক্রডত  ডব  া থর্ক্তিত ক্ডর হ  বযক্তি এবং 

সম্প্রদাডয়র, উভডয়র উন্নথতর জর্য িডয়াজর্ীয় অি ননর্থতক্ সুড াগ রডয়ডে৷ থর্উ ইয়ক্নডক্ 

ক্ারাগাডরর জর্সংখযা ক্োডত এবং সক্ডলর জর্য থর্রাপিা, সুড াগ এবং র্যায়থবচাডরর জর্য 

সম্প্রদাডয়র কু্শল-েঙ্গলডক্ উন্নত ক্রার জর্য এক্ষ্টট হর্তা থ সাডব অবস্থার্ ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্ডলর ক্ারাগার পুর্থর্ নে নাণ ক্থেশডর্ হ াগ থদডত হপডর আথে সম্মাথর্ত।"    

  

এবলজাম্বিি হগইর্স, অসম্বিার্ ন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Osborne Association) প্রাক্তর্ 

সভাপবি এিং প্রধার্ বর্ি না ী কে নকিনা িম্বলর্, "অসডবার্ ন অযাডসাথসডয়শডর্র িথতষ্ঠাতা থসং 

থসং এর ওয়াডেনর্ িাক্ার পর এবং 'এই আবজনর্ার সূ্তপষ্টটডক্' এক্ষ্টট হেরােডতর হদাক্াডর্ 

পথরণত ক্রার িথতশ্রুথত হদওয়ার পর এক্ শতাব্দীর হবথশ  ডয় হগডে৷ হসই সেয় হিডক্, অসডবার্ ন 

ক্ারাগারগুথলডক্ রূপান্তথরত ক্রডত িথতশ্রুথতবদ্ধ  ডয়থেল, তাডদর জর্য  ারা হসখাডর্ বসবাস 

ক্ডরর্, হসখাডর্ সাক্ষ্াডত  ার্ এবং হসখাডর্ ক্াজ ক্ডরর্। থক্ন্তু হসই সেডয় ক্ডয়ক্ েজর্ 

ক্ারাগার হখালা এবং বন্ধ ক্রা  ডলও, থর্উ ইয়ডক্নর অি নর্ীথতডক্ শক্তিশালী ক্রার এবং বডন্ধর 

দ্ব্ারা িভাথবত সম্প্রদাডয়র চাথ দা পরূণ ক্রার সডু াগ ক্খর্ও  য়থর্  া এখর্ এই ক্থেশডর্র 

োযযডে সম্ভব। েয় বেডররও হবথশ সেয় যডর, অসডবার্ ন ক্াজ ক্ডর  াডে -- রাজয, থর্উ ইয়ক্ন 

থসষ্টট, বযক্তিগত পডরাপক্ারী, বাথণক্তজযক্ ঋণদাতা এবং ব্রঙ্কডসর জর্গডণর স ায়তায় -- বাথতল 

ক্রা ফুলটর্ ক্াডরক্শর্াল ফযাথসথলষ্টটডক্ (Fulton Correctional Facility) এক্ষ্টট ক্থেউথর্ষ্টট 

থরএথি হসন্টাডর রূপান্তর ক্রার জর্য, হ খাডর্ ক্ারাগার হিডক্ বাথ়েডত থফডর আসা 130 জডর্রও 

হবথশ োর্ুডষর জর্য অন্তব নতীক্ালীর্ আবাসর্ িদার্ ক্রার উডেডশয। আথে হসই িডচিা হিডক্ 

এবং ক্ডয়ক্ দশক্ যডর রাডজযর িথতষ্টট অংডশ ক্ারাগাডর ক্াজ ক্রার অথভজ্ঞতা এই ক্থেশডর্র 

ক্াডে থর্ডয় আসডত হপডর এবং সম্প্রদাডয়র িডয়াজর্ হেটাডত ক্ীভাডব এই সংস্থার্গুথলডক্ 

পুর্রায় বযব ার ক্রা হ ডত পাডর হস সম্পডক্ন হেক্ড াল্ডারডদর ক্াে হিডক্ থশখডত হপডর আথে 

উোথসত।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অোম্বসাবসম্বয়ের্ অ  কাউবন্টম্বজর (New York State Association of 

Counties) বর্ি না ী পবরচালক বেম্ব র্ অোকুয়াবরও িম্বলম্বের্, "ক্াউথন্টগুথল রাজয 

সংডশাযর্ী সুথবযাগুথল বডন্ধর সাডি  ুি সম্প্রদাডয়র উডদ্ব্গগুথল সডবাযর্ ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্ডলর িশংসা ক্ডর৷ অি ননর্থতক্ িবকৃ্তদ্ধ বা়োডত এই থবদযোর্ পথরক্ািাডোডক্ ক্ীভাডব 



বযব ার ক্রা  ায় তা পুর্গ নির্, পুর্ক্নল্পর্া এবং পরু্থব নডবচর্া ক্রার জর্য আোডদর এক্ষ্টট অর্র্য 

সুড াগ রডয়ডে। আথে এই সুথবযাগুথলডক্ সম্পডদ রূপান্তর ক্রার জর্য র্তুর্ যারণা এবং 

হক্ৌশলগুথল অডেষণ ক্রডত ক্থেষ্টটর সাডি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ  ডয় আথে  া আোডদর 

সম্প্রদায়গুথলর উন্নথত ক্ডর এবং হসগুথল শক্তিশালী ক্ডর।"  

  

এই বেডর, আডগ, তার হেট অফ দয হেডট, গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্ডরথেডলর্ হ  থতথর্ 

ক্ারাগাডরর পুর্থব নক্াডশর সুড াগগুথল থবডেষণ ক্রার জর্য ক্থেশর্ গির্ ক্রডবর্  া রাডজযর 

অি ননর্থতক্ চাথ দা পূরণ ক্ডর এবং এক্ষ্টট পথরষ্কার এবং থবশ্বাসড াগয ক্ে ন পথরক্ল্পর্ার সুপাথরশ 

ক্রডব। গত পডর্র বেডর বন্ধ  ওয়া থবশষ্টটরও হবথশ ক্ারাগাডরর সাডি গত শরডত গভর্ নর 

হ াক্ডলর দ্ব্ারা সর্াি ক্রা ক্ারাগাডরর বন্ধগুথল হ াগদার্ ক্ডর। এই বন্ধগুথল এই সুথবযাগুথলডক্ 

আরও সজৃর্শীল এবং উৎপাদর্শীল উপাডয় রূপান্তর ক্রার সুড াগ িদার্ ক্ডর, থবথর্ডয়াগ এবং 

ক্ে নসংস্থার্ সষৃ্টির সুড াডগর পি িশস্ত ক্রার সাডি সাডি।  

  

ক্থেশডর্ রাডজযর সংস্থাগুথলর পাশাপাথশ ফাউডেশর্, আঞ্চথলক্ হর্তা এবং হেক্ড াল্ডারডদর 

এবং অি ননর্থতক্ উন্নয়ডর্র থবডশষজ্ঞডদর অন্তভুনি ক্রা  ডয়ডে  ারা খাথল ক্ারাগারগুথলডক্,  ার 

েডযয অডর্ক্গুথল তাডদর গ্রােীণ সম্প্রদাডয়র চাক্থরর হক্ন্দ্র থেল, হসগুথলডক্ সম্প্রদাডয়র 

সেকৃ্তদ্ধলাডভর সুড াডগ পথরণত ক্রার জর্য এক্ষ্টট ক্ে ন পথরক্ল্পর্া ততথরর থদডক্ েডর্াথর্ডবশ 

ক্রডব। আজ ক্থেশডর্র িিে তবিক্ অর্ুষ্টষ্ঠত  ডয়থেল।  

  

ক্থেশডর্র সদসযরা  ডলর্:     

          

অোন্টবর্ আর্ুবচ, ভারিাপ্ত ক্থেশর্ার, থর্উ ইয়ক্ন হেট থেপাটনডেন্ট অফ ক্াডরক্শর্স অযাে 

ক্থেউথর্ষ্টট সুপারথভসর্ (New York State Department of Corrections and Community 

Supervision)  

  

এথরক্ কু্ডলডসইে, থর্উ ইয়ক্ন হেডটর পাক্ন, থবডর্াদর্ ও ঐথত াথসক্ সংরক্ষ্ণ অথফডসর (Office 

of Parks, Recreation and Historic Preservation) ক্থেশর্ার  

  

জজম্বর্ট েয়, ক্থেশর্ার, অথফস অফ হজর্াডরল সাথভনডসস (Office of General Services)  

  

রিাটন েুজজকা, পথরচালক্, থর্উ ইয়ক্ন হেট থেথভশর্ অফ বাডজট (New York State Division 

of Budget)  

  

রিাটনা বরয়ােনর্, ক্থেশর্ার, থর্উ ইয়ক্ন হেট থেপাটনডেন্ট অফ হলবার (New York State 

Department of Labor)  

  

বেভ অোকুয়াবরও, থর্ব না ী পথরচালক্, থর্উ ইয়ক্ন হেট অযাডসাথসডয়শর্ অফ ক্াউথন্টজ (New 

York State Association of Counties)  

  

হেম্বিারা িাকন, িথতষ্ঠাতা অংশীদার, হেডবারা বাক্ন পাটনর্ারস (Deborah Berke Partners)  



  

হ িার বিকম্বসটট, হিথসডেন্ট এবং CEO, দয থবজডর্স ক্াউক্তিল অফ থর্উ ইয়ক্ন হেট (The 

Business Council of New York State)  

  

হজ  িুম্বয়ল, থিক্তিপাল, হরেবার্ ন হেডভলপডেন্ট (Redburn Development)  

  

হেবভে িুইম্বকা, হিথসডেন্ট এবং CEO, গযাডলথস গ্রুপ (Galesi Group)  

  

হপবর্ ব ল, অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ও ক্েীবাথ র্ীর উডদযাডগর থের্,  ােসর্ ভযাথল ক্থেউথর্ষ্টট 

ক্ডলজ (Hudson Valley Community College)  

  

জিো  াইন্স, এক্তিথক্উষ্টটভ থেডরক্টর,  ােসর্ থরভার  াউক্তজং (Hudson River Housing)  

  

েোর্বল বরচােনস, হেপুষ্টট CEO, ফরচুর্ হসাসাইষ্টট (Fortune Society)  

  

রায়ার্ বসলভা, থর্ব না ী পথরচালক্, থর্উ ইয়ক্ন হেট ইডক্ার্থেক্ হেডভলপডেন্ট ক্াউক্তিল (New 

York State Economic Development Council)  

  

বের্া ভোর্ িুম্বরর্, িথতষ্ঠাতা, থেজাইথর্ং জাথেস অযাে থেজাইথর্ং হেডসস (Designing 

Justice and Designing Spaces)  

  

ক্থেশর্ এই বের জডু়ে র্ীথতর আডলাচর্ায় থর্ডয়াক্তজত  ডত, থশল্প থবডশষজ্ঞডদর উপস্থাপর্া 

শুর্ডত এবং গভীর থবডেষডণর জর্য হক্ষ্ত্রগুথল থচথিত ক্রার জর্য সেডবত  ডব। ক্থেশডর্র 

থবডেষডণর িক্তিয়াডক্ অবগত ক্রডত সা া য ক্রার জর্য, রাজয এবং ESD িথতষ্টট ক্ারাগাডরর 

অঞ্চডলর িথতথর্থযত্বক্ারী হেক্ড াল্ডারডদর সাডি স্থার্ীয় িথতক্তিয়া এবং এলাক্ার চাথ দা পূরণ 

ক্ডর এের্ ভথবষযডতর বযব ার সম্পডক্ন দৃষ্টিডক্াডণর জর্য থর্ ুি  ডব। এই িক্তিয়া অর্ুসরণ 

ক্ডর, ক্থেশর্ পরবতী পদডক্ষ্ডপর জর্য সুপাথরশ স  এক্ষ্টট পাবথলক্ থরডপাটন ততথর ক্রডব।  

  

আর তডিযর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেট থিজর্ থরডেডভলপডেন্ট ক্থেশডর্র ওডয়বসাইডট  ার্।  

  

বেপাটনম্বেন্ট অ  কাম্বরকেন্স অোে কবেউবর্টট সাবভনম্বসম্বসর (Department of 

Corrections and Community Services) ভারপ্রাপ্ত কবেের্ার অোন্টবর্ হজ. আর্ুবচ 

িম্বলর্, "1990-এর দশডক্র শুরুর থদডক্ থবভাডগর সম্প্রসারডণর সেয় থর্উ ইয়ক্ন জডু়ে 

সম্প্রদায়গুথল র্তুর্ ক্ারাগারগুথলর উন্নয়র্ডক্ স্বাগত জার্ায়৷ আজ, হ ড তু ক্ারাবেীর সংখযা 

হ্রাস পাডে এবং সংডশাযর্েূলক্ ফযাথসথলষ্টটগুথল বন্ধ  ডয় হগডে, এষ্টট গুরুত্বপূণ ন হ  আেরা এই 

সম্পথিগুথলর পুর্ব নযব াডরর উপায়গুথল সর্াি ক্থর  াডত ক্ডয়ক্ দশক্ আডগর হ  

সম্প্রদায়গুথল এই ফযাথসথলষ্টটগুথল গ্র ণ ক্ডরথেল, তাডদর স ায়তা ক্রা  ায়।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অব স অ  পাকনস, বরজিম্বয়ের্ অোে ব ম্বোবরক বপ্রজারম্বভেম্বর্র 

(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) কবেের্ার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fprison-redevelopment-commission&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C017f2f378dfd4f8afdd508da3cfd5ac3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889356099996001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8E02cVnjQSEUgacQ19P2liw46Cr3F14TVOHvYYKwauQ%3D&reserved=0


এবরক কুম্বলবসে িম্বলম্বের্, "থিজর্ থরডেডভলপডেন্ট ক্থেশডর্র দক্ষ্ সদসযডদর সাডি ক্াজ 

ক্রডত হপডর আথে সম্মাথর্ত। আোর এডজক্তি অি ননর্থতক্ িবকৃ্তদ্ধ এবং ক্ে নসংস্থাডর্র সষৃ্টি, 

সম্প্রদাডয়র উন্নয়ডর্র িচার এবং স্থার্ীয় ঐথত য সংরক্ষ্ডণর জর্য এই ফযাথসথলষ্টটগুথলর 

পুর্ঃবযব াডর স ায়তা ক্রার জর্য উন্মুখ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অব স অ  হজর্াম্বরল সাবভনম্বসম্বসর (New York State Office of 

General Services) কবেের্ার জজম্বর্ট েয় িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াক্ল তার িশাসডর্র জর্য 

পুডরা রাজয জডু়ে বন্ধ ক্ারাগারগুথলর উৎপাদর্শীল পুর্ব নযব ারডক্ অগ্রাথযক্ার থদডের্। র্তুর্ 

থিজর্ থরডেডভলপডেন্ট ক্থেশডর্র এক্জর্ সদসয থ ডসডব আথে আোর স ক্েীডদর সাডি 

সরক্ারী, হবসরক্ারী এবং অলাভজর্ক্ খাডত ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ রডয়থে  াডত এই 

সম্পথিগুথলডক্ পুর্ঃথবক্াশ ক্রার সুড াগগুথল সর্াি ক্রা  ায়  া রাডজযর অি নর্ীথতডক্ 

শক্তিশালী ক্রডব এবং সেগ্র থর্উ ইয়ক্ন জডু়ে সম্প্রদায়গুথলডক্ উপকৃ্ত ক্রডব৷"  

  

বেবভের্ অ  িাম্বজম্বটর (Division of Budget) বেম্বরক্টর রিাটন এ . েুজজকা, জুবর্য়র 

িম্বলম্বের্, "এই ক্থেশর্ এই তবথশিযগুথল পুর্রায় ক্ল্পর্া ক্রার এবং স্থার্ীয় সম্প্রদায়গুথলডক্, 

থবডশষ ক্ডর আপডেটডক্ উেীথপত ক্রার এক্ষ্টট সুড াডগর িথতথর্থযত্ব ক্ডর। আথে এই 

গুরুত্বপূণ ন ক্থেশডর্ ক্াজ ক্রডত হপডর গথব নত হ ষ্টট সরক্ার, অযােডভাডক্থসর গ্রুপসেূ  এবং 

হবসরক্ারী খাডতর গুরুত্বপূণ ন হেক্ড াল্ডারডদর এক্ক্তত্রত ক্ডর থর্উ ইয়ক্ন জডু়ে এক্ষ্টট 

পুর্রুজ্জীথবত অি নর্ীথতর জর্য গভর্ নর হ াক্ডলর দৃষ্টিভথঙ্গ বাস্তবায়ডর্র উডেডশয।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট বেপাটনম্বেন্ট অ  হলিাম্বরর (New York State Department of Labor) 

কবেের্ার রিাটনা হরয়ােনর্ িম্বলর্, "বন্ধ িাক্া ক্ািাডোগুথলর জর্য র্তুর্ জীবর্ পুর্রায় ক্ল্পর্া 

ক্রা হসই ক্াজ  া  াডত থর্উ ইয়ক্ন সব নদা হসরা হিডক্ডে। র্তুর্ জীবর্ োডর্ এই সম্প্রদায়গুথলর 

বাথসোডদর জর্য র্তুর্ ক্ে নজীবডর্র সুড াগসেূ  ততথর ক্রার আডরক্ষ্টট সুড াগ। আথে থর্উ 

ইয়ক্ন হেডটর সব নডেষ্ঠ অি ননর্থতক্ থচন্তাযারার সাডি স ড াথগতা ক্রডত হপডর গথব নত হবায ক্রথে 

হসই সোযার্গুথল থর্ডয় আসার জর্য  া এই সম্প্রদায়গুথল এবং আোডদর দক্ষ্ ক্েীবাথ র্ীডক্ 

উপকৃ্ত ক্রার জর্য র্তুর্ পুর্রুজ্জীবডর্র িক্ডল্পর জন্ম হদয়।"  

  

হেম্বিারা িাকন পাটনর্ারম্বসর (Deborah Berke Partners) প্রবিষ্ঠািা অংেীদার হেম্বিারা 

িাকন িম্বলম্বের্, "এই ক্ািাডোগুথলডক্ পুর্থব নডবচর্া ক্রার, তাডদর সম্প্রদায়গুথলর সাডি তাডদর 

পুর্রায় সং ুি ক্রার, তাডদর চারপাডশর পথরডবশ এবং তাডদর োর্ুষডদর সাডি তাডদর সম্পক্ন 

গির্ এবং সংডশাযর্ ক্রার সেয় এডসডে।"  

  

দে বিজম্বর্স কাউজন্সল অ  বর্উ ইয়কন হেম্বটর (The Business Council of New York 

State) হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO হ িার বিকম্বসটট িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াক্ডলর দরূদৃষ্টির োযযডে 

থর্উ ইয়ক্ন হেট এবং হবসরক্ারী খাডতর হক্াম্পাথর্গুথল তাডদর অি ননর্থতক্ পদথচডির 

পুর্ঃস্থাপর্ বা সম্প্রসারডণর জর্য অডর্ক্ আপডেট সম্প্রদায়গুথলর িকৃ্ত অি ননর্থতক্ 

উন্নয়ডর্র সুড াগগুথলডত থবথর্ডয়াগ ক্রডত পাডর৷ আথে ক্াজ ক্রডত হপডর উোথসত এবং এই 

গুরুত্বপূণ ন ক্াডজর জর্য দায়িাপ্ত গ্রুডপর অংশ  ডত হপডর আথে গথব নত।"  

  



হরেিার্ ন হেম্বভলপম্বেম্বন্টর (Redburn Development) অধেক্ষ হজ বর িুম্বয়ল িম্বলম্বের্, 

"পুডরা থর্উ ইয়ক্ন হেট জডু়ে আোডদর সােডর্ ভথবষযডতর জীবর্ ক্ী  ডত পাডর তা পুর্রায় 

ক্ল্পর্া ক্রার সুড াগসেূ  রডয়ডে। এই হক্ষ্ডত্র, এই গ্রুপষ্টটডক্ এক্ষ্টট পুর্ঃউন্নয়ডর্র পথরক্ল্পর্া 

ততথর ক্রার দাথয়ত্ব হদওয়া  ডয়ডে  া বহু িজডন্মর দু:খ স র্ ক্রার সাডি আডস। থবথভন্ন 

সম্প্রদায়গুথলর অি ননর্থতক্ সেকৃ্তদ্ধগুথল থবস্তৃত, এের্ হক্ার্ পদ্ধথত হর্ই  া সব ক্ষ্ডয়তীডর ক্াজ 

ক্ডর, এবং এের্ থক্ এই ক্ডিাপক্িডর্ হ াগ থদডত হপডর আথে সম্মাথর্ত, এবং এই অতযন্ত 

চযাডলক্তিং ক্াডজর জর্য অযীর আগ্রড  অডপক্ষ্ারত।"  

  

গোম্বলবস গ্রুম্বপর (Galesi Group) হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO হেবভে িুইম্বকা িম্বলম্বের্, "আথে এই 

ক্থেশডর্র অংশ  ডত হপডর এবং রাজযর িাির্ সংডশাযডর্র সুথবযাগুথল হ  সম্প্রদাডয় অবথস্থত, 

তাডদর উন্নথতর জর্য এগুথল পুর্রায় ক্ল্পর্া ক্ডর তার ফডল উপস্থাথপত অি ননর্থতক্ উন্নয়ডর্র 

সুড াগগুথলর পূণ ন সদ্ব্যব ার ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ডলর সাডি হ াগদার্ ক্রডত হপডর 

আর্ক্তেত৷ গযাডলথস গ্রুডপর িাির্ সরক্ারী ফযাথসথলষ্টটগুথলর পুর্ঃউন্নয়র্ ক্রার, অি ননর্থতক্ ও 

ক্ে নসংস্থাডর্র সুড াগসেূ  ততথর ক্রার এবং বন্ধ িাক্া ফযাথসথলষ্টটগুথল ক্র অজনর্ ক্রার েত 

অবস্থায় থফথরডয় হদওয়ার হক্ষ্ডত্র উডেখড াগয অথভজ্ঞতা রডয়ডে। আথে অথবলডব ক্াডজ হলডগ 

পরার জর্য উন্মুখ।"  

  

 ােসর্ ভোবল কবেউবর্টট কম্বলম্বজর (Hudson Valley Community College) অি ননর্বিক 

উন্নয়র্ এিং কে নেজক্ত উম্বদোম্বগর বের্ হপবর্ ব ল িম্বলম্বের্, "সেস্ত অি ননর্থতক্ উন্নয়ডর্র 

জর্য ক্েীডদর উন্নয়র্ িডয়াজর্। দক্ষ্ ও গথতশীল ক্েী বাথ র্ী গড়ে হতালা ো়ো অি ননর্থতক্ 

উন্নথত  টডত পাডর র্া। অডর্ক্ থশল্প িেবয নোর্ দক্ষ্তার  াটথত অর্ুভব ক্ডরডে,  া তাডদর 

থর্ডয়াডগর ক্ষ্েতাডক্ হর্থতবাচক্ভাডব িভাথবত ক্রডে।  ােসর্ ভযাথল ক্থেউথর্ষ্টট ক্ডলডজর 

(Hudson Valley Community College) সাডি আোর, এই ক্ািাডোগুথলডক্ ক্ীভাডব পুর্ব নাসর্ 

ক্রা হ ডত পাডর তা পুর্রায় ক্ল্পর্া ক্রার এবং রাডজযর চারপাডশ বথয নত ক্ে নশক্তি উন্নয়ডর্র সাডি 

দক্ষ্তার িথশক্ষ্ডণর উডদযাগগুথল অডেষণ ক্রার আগ্র  আডে। এষ্টট থর্উ ইয়ডক্নর থশডল্পর 

ক্ে নশক্তির চাথ দা পূরণ ক্রার সাডি আরও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসীডদর ভাল হবতডর্র, দক্ষ্ পডদ 

ক্াজ ক্রডত হদডব। আথে এই উডিজর্াপূণ ন িক্ডল্প ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ।"  

  

জিো  াইন্স,  ােসর্ বরভার  াউজজং ইর্কম্বপ নাম্বরম্বটম্বের (Hudson River Housing, Inc) 

CPA বর্ি না ী পবরচালক িম্বলর্, " ােসর্ থরভার  াউক্তজং এর লক্ষ্য  ল োর্ুষ এবং স্থাডর্র 

উন্নথতর জর্য সুড াগসেূ  ততথর ক্রা। আথে থিজর্ থরডেডভলপডেন্ট ক্থেশডর্র এক্ষ্টট অংশ 

 ওয়ার অডপক্ষ্ায় রডয়থে এষ্টট থর্ক্তিত ক্রডত সা া য ক্রার জর্য হ  এষ্টট ষ্টিক্ এই ক্াজই ক্রডব 

- NYS-এর বন্ধ ক্ারাগারগুথলডক্ অি ননর্থতক্ এবং সম্প্রদাডয়র সেকৃ্তদ্ধর র্তুর্ স্থাডর্ রূপান্তথরত 

ক্রডব। আেরা এথগডয়  াওয়ার সাডি এষ্টট গুরুত্বপূণ ন  ডব হ  আেরা রাজয জডু়ে বাথসোডদর 

এবং সম্প্রদায়গুথলর স্থার্ীয় হর্তাডদর হিডক্ এষ্টট সম্ভব ক্ডর হতালার সডব নািে উপায়গুথল 

সম্পডক্ন হশার্ার উপায় ততথর ক্থর এবং সােয়ী েূডলযর আবাসর্ এবং সম্প্রদাডয়র থবক্াডশর 

সেদৃ্ধ হক্ন্দ্র ততথর ক্রা সম্পডক্ন আোডদর অথভজ্ঞতা হশয়ার ক্থর।"  

  

দে  রচুর্ হসাসাইটটর (The Fortune Society) হেপুটট বচ  এজিবকউটটভ অব সার 

েোর্বল বরচােনস, িম্বলর্, "রাডজযর ক্ারাগাডরর পদথচি হ্রাস ক্রডত িথতশ্রুথতবদ্ধ  ওয়ার 



জর্য এবং হসই সব ফযাথসথলষ্টটগুথলডক্ সম্প্রদায়গুথল এবং সব হচডয় হবথশ িভাথবত োর্ুষডদর 

অি ননর্থতক্ সুড াগ িদার্ ক্রার উডেডশয পুর্গ নির্ ক্রার জর্য আথে গভর্ নর হ াক্লডক্ সাযুবাদ 

জার্াই। এই ক্ারাগারগুথল বন্ধ ক্ডর হদওয়া গণবক্তেডত্বর উপর থর্ভনরতা ক্োডত এবং বেী 

জীবডর্র ট্রো এবং তার ফডল সিৃ সারা জীবডর্র জর্য  ওয়া পথরণথতর অথভজ্ঞতা ক্রা বহু 

িজডন্মর োর্ুষডদর থর্রােয় ক্রার জর্য রাডজযর িথতশ্রুথতর িতীক্স্বরূপ। এষ্টট আোডদর আশা 

হ  এই পদডক্ষ্পষ্টট হসই সম্প্রদায়গুথলর জর্য ব ৃির অি ননর্থতক্ সুড াডগর সূচর্া ক্রডব  ারা 

ক্ারারুদ্ধ  ওয়ায় সব হচডয় হবথশ িভাথবত  ডয়ডে এবং এষ্টট ক্রার োযযডে, এক্ষ্টট শক্তিশালী 

থর্উ ইয়ক্ন ততথর ক্রডব।"    

  

বর্উ ইয়কন হেট ইম্বকার্বেক হেম্বভলপম্বেন্ট কাউজন্সম্বলর বর্ি না ী পবরচালক রায়ার্ 

বসলভা িম্বলম্বের্, "অথভড াক্তজত পুর্ঃবযব ার  ল অি ননর্থতক্ উন্নয়ডর্র এক্ষ্টট গুরুত্বপূণ ন 

উপাদার্,  ার জর্য সরক্ারী, হবসরক্ারী, থশক্ষ্াগত এবং অলাভজর্ক্ খাডতর েডযয এক্ষ্টট 

হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্া এবং অংশীদাথরত্ব িডয়াজর্। NYSEDC গভর্ নর হ াক্লডক্ এই ক্থেশর্ 

িথতষ্ঠায় হর্তৃত্ব হদওয়ার জর্য, আোডদর অথভজ্ঞতা হশয়ার ক্রার সুড াগ হদওয়ার জর্য এবং 

আোডদর সদসযডদর  ডয় অংশগ্র ডণর জর্য যর্যবাদ জার্ায়। আেরা সেস্ত ক্থেষ্টটর সদসযডদর 

সাডি এের্ এক্ষ্টট পথরক্ল্পর্া ততথর ক্রার উডেডশয ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ  া এই 

ফযাথসথলষ্টটগুথলর আযুথর্ক্ীক্রণ ক্রডব, অি ননর্থতক্ সুড াগ ততথর ক্রডব এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট 

জডু়ে জীবর্ াত্রার োর্ উন্নত ক্রডব।"  

  

বের্ার্া ভোর্ িুম্বরর্, বেজাইবর্ং জাবেস অোে বেজাইবর্ং হেসম্বসর (Designing 

Justice and Designing Spaces) প্রবিষ্ঠািা িম্বলর্, "সম্প্রদাডয় পুর্রুদ্ধারেূলক্ 

পুর্ঃথবথর্ডয়াডগর উপর দৃষ্টি থর্বদ্ধ ক্ডর গণ-ক্ারাবাডসর অবসার্  টাডর্ার জর্য পথরক্ািাডো 

থর্ে নাণক্ারী এক্োত্র আথক্নডটক্চার ফাে ন থ সাডব, থেজাইথর্ং জাথেস + থেজাইথর্ং হেডসস 

থর্উ ইয়ডক্নর বন্ধ ক্ারাগারগুথলডক্ পুর্গ নির্ ক্রার জর্য এই ক্থেশডর্ হ াগ থদডত হপডর 

হরাোক্তঞ্চত৷ আটলান্টা থসষ্টট থেডটর্শর্ হসন্টার থর্ডয় িাির্ আটলান্টা হেয়র হক্ইশা লযাি 

বটেডসর সাডি আোডদর ফাডে নর ক্াজষ্টট হসই পুর্জনন্মেূলক্ ক্াডজর িোণ  া ক্ারবাডসর হচডয় 

পথরচ নাডক্ অগ্রাথযক্ার হদওয়ার হক্ষ্ডত্র সম্প্রদায়ডক্ অন্তভুনি ক্ডর সম্পন্ন ক্রা হ ডত পাডর। 

থেজাইথর্ং জাথেস অযাে থেজাইথর্ং হেডসস (Designing Justice and Designing Spaces, 

DJDS) ক্ারাবাডসর থবক্ল্প থেজাইর্ এবং থর্ে নাডণর হক্ষ্ডত্র থবডশষজ্ঞ -  া  ল এক্ষ্টট "পথরচ নার 

বাস্তুতন্ত্র"  ার েডযয রডয়ডে থবডশষাথয়ত পুর্ঃিডবডশর আবাসর্, ভুিডভাগীডদর স্থার্, 

োইভারশডর্র জর্য স্থার্, থশক্ষ্া, পুর্রুদ্ধারেূলক্ পুর্ঃথবথর্ডয়াগ এবং তরুণ-তরুণীরা।"  

  

রাজে বসম্বর্টর জুবলয়া সালাজার িম্বলম্বের্, “গভর্ নর হ াক্ল এই ক্থেশর্ গির্ ক্রার জর্য 

তার িথতশ্রুথত হরডখডের্। এষ্টট বন্ধ ক্ারাগাডরর সুথবযাগুথলডক্ এের্ সাইট থ সাডব পুর্গ নিডর্র 

োযযডে ক্ারাগাডরর সংস্কাডরর ক্াজডক্ িসাথরত ক্ডর  া সম্প্রদায়গুথলডত চাক্থর এবং সুড াগ 

ততথর ক্ডর - এের্ চাক্থর  া থর্উ ইয়ক্ন হেডট অি ননর্থতক্ ইক্তির্ থ সাডব ক্ারাগাডরর উপর 

থর্ভনরশীল র্য়৷ আথে এই ক্থেশডর্ িথতথর্থযত্ব ক্রা অংশীদাথরত্ব এবং হর্তৃডত্বর দ্ব্ারা উৎসাথ ত 

এবং আথে ক্থেশডর্র আরও থচন্তা-ভাবর্া এবং সুপাথরশগুথল হদখার জর্য উন্মুখ।"  

  

  



###  
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