
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/3/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল কম্বেবক, বকন্ডারহুক এিং কোমবিজম্বক NY ফম্বরায়ার্ন কম নসূবির প্রিম 

রাউম্বন্ডর কোবিটাল বরজজয়র্ বিজয়ী ব ম্বসম্বি হ াষণা করম্বলর্  

  

কম্বেবক গ্রাম 4.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ র্লার িাম্বি; বকন্ডারহুক এিং কোমবিজ গ্রাম উভম্বয় 

2.25 বমবলয়র্ মাবকনর্ র্লার িাম্বি  

  

100 বমবলয়র্ র্লাম্বরর র্তুর্ NY ফম্বরায়ার্ন কম নসূবি বর্উ ইয়ম্বকনর অম্বিক্ষাকৃত ক্ষদ্র ও 

গ্রামীণ কবমউবর্টটগুম্বলার জর্ে আম্বরা হিবে সমতািূণ ন র্াউর্টাউর্ িুর্রুদ্ধার প্রম্বিষ্টায় 

স ায়তা করার জর্ে সফল র্াউর্টাউর্ িুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর গবতেীলতার 

সম্বে হ াগ  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে NY ফকরায়ার্ন ক্র্ নসূথির প্রির্ রাউকে 

ক্যাথিটাল থরজজয়র্ (Capital Region) হিকক্ থিজয়ী থ কসকি ক্কেথক্ গ্রার্ 4.5 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ 

র্লার এিং থক্োরহুক্ এিং ক্যার্থিজ গ্রার্ উভকয় 2.25 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ র্লার িাকি। হেকটর 

সফল র্াউর্টাউর্ িুর্রুজ্জীথিতক্রণ উক্যাকগর (Downtown Revitalization Initiative) 

গথতশীলতার সকে হোগ  কয়, 100 থর্থলয়র্ র্লাকরর NY ফকরায়ার্ন ক্র্ নসূথি থর্উ ইয়কক্নর 

অকিক্ষাকৃ্ত কু্ষদ্র ও গ্রার্ীণ ক্থর্উথর্টটগুকলার জর্য আকরা হিথশ সর্তািূণ ন র্াউর্টাউর্ 

িুর্রুদ্ধার প্রকিষ্টায় স ায়তা ক্রার জর্য DRI-এর র্কতা এক্ই "িথরক্ল্পর্ার-র্াধ্যকর্-িযিস্থাগ্র ণ" 

হক্ৌশল গ্র ণ ক্করকে। NY ফকরায়ার্ন ক্র্ নসূথির প্রির্ রাউকের অংশ থ কসকি হেকটর ্শটট 

অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ অঞ্চকলর প্রকতযক্টটকত কু্ষদ্র ক্থর্উথর্টটগুকলাকক্ থর্কজক্র র্াউর্টাউকর্র 

িুর্রুজ্জীথিতক্রণ িথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ও িাস্তিায়কর্ স ায়তা ক্রার জর্য ্ুই হিকক্ থতর্টট 

অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা  কি।  

  

"থর্উ ইয়কক্নর হোট টাউর্গুথল আর্াক্র হেকটর অি নর্ীথতর িড় িাথলক্াশজি, হসজর্য 

িাথসন্দাক্র সর্জৃদ্ধর জর্য প্রকয়াজর্ীয় ক্র্ নসংস্থার্,  াথতয়ার ও অিক্াঠাকর্া প্র্ার্ ক্রকত আর্রা 

স্থার্ীয় সম্প্র্ায়সর্ূক  থিথর্কয়াগ ক্রথে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই থিথর্কয়াগগুথল ক্কেথক্, 

থক্োরহুক্, এিং ক্যার্থিজকক্ তাক্র র্াউর্টাউকর্র িুর্ঃক্ল্পর্া ও ক্রকত থ্কি, িাথসন্দা ও 

্শ নর্ািীক্র জর্য জীির্োত্রার র্ার্ উন্নত ক্রকত থ্কি, এিং ক্যাথিটাল থরজজয়র্জকুড় র্তুর্ 

ক্র্ নসংস্থার্ ও িযিসার সুকোগ সটৃষ্ট ক্রকি।"  

  



NY ফকরায়ার্ন হেকটর অি ননর্থতক্ থিক্াশ িথলথসর এক্টট হক্ন্দ্রীয় উিা্ার্ ো থর্উ ইয়কক্নর 

র্াউর্টাউর্সর্ূ কক্ িুর্রুজ্জীথিত ক্রার প্রজিয়া ত্বরাথিত ও সম্প্রসাথরত ক্রকত DRI এর সাকি 

এক্কত্র ক্াজ ক্কর। NY ফকরায়ার্ন এর্র্ সি কু্ষদ্র ক্থর্উথর্টটগুকলাকক্ হসিা প্র্ার্ ক্রকে 

হেগুকলার ঐথত াথসক্ িথরত্র হসগুকলাকক্ সাধ্ারণভাকি DRI-এর র্াধ্যকর্ ত থিল িরাদ্দ িাওয়াটা 

ি ৃত্তর, অথধ্ক্তর শহুকর হসন্ট্রাল থিজকর্স থর্থিক্টগুকলা হিকক্ িিৃক্ ক্কর তুকলকে। NY 

ফকরায়ার্ন ক্র্ নসূথির আওতাভুি ক্থর্উথর্টটগুকলা হ েঁকট িলািকলর উিেুি, অকিক্ষাকৃ্ত ক্র্ 

 র্িসথতিূণ ন এলাক্া হেগুকলা সংলগ্ন স্থার্ীয় ক্থর্উথর্টটকক্ হসিা প্র্ার্ ক্কর, এিং অথধ্ক্তর 

স্থার্ীয় প্রকৃ্থতর - হেগুকলা আকশিাকশর এলাক্ার আিাথসক্ িা গ্রার্ীণ কৃ্থষকক্জন্দ্রক্ উন্নয়কর্র 

প্রথত হজার হ্য়।  

  

DRI-এর র্কতা, প্রথতটট NY ফকরায়ার্ন ক্থর্উথর্টট িাস্তিায়কর্র জর্য প্রস্তুত থক্েু প্রক্কল্পর র্াধ্যকর্ 

এটটর র্াউর্টাউর্কক্ িরু্রুজ্জীথিত ক্রার জর্য এক্টট হক্ৌশলগত থিথর্কয়াগ িথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ 

ক্রকি। NY ফকরায়ার্ন ক্র্ নসূথির অংশ থ কসকি হেট থিভাগ (Department of State) অকিক্ষাকৃ্ত 

ক্র্ সক্ষর্তাস  কু্ষদ্রতর সম্প্র্ায়গুথলকক্ আকরা ভাকলাভাকি সর্ি নর্ ক্রার জর্য তাক্র উন্নত 

ক্াথরগথর স ায়তা প্র্ার্ ক্রকি এিং প্রকতযক্ সম্প্র্াকয়র আক্াকরর উির থভথত্ত ক্কর েিােি 

প্রক্ল্পসরূ্ক র অি নায়র্ ক্রকি। প্রক্ল্পগুকলার র্কধ্য ভিকর্র সংস্কারক্াজ ও িুর্ঃউন্নয়র্, র্তুর্ 

থর্র্ নাণক্াজ সম্পন্ন ক্রা অিিা র্তুর্ িা উন্নত জর্সর্াগকর্র স্থার্ ততথর ক্রা এিং সুথর্থ ন্ষ্ট 

সাংসৃ্কথতক্, ঐথত াথসক্ গুণগুকলাকক্ সর্দৃ্ধ ক্রকি এর্র্ প্রক্ল্পগুকলা অন্তভুনি িাক্কত িাকর ো 

কু্ষদ্র-শ রগুকলার আক্ষ নণীয় অর্ুভূথতকক্ উন্নত ক্রকত িাকর।  

  

কম্বেবক  

প্রািুে নিূণ ন প্রাকৃ্থতক্ সুকোগ সুথিধ্া, েথির র্কতা এক্টট হর্ইর্ িকরাকফয়ার এিং িেরজকুড় থশল্প ও 

সাংসৃ্কথতক্ সুকোগ থর্থলকয় থর্উ ইয়কক্নর থর্খুেঁত এক্টট হোট গ্রার্ িলকত ো হিাঝায় র্াউর্টাউর্ 

ক্কেথক্ টঠক্ তাই। হগাোকর্া ও  া েঁটার উিেুি র্াউর্টাউর্ সম্প্র্ায়টট থরর্ থিট জাতীয় 

হজলায় (Reed Street National District) হক্র্াক্াটা ও হিড়াকর্ার এিং র্তুর্ভাকি সংস্কার ক্রা 

থরভারসাইর্ িাকক্ন (Riverside Park)  করর থিয়াকরর থিকর্া্র্রূ্লক্ সুকোকগর গন্তিয প্র্ার্ ক্কর, 

এখাকর্ হর্ হিকক্ হসকেম্বর িে নন্ত ক্কেথক্ ফার্ নাস ন র্াকক্নটও (Coxsackie Farmers' Market) িকস 

িাকক্ এিং গ্রীষ্মক্ালীর্ ক্র্সাটন থসথরজ থর্উজজক্ ইর্ ্য িাক্নও (Music in the Park)এখাকর্ 

আকয়াজজত  য়।  ার্সর্ র্্ী সংলগ্ন িহু সম্প্র্াকয়র এক্টট, ক্কেথক্কত থিস্তৃত ্ৃশযিটস  

র্ার্ুকষর জর্য সি নাথধ্ক্ অযাকেথসিল এিং সর্তল ভূথর্ রকয়কে; এটট টঠক্ হের্ এক্টট প্রধ্ার্ 

ফটকক্র অর্ুভূথত প্র্ার্ ক্কর। র্তুর্ িাথসন্দা ও ক্র্ নসংস্থার্ িজৃদ্ধর সুকোকগর সাম্প্রথতক্ এক্টট 

অন্তঃপ্রিা  গ্রার্টটর অি নর্ীথতকক্ িরু্জীথিত ক্রকত সা ােয ক্রকে, সম্ভািয থশল্প, আিাসর্ ও 

র্কর্ারঞ্জর্ ও থিকর্া্র্ খাকত আকরা থিথর্কয়াগ ক্রা  কে। র্ার্ুষ িসিাস, ক্াজ ও হখলাধ্ুলা 

ক্রকত ইেুক্  কি এর্র্ এক্টট সম্প্র্ায় গঠর্ ক্রার জর্য গ্রার্টট এর হসরা তিথশষ্টযসরূ্ কক্ 

ক্াকজ লাগাকত িায়, োর র্কধ্য আকে এলাক্ার প্রাকৃ্থতক্ হসৌন্দে ন এিং গ্রার্ীণ হোট শ করর 

হিতর্া। আকরা িুর্রুজ্জীিকর্র লকক্ষয সরক্াথর উন্নয়র্ক্াকজর প্রক্ল্প, থশল্প ও সংসৃ্কথতর উন্নয়র্, 

এিং উন্নত ও সম্প্রসাথরত আিাসর্ থিক্কল্পর র্াধ্যকর্ ক্কেথক্ হসই থভশর্কক্ িাস্তকি িথরণত 

ক্রকি।  

  

বকন্ডারহুক  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fny-forward&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0989e7678b044654e4ba08db1c14ebf1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134648411714560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2x7NyqlGvHqzhNxaO8e2fv4n4%2FgR%2FvOf48F72ajZTY8%3D&reserved=0


থক্োরহুক্ গ্রার্টট এর িাথসন্দাক্রকক্ এক্টট র্ার্সম্পন্ন জীির্োত্রা স্থার্ীয় ইথত াস ও 

সম্প্র্াকয়র ্ৃঢ় িন্ধর্ দ্বারা সংজ্ঞাথয়ত  য়। থক্োরহুকক্র হক্ন্দ্রটট এর থভকলজ স্কয়ার দ্বারা 

সংজ্ঞাথয়ত  য়, ো সম্প্র্াকয়র জর্াকয়ত এিং িাথণজজযক্ ও র্াগথরক্ জীিকর্র হক্ন্দ্র থ কসকি 

ক্াজ ক্রা এক্টট র্ান্দথর্ক্ উন্মুি িাক্ন এলাক্া। গ্রার্টটর গাকে হ রা, িিিারী সড়কক্র র্ূল 

হর্টওয়াক্ন, খুিরা থিজি ও খািাকরর হ্াক্াকর্র সম্ভার এিং এর িহু সিুজ িাক্ন সক্ল িয়স ও 

িলািল সক্ষর্তাস  িথরিার ও িযজিক্র জর্য থিকর্া্র্র্ূলক্ সুকোকগর আর্ন্ত্রণ জার্ায়। 

গ্রাকর্র িারটট থিশ্বর্াকর্র আটন গযালাথর হিকক্ শুরু ক্কর ক্লাথম্বয়া ক্াউথি থ কোথরক্যাল 

হসাসাইটট (Columbia County Historical Society) ও িুরস্কার থিজয়ী থক্োরহুক্ ফার্ নাস ন র্াকক্নট 

িে নন্ত, থক্োরহুক্ িাথসন্দা ও হিড়াকত এক্টট তিথিত্রযর্য় সম্প্র্ায়কক্ আকৃ্ষ্ট ক্কর। সাম্প্রথতক্ 

হিসরক্াথর ও হফর্াকরল থিথর্কয়াগ থক্োরহুকক্র িাথণজজযক্ উত্থাকর্ প্রাণশজি একর্ থ্কয়কে এিং 

িাক্থরর থিক্াশও সুকোকগর সূির্া ক্কর থ্কয়কে। থক্োরহুক্ গ্রার্টট ক্লাথম্বয়া ক্াউথির 

প্রাকৃ্থতক্, সাংসৃ্কথতক্ এিং ঐথত াথসক্ সম্পক্র এক্টট হগটওকয় সম্প্র্ায়  কয় উঠকত িায়। 

থক্োরহুকক্র জর্য এক্টট হটক্সই সম্প্র্ায় ও ভথিষযৎ ততথরর প্রথতশ্রুথতকত িতনর্াকর্র থভশর্ 

 কলা সম্প্র্াকয়র তিথিকত্রযর অর্র্য িথরত্রকক্ থভথত্ত ক্কর অগ্রসর  ওয়া, জীির্োত্রার র্ার্ উন্নত 

ক্রা এিং গ্রাকর্র অি নর্ীথতর ক্ষর্তায়র্ ক্রা। থভশর্টট অজজনত  কি িাইসাইকক্ল িালাকর্া ও 

 া েঁটার অযাকেথসথিথলটট ও থর্রািত্তা উন্নত ক্কর, খাথল হোরফ্রিগুথলকক্ িুর্রায় শজি সঞ্চার 

ক্কর, ঐথত াথসক্ ভির্ ও ফযাথসথলটটর উন্নয়র্ ক্কর এিং থিকর্া্র্র্ূলক্ সুকোগ সুথিধ্া 

সম্প্রসাথরত ক্কর।  

  

কোমবিজ  

ক্যার্থিজ গ্রার্টট গ্রার্ীণ ওয়াথশংটর্ ক্াউথির এক্টট অি ননর্থতক্, সার্াজজক্, এিং সাংসৃ্কথতক্ 

হক্ন্দ্র। অিাথরত িি নকতর র্াকঝ থিন্দরু র্কতা িাক্া সজিয় খার্ারসর্ূ , েথির র্কতা  যার্কলট এিং 

থর্উ ইয়কক্নর অযাথর্রেযাক্ ও টাকক্াথর্ক্ িি নত এিং ভার্ নকির থগ্রর্ র্াউকিইর্কসর র্ান্দথর্ক্ 

্ৃশয থ্কয় এর লযােকস্কি গটঠত  কয়কে। এটট 1761 সাকল স্থাথিত এক্টট ঐথত াথসক্ 

হসকটলকর্ি, হেখাকর্ রকয়কে ্ুই র্াইল লম্বা প্রধ্ার্ ধ্র্র্ী, ঐথত াথসক্ িাথড়, হ্াক্ার্, িযিসা, 

সম্প্র্াকয়র জর্াকয়ত  ওয়ার স্থার্ এিং আঞ্চথলক্ সরক্াথর K-12 সু্কলস  হর্ইর্ থিট ও িাক্ন 

থিট। গ্রার্টট হগাোকর্া,  া েঁটার উিেিু এিং গ্রাকর্ িসিাস ক্রার জর্য র্ার্ুষকক্ উৎসাথ ত ক্রার 

জর্য এখাকর্ েকিষ্ট র্ুখয আক্ষ নণ রকয়কে, হের্র্  ািার্ন  ল হসিার ফর ্য আটনস অযাে 

এরু্কক্শর্ (Hubbard Hall Center for the Arts and Education), ভযাথল আটটনসান্স র্াকক্নট 

(Valley Artisans Market) এিং ক্যার্থিজ ভযাথল ফার্ নাস ন র্াকক্নট (Cambridge Valley Farmers 

Market)। হোট এই শহুকর সম্প্র্ায়টটর লক্ষয  কলা অঞ্চলটটর এক্টট অি ননর্থতক্, সার্াজজক্ 

এিং সাংসৃ্কথতক্ ক্র্ নক্াকের হক্ন্দ্র থ কসকি, উক্যািা, থশল্পী এিং কৃ্থষথি্ক্র জর্য এক্টট 

ইর্থক্উকিটর থ কসকি টটকক্ িাক্া। গ্রাকর্র উকদ্দশয  কলা অসাধ্ারণ জীির্োত্রার র্ার্ প্র্ার্ 

ক্রা, এর ইথত াসকক্ উ্োির্ ক্রা এিং প্রাকৃ্থতক্ িথরকিকশর সাকি েুি ক্রা এিং সক্ল িয়স 

ও সক্ষর্তার তিথিত্রযর্য় র্ার্ুষ হেখাকর্ িসিাস, ক্াজ, উদ্ভাির্, হখলাধ্ুলা, হিড়াকর্া এিং সংেুি 

 কত িাকর এর্র্ এক্টট সজিয় স্থার্ থ কসকি ক্াজ ক্রা। ক্যার্থিজ এর্র্ প্রক্ল্পকক্ প্রাধ্ার্য থ্কি 

ো ঐথত াথসক্ ক্াঠাকর্ার িুর্ি নাসর্ ও  ালর্াগা্ক্রণ ক্রকি, প্রাকৃ্থতক্ সংস্থাকর্র র্কধ্য হেইল 

এিং সংকোগ ততথর ক্রকি, জরুথর অিক্াঠাকর্া উকদ্বকগর সর্াধ্ার্ ক্রকি এিং আিাসর্ থিক্ল্প 

সম্প্রসাথরত ক্রকি।  

  



হেম্বটর সবিি রিাটন হজ. রজিম্বগজ িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর র্াউর্টাউর্ সম্প্র্ায়সরূ্  

আর্াক্র অঞ্চলগুথলর হৃ্য় ও আত্মা, এিং তারা োকত আর্াক্র হেকটর অি ননর্থতক্ 

িুর্রুত্থাকর্র হরকর্সা েঁয় অংশগ্র ণ ক্রকত িাকর তা থর্জিত ক্রকত সা ােয ক্রার জর্য NY 

ফকরায়ার্ন ক্র্ নসূথি কু্ষদ্রতর র্াউর্টাউর্গুথলকত থিথর্কয়াগ ক্রকে। ক্যাথিটাল থরজজয়কর্র প্রির্ 

সম্প্র্ায় থ কসকি NY ফকরায়ার্ন ত থিল িাওয়া ক্কেথক্, থক্োরহুক্ এিং ক্যার্থিজ এখর্ 

িুর্রুজ্জীিকর্র জর্য এিং আগার্ী প্রজন্মসর্ূক র জর্য থর্কজক্রকক্ অি ননর্থতক্ সর্জৃদ্ধর িকি 

স্থাির্ ক্রার জর্য তাক্র থভশর্ িাস্তিায়র্ ক্রকত প্রক্ল্প িাোই ক্রকি।"  

  

এম্পায়ার হেট হর্ম্বভলিম্বমম্বের (Empire State Development) হপ্রবসম্বর্ে, প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা এিং কবমের্ার হ াি র্াইট িম্বলর্, "ক্কেথক্, থক্োরহুক্ এিং ক্যার্থিজ 

গ্রাকর্ র্ান্দথর্ক্তা ও প্রাকৃ্থতক্ হসৌন্দকে নর প্রািুে ন খুেঁকজ িাওয়া োয়, এিং হেকটর কু্ষদ্রতর ও 

গ্রার্ীণ সম্প্র্ায়কক্ িরু্জীথিত ক্রার জর্য NY ফকরায়ার্ন িথরক্ল্পর্াটট হসই আকি্র্কক্ ক্াকজ 

লাথগকয় তাক্র অি ননর্থতক্ প্রাকণােলতায় ইন্ধর্ প্র্ার্ ক্রকি। প্রির্ রাউকের এই থিজয়ীক্র 

ক্াকে এখর্ তাক্র র্াউর্টাউর্কক্ আকরা ভাকলাভাকি সংেুি ক্রা, প্রাকৃ্থতক্ সংস্থাকর্র প্রথত 

অযাকেস ততথর ক্রা এিং থশল্প, অিক্াঠাকর্া ও আিাসকর্র আকরা উন্নয়র্ ক্রার তাক্র 

িথরক্ল্পর্াকক্ সর্ি নর্ ক্রার জর্য ত থিল রকয়কে।"  

  

হ ামস এিং কবমউবর্টট বরবর্উয়াম্বলর (Homes and Community Renewal, HCR) 

কবমের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাস িম্বলর্, "আজকক্র হ াষণাটট ঐথত াথসক্ ক্যার্থিজ, 

ক্কেথক্ এিং থক্োরহুক্ গ্রাকর্র িুর্গ নঠকর্ এক্টট অথত গুরুত্বিূণ ন ভূথর্ক্া িালর্ ক্রকি। 

সজিথলত হক্ৌশলগত থিথর্কয়াকগর র্াধ্যকর্ িাথসন্দা ও িযিসাসরূ্  সক্লকক্ ্ী নকর্য়াথ্ সুথিধ্া 

প্রধ্ার্ ক্রকত হেট স্থার্ীয় হর্তৃিনৃ্দ এিং সম্প্র্াকয়র হেক্ক াল্ডারক্র সাকি  থর্ষ্ঠভাকি ক্াজ 

ক্রকে। উদ্ভাির্ী এই ক্র্ নসূথির র্াধ্যকর্ থর্উ ইয়ক্নজকুড় হোট িড় র্াউর্টাউকর্র উন্নয়কর্র প্রথত 

গভর্ নর হ াক্কলর িলর্ার্ প্রথতশ্রুথতর জর্য আর্রা তাকক্ ধ্র্যিা্ জার্াজে।"  

  

হেম্বটর বসম্বর্টর জোকি অোেবি িম্বলর্, "এই গ্রার্টট ওয়াথশংটর্ ক্াউথির রত্নগুথলর 

এক্টট। হর্য়র হিাগকলর হর্তৃত্বাধ্ীর্, ক্যার্থিজ থিক্াশর্ার্ কু্ষদ্র িযিসাকক্ সর্ি নর্ ক্করকে, র্ুখয 

আক্ষ নণসর্ূ কক্ েকত্ন হরকখকে, থর্ভনরকোগয িথরকষিা প্র্ার্ ক্করকে এিং ক্র্াতাক্র সুরক্ষা 

প্র্ার্ ক্করকে। আর্রা কৃ্তজ্ঞ আর্াক্র র্কতা গভর্ নরও জাকর্র্ হে গ্রার্টটর উত্থার্  কত িকলকে 

এিং তা হক্ৌশলগত হেট থিথর্কয়াকগর হোগয।"  

  

অোম্বসেবল স্সে জিস টোেুই িম্বলর্, "ক্কেথক্ গ্রার্টট প্রাণিন্ত অি ননর্থতক্ প্রিজৃদ্ধ ও 

ক্র্ নক্াকের ক্ারকণ অর্র্য। থিথর্কয়াগটট শুধ্ ুক্কেথক্ গ্রার্কক্ র্য়, িরং সম্পূণ ন অঞ্চলকক্ 

প্রভাথিত ক্রকি। NY ফকরায়ার্ন ক্র্ নসূথিকত স্বীকৃ্ত এক্টট এলাক্ার প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্রকত হিকর 

আথর্ সিাথর্ত হিাধ্ ক্রথে।"  

  

অোম্বসেবল স্সে স্কট হিম্বন্ডট িম্বলর্, "NY ফকরায়ার্ন ক্র্ নসূথির প্রির্ রাউকে ক্কেথক্, 

থক্োরহুক্ এিং ক্যার্থিজকক্ ক্যাথিটাল থরজজয়কর্র থিজয়ী  কত হ্খকত হিকর আথর্ 

আর্জন্দত। এই ক্র্ নসূথিটটর উকদ্দশয  কলা র্াউর্টাউর্ িুর্রুজ্জীির্ ও িরু্রুদ্ধাকর আর্াক্র 



সম্প্র্ায়সরূ্ কক্ সর্ি নর্ ক্রা, এিং এই টাউর্গুথলর তা প্রািয। এই ত থিকলর ফলস্বরূি ক্ী 

িুর্রুদ্ধার প্রয়াস ও উন্নয়র্ক্াজ  য় তা হ্খার জর্য আথর্ আগ্র ী।"  

  

কম্বেবকর হময়র মাকন ইভান্স িম্বলর্, "ক্কেথক্ গ্রাকর্র িাথসন্দাক্র িক্ষ হিকক্ আথর্ এই 

উ্ার অর্ু্াকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ধ্র্যিা্ জার্াকত িাই। অর্ু্ার্টট আর্াক্রকক্ 

আর্াক্র গ্রাকর্র িুর্রুজ্জীির্ অিযা ত রাখকত এিং আর্াক্র র্াউর্টাউর্/ওয়াটারফ্রি 

এলাক্ার জর্য আর্াক্র থভশর্কক্ অিযা ত রাখকত থ্কি।"  

  

বকন্ডারহুম্বকর হময়র মাইম্বকল আিামস িম্বলর্, "অথত গুরুত্বিূণ ন এই ত থিল প্র্াকর্র 

িযািাকর গভর্ নর হ াক্ল এিং থর্উ ইয়ক্ন হেকটর আস্থা ও অংশী্াথরত্ব হিকয় আর্রা কৃ্তজ্ঞ। এই 

ত থিল আর্াক্রকক্ আর্াক্র ঐথত াথসক্ ক্াঠাকর্া টটথক্কয় রাখকত এিং আর্াক্র সম্প্র্াকয়র 

জীির্ীশজি, কু্ষদ্র িযিসাসরূ্ কক্ আকৃ্ষ্ট ও থিক্াশ ক্রকত সা ােয ক্রকি।"  

  

কোমবিম্বজর হময়র কারমোর্ হিাগল িম্বলর্, "ক্যার্থিকজর গ্রাকর্র িক্ষ হিকক্ িলথে, NY 

ফকরায়ার্ন অর্ু্াকর্র প্রািক্  কত হিকর আর্রা সিাথর্ত হিাধ্ ক্রথে। আর্াক্র র্াউর্টাউর্ 

িুর্রুজ্জীির্ িথরক্ল্পর্াকক্ িাস্তি ক্রার জর্য হেকটর সাকি ক্াজ ক্রকত আর্রা উন্মুখ।"  

  

কোবিটাল বরজজয়র্ আঞ্চবলক অি নর্ীবত বিকাে িবরষম্ব্র (Regional Economic 

Development Council, REDC) স প্রধার্গণ, NBT িোংম্বকর (NBT Bank) বর্ি না ী ভাইস 

হপ্রবসম্বর্ে, সম্প্ িেিস্থাির্ার হপ্রবসম্বর্ে ও আঞ্চবলক হপ্রবসম্বর্ে রুি মো বর্ এিং 

অোলিাবর্ ইউবর্ভাবস নটটর (University at Albany) হপ্রবসম্বর্ে র্াাঃ  োবভম্বর্র্ রজিম্বগজ 

িম্বলর্, "থর্কজক্র ইথত াস, সংসৃ্কথত ও জীির্োত্রার র্াকর্র জর্য িথরথিত আর্াক্র গ্রার্ীণ ও 

কু্ষদ্রতর সম্প্র্ায়সরূ্ক র প্রািুে ন ক্যাথিটাল REDC উিলথি ক্রকত িাকর। NY ফকরায়াকর্নর 

ক্লযাকণ, ক্কেথক্, থক্োরহুক্ এিং ক্যার্থিকজর ক্াকে থর্কজক্র শজির উির আকলাক্িাত 

ক্রা অিযা ত রাখকত এিং থর্কজক্র অি ননর্থতক্ সম্ভাির্া সম্পূণ নভাকি িাস্তি ক্রকত হক্ৌশলগত 

সর্ি নর্ িাকি।"  

  

ক্যাথিটাল থরজজয়র্ আঞ্চথলক্ অি নর্ীথত থিক্াশ িথরষ্ িুকরা অঞ্চকলর সম্প্র্ায়সরূ্ক র 

জর্াকৃ্ত প্রস্তাির্াসরূ্ক র এক্টট িঙু্খার্ুিুঙ্খ ও প্রথতকোথগতার্ূলক্ িে নাকলাির্া ক্করকে এিং এই 

সম্প্র্ায়গুথলকক্ র্কর্ার্ীত থ কসকি সুিাথরশ ক্রার আকগ থর্কির থর্ণ নায়ক্গুথল থিকিির্া ক্করকে:  

• র্াউর্টাউর্টট সুথর্থ ন্ষ্ট িথরসীর্া-থিথশষ্ট ও থর্থিড়ভাকি থির্যস্ত  কত  কি;  

• র্াউর্টাউর্টট িূকি নর িা ভথিষযকতর হিসরক্াথর ও সরক্াথর থিথর্কয়াগকক্ হস 

অঞ্চকল ও তার আকশিাকশর অঞ্চকল ক্াকজ লাগাকত সক্ষর্;  

• শ রতলীর র্কধ্য, অিিা তার থর্ক্টিতী এলাক্ায় ক্র্ নসংস্থাকর্র সাম্প্রথতক্ িা 

আসন্ন িজৃদ্ধ  টার সুকোগ িাক্কত  কি, ো ক্র্ীক্রকক্ শ রতলীকত আকৃ্ষ্ট ক্রকত 

িারকি , িুর্ঃউন্নয়কর্ স ায়তা ক্রকি এিং হটক্সই সর্জৃদ্ধ িকয় আর্কি;  

• র্াউর্টাউর্টট অিশযই সি িয়স, আয়, থলে, িথরিয়, সক্ষর্তা, গথতশীলতা ও 

সাংসৃ্কথতক্ িটভূথর্র হলাক্জকর্র জর্য এক্টট আক্ষ নণীয় ও প্রাণিন্ত ক্থর্উথর্টট 

 কত  কি;  



• থর্উথর্থসিযাথলটটকক্ অিশযই ইকতার্কধ্য িসিাকসর উিেুিতা ও জীিকর্র র্ার্ 

িজৃদ্ধ ক্রকি এর্র্ র্ীথতর্ালা গ্র ণ ক্কর িাক্কত  কি অতিা এর্র্ র্ীথতর্ালা 

প্রণয়র্ ও িাস্তিায়র্ ক্রার সক্ষর্তা িাক্কত  কি;  

• থর্উথর্থসিযাথলটট র্াউর্টাউকর্র িরু্রুজ্জীথিতক্রকণর এক্টট থভশর্ এিং 

হক্ৌশলগত থিথর্কয়াগ িথরক্ল্পর্ায় অন্তভুনি ক্রা হেকত িাকর এর্র্ প্রক্ল্প ও 

উক্যাগগুকলার এক্টট প্রািথর্ক্ তাথলক্া িাওয়া োয় এর্র্ এক্টট উন্মুি ও 

শজিশালী ক্থর্উথর্টটর সম্পিৃতা প্রজিয়া িথরিালর্া ক্কর িাক্কত  কি;  

• থর্উথর্থসিযাথলটট এর্র্ রূিান্তরর্ূলক্ প্রক্ল্পগুকলাকক্ শর্াি ক্করকে হেগুকলা NY 

ফকরায়ার্ন ত থিল হিকলই থর্ক্টিতী-কর্য়াক্ িাস্তিায়কর্র জর্য প্রস্তুত  কয় োকি; 

এিং  

• থর্উথর্থসিযাথলটটর প্রক্ল্পগুকলার িথরক্ল্পর্া প্রজিয়া ও িাস্তিায়র্ থর্য়ন্ত্রণ ক্রার 

র্কতা স্থার্ীয় সক্ষর্তা রকয়কে, োর র্কধ্য িরাদ্দপ্রাপ্ত থর্উথর্থসিযাল প্রক্ল্পগুকলার 

ক্ন্ট্রাক্টগুকলা ত্ারক্ ক্রার সক্ষর্তাও অন্তভুনি রকয়কে।  

  

ক্কেথক্, থক্োরহুক্ এিং ক্যার্থিজ এখর্ এক্র র্াউর্টাউর্কক্ িুর্রুজ্জীথিত ক্রার জর্য 

এক্টট হক্ৌশলগত থিথর্কয়াগ িথরক্ল্পর্া ততথরর প্রজিয়া শুরু ক্রকি। থর্উথর্থসিযাল প্রথতথর্থধ্, 

ক্থর্উথর্টটর হর্তৃিনৃ্দ, ও অর্যার্য হেক্ক াল্ডারক্র থর্কয় গটঠত এক্টট স্থার্ীয় িথরক্ল্পর্া ক্থর্টট 

হিসরক্াথর খাকতর এক্্ল থিকশষজ্ঞ ও হেট িে নাকয়র িথরক্ল্পর্াক্ারীক্র স ায়তা থর্কয় এসি 

প্রকিষ্টায় হর্তৃত্ব থ্কি। এই হক্ৌশলগত থিথর্কয়াগ িথরক্ল্পর্ায় প্রথতটট ক্থর্উথর্টটর থভশকর্র সাকি 

সেথতিূণ ন এিং িাস্তিায়র্ উিকোগী প্রক্ল্পগুকলা শর্াি ক্রার জর্য স্থার্ীয় সম্প্ ও 

সুকোগগুকলা িরীক্ষা ক্রা  কি। হক্ৌশলগত থিথর্কয়াকগর িথরক্ল্পর্া হিকক্ থর্ি নাথিত প্রক্ল্পগুথলর 

জর্য ত থিল প্র্ার্ ক্রা  কি হেগুথলর িুর্রুজ্জীির্ শুরু ক্রার এিং ্ী নকর্য়া্ী িজৃদ্ধর জর্য 

র্তুর্ সুকোগ ততথর ক্রার সি নাথধ্ক্ সম্ভাির্া রকয়কে৷  
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