
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

2018 সাম্বলর স্টেট স্টমলাপ্রাঙ্গর্ অর্ষু্ঠার্গুবলম্বে গভর্নর কুওম্বমা স্টরকর্ন -ভঙ্গকারী উপবিবে স্ট াষণা 
কম্বরম্বের্  

  

স্টমলা র্য় এমর্ অর্ষু্ঠার্গুবলম্বে আর্ুমাবর্ক উপবিবে িৃবি স্টপম্বয় 1বমবলয়র্, সিনম্বমাট উপবিবের 

সংখ্ো এই প্রথমিার স্টিম্বে 2 বমবলয়র্ হম্বয়ম্বে  

  

স্টমলাপ্রাঙ্গর্গুবলম্বক পরু্গনঠিে করম্বে ঐবেহাবসক বিবর্ম্বয়াম্বগ উপর গঠিে - চলম্বে থাকা 
উন্নয়র্গুবলম্বক সহায়ো করম্বে 2020 আবথনক িেম্বরর বর্িনাহী িাম্বেট অবেবরক্ত 2.5 বমবলয়র্ 

র্লাম্বরর প্রস্তাি বিম্বয়ম্বে  

  

স্টমলাপ্রাঙ্গম্বর্ বিবর্ম্বয়াগগুবল "স্টসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  রাইবেং " (CNY Rising) - সম্প্রিায়গুম্বলাম্বক 

পরু্রুজ্জীবিে এিং অথনর্ীবেম্বক েবক্তোলী করম্বে অঞ্চলটির সমবিে স্টকৌেল  

  
  

গভর্নর কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে 2018 সোমে নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনেমে ঘেসরকোরী ভোমে 

পনরচোনেে অর্ুষ্ঠোর্গুনেমে উপনিনে এই প্রথ েোর ঘেমে 1 ন নেয়মর্র উপর হময়মে। 1,074,909 জমর্র 

উপনিনে 2017 সোমের ঘথমক একটি 29.1 শেোাংশ েৃনি এোং 2016 সোমের উপনিনের নিগুমণরও ঘেনশ।  

13-নির্ ধমর চেো ঘেমটর ঘ েোমে 1.27 ন নেয়র্ ঘরকর্ন  উপনিনে সহ, সমূ্পণন-েেমরর ঘ োট 2,353,919 

জমর্র উপনিনে 2017 সোমের ঘথমক 18 শেোাংশ এোং 2016 সোমের ঘথমক 43 শেোাংশ ঘেনশ। এই উন্নয়র্ স গ্র 

ঘসন্ট্রোে নর্উ ইয়মকন র অথনর্ীনেমক চোঙো করমে CNY Rising ঘকৌশমের অাংশ নহসোমে সোইরোকুস-অঞ্চমের 

ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনে আধুনর্ক এোং পুর্রুজ্জীনেে করমে 2015 সোে ঘথমক ঘেমটর 120 ন নেয়র্ র্েোর নেনর্ময়োমগর 

সোমথ স নিে।  

  

"ঘ েোপ্রোঙ্গর্ এোং র্েুর্ প্রিশনর্ ঘকন্দ্রটি (Exposition Center) রূপোন্তনরে করমে ঘকৌশেগে নেনর্ময়োগগুনের 

 োধযম , ঘসন্ট্রোে নর্উ ইয়কন  েযেসো, সরেরোহকোরী এোং নভনজটরমির আকষনণ করমে েো আমগ ঘকোর্ও স য় 

করমে পোমরনর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আ রো সে ঘরকর্ন  চূণননেচূণন করো অেযোহে ঘরমে এোং এক েের 

স ময়র  মধয অর্ুষ্ঠোর্গুনে েুক কমর, আ রো স গ্র অঞ্চমের অথনর্ীনেমক  জেুে করনে এোং আগো ী 
প্রজন্মগুনের জর্য ঘসন্ট্রোে নর্উ ইয়মকন র উন্ননে অেযোহে রোেমে সহোয়েো করনে।"  

  

"নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনে েহুনেধ আকষনণ এোং অর্ুষ্ঠোর্গুনের জর্য ঘরকর্ন  সাংেযক  োর্ষুমক আকষনণ 

করো অেযোহে ঘরমেমে", স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "গে েের ঘেোেো র্েুর্ প্রিশনর্ ঘকন্দ্র 

সহ ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনেমক সম্প্রসোনরে এোং পুর্রুজ্জীনেে করমে আ রো নেনর্ময়োগ অেযোহে ঘরমেনে। 

ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনে অঞ্চেটিমে পেনটর্ এোং ঘসন্ট্রোে নর্উ ইয়কন  অঞ্চে এোং স গ্র নর্উ ইয়কন  ঘেমটর অথননর্নেক 

উন্নয়র্মক সহোয়েো করমে।"  



 

 

 

2018 সোমে ঘগ্রট নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়োমরর (Great New York State Fair) জর্য আগে  োমস র্েুর্ 

প্রিশনর্ ঘকন্দ্রটি ঘেোেো হময়মে। ঘেোের্ এোং নিভেযোমের  মধয নর্উ ইয়কন  নসটির উত্তমর 110,000 েগন েুমটর 

নেস্তীণন ঘেোেো জোয়গো,  ুেয অর্ুষ্ঠোর্গুনের জর্য েৃহত্ত । ঘ েোর স য়, এটি একটি আইস হনক নরমের আময়োজর্ 

কমরমে এোং ঘ েোমে এে েে আই েোভ নর্উ ইয়কন  (I Love New York) পেনটমর্র প্রিশনর্ করো হময়মে েো 
আমগ কের্ও হয়নর্। েোরপর ঘথমক, এটি হময় উমেমে একটি র্েুর্ অশ্বোমরোহর্ প্রনেমেোনগেোর ঘকন্দ্র, েো 
জর্গমণর একটি র্েুর্ নেমর্োিমর্র, এোং সম্প্রসোনরে RV প্রিশনর্ী হময় উমেমে।  

  

এমকেোমর র্েুর্ ঘে অর্ুষ্ঠোর্গুনে প্রিশনর্ ঘকমন্দ্র আসমে েোর  মধয আমে ঘেব্রুয়োরী  োমস শীেকোেীর্ ঘ েো 
(Winter Fair);  োচন   োমস ইর্মর্োর অমটো নসনরজ (Indoor Auto Racing Series); এোং ঘসমেম্বমর IHSA 

জোেীয় অশ্ব প্রিশনর্ী (IHSA National Horse Show)। ঘসইসোমথ, অর্য অমর্ক উপমভোক্তো এোং 
েযেসোমকন্দ্রীক প্রিশনর্ীগুনে হয় প্রিশনর্ ঘকমন্দ্র চমে আসমে েো র্েুর্ জোয়গোটির সুমেোগ নর্মে েোমির 

প্রিশনর্ীগুনেমক সম্প্রসোনরে করমে।  

  

স্টেম্বটর কৃবষ কবমের্ার (State Agriculture Commissioner) বরচার্ন  এ. িল িম্বলর্, 

"ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনেমক পুর্রুজ্জীনেে করমে এোং এমকেোমর র্েুর্ প্রিশনর্ ঘকন্দ্র তেনর করমে নেনর্ময়োগগুনে স গ্র 

ঘিশ ঘথমক  ুেয ইমভন্ট ঘকোম্পোনর্গুনেমক আকষনণ করো অেযোহে ঘরমেমে। ঘেট ঘেয়োর টি  (State Fair 

team) এোং আ োমির অাংশীিোরীত্বমক ধর্যেোি, আঞ্চনেক অথনর্ীনের উন্নয়মর্র একটি উপোয় নহসোমে আ রো 
ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনেমক কোমজ েোগোমে ঘপমরনে। 2019 সোমে, কৃনষমক প্রোণমকন্দ্র ঘরমে আ রো ঘেমটর 

ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনেমক অসোধোরণ অর্ুষ্ঠোর্িে নহসোমে েজোয় রোেোর প্রমচষ্টো অেযোহে রোেে।"  

  

স্টেট স্টেয়ার বর্ম্বরক্টর ট্রয় ওয়াের্ার িম্বলম্বের্, "ঘসন্ট্রোে নর্উ ইয়মকন র অথননর্নেক উন্নয়মর্ একটি নেমশষ 

ভূন কো ঘর্ওয়োর জর্য আ রো গনেনে এোং ভনেষযৎ সম্পমকন  আ রো অেযন্ত আশোেোিী। আময়োজকরো আ োমিরমক 

অর্ুষ্ঠোর্ আময়োজমর্র নেষময় নজজ্ঞোসো করমের্ োং প্র োণ করমে ঘে েোরো আমগ এই অঞ্চমে অর্ুষ্ঠোর্ করোর কথো 
কের্ও ভোমের্নর্। ঘ েোপ্রোঙ্গর্ এোং ঘ েোর সাংেযো ঘেমে চমেমে এোং আন  জোনর্ সেমথমক ভোমেো ঘ েোগুমেো 
আসমে।"  

  

ওর্ন্দাগা কাউবন্ট বর্িনাহী স্টে. রায়ার্ মোকমাহর্, 2য় িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনেমে 

নেনর্ময়োগ ঘসন্ট্রোে নর্উ ইয়মকন র অথনর্ীনের জর্য একটি  ুেয প্রমণোির্ো। আ রো একসোমথ কোজ করমে ভোমেো কী 
হমে পোমর এই নেনর্ময়োগটি শুধু োত্র েোরই একটি উিোহরণ।"  

  

2015 সোে ঘথমক, গভর্নর কুওম ো একটি 375-একর ঘেনসনেটিমক পুর্রুজ্জীনেে করমে ঘ েোপ্রোঙ্গমর্র জর্য 120 

ন নেয়র্ র্েোর নেনর্ময়োগ কমরমের্, গে 80 েেমর ঘেট এরক  উমেেমেোগয নেনর্ময়োগ প্রেযক্ষ কমরনর্।  

 পনরকল্পর্োটি একটি ঘসমকমে গ্রযোেেযোে এোং ঘরমসর ট্র্যোক েো েেমর 50 সপ্তোহ েোনে পমে থোকে ঘসটিমক 

একটি েযস্ত, পূণন-পনরমষেোর RV পোমকন  প্রনেিোনপে কমরমে, েো একটি ঘ েোর ন র্ওময়র জর্য একটি নেশোে 

জোয়গো, এোং একটি আকষনণীয় উৎসমের  োে। ঘসইসোমথ ঘ েোটি একটি  ূে েটক, নর্উ ইয়কন  ঘেট পুনেশ 

(New York State Police) আপমগ্রর্গুনের জর্য এোং ইমরোনকয়োস ইনেয়োর্ নভমেমজর (Iroquois Indian 

Village) প্রিশনর্ী, ঘসইসোমথ ঘসটির পোনকন াংময়র জোয়গোর জর্য েুটপোে, আমেোনকেকরণ এোং েজন য নর্ষ্কোশমর্র 

েমদোেস্ত পোেে । 2020 সোমের নর্েনোহী েোমজমট ঘ েোপ্রোঙ্গর্গুনের পুর্রুজ্জীের্ অেযোহে রোেমে  ূেধর্ী 
প্রকল্পগুনের জর্য ঘ েোর েোনষনক েন্টমর্ 2.5 ন নেয়র্ র্েোর ঘেোগ করোর প্রস্তোে কমরমের্।  



 

 

  

বসএর্ওয়াই রাইবেং ত্বরাবিে করা  
আজমকর ঘ োষণোটি "ঘসন্ট্রোে এর্ওয়োই রোইনজাং" সমূ্পরক, শনক্তশোে   অথননর্নেক প্রেৃনি ও সম্প্রিোময়র 

নেকোমশর জর্য অঞ্চমের নেস্তোনরে রূপমরেো। 2012 সোে ঘথমক রোজযটি ইনে মধযই 5.6 নেনেয়র্  োনকন র্ 

র্েোমররও ঘেনশ নেনর্ময়োগ কমরমে েো পনরকল্পর্োটির  ূে নভনত্ত িোপর্ কমর - নেশ্ব েোজোমরর সুমেোগগুনে পুুঁনজ 

কমর, উমিযোক্তো শনক্তশোেীকরণ কমর এোং সম ে অথনর্ীনে তেনর কমর। আজ েৃহত্তর  দোর আমগ ঘেকোরত্ব 

সেননর্ম্ন পেনোময় ঘর্ম  এমসমে; েযনক্তগে এোং কমপনোমরট আয়কর নর্মচ আমে; এোং েযেসোগুনে হ্রোস এোং 
নেনর্ময়োমগর জর্য একটি গন্তেয নহসোমে নসরোকুস, ওসঅময়গ এোং ওেোমর্নর  ে জোয়গো নর্েনোচর্ করো হয়।  

  

এের্, নর্মসম্বর 2015 সোমে গভর্নর কুওম ো ঘ োনষে আপমেট নরনভটোেোইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর  োধযম  500 

ন নেয়র্  োনকন র্ র্েোর নেনর্ময়োমগর  োধযম  ঘকন্দ্রটি ঘসন্ট্রোে এর্ওয়োই রোইনজাংমক ত্বরোনিে করমে। ঘেমটর এই 
500 ন নেয়র্  োনকন র্ র্েোমরর নেনর্ময়োগ 2.5 নেনেয়র্  োনকন র্ র্েোমররও ঘেনশ নেনর্ময়োগ করোর জর্য 
েযনক্তগে েযেসোয়ীমির উদ্দীপর্ো ঘিমে - এোং অঞ্চমের জ োকৃে পনরকল্পর্ো অর্েুোয়ী আশো করো হমে ঘে 5,900 

এরও র্েুর্ ঘেনশ ক নসাংিোর্ তেনর হমে। আরও েথয এেোমর্ রময়মে।  

  
###  
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