
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/23/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

NY ফম্বরায়ার্ন কর্ নসূবির প্রির্ রাউম্বে র্ি ন কাবিম্বে হকপ বভর্ম্বসন্ট, লায়ন্স ফলস ও 

ওম্বয়বর্িংটম্বর্র বিজয়ী  ওয়া সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হকপ বভর্ম্বসন্ট বভম্বলজ 4.5 বর্বলয়র্ র্লার; লায়ন্স ফলস বভম্বলজ ও ওম্বয়বর্িংটর্ 

বভম্বলজ প্রম্বেেম্বক 2.25 বর্বলয়র্ র্লার পাম্বি  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর হ াট এিিং গ্রার্ীণ সম্প্রদাম্বয়র জর্ে আরও র্োয়সঙ্গে ে রেবলর 

পুর্রুদ্ধারম্বক সর্ি নর্ করার জর্ে সফল র্াউর্টাউর্ বরভাইটলাইম্বজের্ 

ইবর্বেম্বয়টটম্বভর গবেে উপর বভবি কম্বর র্েুর্ 100 বর্বলয়র্ র্লাম্বরর NY ফরওয়ার্ন 

হপ্রাগ্রার্ তেবর কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে NY ফররায়ার্ন (NY Forward)-এর প্রিম 

রাউরে র্ি ন ক্াথি অঞ্চরলর থিজয়ী থ রেরি হক্প থভর্রেন্ট থভরলজ 4.5 থমথলয়র্ র্লার এিং 

লায়ন্স ফলে থভরলজ ও ওরয়থর্ংটর্ থভরলজ প্ররযযরক্ 2.25 থমথলয়র্ র্লার য থিল লাভ ক্ররি। 

হেরটর েফল র্াউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিযক্রণ উর্যারগর (Downtown Revitalization 

Initiative) গথযশীলযার েরে হোগ  রয়, 100 থমথলয়র্ র্লাররর NY ফররায়ার্ন ক্ম নেূথি থর্উ 

ইয়রক্নর অরপক্ষাকৃ্য কু্ষদ্র ও গ্রামীণ ক্থমউথর্টটগুরলার জর্য আররা হিথশ েমযাপূণ ন 

র্াউর্টাউর্ পুর্রুদ্ধার প্ররিষ্টায় ে ায়যা ক্রার জর্য DRI-এর মরযা এক্ই "পথরক্ল্পর্ার-

মাধ্যরম-িযিস্থাগ্র ণ" হক্ৌশল গ্র ণ ক্রররে। NY ফররায়ার্ন ক্ম নেূথির প্রিম রাউরের অংশ 

থ রেরি হেরটর ্শটট অি ননর্থযক্ উন্নয়র্ অঞ্চরলর প্ররযযক্টটরয কু্ষদ্র ক্থমউথর্টটগুরলারক্ 

থর্রজর্র র্াউর্টাউরর্র পুর্রুজ্জীথিযক্রণ পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ও িাস্তিায়রর্ ে ায়যা ক্রার 

জর্য ্ইু হিরক্ থযর্টট অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা  রি।  

  

"আমার প্রশাের্ থর্উ ইয়রক্নর েি ক্থমউথর্টটর েমদৃ্ধ  রয় উঠা থর্শ্চিয ক্ররয অেীক্ারািদ্ধ 

ররয়রে, এিং এধ্ররর্র হক্ৌশলগয থিথর্রয়াগগুরলা অরপক্ষাকৃ্য কু্ষদ্র ও গ্রামীণ 

ক্থমউথর্টটগুরলারক্ থর্রজর্র পূণ ন েম্ভাির্া ক্ারজ লাগারয ো ােয ক্ররি," িম্বলম্ব র্ গভর্ নর 

হ াকল। "হক্প থভর্রেন্ট, লায়ন্স ফলে ও ওরয়থর্ংটরর্র জর্য এেি য থিল িরাদ্দ  রে হ্রে 

আমরা হরামাশ্চঞ্চয, এিং এেি থভরলরজর র্াউর্টাউর্গুরলারক্ শশ্চিশালী ক্রর যুলরি এমর্ 

প্রক্ল্পগুরলা িাস্তিায়র্  রয হ্োর প্রযযাশা রাথে।"  

  



NY ফররায়ার্ন হেরটর অি ননর্থযক্ উন্নয়র্ প্ররিষ্টার এক্টট হক্ন্দ্রীয় উপা্ার্, হেটট থর্উ ইয়রক্নর 

র্াউর্টাউর্গুরলার পুর্রুজ্জীথিযক্রণ ত্বরাথিয ক্রা ও েম্প্রোরণ ক্রার জর্য র্াউর্টাউর্ 

পুর্রুজ্জীথিযক্রণ উর্যারগর (DRI) োরি এক্েরে ক্াজ ক্ররে। NY ফররায়ার্ন এমর্ েি কু্ষদ্র 

ক্থমউথর্টটগুরলারক্ হেিা প্র্ার্ ক্ররে হেগুরলার ঐথয াথেক্ িথরত্র হেগুরলারক্ োধ্ারণভারি 

DRI-এর মাধ্যরম য থিল িরাদ্দ পাওয়া ি ৃত্তর, অথধ্ক্যর শহুরর হেিাল থিজরর্ে 

থর্থিক্টগুরলা হিরক্ পিৃক্ ক্রর যুরলরে। NY ফররায়ার্ন ক্ম নেূথির আওযাভুি ক্থমউথর্টটগুরলা 

হ েঁরট িলািরলর উপেুি, অরপক্ষাকৃ্য ক্ম  র্িেথযপূণ ন এলাক্া হেগুরলা েংলগ্ন স্থার্ীয় 

ক্থমউথর্টটরক্ হেিা প্র্ার্ ক্রর, এিং অথধ্ক্যর স্থার্ীয় প্রকৃ্থযর - হেগুরলা আরশপারশর 

এলাক্ার আিাথেক্ িা গ্রামীণ কৃ্থষরক্শ্চন্দ্রক্ উন্নয়রর্র প্রথয হজার হ্য়।  

  

DRI-এর মরযা, প্রথযটট NY ফররায়ার্ন েম্প্র্ায় এক্টট হক্ৌশলগয থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্া তযথর 

ক্ররি োরয ে রজই িাস্তিায়র্রোগয প্রক্ল্পগুথলর েংগ্রর র মাধ্যরম যার শ রযথলরক্ 

পুর্রুজ্জীথিয ক্রা োয়। থর্পাটনরমন্ট অি হেট (Department of State) কু্ষদ্র 

ক্থমউথর্টটগুরলারক্ আররা ভারলাভারি ে ায়যা ক্ররয িথধ্ নয প্রেুশ্চিগয ে ায়যা প্র্ার্ ক্ররি 

এিং প্রথযটট ক্থমউথর্টটর আক্ার অর্ুোয়ী েরিাপেুি প্রক্ল্পগুরলারয অি নায়র্ ক্ররি। 

প্রক্ল্পগুরলার মরধ্য ভিরর্র েংস্কারক্াজ ও পুর্ঃউন্নয়র্, র্যুর্ থর্ম নাণক্াজ েম্পন্ন ক্রা অিিা 

র্যুর্ িা উন্নয জর্েমাগরমর স্থার্ তযথর ক্রা এিং েুথর্থ ন্ষ্ট োংসৃ্কথযক্, ঐথয াথেক্ 

গুণগুরলারক্ েমদৃ্ধ ক্ররি এমর্ প্রক্ল্পগুরলা অন্তভুনি িাক্রয পারর।  

  

হকপ বভর্ম্বসন্ট  

হক্প থভর্রেন্ট থভরলজ  রে অর্র্য তর্েথগ নক্, ঐথয াথেক্ ও প্রাকৃ্থযক্ েম্পর্ েমদৃ্ধ এক্টট 

কু্ষদ্র টাউরর্র গ্রামীণ ক্থমউথর্টট। হক্প থভর্রেরন্টর র্াউর্টাউর্টট এক্টট িাথণশ্চজযক্ ও 

আিাথেক্ এলাক্া। এটটর হক্ন্দ্রস্থরল এক্টট েিজু স্থারর্র অিস্থার্ হেোরর্ ক্র্োটন এিং 

অর্যার্য শ্চিয়াক্লাপ আরয়াজর্ ক্রা  রয় িারক্, এিং র্াউর্টাউরর্র জর্োধ্াররণর জর্য 

উন্মুি প্রধ্ার্ েড়রক্র েমান্তরারল হেন্ট লররন্স র্্ী িরয় িরল হগরে। থভরলজটটরয 

অরর্ক্গুরলা হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্রয়াগ িলমার্ ররয়রে, হেগুরলা পুর্রুজ্জীথিযক্ররণর 

িাড়থয প্ররিষ্টায় গথযশীলযা তযথর ক্ররে, এিং থভরলজটট োমঞ্জেযপণূ ন আিাথেক্ েুরোগ-েুথিধ্া 

এিং কু্ষদ্র িযিো প্রথযষ্ঠারর্র েমশৃ্চদ্ধর প্রোর  টারর্ার মাধ্যরম স্থার্ীয় অি নর্ীথযরক্ উন্নয ক্রার 

পাশাপাথশ এটটরক্ িেিারের জর্য এক্টট ক্াঙ্ক্ষিয স্থারর্ পথরণয ক্রার মরযা অপথর াে ন 

গুণগুরলা েংরক্ষণ ক্ররয অেীক্ারািদ্ধ ররয়রে। এটটর পরু্রুজ্জীথিযক্ররণর রূপক্ল্প 

িাস্তিায়রর্র জর্য, হক্প থভর্রেন্ট অথধ্ক্যর থর্রাপ্ েড়ক্ তযথর ক্ররয এিং ক্থমউথর্টটর 

হগটওরয়গুরলা িশৃ্চদ্ধ ক্ররয, এক্টট আন্তজনাথযক্ প্ররিশপরির উন্নয়র্ ক্ররয, থমশ্র-িযি াররর ও 

িহুযল ভির্ থর্ম নাণ ক্ররয এিং ওয়াটারফ্ররন্টর েরে েংরোগ উন্নয ক্ররয িায়।  

  

লায়ন্স ফলস  

লায়ন্স ফলে থভরলজ মুজ ও ব্ল্যাক্ থরভার র্্ীর েংরোগস্থরল অিথস্থয এিং এক্টট 70-ফুট 

গভীর জলপ্রপারযর পারশ অিথস্থয। লায়ন্স ফলে পাল্প এে হপপার থমল (Lyons Falls Pulp and 

Paper Mill) িন্ধ  রয় োওয়ার পরর গয 20 িেরর থভরলজটট উরেেরোগয পথরিযনরর্র মধ্য থ্রয় 

গমর্ ক্রররে, থক্ন্তু োম্প্রথযক্ েরক্াথর ও হিেরক্াথর থিথর্রয়াগ, স্থার্ীয় পথরক্ল্পর্া প্ররিষ্টা এিং 

অিক্াঠারমাগয উন্নয়র্ পুর্ঃউন্নয়র্ ত্বরাথিয ক্ররয শুরু ক্রররে। থভরলজটট মুজ ও ব্ল্যাক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fny-forward&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd68d8b0647174d7f94ec08dafd72756c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638100965292570344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ucpVUjYiR6ADk6EUx5cOZQlCucgH1o%2FOXK0ibf0Gca4%3D&reserved=0


থরভাররর প্রথয মরর্ারোগ হ্ওয়া থিত্তথিরর্া্র্মলূক্ পে নটরর্র েুরোগ-েুথিধ্া িশৃ্চদ্ধ ক্রা, 

অি ননর্থযক্ উন্নয়র্ ত্বরাথিয ক্রা এিং এই এলাক্ার েমদৃ্ধ ইথয াে ও হেৌন্দে ন উ্োপর্ ক্রার 

মাধ্যরম এেি প্ররিষ্টারক্ এথগরয় থর্রয িায়।  

  

ওম্বয়বর্িংটর্  

ওরয়থর্ংটরর্র র্াউর্টাউর্ এক্টট েগুটঠয, থর্থিড়ভারি থির্যস্ত ও হ েঁরট িলািরলর উপেুি 

থিজরর্ে থর্থিক্ট হেোরর্ এক্ক্ পথরিার ও এক্াথধ্ক্ পথরিাররর িেিারের উপরোগী আিাথেক্ 

অিক্াঠারমাগুরলার পাশাপাথশ 19 শযরক্র ক্াঠ ও পািররর েংথমশ্ররণ থর্থম নয িহুযল ভির্ 

এিং পুর্ঃউন্নয়রর্র জর্য প্রস্তুয 20 শযরক্র ইউথলটাথরয়ার্ স্থাপরযযর এক্টট িমৎক্ার থমশ্রণ 

থি্যমার্ ররয়রে। হক্াথভর্-19 ম ামারীর ক্াররণ  ওয়া জীির্োত্রার পদ্ধথয ও ক্ম নেংস্থার্গয 

অভযারের পথরিযনর্ ওরয়থর্ংটর্রক্ েি িয়রের অথধ্িােীর্র জর্য এক্টট আক্ষ নণীয় জায়গায় 

পথরণয ক্রররে, োর ফরল এমর্ েি েরক্াথর ও হিেরক্াথর থিথর্রয়ারগর আগমর্  রটরে 

হেগুরলা এই র্াউর্টাউরর্র মরধ্য আররা হিথশ অি ননর্থযক্ েুরোগ-েুথিধ্া তযথর ক্রররে। 

ওরয়থর্ংটর্ থিটরস্কপ ও পি েুেঁরজ হর্ওয়ার থ্ক্থর্র ন্শর্া েমদৃ্ধ ক্রা, ঐথয াথেক্ থমশ্র-

িযি াররর ভির্গুরলার পুর্ঃউন্নয়র্ ক্রা এিং এই র্াউর্টাউর্রক্ ওয়াটারফ্ররন্টর েরে েংেুি 

ক্রার মাধ্যরম এেি থিথর্রয়াগ িশৃ্চদ্ধ ক্ররয িায়।  

  

হসম্বেটাবর অি হেট রিাটন হজ. রর্বরম্বগজ িম্বলর্, "থর্উ ইয়রক্নর র্যুর্ ও উদ্ভাির্মূলক্ 

র্াউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিযক্রণ ক্ম নেূথি, NY ফররায়ার্ন আমার্র হেরটর অরপক্ষাকৃ্য কু্ষদ্র 

র্াউর্টাউর্ ক্থমউথর্টটগুরলার জর্য আররা হিথশ েমযাপূণ ন পুর্রুদ্ধার প্ররিষ্টায় ে ায়যা 

ক্ররি। হক্প থভর্রেন্ট, লায়ন্স ফলে এিং ওরয়থর্ংটর্, এর্র েিগুরলারযই ঐথয াথেক্ হোট-

টাউরর্র আক্ষ নণ এিং তর্েথগ নক্ প্রাকৃ্থযক্ েম্প্গুরলার েরে ভথিষযয েমশৃ্চদ্ধ অজনরর্র 

েম্ভাির্ার েশ্চিলর্ ররয়রে ো এগুরলারক্ NY ফররায়ার্ন-এর য থিল পাওয়ার মরযা উপেুি 

ক্থমউথর্টটরয পথরণয ক্রররে। এেি র্াউর্টাউরর্র পূণ ন েম্ভাির্ারক্ ক্ারজ লাগারর্ার জর্য 

প্রথযটট ক্থমউথর্টটর হক্ৌশলগয পথরক্ল্পর্া হ্োর জর্য আথম অধ্ীর আগ্র  থর্রয় অরপক্ষা 

ক্রথে।"  

  

এম্পায়ার হেট হর্ম্বভলপম্বর্ম্বন্টর (Empire State Development) হপ্রবসম্বর্ন্ট, CEO ও 

কবর্ের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "NY ফররায়ার্ন-এর প্রিম রাউরে র্ি ন ক্াথির থিজয়ী থ রেরি, 

হক্প থভর্রেন্ট, লায়ন্স ফলে এিং ওরয়থর্ংটর্ এেি কু্ষদ্র ও গ্রামীণ ক্থমউথর্টটর হেৌন্দে ন ও 

আক্ষ নরণর প্রথযথর্থধ্ত্ব ক্ররে ো এগুরলারক্ িেিাে, ক্ম নেংস্থার্ ও ভ্রমরণর জর্য উপেুি 

িমৎক্ার স্থারর্ পথরণয ক্ররে। স্থার্ীয় হর্যৃরত্বর অধ্ীরর্ পথরিাথলয হক্ৌশলগয 

পথরক্ল্পর্াগুরলা এমর্ েি প্রক্রল্পর থ্রক্ থর্রয় োরি হেগুরলার লক্ষয িাক্রি থভরলজগুরলার 

অি ননর্থযক্ স্বাস্থয ও প্রাণিাঞ্চলয িশৃ্চদ্ধ ক্রার পাশাপাথশ হেগুরলার অর্র্য তিথশষ্টযগুরলা েংরক্ষণ 

ক্রা।"  

  

র্ি ন কাবি আঞ্চবলক অি ননর্বেক উন্নয়র্ কাউন্সন্সম্বলর (North Country Regional 

Economic Development Council) স -সভাপবে, হজর্স র্োকম্বকর্া িম্বলর্, "NY 

ফররায়ার্ন ক্ম নেূথির মাধ্যরম কু্ষদ্র ক্থমউথর্টটগুরলারক্ ে ায়যা ক্রার জর্য আথম ক্াউশ্চন্সরলর 

পক্ষ হিরক্ গভর্ নর হ াক্লরক্ ধ্র্যিা্ জার্াই। NY ফররায়ার্ন ক্ম নেূথির মাধ্যরম হক্প থভর্রেন্ট, 



লায়ন্স ফলে এিং ওরয়থর্ংটর্রক্ প্র্ার্ ক্রা য থিরলর মাধ্যরম ে ায়যাপ্রাপ্ত প্রক্ল্পগুরলা র্যুর্ 

থিথর্রয়াগ ও েমশৃ্চদ্ধরক্ ক্ারজ লাথগরয় আররা হিথশ আঞ্চথলক্ অি ননর্থযক্ উন্নয়র্ তযথর ক্ররি।"  

   

হেট বসম্বর্টর র্োর্ হেক িম্বলর্, "ওরয়থর্ংটর্ িযাপক্ েম্ভাির্া এিং অথধ্ক্যর েমশৃ্চদ্ধ ও 

উন্নয়রর্র েুরোগ-েুথিধ্া েম্পন্ন এক্টট টাউর্। আজ হ াষণা ক্রা NY ফররায়ার্ন ক্ম নেূথির 

য থিল এই ক্থমউথর্টটরক্ এটটর জর্েমাগরমর স্থার্গুরলা শশ্চিশালী ক্ররয এিং এটটর স্থার্ীয় 

অি নর্ীথযরক্ েমদৃ্ধ ক্ররয ো ােয ক্ররি। এটট ওরয়থর্ংটরর্র পথরিার ও িযিো প্রথযষ্ঠার্গুরলার 

উপর েমার্ভারি ইথযিািক্ প্রভাি হফলরি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে স্কট হগ্র িম্বলর্, "হক্প থভর্রেন্ট থভরলজ এিং ওরয়থর্ংটর্ থভরলজ 

উভরয়ই NY ফররায়ার্ন ক্ম নেূথির যরফ হিরক্ য থিল লাভ ক্রার থিষয়টট স্বাগয জার্ারর্ার 

মরযা এক্টট েির। উভয় থভরলরজর ভথিষযয েমশৃ্চদ্ধ থর্শ্চিয ক্ররয ো ােয ক্রার জর্য এেি 

পুর্রুজ্জীথিযক্রণ প্রক্ল্পরক্ প্ররয়াজর্ীয় হেরক্ারর্া ে ায়যা প্র্ার্ ক্ররয আথম থর্পাটনরমন্ট 

অি হেট এিং স্থার্ীয় থর্ি নাথিয ক্ম নক্যনার্র েরে ক্াজ ক্রর োওয়ার প্রযযাশা রাথে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হকর্ ব্ল্োম্বের্িুে িম্বলর্, "এই NY ফররায়ার্ন য থিল হিরক্ লায়ন্স ফলে 

থভরলজ ্ারুণভারি উপকৃ্য  রি। িড় শ রগুরলার মরযাই আমার্র কু্ষদ্র গ্রামীণ 

ক্থমউথর্টটগুরলার প্রথয েমার্ মরর্ারোগ হ্ওয়া অযযন্ত গুরুত্বপূণ ন। লায়ন্স ফলরের 

প্রক্ল্পগুরলা িাস্তিায়র্  রয হ্ো এিং হেগুরলা থক্ভারি লায়ন্স ফলরের োফলযরক্ অিযা য 

রােরয ো ােয ক্ররি যা হ্োর জর্য আথম অধ্ীর আগ্র  থর্রয় অরপক্ষা ক্রথে।"  

  

ওম্বয়বর্িংটম্বর্র হর্য়র র্াইক জোগম্বরাম্বিলবর্ িম্বলর্, "NY ফররায়ার্ন য থিল ওরয়থর্ংটরর্র 

জর্য এক্টট েুগান্তক্ারী পথরিযনর্ থর্রয় আেরি, এিং িহু িের ধ্রর স্থার্ীয় অথধ্িােী ও িযিো 

প্রথযষ্ঠারর্র মাথলক্র্র েম্পন্ন ক্রা অোধ্ারণ ক্াজরক্ এথগরয় থর্রয় োরি। ওরয়থর্ংটরর্র 

হময়র থ রেরি আথম গভর্ নর হ াক্রলর প্রথয এিং শুধ্ু ওরয়থর্ংটরর্ই র্য় িরং র্ি ন ক্াথিজরুড় 

অি নর্ীথযর পুর্থর্ নমাণ ও শশ্চিশালীক্ররণর জর্য যার েুস্পষ্ট অেীক্ারািদ্ধযার প্রথয কৃ্যজ্ঞ। 

স্থার্ীয় অথধ্িােীর্র হে হোট ক্থমটট েেড়া প্রস্তুয ক্রার জর্য ক্াজ ক্রররে যার্র ক্রঠার 

পথরশ্রম োড়া আমার্র আরি্র্ েফল  ওয়া েম্ভি  রযা র্া। যার্র ক্থমউথর্টটর প্রথয 

অেীক্ারািদ্ধযা, উদ্ভাির্মূলক্ থিন্তা, এিং এই আরি্র্ েম্পন্ন ক্রার জর্য ে রোগী  রয় 

ক্াজ ক্রাটা ওরয়থর্ংটর্রক্ এয থিরশষ এক্টট স্থারর্ পথরণয ক্রা উ্ারযা ও হস্বোরেিার 

হিযর্ার এক্টট উ্া রণ মাত্র। ওরয়থর্ংটরর্র অযীয ও িযনমারর্র অথধ্িােী ও ্শ নর্ািীরা 

অরর্ক্ আরগই ওরয়থর্ংটর্রক্ হেট লররন্স র্্ীর লুক্ারর্া রত্ন থ রেরি স্বীকৃ্থয থ্রয়রে। গভর্ নর 

হ াক্রলর স্বীকৃ্থয এিং NY ফররায়ার্ন ক্ম নেূথির ে ায়যার ক্লযারণ, ওরয়থর্ংটর্ আররা উজ্জ্বল 

উৎক্ষ ন অজনর্ ক্রা অিযা য রােরি।"  

  

হকপ বভর্ম্বসন্ট বভম্বলম্বজর হর্য়র হজবর হগাম্বের্ িম্বলর্, "এিের থর্উ ইয়ক্ন ফররায়ার্ন 

ক্ম নেূথির যরফ হিরক্ এক্টট য থিল িরাদ্দ পাওয়ার েিার্ অজনর্ ক্রা হক্প থভর্রেরন্টর 

জর্য অযযন্ত উদ্দীপর্াপূণ ন এক্টট েংিা্। শুধ্ ুআমার্র অথধ্িােীর্র জরর্যই র্য় িরং োরা 

িেরিযাপী আমার্র ক্ারে ভ্রমণ ক্ররয আো মার্ুষর্র জর্য আমার্র ক্থমউথর্টটরক্ এক্টট 

থিরশষ স্থারর্ পথরণয ক্রার জর্য আমরা শুধ্ ুঅি ন থ্রয়ই র্য় িরং ক্রঠার পথরশ্ররমর মাধ্যরম 



আমার্র ক্থমউথর্টটরয থিথর্রয়াগ ক্রর আেথে। এই অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রার মাধ্যরম 

আমার্ররক্ েিাথর্য ক্রায় আমরা এই ক্থমশর্ এিং গভর্ নর হ াক্রলর প্রথয অযযন্ত কৃ্যজ্ঞ। 

ধ্র্যিা্।"  

  

লায়ন্স ফলস বভম্বলম্বজর হর্য়র র্র্া র্ল ফ িম্বলর্, "আমার্র কু্ষদ্র ক্থমউথর্টটরয 

থিথর্রয়াগ ক্রার জর্য আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেরটর প্রথয অযযন্ত কৃ্যজ্ঞ। এই অর্ু্ার্ আমার্র 

থভরলরজর জর্য েুগান্তক্ারী পথরিযনর্ থর্রয় আেরি এিং আমার্র অি ননর্থযক্ উন্নয়র্ 

পথরক্ল্পর্ারক্ োমরর্ এথগরয় হর্ওয়ার জর্য এেি য থিল িযি ার ক্ররয হপরর আমরা 

উেথেয।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন থেটটর আঞ্চথলক্ অি ননর্থযক্ উন্নয়র্ ক্াউশ্চন্সল এই অঞ্চরলর ক্থমউথর্টটগুরলার জমা 

হ্য়া প্রস্তািগুরলার এক্টট পুঙ্খার্ুপঙু্খ ও প্রথযরোথগযামূলক্ পে নারলাির্া প্রশ্চিয়া েম্পন্ন ক্রররে 

এিং এেি ক্থমউথর্টট েম্পরক্ন েুপাথরশ ক্রার আরগ থর্রির েিগুরলা শযন থিরিির্া ক্রররে:  

  

• র্াউর্টাউর্টট েুথর্থ ন্ষ্ট পথরেীমা-থিথশষ্ট ও থর্থিড়ভারি থির্যস্ত  রয  রি;   

• র্াউর্টাউর্টট পূরি নর িা ভথিষযরযর হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্রয়াগরক্ হে অঞ্চরল ও 

যার আরশপারশর অঞ্চরল ক্ারজ লাগারয েক্ষম;   

• র্াউর্টাউরর্র মরধ্য, অিিা র্াউর্টাউরর্র থর্ক্টিযী এলাক্ায় ক্ম নেংস্থারর্র 

োম্প্রথযক্ িা আেন্ন িশৃ্চদ্ধ  টার েুরোগ িাক্রয  রি, ো ক্মীর্ররক্ র্াউর্টাউরর্ 

আকৃ্ষ্ট ক্ররয পাররি, পুর্ঃউন্নয়রর্ ে ায়যা ক্ররি এিং হটক্েই েমৃশ্চদ্ধ িরয় আর্রি;   

• র্াউর্টাউর্টট অিশযই েি িয়ে, আয়, থলে, পথরিয়, েক্ষমযা, গথযশীলযা ও 

োংসৃ্কথযক্ পটভূথমর মার্ুরষর জর্য এক্টট আক্ষ নণীয় ও প্রাণিন্ত ক্থমউথর্টট  রয  রি;  

• থমউথর্থেপযাথলটটরক্ অিশযই ইরযামরধ্য িেিারের উপেুিযা ও জীিরর্র মার্ িশৃ্চদ্ধ 

ক্ররি এমর্ র্ীথযমালা গ্র ণ ক্রর িাক্রয  রি অযিা এমর্ র্ীথযমালা প্রণয়র্ ও 

িাস্তিায়র্ ক্রার েক্ষমযা িাক্রয  রি;   

• থমউথর্থেপযাথলটট র্াউর্টাউরর্র পরু্রুজ্জীথিযক্ররণর এক্টট থভশর্ এিং হক্ৌশলগয 

থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্ায় অন্তভুনি ক্রা হেরয পারর এমর্ প্রক্ল্প ও উর্যাগগুরলার এক্টট 

প্রািথমক্ যাথলক্া পাওয়া োয় এমর্ এক্টট উন্মুি ও শশ্চিশালী ক্থমউথর্টটর েম্পিৃযা 

প্রশ্চিয়া পথরিালর্া ক্রর িাক্রয  রি;  

• থমউথর্থেপযাথলটট এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্ল্পগুরলারক্ শর্াি ক্রররে হেগুরলা NY 

ফররায়ার্ন য থিল হপরলই থর্ক্টিযী-রময়ার্ িাস্তিায়রর্র জর্য প্রস্তুয  রয় োরি; এিং  

• থমউথর্থেপযাথলটটর প্রক্ল্পগুরলার পথরক্ল্পর্া প্রশ্চিয়া ও িাস্তিায়র্ থর্য়ন্ত্রণ ক্রার মরযা 

স্থার্ীয় েক্ষমযা ররয়রে, োর মরধ্য িরাদ্দপ্রাপ্ত থমউথর্থেপযাল প্রক্ল্পগুরলার ক্িাক্টগুরলা 

য্ারক্ ক্রার েক্ষমযাও অন্তভুনি ররয়রে।  

  

হক্প থভর্রেন্ট, লায়ন্স ফলে ও ওরয়থর্ংটর্ এের্ যার্র র্াউর্টাউর্গুরলারক্ পুর্রুজ্জীথিয 

ক্রার জর্য হক্ৌশলগয থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্া প্রণয়রর্র প্রশ্চিয়া শুরু ক্ররি। থমউথর্থেপযাল 

প্রথযথর্থধ্, ক্থমউথর্টটর হর্যৃিনৃ্দ, ও অর্যার্য হেক্র াল্ডারর্র থর্রয় গটঠয এক্টট স্থার্ীয় 

পথরক্ল্পর্া ক্থমটট হিেরক্াথর োরযর এক্্ল থিরশষজ্ঞ ও হেট পে নারয়র পথরক্ল্পর্াক্ারীর্র 



ে ায়যা থর্রয় এেি প্ররিষ্টায় হর্যৃত্ব থ্রি। হক্ৌশলগয থিথর্রয়ারগর পথরক্ল্পর্া প্রথযটট 

েম্প্র্ারয়র ্ৃটষ্টভথের োরি োমঞ্জেযপূণ ন এিং িাস্তিায়রর্র জর্য প্রস্তুয এমর্ প্রক্ল্পগুথল 

ের্াি ক্রার জর্য স্থার্ীয় েম্প্ এিং েুরোগগুথল পরীক্ষা ক্ররি। পুর্রুজ্জীথিযক্রণরক্ দ্রুয 

শুরু ক্রার এিং ্ী নরময়া্ী েমশৃ্চদ্ধর র্যুর্ েুরোগ-েুথিধ্া তযথর ক্রার েিরিরয় হিথশ েম্ভাির্া 

ররয়রে এমর্ থর্ি নাথিয প্রক্ল্পগুরলারক্ য থিল প্র্ার্ ক্রা  রি।  

  

###  
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