
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সমগ্র বর্উ ইয়কন হেম্বে বেল্পকলা সম্প্রসারণ এিং েক্তিোলী করার জর্ে 

1,000টেরও হিবে সংস্থার জর্ে 31 বমবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে হ াষণা কম্বরম্বের্   

  

অি নায়র্ সংস্থাগুম্বলার জর্ে ম ামারী পরির্তী পুর্রুদ্ধাম্বরর সমি নর্ কম্বর এিং স্থার্ীয় 

কবমউবর্টেগুবলম্বর্ত বেল্পকলার প্রম্বিে িাড়ায়   

  

বেল্পকলাম্বক বিবরম্বয় আর্ম্বর্ত হসম্বেেম্বরর হরকডন িাক্তডং এর উপর বভবি কম্বর এই 

অর্ুদার্ হদওয়া  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে সমগ্র হেরে হেে ক্থমউথর্টের পুর্গ নটিত 

অংশীদার, থশল্প অংশীদাথরত্ব, এবং থশল্পক্লা সংস্থাগুথল স  1,032টে সংস্থারক্ প্রায় 32 থমথলয়র্ 

ডলার অযাওয়াডন হদওয়া  রয়রে৷ থর্উ ইয়ক্ন হেে ক্াউন্সিল অর্ দয আেনস (These New York 

State Council on the Arts) অর্ুদার্ স্থার্ীয় ক্থমউথর্টেগুথলরত অথতগুরুত্বপূণ ন থশল্প অি নায়র্ 

প্ররবশ বৃন্সি ক্ররব এবং এখর্ও পুর্রুিাররর মরযয িাক্া সংস্থাগুথলরক্ গুরুত্বপূণ ন সমি নর্ হদরব।  

  

"থশল্প ও সংসৃ্কথত  ল থর্উ ইয়রক্নর পথরচরয়র এক্টে মূল অংশ, এবং গত দুই বের েখর্ চযারলন্সজং 

থেল, আমরা এক্টে শন্সিশালী প্রতযাবতনর্ থর্ন্সিত ক্ররত পদরেপ থর্ন্সি," গভর্ নর 

হ াক্ল বরলরের্৷ "এই 32 থমথলয়র্ ডলার  রলা থশল্পক্লারক্ শন্সিশালী ক্ররত এবং থর্উ ইয়রক্নর 

সৃজর্শীলতার অথভজ্ঞতার জর্য থবশ্বরক্ স্বাগত জার্ারত হেরের অভূতপূব ন প্ররচষ্টার সব নরশষ 

উরেখরোগয থবথর্রয়াগ।"  

  

প্রাপ্তরদর পুররা তাথলক্া এখারর্ পাওয়া োরব।  

  

FY23-এর থররগ্রাি এবং ক্যাপাথসটে গ্রান্ট (The Regrowth and Capacity Grants for FY23) 989টে 

প্রথতষ্ঠার্রক্ 13,310,000 ডলার প্রদার্ ক্ররব। এগুরলা থশল্প সংস্থাগুথলর পুর্ঃস্থাপর্, পাবথলক্ 

হপ্রাগ্রাথমং অি নায়র্ , এবং হরাতারদর থবক্াশ এবং প্ররয়াজর্ীয় সুরো সরজাম ক্রয় সমি নর্ 

ক্ররব।  

  

হেেওয়াইড ক্থমউথর্টে থরগ্রান্টস (The Statewide Community Regrants), হমাে 11,938,716 

ডলার, 24টে আঞ্চথলক্ থশল্প সংস্থারক্ 11,938,716 ডলার অি নায়রর্র মাযযরম স্থার্ীয় থসিান্ত গ্র ণ 

প্রচার ক্রর। এই সংস্থাগুরলা, পোয়ক্ররম, ক্থমউথর্টের থশল্পক্লা-থর্ম নাণ, থশল্পক্লা থশো এবং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-unprecedented-150-million-capital-funding-opportunities-open-arts&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C7dcd404fc6844836a12008dab692ef59%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638023039716764178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jPeWS%2BkDgHEmbkEBL37mOIUex6dGTdwGPWq8LX7HTsc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysca.org%2Fdownloads%2Ffiles%2FFY2023_Round_1_Awards_List.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C7dcd404fc6844836a12008dab692ef59%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638023039716764178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vZ8mBjfnZ7REt6PxuMmrgjweSLETG2SQ%2FfDhP%2Bx69Hk%3D&reserved=0


বযন্সিক্ থশল্পী সমি নরর্র মাযযরম তারদর স্থার্ীয় থশল্পক্লা হগাষ্ঠী এবং থশল্পীরদর সমি নর্ ক্রর। 

অংশীদাথরত্ব অর্ুদার্ 19টে সংস্থারক্ থর্থদনষ্ট ক্লা থবথয এবং অর্ুশীলরর্ দেতার সারি গথতশীল 

আেন হপ্রাগ্রাথমং এবং পথররষবাগুথলর থবশদ বণ নাঢ্য সমি নর্ ক্ররত সরাসথর 6,609,892 ডলার 

পথরচালর্া ক্ররত েমতায়র্ ক্রর। এক্ইসারি, হেেওয়াইড ক্থমউথর্টে থরগ্রান্টস (Statewide 

Community Regrants) এবং পােনর্ারথশপ গ্রান্টগুথল (Partnership Grants) 62টে ক্াউথন্টরত 

NYSCA সৃজর্শীল খারতর ক্রমাগত বৃন্সিরক্ সমি নর্ ক্রর তা থর্ন্সিত ক্ররত ত থবরলর প্রাপযতা 

সম্প্রসারণ ক্রার সারি সারি হোে থশল্প প্রথতষ্ঠার্ এবং থশল্পীরদর প্ররবশ সম্প্রসাথরত ক্ররত 

সাংসৃ্কথতক্ অংশীদাররদর স্থার্ীয় দেতার বযব ার ক্রর।  

  

হসরেম্বরর, গভর্ নর হ াক্ল NYSCA-এর ক্যাথপোল প্ররজক্ট ফারের মাযযরম উপলভয এক্টে 

হরক্ডন পথরমাণ 150 থমথলয়র্ ডলার ক্যাথপোল অি নায়র্ হ াষণা ক্ররথেরলর্। র্ন্সজরথব ীর্ এই 

থবথর্রয়ারগর মরযয ররয়রে 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার র্তুর্, বহু বেররর ত থবল ো সম্প্রদারয়র 

থবক্াশ ও হেসরমথক্ংরক্ অগ্রাথযক্ার প্রদার্ ক্রর এমর্ বড় আক্াররর ক্যাথপোল প্রক্ল্পসমূ  

সম্ভব ক্ররব। FY23 ক্াে নক্রী বারজরে NYSCA-এর ঐথত াথসক্ অি ন সংস্থার্, থশল্পী, থবরশষ 

সুরোগ, অংশীদাথরত্ব, হেে জরুড় ক্থমউথর্টের পুর্গ নির্ ও পুর্ঃবৃন্সি এবং সেমতার জর্য 

অথতথরি $90 থমথলয়র্ অন্তভুনি ক্রর। পন্সজক্া বেররর হশষ র্াগাদ অথতথরি NYSCA 

অর্ুদার্প্রাপ্তরদর হ াষণা ক্রা  রব।   

  

বর্উইয়কন হেে কাউক্তিল অর্ আেনস (New York State Council on the Arts) 

এক্তিবকউটেভ বডম্বরক্টর মারা মারু্স িম্বলম্বের্, "ম ামারী চলাক্ালীর্, থশল্পক্লা সংস্থাগুথলরক্ 

ক্মীরদর েুটে থদরত  রয়থেল এবং হপ্রাগ্রামগুথল বাথতল ক্ররত  রয়থেল, োর ফরল দশ নক্রদর 

সারি হোগারোগ এবং ক্থমউথর্টের সমি নর্ র্ষ্ট  রয়থেল। এখর্ও অরর্ক্ চযারলরজর মুরখামুথখ, 

এই সংস্থাগুথল আগামী বেরর তারদর উদ্ভাবর্ এবং উন্নয়র্ চাথলরয় োওয়ার জর্য পুর্ঃবৃন্সি এবং 

সেমতার অর্ুদার্ দ্বারা প্রদত্ত পুর্রুিার স ায়তা হিরক্ উপকৃ্ত  রব। আমারদর অংশীদাথরত্ব 

এবং হেে জরুড় ক্থমউথর্টের পুর্গ নিরর্র পাশাপাথশ, সাড়াদার্ মূলক্ অি নায়রর্র এই স্তরটে 

অভূতপূব ন এবং আমরা গভর্ নর এবং আইর্সভার সমি নরর্র জর্য অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে কাউক্তিল অর্ আেনস (New York State Council on the Arts) প্রধার্ 

কোিবরর্ বর্ম্বকালস িম্বলম্বের্, "NYSCA এই গুরুত্বপূণ ন অর্ুদার্গুথল উপলভয ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্ল এবং আমারদর হেে আইর্সভারক্ সাযুবাদ জার্ায়৷ ক্রয়ক্ ডজর্ 

অংশীদাথররত্বর মাযযরম, এই অি নায়র্টে আমারদর হেে জরুড় থশল্পী, সংস্থা, উৎসব এবং 

হপ্রাগ্রারমরত তার পি ততথর ক্ররব৷ আমারদর ক্থমউথর্টেগুথলরক্ গরড় হতালার জর্য 

থশল্পক্লাগুথল অপথর াে ন এবং আথম NYSCA-এর থবরশষজ্ঞ পযারর্থলে, ক্মী এবং ক্াউন্সিরলর 

ক্ারজর জর্য অতযন্ত গথব নত োরা থর্ন্সিত ক্রররে হে এই অি নায়র্ হোগয স্থার্ীয় সংস্থাগুথলরক্ 

হদওয়া  রব।"   

  

হেে বসম্বর্ের হজাম্বস হসরাম্বর্া িম্বলম্বের্, "থশল্পক্লাগুথলরক্ সরাসথর সমি নর্ ক্রা আরগর 

হচরয় হবথশ গুরুত্বপূণ ন ক্ারণ তারা ম ামারী চযারলজগুথল হিরক্ পুর্রুিার ক্ররত চরলরে৷ 

NYSCA প্রথতটে এক্ক্ অঞ্চরল থশল্পক্লার অি নায়রর্র জর্য হেে জরুড় সংস্থাগুথলর সারি ক্াজ 

ক্ররে৷ এই অভূতপূব ন স্তররর থশল্পক্লা সমি নর্ এক্টে শন্সিশালী থর্উ ইয়ক্ন গরড় তুলরব।"   



  

অোম্বসেবল হমোর ডোবর্ম্বয়ল ও'হডাম্বর্ল িম্বলম্বের্, "এক্টে অপথর াে ন অি ননর্থতক্ চালক্, 

থশল্পক্লা অি নায়র্ থর্উ ইয়রক্নর অি নর্ীথত, আমারদর স্বাস্থয, আমারদর জীবর্ীশন্সি এবং সাংসৃ্কথতক্ 

হর্তা থ সারব আমারদর অবস্থারর্র জর্য গুরুত্বপূণ ন৷ থর্উ ইয়ক্ন আমারদর থশল্পক্লারক্ উদ্ভাবর্ 

এবং অর্ুরপ্ররণা অবযা ত রাখার থবষয়টে থর্ন্সিত ক্রার পরি হর্তৃত্ব থদরি। আথম এই 

ঐথত াথসক্ সমি নর্রক্ সাযুবাদ জার্াই।"   

  

বর্উ ইয়কন হেে কাউক্তিল অর্ আেনস (New York State Council on the Arts) সম্পম্বকন      

থর্উ ইয়ক্ন হেে থশল্প পথরষরদর হসইসব থশল্প-সংসৃ্কথত সংরেণ ও উন্নয়র্ ক্রর হেগুথল বসবাস, 

ক্াজ ও হবড়ারর্ার জর্য থর্উ ইয়ক্নরক্ এক্টে অর্র্য স্থার্ ক্রর হতারল। ক্াউন্সিল আমারদর 

ক্থমউথর্টে, থশো, অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ এবং জীবর্োত্রার গুণমারর্ থশল্পক্লা হে গুরুত্বপূণ ন 

অবদার্ রারখ তা অর্ুভব ক্রার সমস্ত থর্উ ইয়ক্ন বাসীর অথযক্াররক্ সমি নর্ ক্রর। থর্উ ইয়ক্ন 

হেেজরুড় থশল্পরক্ সমি নর্ ক্ররত, থশল্প ক্াউন্সিল 2023 অি নবেররর জর্য হরক্ডন পথরমাণ 

ত থবল প্রদার্ ক্ররব, ো থশল্পএর সমূ্পণ ন পথরবযথপ্ত জরুড় সমি নর্ প্রদার্ ক্ররব, োর মরযয থশল্প 

থশো এবং স্বল্প প্রথতথর্থযত্ব সম্পন্ন ক্থমউথর্টের জর্য থর্য নাথরত স ায়তা অন্তভুনি িাক্রব।  

  

থর্উ ইয়রক্নর সৃজর্শীল সংসৃ্কথতরক্ আরও এথগরয় থর্রয় হেরত আেন ক্াউন্সিল হর্তৃরত্বর জর্য 

আরও হলাক্ থর্রয়াগ ক্রর সাংগিথর্ক্ ও হপশাদার উন্নয়রর্র পি প্রশস্ত ক্রর তিয সম্পদরক্ 

আরও সমৃি ক্ররে। 1960 সারল গভর্ নর হর্লসর্ রক্রফলার ক্তৃনক্ ততথর এবং গভর্ নর ক্যাথি 

হ াক্ল এবং থর্উ ইয়ক্ন হেে আইর্সভার সমি নরর্ অবযা ত, ক্াউন্সিল  ল এক্টে সংস্থা ো 

থর্ব না ী শাখার অংশ। NYSCA সম্পরক্ন আরও তরিযর জর্য, অর্ুগ্র  

ক্রর http://www.arts.ny.gov এ োর্, এবং NYSCA-এর হফসবুক্ (Facebook) পৃষ্ঠা, েুইোর 

(Twitter) @NYSCArts এবং ইিোগ্রাম (Instagram) @NYSCouncilontheArts ফরলা ক্রুর্৷  

  

###  
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