
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 
 

2022 সাম্বলর বর্উ ইয়কন হেট কোম্বর্ল কর্ফাম্বরন্স রম্বেোম্বর আম্বয়াজিত  ম্বি িম্বল 

গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

দইু িছর অন্তর আম্বয়াজিত এই সম্বেলর্ বর্উ ইয়কন হেটিুম্বে কোম্বর্ল 

কবিউবর্টটগুম্বলাম্বক সিৃদ্ধ করার হকৌেলসিূ  হেয়ার করার ির্ে 

অোডম্বভাম্বকটম্বদরম্বক একজিত কম্বর  

  
  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ররেস্টার থিটি 2022 িারলর থর্উ ইয়ক্ন হস্টি 

ক্যারর্ল ক্র্ফাররন্স আরয়াজর্ ক্ররে, হেটি দুই েের অন্তর আরয়াজজত এক্টি অর্ুষ্ঠার্ হেখারর্ 

খাল-থেল ও র্দ-র্দী িম্পরক্ন আগ্র ী েযজি, হেশাজীেী ও থেরশষজ্ঞরা থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির 

খালগুরলার িারি িম্পথক্নত থেথভন্ন থেষয় িম্পরক্ন জার্ার োশাোথশ হিগুরলার িমদৃ্ধ ইথত াি 

উদোেরর্র জর্য এক্জিত  রয় িারক্র্। 2 অরটাের হিরক্ 4 অরটাের েে নন্ত স্ট্র্যািালার্ হ ারিরল 

অর্ুটষ্ঠত  রত োওয়া এই িরেলরর্র আরয়াজর্ক্ারী  রে ক্যারর্ল হিািাইটি অে থর্উ ইয়ক্ন হস্টি 

(Canal Society of New York State) এেং এর েষৃ্ঠরোষক্তা ক্ররে থর্উ ইয়ক্ন োওয়ার অিথরটি 

(New York Power Authority), থর্উ ইয়ক্ন হস্টি ক্যারর্ল ক্রে নাররশর্ (New York State Canal 

Corporation), এেং এথর ক্যারর্লওরয় র্যাশর্াল হ থররিজ ক্থরডর (Erie Canalway National 

Heritage Corridor)। এই অর্ুষ্ঠার্ ররেস্টাররর ডাউর্িাউরর্ শত শত মার্ুষরক্ আকৃ্ষ্ট ক্ররে েরল 

প্রতযাশা ক্রা  রে, ো স্থার্ীয় অি নর্ীথতরক্ উজ্জীথেত ক্ররত িা ােয ক্ররে।  

  

"2025 িারল এথর ক্যারর্ল োল ু ওয়ার 200তম োথষ নক্ী উদোেরর্র জর্য প্রতীক্ষায় িাক্ার এই 

িমরয়, ক্যারর্ল িংলগ্ন ক্থমউথর্টিগুরলার জর্য এটি থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির জর্য এই মু তূ নটির 

ঐথত াথিক্ গুরুত্ব উদোের্ ক্রার এেং এক্ইিারি আমারদর ক্যারর্ল থিরস্টম হিগুরলার স্থার্ীয় 

ক্থমউথর্টিগুরলারত হে মূলযোর্ ভূথমক্া রারখ এেং হিই ক্থমউথর্টিগুরলার জর্য হে গে ন েরয় আরর্ 

তা েথরমাে ক্রার এক্টি িুরোগ," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "ক্যারর্ল ক্র্ফাররন্স থর্উ 

ইয়ক্নোিীরদররক্ তারদর জলেিগুরলার িারি িংেুি ক্রর, অথিোিীরদর িরে হস্টিজরুে থেথভন্ন 

স্থার্ হিরক্ আিা অযাডরভারক্ি ও থেরশষজ্ঞরদর এক্জিত ক্রর এেং এর মািযরম তারদররক্ 

অর্ুপ্রাথণত ক্রর।"  

  

2022 িারলর ক্যারর্ল ক্র্ফারররন্স ররেস্টাররর ROC দযা থরভারওরয় ক্ম নিূথে - থগথর্ি র্দী িংলগ্ন 

দুই ডজরর্রও হেথশ রূোন্তরমূলক্ প্রক্ল্পরক্ এক্টি এক্ীভূত হক্ৌশরলর অিীরর্ থর্রয় আিার জর্য 

এক্টি উরদযারগর িোরর্ এক্টি ক্থমউথর্টি উদোের্ অন্তভভ নি িাক্রে। এই ক্ম নিূথেরত থেথভন্ন 

িররর্র প্রক্ল্প, হেমর্ র্ি ন স্টার ক্মরন্স িম্প্রথত িম্পন্ন  ওয়া ওরয়স্ট থরভার ওয়াল হপ্রারমরর্রডর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fcityofrochester.gov%2Froctheriverway%2F__%3B!!MQuuhw!xoc90VjHOYroIw62hz2BJoY4BRHHOJ5EAlilGx26A8aFGF6D8BfCMNCgP2tSp4SxSmFvf7eQ3zBK8XR-b1Rfg8aPdA%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5b66b283bcbc441f941e08da7bb4fd21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958314515978750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38whGyGdy6CLm0SlplbzmyIn2eLgJnhPwmr%2F9%2F7l0qE%3D&reserved=0


প্রিম েে নায়, হিন্টার থিটির মিয থদরয় র্দীর তীর িংলগ্ন থগথর্ি থরভারওরয় হেইল িম্পন্ন  ওয়া, 

এেং োল নি ক্যারল প্লাজা ও থগথর্ি ক্রিররাডি োরক্নর েুর্রায় র্ক্শা ক্রা অন্তভভ নি ররয়রে। 

এোোও এই েথরক্ল্পর্ায় র্দীর তীরেতী ে ৃৎ ফযাথিথলটিগুরলার উরেখরোগয উন্নথতর রূেক্ল্প 

গ্র ণ ক্রা  রয়রে, োর মরিয ওয়ার হমরমাথরয়ারলর ে্লু ক্রি এররর্া; হজারিফ এ হলারররর্া 

ররেস্টার থরভারিাইড ক্র্রভর্শর্ হিন্টার; এেং রারেল হমরমাথরয়াল লাইরেথর ভের্ অন্তভভ নি 

ররয়রে।  

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটটর (New York Power Authority) অন্তি নতীকালীর্ হপ্রবসম্বডন্ট 

ও CEO িাবের্ ই. জিসকল িম্বলর্, "আমারদর হস্টরির ইথত ারি খুে অল্প িংখযক্ থেষয়ই এথর 

ক্যারর্রলর মরতা এতিা প্রভােেূণ ন, িমদৃ্ধ ও গুরুত্বেূণ ন, এেং দুই েের অন্তর আরয়াজজত ক্যারর্ল 

ক্র্ফাররন্সটি এই হলরক্র তীর িংলগ্ন হস্টক্র াল্ডাররদর এক্জিত  ওয়ার এেং থক্ভারে আমরা 

এটির ভথেষযতরক্ িেরেরয় ভারলাভারে িুরথক্ষত রাখরত োথর তা শর্াি ক্রার জর্য অতযন্ত 

গুরুত্বেূণ ন এক্টি হভর্ুয। এই ক্যারর্ল এেং এর শাখা-র্দীগুরলা আমারদর অি নর্ীথতর োথলক্াশজি 

থ রিরে ভূথমক্া রাখরে এেং এখর্ েে নন্ত তীরেতী অঞ্চরলর ক্থমউথর্টিগুরলারক্ িমদৃ্ধ ক্ররে, 

এেং এই হফারাম আমারদররক্ ক্যারর্ল থিরস্টমটিরক্ েরেতী প্রজরের থর্উ ইয়ক্নোিীরদর জর্য 

প্রাণেন্ত অেস্থায় েজায় রাখার জর্য থক্ভারে িেরেরয় ভারলাভারে িুরথক্ষত রাখা োয় ও ক্ারজ 

লাগারর্া োয় হি েযাোরর হস্টরির থেথশষ্ট থেরশষজ্ঞরদর মতামত জার্ার িুরোগ ক্রর হদয়।"  

  

হেট বসম্বর্টর হিম্বরবি কুবর্ িম্বলর্, "এই অরটাের মারি ররেস্টারর 2022 িারলর থর্উ ইয়ক্ন 

হস্টি ক্যারর্ল ক্র্ফাররন্সরক্ স্বাগত জার্ারত হেরর আমরা আর্জিত। ROC দয থরভারওরয় 

প্রক্ল্পগুরলা ভারলাভারে এথগরয় েলায় এেং এক্টি ক্যারর্ল থিটি থ রিরে আমারদর িমদৃ্ধ 

িাংসৃ্কথতক্ ঐথত য থর্রয়, ররেস্টার এই অর্ুষ্ঠার্ আরয়াজরর্র জর্য িেরেরয় উেেুি স্থার্ ো 

আমারদর স্থার্ীয় অি নর্ীথতরক্ও ি ায়তা ক্ররে। আথম ক্যারর্ল হিািাইটি অে থর্উ ইয়ক্ন হস্টি 

এেং আমারদর অঞ্চরলর জর্য এই িুরোগ োওয়া িম্ভে ক্রর হতালার জর্য ক্াজ ক্রা ি রোগী 

অংশীদাররদর িোর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে  োবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "এথর ক্যারর্ল থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির িেরেরয় মূলযোদ 

বেথশষ্টযগুরলার মরিয অর্যতম। এক্িময় েণয েথরে রর্র জর্য েযেহৃত  ওয়া 350 মাইরলর 

হেরয়ও হেথশ থেি্তৃত ক্যারর্লটি েতনমারর্ েে নিক্রদর আকৃ্ষ্ট ক্ররে এেং অি ননর্থতক্ োথলক্াশজি 

থ রিরে ভূথমক্া োলর্ ক্ররে। 2 অরটাের হিরক্ 4 অরটাের েে নন্ত ররেস্টারর থর্উ ইয়ক্ন হস্টি 

ক্যারর্ল ক্র্ফাররন্স আরয়াজজত  রত োরে হজরর্ আথম আর্জিত। আমারদর ROC দযা 

থরভারওরয় ক্ম নিূথে প্রদশ নর্ এেং েথরোরগুরলার জর্য ররেস্টাররর েহু জলেরির থদরক্ দৃটষ্ট 

আক্ষ নণক্ারী মজার জক্রয়াক্লারের আরয়াজর্ ক্রার এই িুরোগ হেরয় আমারদর অঞ্চল 

উেথিত!"  

  

অোম্বসেবল সদসে হডিন্ড বিকস িম্বলর্, "এথর ক্যারর্রলর োরশ ররেস্টার, NY-হত থর্উ ইয়ক্ন 

হস্টি ক্যারর্ল ক্র্ফাররন্সরক্ স্বাগত জার্ারত োরািা আমার জর্য আর্রির েযাোর! ররেস্টাররর 

িমদৃ্ধ ইথত াি এটির েমৎক্ার জলেরির িারি িরািথর িম্পক্নেুি ো আমারদর েহু েূে নেুরুষরক্ 

তারদর িন্তার্রদর জর্য এক্টি উন্নত জীেরর্র িন্ধারর্ এই অঞ্চরল থর্রয় এরিথেল। থমডওরয়রস্ট 

অঞ্চরল োওয়ার এই হগিওরয় েযেিা প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ িমৃদ্ধ  রয় উঠরত এেং েথরোরগুরলারক্ 

জর্িমাগরমর স্থার্গুরলা উেরভাগ ক্ররত িা ােয ক্রররে, এেং আররা হেথশ িংখযক্ ক্থমউথর্টি 



িদরিযর জর্য এিে িুরোগ-িুথেিা িম্প্রিাররণর জর্য আমারদর হস্টি থেথর্রয়াগ ক্রা অেযা ত 

হররখরে হদরখ আথম হরামাজঞ্চত। ROC দযা থরভারওরয় র্তভর্ েযেিা প্রথতষ্ঠার্ োল ুক্ররে, উন্নত 

আোির্ বতথর ক্ররে, এেং এখারর্ ডাউর্িাউর্ ররেস্টারর এিে িরুোগ-িুথেিা প্রদার্ ক্রার 

মািযরম আমারদর থিটিরক্ আররা হেথশ িমতােূণ ন  রয় উঠরত িা ােয ক্ররে। হস্টরির থেথর্রয়ারগর 

জর্য আথম কৃ্তজ্ঞ এেং ররেস্টাররর জর্য এক্টি অথিক্তর উজ্জ্বল ভথেষযত গরে হতালার প্রতযাশা 

রাথখ!"  

  

বর্উ ইয়কন হেট কোম্বর্ল কম্বপ নাম্বরেম্বর্র বডম্বরক্টর ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, "প্রায় দুই 

শতাব্দী িরর, এথর ক্যারর্ল থর্উ ইয়ক্ন জরুে হলাক্জর্ ও োথণরজযর মিযক্ার হিতভ েন্ধর্ থ রিরে 

ক্াজ ক্রররে। ক্যারর্ল থিরস্টরম আমারদর অেযা ত থেথর্রয়াগ থক্ভারে আেরস্টি থর্উ ইয়ক্নজরুে 

ক্থমউথর্টিগুরলারত থেত্তথেরর্াদরর্র হক্ষরি ও স্থার্ীয় েযেিা প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ ি ায়তা ক্ররে তা 

তভ রল িরার জর্য হস্টক্র াল্ডার ও ি ক্মীরদর িরে থর্রয় ক্াজ ক্ররত হেরর NYS ক্যারর্ল 

ক্রে নাররশর্ হরামাজঞ্চত। দুই েের অন্তর আরয়াজজত এই িরেলর্ ক্যারর্ল থিরস্টরমর েযাোরর 

উৎিা ী থর্উ ইয়ক্নোিীরদররক্ এক্জিত ক্রর, ো আমারদর ভথেষযত োরত েরেতী প্রজরের জর্য 

গথতশীল ও প্রািথেক্  য় হি থেষয়টি থর্জিত ক্রর এেং এক্ইিারি আমারদর হশয়ার ক্রা িমদৃ্ধ 

ইথত ারির প্রথত িোর্ প্রদশ নর্ ক্রর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট কোম্বর্ল কর্ফাম্বরম্বন্সর সভাপবত কোল ওয়াইম্বসাকউবি িম্বলর্, "ক্যারর্ল 

ক্র্ফাররন্স আমারদর হস্টিজরুে থেথভন্ন স্থারর্র ক্ণ্ঠস্বরগুরলারক্ এক্জিত ক্রর আমারদররক্ এথর 

ক্যারর্ল এেং এর তীরেতী ক্থমউথর্টিগুরলার জর্য থক্ভারে হিরা ভথেষত থর্ম নাণ ক্রা োয় হি 

েযাোরর এরক্ অেররর ক্াে হিরক্ জার্ার িুরোগ ক্রর হদয়। ক্যারর্ল ক্র্ফাররন্সরক্ ররেস্টারর 

থর্রয় আিরত হেরর - হে স্থার্টিরক্ এই ক্যারর্ল এটির শুরুর থদর্গুরলারত এক্টি ফ্রথন্টয়ার 

আউিরোস্ট হিরক্ হেরে উরঠ এক্টি িমদৃ্ধ র্েীর্ ক্থমউথর্টিরত েথরণত  রত িা ােয ক্ররথেল - 

এেং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি ও এর োইররর দশ নর্ািীরদর ক্ারে এথর ক্যারর্রলর প্রোরণা োলারর্া এেং 

এটির িংরক্ষরণর জর্য এই থিটি হে অিািারণ ক্াজ িম্পন্ন ক্রররে তা উদোের্ ক্ররত হেরর 

আমরা হরামাজঞ্চত।"  

  

এবর কোম্বর্লওম্বয় র্োের্াল হ বরম্বটি কবরডর-এর এজিবকউটটভ বডম্বরক্টর িি রে্াডবলফ 

িম্বলর্, "গত েেররর থর্উ ইয়ক্ন হস্টি ক্যারর্ল ক্র্ফাররন্স অিািারণ তিযমূলক্ ও মরর্ামুগ্ধক্র 

থেল। ররেস্টারর এেেররর িরেলরর্র জর্য েরু্রায় ি ায়তা ক্ররত হেরর আমরা উেথিত এেং 

ক্যার্াল থলডাররদর এক্টি হিরা মারর্র িরেলর্ আরয়াজরর্র জর্য ক্যারর্ল হিািাইটির প্ররেষ্টারক্ 

আমরা িািুোদ জার্াই।"  

  

বভজিট রম্বেোর (Visit Rochester)-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO ডর্ হিফবরস িম্বলর্, 

"ররেস্টারর ক্যারর্ল হিািাইটি অে NYS এর থিোথষ নক্ িরেলর্রক্ স্বাগত জার্ারত হেরর এেং এথর 

ক্যারর্রলর '100 মাইল দী ন অেশয দশ নর্ীয় এলাক্ার' উের আরলাক্োত ক্ররত হেরর আমরা 

উেথিত। দী ন িময় িরর আরয়াজজত  রয় আিা থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির এই অর্ষু্ঠার্ ROC দযা 

থরভারওরয়র প্রথত অেযা ত মরর্ারোগ আকৃ্ষ্ট ক্ররে, হেটি আমারদর ঐথত যো ী র্দীর তীর - 

ডাউর্িাউর্ ররেস্টাররর রূোন্তররর এেং দশ নর্ািী ও স্থার্ীয় ক্থমউথর্টির ক্ারে আমারদর 

আরেদরর্র এক্টি গুরুত্বেূণ ন অংশ - থর্রয় েুর্রায় ভাের্ার জর্য থিটির েথরক্ল্পর্া।"  

  



রম্বেোম্বরর হিয়র িাবলক ইভান্স িম্বলর্, "ররেস্টার এক্টি শজিশালী ক্থমউথর্টি ও গভীর 

ইথত াি িমৃদ্ধ প্রাণেন্ত এক্টি থিটি, এেং আথম িোথর্ত হোি ক্থে হে এটি 2022 িারলর ক্যারর্ল 

ক্র্ফারররন্সর হভর্ুয  রত োরে। জলেরির এই ঐথত াথিক্ হর্িওয়াক্নরক্ থর্উ ইয়ক্নোিী ও 

েে নিক্রদর জর্য িমার্ভারে এক্টি থেত্তথেরর্াদর্মূলক্ গন্তেযস্থরল েথরণত ক্রার জর্য এই 

িরেলরর্র লক্ষয উেস্থােরর্র জর্য ররেস্টার থিটি িেরেরয় উেেুি স্থার্ প্রদার্ ক্ররে। এটি 

অর্স্বীক্াে ন হে খাল-থেল ও র্দ-র্দীগুরলা হিগুরলার োর্শ্ নেতী ক্থমউথর্টিগুরলার িামাজজক্, 

িাংসৃ্কথতক্, ও অি ননর্থতক্ ক্াঠারমার িরে ওতরপ্রাতভারে জথেত এেং আথম গথে নত হে হস্টরির 

ক্যারর্ল থিরস্টরমর ভথেষযরতর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টি থেথর্রয়াগ ক্ররে।"  

  

িরেলরর্র উরিাির্ী অর্ুষ্ঠার্গুরলার মরিয থগথর্ি র্দী িংলগ্ন অংরশ েযারডথলং,  াইথক্ং ও 

িাইরক্ল োলর্া, ররেস্টার থিটির ঐথত যোিী অযাকু্য়াডাট থর্রয় েুর্রায় ভাের্ার জর্য থিটির 

েথরক্ল্পর্ার প্রথত প্রিম দৃটষ্টোত, এেং জলেরি হর্ৌক্া ভ্রমণ অন্তভভ নি ররয়রে। থতর্-থদর্ েযােী 

েলমার্ এই অর্ুষ্ঠারর্ ক্যারর্রলর থিরম িাজারর্া উেস্থাের্া ও প্রদশ নর্ীর োশাোথশ উেথস্থত 

েযজিরদর জর্য ক্ম নশালায় অংশগ্র রণর িুরোগ এেং এথর ক্যারর্ল িংলগ্ন অংরশ  ুরর হেোরর্ার 

িুরোগও িাক্রে। ক্ম নিূথে িম্পরক্ন আররা তরিযর জর্য এেং থর্েন্ধর্ ক্ররত অর্ুগ্র  ক্রর থভজজি 

ক্রুর্: https://www.nyscanalconference.org/।  
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আররা িংোদ োওয়া োরে এখারর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টি | এজিথক্উটিভ হেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.nyscanalconference.org%2F__%3B!!MQuuhw!xoc90VjHOYroIw62hz2BJoY4BRHHOJ5EAlilGx26A8aFGF6D8BfCMNCgP2tSp4SxSmFvf7eQ3zBK8XR-b1SLOMIEhg%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5b66b283bcbc441f941e08da7bb4fd21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958314515978750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vvsfi3%2BtggaEfNjKXK5KQ%2BM0LyqucDqr9DFdpobEnCg%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

