
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/27/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অি নিছর 2024-এর বর্ি না ী িাম্বেম্বের অংে ব ম্বেম্বি ওম্বেস্টার্ ন বর্উ ইেকন 

বিবর্ম্বোগেমূ ম্বক তুম্বল ধরম্বলর্  

  

এই িাম্বেম্বে পবরি র্ বিভাম্বগর মূলধর্ী প্রকল্পগুম্বলার ের্ে 211 বমবলের্ ডলাম্বররও 

হিবে; স্থার্ীে েড়ক ও রাস্তার গতন হমরামম্বতর ের্ে 113 বমবলের্ ডলাম্বররও হিবে 

অন্তভুনক্ত রম্বেম্বছ  

  

িাম্বেম্বলা বিশ্ববিদ্োলেম্বক 2030 োম্বলর মম্বধে তার গম্বিষণা কার্ নকলাপ 

উম্বেখম্বর্াগেভাম্বি িাড়াম্বত ে ােতা করার ের্ে 100 বমবলের্ ডলার বিবর্ম্বোগ অন্তভুনক্ত  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্ন ক্র্ নসংস্থার্ সষৃ্টি এবং অি নর্ীথিকক্ বলীোর্ 

ক্রার জর্য িার অি নবছর 2024 এর থর্ব না ী বাকজট হিকক্ র্ুখ্য প্রস্তাবর্াসরূ্ক র থবস্তাথরি হ াষণা 

ক্রকলর্। 2023 সাকলর হস্টট অব দ্যা হস্টট হ াষণার সকে সেথি রক্ষা ক্কর, এই বাকজকট এই 

অঞ্চকল আবাসর্ সরবরা  বদৃ্ধি ক্রা এবং অি ননর্থিক্ সুক াগ-সুথবধা ও উদ্ভাবর্ বদৃ্ধি ক্রার জর্য 

এক্ষ্টট ব ৃৎ থবথর্কোগ অন্তভভ নক্ত রকেকছ।  

  

"বাকেকলার অথধবাসী থ কসকব আথর্ গকব নর সকে বলকি চাই, ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্নর জর্য আকরা 

উজ্জ্বল থদ্র্ আসকছ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আবাসর্, থিক্ষা এবং অবক্াঠাকর্াকি এই 

গুরুত্বপূণ ন থবথর্কোকগর র্াধযকর্, আথর্ এর্র্ এক্ষ্টট বাকজট বরাদ্দ ক্রকি প্রথিশ্রুথিবি  া এই 

অঞ্চকলর জর্য সরবরা  ক্কর। এক্সাকি আর্রা ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেক্নকক্ আকরা সর্িৃ, আকরা 

সাশ্রেী র্ূকলযর, আকরা বাসক াগয এবং থর্উ ইেক্নবাসীকদ্র পরবিী প্রজকের জর্য থর্রাপদ্ ক্কর 

িভলব।"  

  

গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্ হ াথষি বাকজট প্রস্তাবর্াসর্ূক র অকর্ক্গুথলই অভীি থবথর্কোগ, 

বযবসা সর্ি নর্ এবং দ্রুি বধ নর্িীল থিল্পখ্ািসর্ূক র উকদ্দকিয ক্রা অর্যার্য ক্র্ নসূথচর র্াধযকর্ 

থর্উ ইেক্ন হস্টটজকুে অি ননর্থিক্ সুক াগ ও উদ্ভাবর্ বদৃ্ধি ক্কর চাক্থর ও বযবসার থবক্াকির জর্য 

2023 হস্টট অে দ্য হস্টকট হ াথষি অি ননর্থিক্ উদ্ভাবর্ পথরক্ল্পর্ার (Economic Innovation 

Plan) সাকি সেথিপূণ ন। গভর্ নকরর বাকজকট হস্টটজকুে উচ্চ থিক্ষাে থবথর্কোগ ক্রার এবং স্থার্ীে 

আক্ষ নণগুকলা উন্নি ক্রার ক্কেক্ষ্টট উকদ্যাগ অন্তভভ নক্ত রকেকছ। ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্নর জর্য, 

পথরক্ল্পর্াে রকেকছ:  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-economic-innovation-plan-grow-jobs-and-businesses-future-across-new&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d125d5ced904c06a2a308db19029974%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131271180119756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=og1NSav2Te1dCsUazWZc1bmrb%2FvzbMu%2B5RGdw8Q8hVI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-economic-innovation-plan-grow-jobs-and-businesses-future-across-new&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d125d5ced904c06a2a308db19029974%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131271180119756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=og1NSav2Te1dCsUazWZc1bmrb%2FvzbMu%2B5RGdw8Q8hVI%3D&reserved=0


• ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেক্ন অঞ্চকলর জর্য সু্কল স ােিা থ কসকব 2.9 থবথলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

• ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্নর জর্য োউকেির্ স ােিা 248.2 থর্থলের্ ডলার বদৃ্ধি  

• সর্গ্র অঞ্চল জকুে হসিভ  হর্রার্ি এবং প্রথিস্থাপকর্র জর্য DOT র্ূলধর্ প্রক্ল্পগুকলার 

জর্য 211 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

• স্থার্ীে সেক্গুকলার বা াঁধাকর্া ও রাস্তার গিন হর্রার্কির জর্য 113 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

• বাকেকলা থবশ্বথবদ্যালকে র্িভর্ এবং সংস্কারকৃ্ি গকবষণা ভবর্, পরীক্ষাগার এবং 

অিযাধুথর্ক্  ন্ত্রপাথির জর্য 100 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

• পাক্ন ও আঞ্চথলক্ সম্পকদ্র জর্য 75 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

-র্াোগ্রা জলপ্রপাি দ্ি নর্ািীর হক্ন্দ্র (Niagara Falls Visitor Center)-এর জর্য 47 

থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

-র্িভর্ থিডকর্ার থডথিথবউির্ হসন্টার (Feedmore Distribution Center)-এর জর্য 

24 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

-র্াোগ্রা জলপ্রপাি হর্স্ট এক্সকটর্ির্ (Niagara Falls Crows Nest Extension)-এর 

জর্য 3.5 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

-আটনপাক্ন (Artpark)-এর জর্য 1 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

• ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্নর আসদ্ধক্ত সংক্রান্ত পথরকষবাে অি নােকর্র জর্য 41 থর্থলের্ র্াথক্নর্ 

ডলার  

• এথর ক্াউথন্টর পাথর্র ক্াঠাকর্ার জর্য 20 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

• ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেক্ন ক্থর্উথর্ষ্টট ক্কলজগুকলাকি 10.4 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলাকরর র্ূলধর্ী 

থবথর্কোগ,  ার র্কধয রকেকছ:   

-এথর ক্থর্উথর্ষ্টট ক্কলকজর জর্য 8 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

-র্াোগ্রা ক্থর্উথর্ষ্টট ক্কলজ (Niagara Community College)-এর জর্য 2.2 

থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

-হজর্সটাউর্ ক্থর্উথর্ষ্টট ক্কলজ (Jamestown Community College)-এর জর্য 

228,000 র্াথক্নর্ ডলার  

• থসষ্টট অভ বাকেকলা থরক্ভাথর অযাে প্ল্যাথর্ং, পাবথলক্ ওোক্নস/ স্টর্ ন হরসপন্স 

েযাথসথলষ্টটর জর্য 10 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

• বাোকলা ক্থর্উথর্ষ্টট হ লি থবদ্ধডং-এর জর্য 5 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

• আকিপাকির এলাক্া ও গ্রার্ীণ সংরক্ষণ ক্র্ নসূথচর জর্য 2 থর্থলের্ র্াথক্নর্ ডলার  

  

এম্পাোর হস্টে হডম্বভলপম্বমম্বের হপ্রবেম্বডে, প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা এিং কবমের্ার 

হ াপ র্াইে িম্বলর্, "বযবসা, থিক্ষা, আবাসর্ এবং র্াোগ্রা জলপ্রপাি এবং UB-এর র্কিা 

আঞ্চথলক্ সম্পদ্কক্ স ােিা ক্রার জর্য হক্ৌিলগি থবথর্কোকগর সাকি, গভর্ নর হ াক্কলর 

বাকজট ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্নর থস্থথিস্থাপক্িাকক্ আকরা িদ্ধক্তিালী ক্কর এবং এর গথিকক্ আকরা 

বাথেকে হিাকল। আথর্ এই অঞ্চকল অি ননর্থিক্ সুক াগ সম্প্রসারকণ িার অেীক্ারকক্ সাধুবাদ্ 

জার্াই  া বযবসােী, বাথসন্দা এবং দ্ি নর্ািীকদ্র সর্ার্ভাকব উপকৃ্ি ক্রকব।"  

  



ইউবর্ভাবে নটে অোে িাম্বেম্বলার হপ্রবেম্বডে েতীে হক. ত্রিপাটি িম্বলর্, "আথর্ গভর্ নর 

হ াক্লকক্ ধর্যবাদ্ জার্াকি চাই িার স ােিা এবং SUNY ও UB-এর জর্য হশ্রষ্ঠকত্বর দৃ্ষ্টিভথের 

জর্য৷ UB-হি আর্রা সক্কলই আর্াকদ্র ভবর্ এবং পরীক্ষাগারস  UB-এর গকবষণা 

এন্টারপ্রাইকজ গভর্ নকরর থবথর্কোগ এবং আর্াকদ্র সকব নাত্তর্ থিক্ষাগি ও গকবষণা সুথবধা থর্দ্ধিি 

ক্রার জর্য িার প্রথিশ্রুথির প্রিংসা ক্থর,  া সদ্ধিথলিভাকব থিক্ষাগি উৎক্ষ ন এবং উদ্ভাবর্ এবং 

ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেক্ন এবং থর্উ ইেক্ন হস্টকটর হটক্সই অি ননর্থিক্ সর্দৃ্ধিকক্ চাথলি ক্রকছ।"  

  

িাম্বেম্বলা বেটের হমের িােরর্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "পুকরা ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেক্ন, থবকিষ ক্কর 

বাকেকলা ি করর জর্য এই গথিিীল এবং ক্া নক্র বাকজকটর জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যবাদ্। 

আপথর্  থদ্ গভর্ নর হ াক্কলর অগ্রাথধক্াকরর থপছকর্ ি থবকলর থদ্কক্ িাক্ার্ িকব প্রথিষ্টট 

হপৌরসভার জর্য প্রথিষ্টট থবভাকগ থক্ছভ  র্া থক্ছভ  রকেকছ। হ ক িভ  আর্াকদ্র অঞ্চল ক্রর্বধ নর্ার্ 

ক্ষ্টঠর্ িীিক্ালীর্ আব াওোর সিুখ্ীর্  কে, িাই আর্াকদ্র ি করর জর্য এক্ষ্টট থবস্িৃি 

অিযাধুথর্ক্ গণপূিন থবভাগ (Department of Public Works, DPW)-এর সুথবধার জর্য এই 

সংস্থার্সর্ূ  অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন  কব। আথর্ এই বাকজকটর জর্য লোই ক্রকি এবং এই DPW 

ক্যাম্পাস প্রক্ল্পষ্টট সম্পন্ন ক্রকি এবং আর্াকদ্র বাথসন্দাকদ্র জর্য অথিথরক্ত গুরুত্বপূণ ন সংস্থার্ 

সরবরা  ক্রকি সরক্াকরর আর্ার স ক্র্ীকদ্র সাকি ক্িা বলকি উচ্ছ্বথসি।"  

  

অোম াস্টন োউম্বর্র েপুারভাইোর ব্রাোর্ কুলপা িম্বলর্, "গভর্ নর ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্ন 

থবথর্কোগ অবযা ি হরকখ্কছর্, স্থার্ীে অবক্াঠাকর্া প্রক্কল্প অি নাের্ ক্রকছর্। আর্াকদ্র অঞ্চকলর 

অথিথরক্ত অবক্াঠাকর্াগি অি নাের্ প্রকোজর্ এবং আথর্ গভর্ নর এবং আর্াকদ্র হস্টট হর্িাকদ্র 

সাকি ক্াজ ক্রার অকপক্ষাে রকেথছ  াকি আর্াকদ্র পুরকর্া অবক্াঠাকর্া আপকডট ক্রার জর্য 

হসই প্রকোজর্ীেিাগুথল ির্াক্ত ক্রা  াে। আজ হ াথষি বাকেকলা থবশ্বথবদ্যালকে থবথর্কোগগুথল 

আর্াকদ্র সম্প্রদ্াকের জর্য থবকিষভাকব গুরুত্বপণূ ন এবং এষ্টট এক্ষ্টট উকেখ্ক াগয প্রভাব 

হেলকব।"  
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আকরা সংবাদ্ পাওো  াকব এখ্াকর্ www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইেক্ন হস্টট | এদ্ধক্সথক্উষ্টটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d125d5ced904c06a2a308db19029974%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131271180119756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7gwwmpJvmkfNYT9nVrJ6q%2FuFe8mlzKNNtfVZpiDxDhk%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

