
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা অর্ননর্বিক উন্নয়ম্বর্র একটি মাধ্েম বিসাম্বি এবর কোম্বর্ল সম্পম্বকন  র্িুর্ কম্বর 

ভাির্াবিন্তা করার মুখ্ে উম্ব্োম্বগর কর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  
কোম্বর্ল কবরডরটি ঘেম্বল সাজাম্বি সম্বিনাত্তম ধ্ারণার প্রস্তাম্বির জর্ে গভর্নর টাস্ক ঘ াসন তিবর 

কম্বরম্বের্  
  

ঘরাম্বিস্টার কোম্বর্ম্বলর উম্ববাধ্ম্বর্ এবলজাম্বির্ কোবড স্টোর্টর্ এর র্াম্বম র্িুর্ টাগম্বিাট  
  
  
স্থানীয় অর্থনীতিকে উজ্জীতিি েরকি, পর্থটন এিং তিকনাদকনর নিুন সুকর্াগগুতিকে অনুপ্রাতিি েরকি, 
এিং অতি প্রাচীন জিপর্ সংিগ্ন পতরকিকের মাতনকয় ননওয়ার ক্ষমিা দঢ়ৃ েরকি 195-িছকর-পুরািন 
এতর েযাকনিকে 21 েিকের জনয তেভাকি নিুন েকর সাজাকনা র্ায় িা পরীক্ষা েরকি অযানু্ড্র এম. 
কুওকমা আজ এেটি িযাপে উকদযাকগর ের্া ন াষিা েকরকছন। এই উকদযাকগর এেটি মূি স্তম্ভ হি 
গভনথকরর তরইমাতজন দযা েযাকনি টাস্ক ন াসথ (Reimagine the Canal Task Force)।  
  
"এতর েযাকনি েতরডর তনউ ইয়কেথ র অনযিম নেষ্ঠ তেংিদন্তী সম্পদ এিং নসই অঞ্চি ও নেকটর 
জনয এেটি মুখ্য অর্থননতিে পতরচািে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েযাকনিটি তনউ ইয়েথ কে এম্পায়ার 
নেট িানাকি সহায়িা েকরকছ এিং এই উকদযাগ েযাকনিটির সংস্কার েরকি এিং প্রিযন্ত অঞ্চকির 
েতমউতনটিকদর নিুনভাকি উপোকর িাগার জনয, তনউ ইয়কেথ র প্রিযন্ত অঞ্চকির িযাপে উন্নয়কন 
ভূতমো ননকি।"  
  
 "তনউ ইয়েথ  েযাকনি তসকেম শুধুমাত্র এেটি তেংিদন্তী তিকনাদকনর গন্তিযস্থিই নয়, এটি আমাকদর 
অিীকির, িিথ মাকনর এিং ভতিষযৎ অর্থনীতির এেটি অপতরহার্থ অংে", ঘল ম্বটর্োন্ট গভর্নর 
কোবর্ ঘিািুল িম্বলম্বের্, বিবর্ আজম্বকর ঘ াষণা কম্বরম্বের্। "আমরা র্খ্ন 2019 েযাকনি তসতজনটি 
শুরু েরিাম, উকদযাগী এিং সৃজনেীি নিুন ভািনাগুতিকে পর্ নদখ্াকি এেটি টাস্ক ন াকসথওর 
মাধযকম আমরা সংস্কাকরর পরিিী পর্থায়টি আরম্ভ েরিাম। উপরন্তু, তনউ ইয়কেথ র গিিাতিে 
অতধোর প্রতিষ্ঠার োন্ডাতর এতিজাকির্ েযাতড েযানটকনর সন্মাকন এেটি নিুন জির্ান তনকিদন েকর 
আমরা আমাকদর ইতিহাস জকুে ধারিার প্রিাকহর রূপদাকন এতর েযাকনকির ভূতমো পািন েতর। 
নভাটাতধোকরর জনয এেটি তিতেষ্ট মিিাদ এিং সতিয় েমী তহসাকি িার আত্মতনকিদন আজ 
আমাকদর অনুপ্রাতিি েকর র্খ্ন আমরা সেি নাতরর পূিথ সাময সুতনতিি েরকি োজ েরতছ।"  
  
গভনথকরর র্ুগান্তোরী উকদযাগ নর্গুতি েরকি িা হি:  
  



 

 

• তনউ ইয়েথ িাসীকদর জীিনর্াত্রার মান উন্নি েরার িকক্ষয এতর েযাকনকির সম্ভািনার্ুক্ত 
নিুন িযিহার সনাক্ত েরা  

• েযাকনি েতরডর সংিগ্ন অঞ্চকির অর্থননতিে তিোকে এতর েযাকনি তেভাকি সহায়িা 
েরকি পাকর এিং উন্নয়ন ত্বরাতিি েরকি পাকর িা পর্থাকিাচনা েরা  

• এতর েযাকনি সংিগ্ন অঞ্চকি তিকনাদন এিং পর্থটন উন্নয়কনর নিুন সুকর্াগ নখ্াোঁজা  
• েযাকনি সংিগ্ন েতমউতনটিগুতির খ্াপ খ্াওয়াকনার ক্ষমিা এিং িাস্তুিকির পুনরুদ্ধাকরর 

উন্নতি তিধান েরকি এতর েযাকনি তেভাকি িনযার প্রকোপ এিং ির  জকম র্াওয়ার 
সমসযা সমাধান হ্রাস েরকি সহায়িা েরকি পাকর িা পর্থাকিাচনা েরা  

• পতিম তনউ ইয়কেথ র েৃতষকক্ষত্রগুতির জনয জিকসকচর সম্প্রসারি েরকি এতর েযাকনকির 
পতরোঠাকমা িযিহাকরর সুকর্াগগুতি সনাক্ত েরা  

এই িক্ষযগুতি পূরকি সহায়িা েরকি, গভনথর কুওকমা এেটি টাস্ক ন াসথ গঠন েকরকছন র্া গি িছর 
তনউ ইয়েথ  পাওয়ার অকর্াতরটি (New York Power Authority, NYPA) এিং তনউ ইয়েথ  নেট 
েযাকনি েকপথাকরেন (New York State Canal Corporation) দ্বারা আকয়াতজি তরইমাতজন দযা 
েযাকনিস প্রতিকর্াতগিার (Reimagine the Canals Competition) এেটি পতরিাম। প্রতিকর্াতগিাটি 
তনউ ইয়কেথ র েযাকনিগুতিকে অর্থননতিে তিোকের িা তিকনাদকনর নিুন উপায় তহসাকি তচতিিোরী 
সকিথাত্তম ধারিাগুতিকে পুরসৃ্কি েকর। প্রতিকর্াতগিাটি ইতিমকধয নর্ সেি ধারিা সৃতষ্ট েকরকছ এই 
টাস্ক ন াসথ নসগুতির নর্কে অকনে ধারিা অকিষি েরকি। তনউ ইয়েথ  পাওয়ার অকর্াতরটি এেটি 
অধীনস্থ সংস্থা তহসাকি েযাকনি েকপথাকরেন চািনা েকর।  
  
টাস্কক াকসথর সভাপতিত্ব েরকিন নজায়াতন মযাহতন, তনউ ইয়েথ  নেট থ্রুঅযাওকয় অকর্াতরটির (New 
York State Thruway Authority) সভাপতি এিং প্রাক্তন অননদাগা োউতি এতিতেউটিভ, তর্তন 
নসন্ট্রাি তনউ ইয়কেথ ও সম্প্রসারকির িত্ত্বািধান েরকিন। প্রাক্তন নি কটনযাি গভনথর িি ডাত , 
পতিম তনউ ইয়কেথ  আঞ্চতিে সহ-সভাপতির দাতয়ত্ব পািন েরকিন, নর্খ্াকন নর্াকস  মাকটথ নস, প্রাক্তন 
পতরকিে সংরক্ষি দপ্তকরর (Department of Environmental Conservation) েতমেনার, নমাহে 
ভযাতির সহ-সভাপতির দাতয়ত্ব পািন েরকিন। আগামী সপ্তাহগুতিকি অনয সদসযকদর নাম ন াষিা 
েরা হকি।  
  
েযাকনকির পতরোঠাকমা পতিম তনউ ইয়কেথ র েৃতষকক্ষত্রগুতিকি জি সরিরাকহর ধারািাতহেিা িজায় 
রাখ্া উন্নি েরকি তেভাকি িযিহার েরা হয় িাও পযাকনিটি পরীক্ষা েকর নদখ্কি িকি আো েরা 
হকে—পতিম তনউ ইয়েথ  এখ্ন েযাকনি নর্কে জি ননয়—এিং েৃতষর জনয আরও জতম িযিহার 
েরকি পারকি।  
  
টাস্ক ন াকসথর সহায়ে পর্ প্রদেথে ননিসন এ. রেক িার ইনতেটিউট অ  গভনথকমি (Nelson A. 
Rockefeller Institute of Government), র্া তনউ ইয়েথ  নেট ইউতনভাতসথটির (State University 
of New York) এেটি অংে। এটি অংেীদার এিং েযাকনি েতমউতনটিগুতিকে অংেগ্রহি েরাকি 
োজ েরকি, এেটি প্রতিয়া র্া সমগ্র নেকট আিতসে, িযিসার মাতিে এিং নপৌরসভার ননিাকদর 
নর্কে েযাকনকির ভতিষযৎ সম্পকেথ  মিামকির জনয এেগুে সািথজনীন তমটিংকে অন্তভুথ ক্ত েরকি।  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canals.ny.gov_reimagine_home.html&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=3eVeaWSHNEG1-5PEX_vKYpoIRC0i7acHHO5FhItQ6nQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canals.ny.gov_reimagine_home.html&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=3eVeaWSHNEG1-5PEX_vKYpoIRC0i7acHHO5FhItQ6nQ&e=
https://protect2.fireeye.com/url?k=a6638082-fa4776e3-a66179b7-0cc47a6d17e0-6d9b77f3ff0bacf9&u=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__rockinst.org_&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=IWMgG9X64FmR1aCF7x_eOpYsWRsLK1IotX9OSMo2VeU&e=
https://protect2.fireeye.com/url?k=a6638082-fa4776e3-a66179b7-0cc47a6d17e0-6d9b77f3ff0bacf9&u=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__rockinst.org_&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=IWMgG9X64FmR1aCF7x_eOpYsWRsLK1IotX9OSMo2VeU&e=


 

 

সংস্কাকরর উকদযাগটি গভনথর কুওকমার েযাকনি েতরডকর তিতনকয়াগ েরকি ডাউনটাউন পুনরুজ্জীিন 
উকদযাগ (Downtown Revitalization Initiative) এিং নটে তনউ ইয়েথ  (Taste NY) সহ স ি 
উকদযাগগুতির উপর তভতত্ত েকর গঠিি, র্া েযাকনি সংিগ্ন অঞ্চিগুতিকি নিুন তেল্প, িযিসা এিং 
আিাসন গকে উঠকি উৎসাতহি েকরকছ।  
  
আরও পর্থটন এিং তিকনাদনকে আেৃষ্ট েরকি েযাকনকির পূিথ সম্ভািনাকে নেকি সাজাকনা উকদযাগটির 
মূি িক্ষয। এতর েযাকনকির নদীপর্ তদকয় িছকর 1.6 তমতিয়ন িার র্ািায়াি েরা হয়, আকগোর 
তদকন েযাকনকি িজরা নটকন তনকয় র্াওয়ার জনয খ্চ্চর এিং ন াো দ্বারা িযিহৃি ননৌো টানার জনয 
নদীিটস্থ পর্ িযিহৃি হি। নদীপর্টি গভনথর কুওকমার এম্পায়ার নেট নদীপর্ (Empire State 
Trail) এর অংে, র্া 2020 সাকির নেষতদকে র্খ্ন সমূ্পনথ হকয় র্াকি িখ্ন নেকটর তিতিধ-
িযিহাকরর নদীপর্ ননটওয়াকেথ র মকধয 750 মাইকির দী থিম নদীপর্ হকি।  
  
েযাকনি তসকেম, র্া এতর, োয়ুগা-নসকনো, চাম্পকিন এিং ওসওকয়কগা েযাকনিকে অন্তভুথ ক্ত েকর, 
নসগুতি 16ই অকটাির পর্থন্ত  ুকর নদখ্া র্াকি। তসকেকমর প্রায় অকধথে অংে, এতর েযাকনকির অংে, 
নসইসাকর্ চাম্পকিন এিং ওসওকয়কগা েযাকনিস, প্রিি িৃতষ্টপাি এিং ির  গকি র্াওয়ার োরকি উচ্চ 
জি প্রিাকহর জনয িাকদর উকদ্বাধন স্থতগি নরকখ্কছ।  
  
পর পর তিন িছর ধকর, প্রকমাদিরীগুতিকি ের ছাে নদওয়া হকয়কছ। আকরা িকর্যর জনয 
www.canals.ny.gov নদখ্নু।  
  
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, িাওয়াডন  ঘিমবস্ক 
িম্বলম্বের্, "পূকিথোর তেকল্পর সাকর্ সংর্ুক্ত জিােকয়র সংস্কার সমগ্র উত্তরপূিথ এিং মধয-আটিাতিে 
অঞ্চকির অর্থননতিে উন্নয়ন ত্বরাতিি েকরকছ এিং এটি এেমাত্র মানানসই নর্ এতর েযাকনি- র্খ্ন 
এটি নখ্ািা হকয়তছি িারপর নর্কেই তনউ ইয়েথ  নেকটর অর্থননতিে উন্নয়ন ত্বরাতিি হয়—এটির 
িটিিী অঞ্চকির েতমউতনটিগুতিকি েমথসংস্থান এিং সুকর্াগ তিতর েরকি আরও সহায়িা েরকি।"  
  
ভারপ্রাপ্ত ঘস্টট পাকন স কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "নর্কহিু আমরা এম্পায়ার নেট নদীপর্ 
সমূ্পনথ েরার তদকে এতগকয় চকিতছ, নসটি স্থানীয় েতমউতনটিগুতির জনয তিকনাদন িৃতদ্ধ ও উন্নয়কনর 
সুকর্াগ হকয় উঠকি এিং েযাকনকির পতরোঠাকমা এিং পার্শ্থিিী অঞ্চিগুতিকি আগি নদীপর্ 
িযিহারোরীকদর তিকনাদকনর প্রভূি সুকর্াগ েকর নদকি। এতর েযাকনি তনউ ইয়কেথ র অর্থননতিে 
উন্নয়কন নর্ ইন্ধন জতুগকয়কছ িার নর্কে নিতে আইেতনে নোকনাতেছুই নয় এিং এর উপকর আর 
তেছু িিা সম্ভি নয়।"  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ ্প্তর এর কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলম্বের্, "এতর েযাকনকির সংস্কার তনউ 
ইয়েথ কে িনযার প্রকোপ এিং অনযানয পতরকিে সংিান্ত হুমতেগুতি হ্রাস েরার পাোপাতে আমাকদর 
োিথন তনগথমন েমাকি এিং তনউ ইয়কেথ র নদেকে পর্ নদখ্াকনা জিিায়ু দষূন হ্রাস েরা িক্ষয পূরকি 
সহায়িা েরকি। জি সম্ভিি তনউ ইয়কেথ র নেষ্ঠ এিং সিথাতধে গুরুত্বপূিথ সম্পদ, এিং আমাকদর 
সুতিধার জনয নসটি রক্ষিাকিক্ষি েরা এিং েতমউতনটিগুতিকে রক্ষা েরা আমাকদর খ্াপ খ্াওয়াকনার 
ক্ষমিা িাোকি এিং তনউ ইয়েথ িাসীকদর রক্ষােিচ হকয় উঠকি।"  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ny.gov_programs_downtown-2Drevitalization-2Dinitiative&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=ArAFn0XAzaGEmcLQs5n9ruUJOMaKu6H4WPWtjSVRHDs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ny.gov_programs_downtown-2Drevitalization-2Dinitiative&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=ArAFn0XAzaGEmcLQs5n9ruUJOMaKu6H4WPWtjSVRHDs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__taste.ny.gov_&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=t33mWGM0lf1YYq8PfnH2fgTdv3zMC0UBPTM3qu47xEA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ny.gov_programs_empire-2Dstate-2Dtrail&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=z_yPTk9Q5vOMOjMWtsIBpPCGzw9NN8FveNeAbgiJwH4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ny.gov_programs_empire-2Dstate-2Dtrail&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=z_yPTk9Q5vOMOjMWtsIBpPCGzw9NN8FveNeAbgiJwH4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canals.ny.gov&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=c8Rb24zEggIuuDxEzeVVyLDYhHITY3jhQ3ShsV-EEw0&e=


 

 

  
কৃবষ কবমের্ার বরিাডন  এ. িল িম্বলম্বের্, "এতর েযাকনি িার পতিম িীরিিী িহু সংখ্যে 
েৃতষকক্ষকত্রর এেটি গুরুত্বপিূথ জকির উৎস। এই টাস্ক ন াসথ এখ্ন আমাকদর েৃতষকক্ষত্রগুতিকি খ্রার 
ঝুোঁ তে নুযনিম েরকি এিং তিকেষ েকর  ি ও োেসতির মকিা উচ্চ-মূকিযর  সিগুতি উৎপাদকন 
সহায়িা েরকি েযাকনকির িযিহার িৃতদ্ধর সুকর্াগ নদকি।"  
  
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, িম্বলম্বের্, "এতর েযাকনকির ভতিষযি সম্পকেথ  
এেটি িযাপে আকিাচনার জনয প্রতিকর্াতগিাকে আমরা শুরু তহসাকি নদকখ্তছ। তনউ ইয়েথ  প্রচুর 
পতরমাি জকির উৎকসর আতেিথাদধনয, র্া নেকটর অর্থননতিে উন্নতির মিূ তভতত্ত। এই টাস্ক ন াকসথর 
মাধযকম, আমরা আমাকদর জি তনয়িি পতরোঠাকমা িযিহার েরার নিুন এিং তিচক্ষি উপায় খ্ুোঁকজ 
নির েরকি এিং প্রিযন্ত েতমউতনটিগুতির িিথ মান চাতহদা পূরি েরকি এতর েযাকনি তেভাকি 
সহায়িা েরকি পাকর িা নদখ্কি পারি।"  
  
"এতর েযাকনি সংিগ্ন অঞ্চকিটি 147টি েতমউতনটি আকছ এিং িাকদর আরও প্রািিন্ত হকয় উঠকি 
সহায়িা েরার জনয আমরা র্র্াসাধয নচষ্টা েরি," কোম্বর্ল কম্বপনাম্বরের্ বডম্বরক্টর ব্রায়ার্ ইউ. 
স্ট্র্োটর্ িম্বলম্বের্। "আনুমাতনে 200 িছর আকগ এটি নর্মন তনউ ইয়েথ কে পতরিিথ ন েকরতছি ঠিে 
নসরেমই, এতর েযাকনকিরও রূপান্তর প্রকয়াজন র্াকি নসটি িুতনয়াতদর এমন এেটি অপতরহার্থ অংে 
হকয় র্াকে র্া প্রিযন্ত তনউ ইয়েথ কে সংজ্ঞাতয়ি েরকি।"  
  
"আজ আমরা তনউ ইয়েথ  সম্পকেথ  নর্ এি শুনকি পাই িা এতর েযাকনকির দ্বারাই সংজ্ঞাতয়ি", বর্উ 
ইয়কন  ঘস্টট কম্বলজ অ  এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল সাম্বয়ন্স এিং  ম্বরবস্ট্র্ (SUNY College of 
Environmental Science) এিং বরইমাবজর্ ্ো কোম্বর্লস টাস্ক ঘ াম্বসনর সভাপবি, ঘজায়াবর্ ঘমিবর্ 
িম্বলম্বের্। "নর্কহিু এটির তিনেি িছর হকি চকিকছ, িাই েযাকনি েতরডরটি েতমউতনটির 
প্রানিন্তিা িতৃদ্ধকি তেভাকি সহায়িা েরকি পাকর, নিুন এিং আেষথিীয় তিকনাদকনর সুকর্াগগুতি 
অ ার েরকি পাকর এিং নর্ েতমউতনটিগুতির মকধয তদকয় এটি িকয় চকিকছ িাকদর অর্থনীতিকে 
উজ্জীতিি েরকি পাকর এখ্ন িা নদখ্ার এেটি উপর্কু্ত সময়। দী থদীন ধকর এতর েযাকনি 
অনুকপ্ররিার উৎস হকয় একসকছ এিং তনিঃসকেকহ আিার িা হকি।"  
  
"গভনথর কুওকমার দ্বারা তরইকমতজং দযা েযাকনিস এর সভাপতি তনকয়াতজি হকয় আতম সন্মাতনি নিাধ 
েরতছ", িৃিত্তর রম্বিস্টার ঘিোর অি কমাসন এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধ্ার্ বর্িনািী কমনকিন া িি ডাব  
িম্বলম্বের্, "এতর েযাকনি আপকেকটর অর্থনীতিকে তিেতেি হকি সহায়িা েকরকছ এিং তনউ ইয়কেথ র 
ইতিহাকসর এেটি গুরুত্বপূিথ অংে হকয় নর্কেকছ। এই উকদযাগ আমাকদর েযাকনি তসকেমকে ওই 
অর্থনীতিকে এখ্ন এিং ভতিষযকি আরও চাঙা েকর নিািার উপায় সনাক্ত েরকি।"  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ ্প্তম্বরর প্রাক্তর্ কবমের্ার ঘজা মাটন ার্স িম্বলম্বের্, "এতর েযাকনি হি তনউ 
ইয়কেথ র অনযিম সিকর্কে গুরুত্বপূিথ তেংিদন্তী সাংসৃ্কতিে সম্পদ। প্রায় দকুো িছর ধকর নসিা েরার 
পর, েযাকনিটি তেভাকি িযিহার েরা হকি এিং নেট এিং েযাকনিটির িীরিিী েতমউতনটিগুতি 
সিকর্কে ভাকিা তেভাকি উপেৃি হকি পাকর নস তিষকয় নিুন েকর ভািনা তচন্তা েরার সময় 



 

 

একসকছ। 21েিকের চযাকিঞ্জগুতি নমাোতিিা েরার নক্ষকত্র এই জািীয় সম্পদ তেভাকি সহায়িা েরকি 
িা নদখ্ার জনয অধীর আগ্রকহ অকপক্ষা েরি।"  
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