
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে সাভাবরম্বর্া ঘকাম্পাবর্জম্বক কোর্াসম্বটাটার পরুাতর্ ইবর 
কোর্াল িরাির রূপান্তরমূলক "পম্বকট এলাকা" বর্মনাম্বণর জর্ে বর্িনাবিত করা হম্ব়েম্বে  

  
মোবিসর্ কাউবিম্বক বরইমাবজর্ দ্ে কোর্ালস প্রবতম্বোবগতার বিজ়ে়ী বহসাম্বি 2018 সাম্বল 1.5 

বমবল়ের্ মাবকন র্ িলার পরুসৃ্কত করা হ়ে  
  

এলাকার ধারণাগত অঙ্কর্ এখাম্বর্ উপলভে   
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মযাডিসর্ কাউডির কমনকর্ন ারা ডসরাডকউস 
ঘেমক 25 মাইল পূমবন  কযার্াসমটাটার ঘসন্ট্রাল ডর্উ ইয়মকন র পুরার্র্ ইডর কযার্াল বরাবর 
রূপান্তরমূলক "পমকট এলাকা" প্রকমের উন্নয়মর্র জর্য বামেমলার সাভাডরমর্া ঘকাম্পাডর্জমক ঘবমে 
ডর্ময়মের্। ঘিমভলপার ডিমসমব, সাভাডরমর্া ঘকাম্পাডর্জ - ইোকার STREAM ঘকালযামবামরটিভস 
এবং বামেমলার CJS আডকন মটক্টস দ্বারা সমডেনর্ - একটি অ্র্র্য পমকট এলাকা উন্নয়র্ করমব ো 
আবাসর্, ডমশ্র বযবিার বাডণডজযক স্থার্ এবং ডবমর্াদর্মূলক সুমোমগর ডমশ্রণ অ্ন্তভুন ক্ত করমব।  
  
"ডরইমাডজর্ দয কযার্ালস উমদযাগ উদ্ভাবর্ী, ঘকৌশলগর্ ডবডর্ময়ামগর মাধ্যমম ডর্উ ইয়কন  সম্প্রদায়মক 
পুর্রুজ্জীডবর্ করমে ো পেনটর্ বডৃি করমব এবং কযার্াল কডরমিার বরাবর আমরা অ্েননর্ডর্ক 
উন্নয়র্মক উৎসাডির্ করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকে কার্াসমটাটা গ্রামমক সমূ্পণনরূমপ 
রূপান্তডরর্ করমব, ো ইডর কযার্ামলর সমৃি ঐডর্িযমক সম্মার্ জাডর্ময় আগামী প্রজমের পর প্রজে 
ধ্মর বাডসন্দা এবং দশনর্ােীমদর উপমভামগর জর্য আমরা প্রাণবন্ত কডমউডর্টি তর্ডর করমব।"  
  
এই প্রকমের জর্য মযাডিসর্ কাউডি কমনকর্ন ামদর স্বপ্ন কার্াসমটাটায় 2.5 একর জডমর উপর একটি 
অ্র্র্য এলাকা তর্ডর কমর, ঘেখামর্ কডমউডর্টি ডবডডংমক উৎসাডির্ করার জর্য র্ামদর জীবমর্র 
ডবডভন্ন পেনাময় োকা বাডসন্দামদর োকার জর্য ডবডভন্ন ধ্রমর্র আবাসর্ তশলী রচর্া করা িময়মে। 
সাভাডরমর্া ঘকাম্পাডর্মজর প্রস্তাডবর্ এলাকা খুচরা এবং বাডণডজযক স্থার্ অ্ন্তভুন ক্ত করমব এবং 252 
েুট ওড ইডর খাল ফ্রমিজ সুডবধ্া গ্রিণ করমব ো এলাকার ঘসৌন্দেন, সমৃি ঐডর্িয, এবং 
ডবমর্াদর্মূলক সুমোগ রু্মল ধ্রমব - কায়াডকং, কযাডম্পং, এবং এম্পায়ার ঘেট ঘেইমল িাইডকং সি 
- ো বাডসন্দা এবং ভ্রমণকারীরা উপমভাগ করমর্ পারমবর্।  
  
এই প্রকে প্রেম মযাডিসর্ কাউডি দ্বারা কের্া করা িয় এবং 2018 সামল ডরইমাডজর্ দয কযার্ালস 
প্রডর্মোডগর্ার প্রেম স্থার্ ডবজয়ী ডেল। মযাডিসর্ কাউডি এই সাইমটর পরু্ঃউন্নয়মর্র জর্য 1.5 
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ডমডলয়র্ মাডকন র্ িলার রাষ্ট্রীয় র্িডবল পামব, কযার্াসমটাটার 160 ইে ঘসিার ডিট, ো 2020 
সামলর জার্যু়াডর মামস কাউডিটি সুরডির্ কমর। ঘোগযর্ার জর্য একটি অ্র্ুমরাধ্ ইসুয করার আমগ, 
কাউডি কমনকর্ন ারা প্রােডমক পডরমবশ মূলযায়র্ এবং একটি প্রােডমক বাজার ডবমেষণ সম্পন্ন কমরর্ 
এবং প্রকমের প্রাক-ডর্মনাণ পেনাময় ডর্বনাডচর্ ঘিমভলপারমক সািােয করার জর্য ঘরন্ডাডরং, ধ্ারণা, 
এবং সাইট ঘলআউট র্কশা তর্ডর কমরর্।  
  
বর্উ ই়েকন  পাও়োর অম্ব াবরটি (New York Power Authority) ঘপ্রবসম্বিি এিং বর্িনাহ়ী প্রধার্ 
কমনকতন া বগল বস. কুইবর্ওর্স িম্বলম্বের্, "কযার্াসমটাটায় পমকট এলাকা প্রকে ডরইমাডজর্ দয 
কযার্ালস উমদযামগর মাধ্যমম ঘকৌশলগর্ভামব কযার্াল পার্শ্নবর্ী কডমউডর্টিমর্ ডবডর্ময়াগ করার 
প্রডর্শ্রুডর্র আমরকটি উদািরণ। এই ডবডর্ময়াগ অ্েননর্ডর্ক প্রবডৃির চালক ডিমসমব কযার্ামলর ভূডমকা 
রিা করমব এবং ডর্উ ইয়কন বাসীমদর জীবর্োত্রার মার্ উন্নর্ করমব।"  
   
বর্উ ই়েকন  ঘেট এর কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র (New York State Canal Corporation) পবরিালক 
ব্রা়োর্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, "এই সাইমটর জর্য মযাডিসর্ কাউডির স্বপ্ন ডরইমাডজর্ দয কযার্ালস 
প্রডর্মোডগর্া কডমটিমক অ্র্পু্রাডণর্ কমরমে- ো ডবডভন্ন বয়মসর, িমর্ার এবং জীবর্ অ্ডভজ্ঞর্া 
সম্পন্ন বাডসন্দামদর এই সংমোগগুমলামক লালর্-পালর্ করার জর্য ডর্ডমনর্ একটি কডমউডর্টিমর্ 
একসামে বাস করমর্ উৎসাডির্ কমর। আমরা আত্মডবর্শ্াসী ঘে সাভাডরমর্া ঘকাম্পাডর্জ ওড ইডর 
কযার্াল বরাবর এই অ্র্র্য এলাকা তর্ডর কমর ঘসই স্বপ্নমক বাস্তবাডয়র্ করমব।"  
  
কার্াসম্বটাটা গ্রাম্বমর ঘম়ের ঘরাজোর্ ও়োর্নার িম্বলর্, "দশনর্ােী এবং র্রু্র্ বাডসন্দামদর 
কার্াসমটাটায় সমার্ভামব আর্ার জর্য এই প্রকেটি আমামদর প্রমচষ্টায় এক ডবশাল পদমিপ িমব। 
আমরা আশাবাদী ঘে এটা অ্র্যার্য সম্প্রদায়মক ঘদখামব ডকভামব র্ামদর জলাশয়মক পুর্ডর্নডমনর্ এবং 
পুর্রুজ্জীডবর্ করা োয়। আমরা ডর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্েডরটি (New York Power Authority, 
NYPA) এবং কযার্াল কমপনামরশমর্র (Canal Corporation) কামে কৃর্জ্ঞ এই প্রকমের সম্ভাবর্া 
স্বীকার করার জর্য এবং এটি বাস্তবায়মর্ ঘিমভলপামরর সামে কাজ করার জর্য উদগ্রীব।"  
   
মোবিসর্ কাউবি প্ল্োবর্ং বিপাটন ম্বমম্বির (Madison County Planning Department) সহকার়ী 
পবরিালক ঘজবম ঘকা়োলকজক িম্বলর্, "এই 'পমকট এলাকা' প্রকে শুধ্ুমাত্র র্রু্র্ এলাকায় 
বসবাসকারী বযডক্তমদর জর্য উপকারী িমব র্া বরং সমগ্র কযার্াসমটাটা শিমরর ঘকন্দ্রস্থমল উদ্দমর্া 
এবং র্রু্র্ েুট োডেক ঘোগ করমব। এই এলাকা ডর্মজই আকষনণীয় শিরর্লী ঘেমক দইু ডমডর্মটর 
পে দমূর োকমব- ো বাডসন্দা এবং পেনটকমদর জর্য এলাকার ডবমর্াদর্গুডল উপমভাগ করার 
সমার্ভামব সুমোগ সৃডষ্ট করমব।"  
  
মযাডিসর্ কাউডির কমনকর্ন ারা একটি বাজার গমবষণা এবং ডরময়ল এমেমটর োচাই সম্পন্ন করার 
জর্য সাভাডরমর্ার সামে কাজ করমবর্ োমর্ সাইমট কী ডর্মনাণ করা োয় র্া আরও ডর্ডদনষ্টভামব 
ডর্ণনয় করা োয় এবং অ্েনায়র্ করা প্রডর্ষ্ঠামর্র সাইমট ডর্মনামণর অ্েনায়র্ করমর্ কী প্রময়াজর্ িমব 
র্া ডর্ধ্নারণ করা োয়। এর পর সাইট ডবমেষণ এবং প্রকমের প্রকৃর্ সাইট ঘলআউট এবং র্কশা 
চূডান্ত করার পডরকের্া করা িমব।  



 

 

  
এই পমকট এলাকা 2020 সামল গভর্নর কুওমমা দ্বারা উমোডচর্ বৃিত্তর ডরইমাডজর্ দয কযার্ালস 
উমদযামগর একটি উপাদার্ ো বর্যা কমামর্, ঘসচ এবং ডবমর্াদর্মূলক মাে ধ্রা বৃডি, জলাভূডম 
পুর্রুিার এবং ডবমর্াদর্মলূক কােনক্রম তর্ডর করমর্ ইডর কযার্াল পরু্রায় কের্া করমর্ 300 
ডমডলয়র্ মাডকন র্ িলার ডবডর্ময়াগ করমব।  
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