
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ওসুইম্বগা িন্দর-এর অিকাঠাম্বমা বর্মনাম্বের জর্ে 15 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 

বিবর্ম্বয়াম্বগর ঘ াষো বিম্বয়ম্বের্  
  

আঞ্চবলক ও বিবিক অর্ননর্বিক প্রবিম্ব াবগিার সক্ষমিা িাড়াম্বি ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  এবিকালচার 
এক্সম্ব ার্ন  ঘসন্টার (Central New York Agriculture Export Center)  

  
"ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  রাইবজিং" (CNY Rising) -  া হল সম্প্রিায়গুম্বলাম্বক  রু্রুজ্জীবিি করম্বি এিিং 

অর্নর্ীবিম্বক িাবড়ম্বয় িুলম্বি অঞ্চলটির সমবিি ঘকৌেল, িার সম্পরূক হলএই বিবর্ম্বয়াগ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওসুইমগা বন্দমর সসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন  এনির্ালচার এক্সম ার্ন  সসন্টার 
নর্মনামের লমযয রাষ্ট্রীয় অ্র্নায়র্ সর্মর্ 15 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর স াষো র্মরর্। বন্দমর র্ামগনা 
জাহামজর মাধ্যমম বানষনর্ 1 নমনলয়র্ র্মর্র সবনি আমদানর্ ও রফতানর্ নর্য়ন্ত্রে র্রা হয়। সসন্ট্রাল 
নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চল সর্মর্ সারা নবমে রফতানর্ম াগয সবমচময় দ্রুত বধ্নর্িীল  মেযর মমধ্য এর্টি হমে 
রৃ্নষ  েয,  ার মমধ্য ভুট্টা এবং সয়ানবর্ রময়মে এবং এই নবনর্ময়াগ বন্দমরর  ূেন র্া নর্ানরতা 
 ুর্রুদ্ধার র্রমব এবং সসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন  রৃ্নষ েয বযবসামর্ আমরা নবেবযা ী  নরচয় র্রার 
মাধ্যমম নবে রপ্তানর্ বাজামর প্রমবিানধ্র্ার নদময় প্রনতম ানগতার স াগয র্মর তুলমব  ারা আমগ অ্র্য 
সমুদ্রবন্দমর ট্রামর্  মেযর বহমর্র জর্য অ্নতনরক্ত বযয় র্রমতা।  
  
"ওসুইমগা বন্দর সমি সসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চমলর জর্য এর্টি গুরুত্ব ূেন অ্র্ননর্নতর্ প্রবনৃদ্ধর চানলর্া 
িনক্ত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নবনর্ময়াগ বন্দর  ুর্রায় সমরামত এবং তার রৃ্নষ হযান্ডনলং 
সুনবধ্া আধ্নুর্র্ায়মর্ সাহা য র্রমব,  ার উমেিয র্ার্মব আন্তজন ানতর্ বাজামর বনধ্নত প্রমবিানধ্র্ার 
নর্নিত র্রা এবং স্থার্ীয় অ্র্নর্ীনতর উ র গুরুত্বামরা  র্রা।"  
  
এই অ্র্ন র্তুর্ সটামরজ সডাম, এর্টি সটামরজ সাইমলা, র্ামর্ল ও সবল্ট র্র্মভয়র নসমটম, সসইসামর্ 
এর্টি র্মন্ট্রাল সসন্টার এবং রৃ্নষজাত  মেযর জর্য ইউর্াইমর্ড সটর্স নড ার্ন মমন্ট অ্ফ অ্যানির্ালচার 
(United States Department of Agriculture, USDA) সযাম্পনলং লযাবমরর্নর নর্মনামের জর্য বরাে 
র্রা হমব।  
  
ওসুইমগা বন্দমরর জর্য এই ফানন্ডং সটমর্র আ মটর্ বন্দরগুনলর আধ্ুনর্র্র্রে এবং অ্র্ননর্নতর্ 
প্রনতম ানগতা সযমতা বৃনদ্ধর জর্য গভর্নমরর অ্তুলর্ীয় 65 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর প্রনতশ্রুনতর 
অ্ংি। এই উমদযামগর অ্ধ্ীমর্র আমগ স সব প্রর্ল্প অ্র্নায়র্ র্রা হময়মে, তার মমধ্য রময়মে রাজধ্ার্ী 



 

 

অ্ঞ্চমলর অ্যালমবনর্ স ামর্ন র দনযে অ্ংমি 15 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর নবনর্ময়ামগ জাহাজ  ামর্র 
অ্ংি নবমিষ সমরামত র্রা উত্তর সদি অ্ঞ্চমল, ওমডর্সবামগনর বন্দমর আমরা বড়  েযবাহী জাহাজ 
চলাচমলর জর্য এই  ার্ প্রসানরত র্রমত 10 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর নবনর্ময়াগ; আর 21 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলামরর নবনর্ময়াগ হমলা সসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চমলর সডউইর্ িহমর প্রর্ম অ্ন্তমদনিীয় বন্দর 
নর্মনামের জর্য।  
  
বর্উইয়কন  ঘের্  বরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation, DOT) কবমের্ার মোবর 
ঘর্ম্বরস ঘডাবমম্বেজ িম্বলর্, "ওসুইমগা বন্দমর গভর্নর কুওমমার সবনমিষ নবনর্ময়াগ সারা  ৃনর্বীবযা ী 
নর্উ ইয়র্ন  সটর্ উৎ ানদত  েয ও  মেযর প্রসার  র্ামত সাহা য র্রমব। এই অ্র্নায়র্ বন্দর ও 
অ্ঞ্চলটি র্তুর্ রূ  দার্ র্রমব এবং রৃ্নষ ও লনজনটর্ র্া নক্রমমর জর্য র্তুর্ দরজা খুলমব।"  
  
অেরাম্বজের কৃবষ কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  সটর্ নর্উ ইয়র্ন  রৃ্ষর্মদর র্তুর্ 
বাজামর স  ৌঁোমত সহায়তা র্রমত এবং তামদর সভাক্তার সংখযা বনৃদ্ধমত সাহা য র্রমত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ। 
গভর্নর এবং DOT-সর্ ধ্র্যবাদ, এই অ্র্নায়র্ আমামদর রৃ্নষ অ্র্নর্ীনতমর্ সমর্নর্ র্মর এমর্ এর্টি 
গুরুত্ব ূেন অ্বর্াঠামমা প্রর্ল্প ততনর এবং গমড় সতালার সুম াগ র্মর সদমব।"  
  
বসম্বর্র্র  োটি বরবচ িম্বলর্, "ওসুইমগা এর বন্দরটি সসন্ট্রাল নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্নর্ীনতর সাফমলযর 
চানবর্াঠি। সসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন  এনির্ালচার এক্সম ার্ন  সসন্টার নর্মনামের মাধ্যমম আমামদর এলার্ার 
 নরশ্রমী রৃ্ষর্রা আমরা সহমজ তামদর  েয নবমের নবনভন্ন স্থামর্ নর্ময় স মত  ারমবর্ — এবং এর্ই 
সমময় অ্র্ন সাশ্রয় র্রমত  ারমবর্। আনম গভর্নর কুওমমামর্ ধ্র্যবাদ জার্ানে এই গুরুত্ব ূেন 
নবনর্ময়াগ র্রার জর্য এবং এটি সদখার জর্য অ্ম যা র্রমত দারুে অ্সহর্ীয় মমর্ হমে স  র্ীভামব 
এটি আমামদর রৃ্ষর্মদর নভনত্তমর্আমরািনক্তিালী র্মর সতামল, সসইসামর্ এই অ্ঞ্চমলর সামনির্ 
অ্র্নর্ীনতমর্ িনক্তিালী র্মর সতামল।"  
  
 বরষি সিসে উইবলয়াম এ. িারম্বে িম্বলর্, "সসন্ট্রাল নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নষ রপ্তানর্ সর্ন্দ্র নর্মনামের জর্য 
সটমর্র 15 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার বরাে আমামদর অ্ঞ্চমলর রৃ্নষ নিল্পমর্ বযা র্ লাভবার্ র্রমব। 
এখামর্ আ মটর্ নর্উ ইয়মর্ন , আমামদর স্থার্ীয় অ্র্নর্ীনত রৃ্নষর উ র বযা র্ভামব নর্ভন র র্মর। এই 
অ্নতনরক্ত অ্র্ন নদময় অ্তযাধ্ুনর্র্ সনুবধ্া গমড় সতালার মাধ্যমম এবং আমামদর রৃ্নষ নিল্পমর্ বড় র্মর 
আমামদর অ্ঞ্চমল র্তুর্ র্মনসংস্থার্ ততনরর বযবস্থা র্রা হমব। গভর্নরমর্ আনম এজর্য ধ্র্যবাদ 
জার্ামত চাই স  এ ধ্রমর্র এর্টি বড় প্রর্ল্প সম্পন্ন র্রার জর্য আমামদর অ্ঞ্চলমর্ প্রময়াজর্ীয় 
অ্র্নায়র্ নদময় সহায়তা র্রার জর্য।"  
  
ওসুইম্বগা বসটির ঘময়র উইবলয়াম িারম্বলা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এবং সটর্ অ্ব নর্উ ইয়মর্ন র 
ওসুইমগা বন্দমর এ ধ্রমর্র এর্টি বড় নবনর্ময়াগ র্রমত সদমখ এবং এই অ্ঞ্চলমর্ নবমিষভামব 
সফার্াস র্রমত সদমখ আনম সরামানঞ্চত। ওসুইমগা বন্দর ওসুইমগা র্নমউনর্টির র্ামে এর্টি প্রধ্ার্ 
অ্র্ননর্নতর্ চানলর্া িনক্ত এবং এই নবনর্ময়াগ ভনবষযমত ওসুইমগা র্নমউনর্টির অ্বযাহত প্রবৃনদ্ধ ও 
সম্প্রসারে নর্নিত র্রমব।"  
  



 

 

ওসুইম্বগা কাউবন্ট আইর্সভার সভা বি ঘজমস ওম্বয়িারআ  িম্বলর্, "1600-এর সগাড়ার নদমর্ 
সলাম বানেমজযর সামর্ বতন মার্ রৃ্নষজাত  মেযর রফতানর্র ধ্ারাবানহর্তায় ওসুইমগা বন্দর এমর্ এর্ 
জায়গায় স  ৌঁমে সগমে স  মার্ুষ এখামর্ তামদর স্থার্ীয় দ্রবয নর্ময় বযবসা-বানেজয র্রমত আমস। 
ওসুইমগা বন্দর আমামদর র্নমউনর্টির জর্য এর্টি গুরুত্ব ূেন অ্ংি এবং আমরা এটি সদমখ সন্তুষ্ট স  
গভর্নর কুওমমা ওসুইমগা র্াউনন্টর অ্র্ননর্নতর্ প্রভাবমর্ সমমর্ নর্ময় এমর্ সর্ িলগত সভ গনলর্ 
অ্বস্থার্ নহমসমব স্বীরৃ্নত নদময়মের্। সসন্ট্রাল নর্উ ইয়মর্ন র প্রনত তার অ্ঙ্গীর্ার অ্তুলর্ীয় এবং অ্মর্র্ 
প্রিংনসত।"  
  
ওসুইম্বগা ঘ ার্ন  অর্বরটির বর্িনাহী  বরচালক উইবলয়াম বিিার িম্বলর্, "আমরা গভর্নর কুওমমা এর 
র্ামে 15 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর অ্বর্াঠামমা নবনর্ময়ামগর দ্বারা ওসুইমগা র্তৃন  য বন্দমর সর্ন্দ্রীয় 
নর্উ ইয়র্ন  রৃ্নষ রপ্তানর্ সর্ন্দ্র নর্মনামের জর্য খুবই রৃ্তজ্ঞ। শুধ্ু বন্দমরর জর্য র্য়, সসন্ট্রাল নর্উ 
ইয়মর্ন র সবগুমলা রৃ্নষ বযবসার ক্রমবধ্নমার্ প্রবৃনদ্ধর জর্য এই নবনর্ময়াগ অ্তযন্ত গুরুত্ব ূেন। বন্দর 
এখর্ ইনতবাচর্ অ্র্ননর্নতর্ প্রভামবর অ্ম যায় রময়মে, চার্নর সৃনষ্ট হমব এবং নর্উ ইয়মর্ন র 
রৃ্ষর্মদরমর্ আমরা সবনি সহায়তা র্রা  ামব।"  
  
আমরা হালর্াগাদ তমর্যর জর্য, র্ল র্রুর্ 511, সদখুর্ www.511NY.org/ অ্র্বা সমাবাইল সাইর্ 
m.511ny.org।  
  
রু্ইর্ামর নর্উ ইয়র্ন  সটর্ DOT ফমলা র্রুর্: @NYSDOT। সফসবুমর্ আমামদর খুৌঁমজ  ামবর্ 
facebook.com/NYSDOT।  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন র অিগবি ত্বরাবিিকরে  
আজমর্র স াষো "সসন্ট্রাল নর্উইয়মর্ন র অ্িগনত" এর সমূ্পরর্,  া িনক্তিালী অ্র্ননর্নতর্ প্রবৃনদ্ধ ও 
র্নমউনর্টি নবর্ামির জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমনিত রূ মরখা। 2012 সাল সর্মর্ এই অ্ঙ্গরাজয 
ইমতামমধ্যই 5.6 নবনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামররও সবনি নবনর্ময়াগ র্মরমে  া নবে বাজামরর সুম াগ র্ামজ 
লানগময় উমদযাক্তামদর িনক্তিালী র্মর এবং অ্ন্তভুন নক্তমলূর্ অ্র্নর্ীনত ততনর র্মর এই  নরর্ল্পর্ার মূল 
নভনত্ত স্থা র্ র্মরমে। বতন মামর্ সবর্ারত্ব র্মম মহামন্দার সময় সর্মর্ সবননর্ম্ন   নাময় সর্মম এমসমে; 
বযনক্তগত এবং র্ম নামরর্ আয়র্র নর্ম্ন   নাময় রময়মে এবং বযবসা প্রনতষ্ঠার্গুমলা নবর্াি এবং 
নবনর্ময়ামগর জর্য গন্তবয নহমসমব নসরানর্উজ, ওসঅ্ময়মগা এবং অ্বামর্নর মমতা জায়গা নর্বনাচর্ 
র্রমে।  
  
বতন মামর্, এ অ্ঞ্চল 2015 সামলর নডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা স ানষত উত্তরাঞ্চমলর  ুর্রুজ্জীনবনতর্রে 
উমদযামগর মাধ্যমম 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামজযর নবনর্ময়াগ সহম ানগতায় সসন্ট্রাল 
নর্উইয়মর্ন র অ্িগনত ত্বরানিত র্রমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর নবনর্ময়াগ 
সবসরর্ানর খামতর বযবসায়ীমদর 2.5 নবনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামররও সবনি নবনর্ময়াগ র্রার জর্য 
উেী র্া সদমব - এবং অ্ঞ্চমলর দানখলরৃ্ত  নরর্ল্পর্া অ্র্ু ায়ী আিা র্রা হমে স  5,900 এর 
সবনি র্তুর্ র্মনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমব। আরও তর্য এখামর্ রময়মে।  
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