
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/26/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা স্োম্পস্র্ স্টেট পাম্বকন  (SAMPSON STATE PARK) দীর্নম্বমযাদী কোবম্পিং এর 

িেিস্থা করার জর্ে এিিং মোবরর্া পরু্রুদ্ধাম্বরর জর্ে 7.5 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রকল্প স্টর্াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
প্রকল্পটি আধুবর্ক বিম্বর্াদম্বর্র জর্ে পর্নটম্বর্র গন্তিে বিস্াম্বি বিঙ্গার স্টলম্বকর (Finger Lakes) 

আম্বিদর্ িধনর্ কম্বর  
  

স্মাজগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিিং অর্নর্ীবতম্বক িাড়াম্বত এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত স্টকৌেল - 
"বিঙ্গার স্টলকস্ িম্বরাযাডন " (Finger Lakes Forward) এর স্ম্পরূক এই বিবর্ম্বযাগ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মযাররর্া পুর্র্নাসর্ এর্ং সযাম্পসর্ স্টেট পামকন  দীর্নমমযাদী 
কযাম্পগ্রাউন্ড তৈররর জর্য 7.5 রমরিযর্ মারকন র্ ডিামরর সরকারর-স্টর্সরকারর অ্ংশীদাররত্ব স্টর্াষণা 
কমরমের্। রর্উ ইযকন  স্টেট পাকন স (New York State Parks) এর্ং রর্উ ইযকন  স্টেট কযার্াি 
কমপনামরশমর্র (New York State Canal Corporation) সামে অ্ংশীদাররমত্বর সাহামযয, সযামমসর্ 
এিএিরস (SamSen LLC) স্টসমর্কা স্টিমকর 2,000 একমরর পামকন  স্টর্ৌকা চািামর্া এর্ং দীর্নমমযাদী 
কযারম্পংমযর জর্য মযাররর্া এর্ং পামকন র একটি স্বল্পর্যর্হৃৈ এিাকামক একটি আধুরর্ক গন্তর্য রহসামর্ 
রূপান্তররৈ করমর্। প্রকল্পটি রাজয পাকন  রসমেমমক পরু্রুজ্জীরর্ৈ করার জর্য এর্ং "রিঙ্গার স্টিক 
িমরাযাডন " (Finger Lakes Forward) উমদযামগর সমূ্পরক রহমসমর্ গভর্নর কুওমমার রর্য ইযকন  
পাকন স 2020 উমদযামগর (NY Parks 2020) একটি অ্ংশ। যা শরিশািী অ্েননর্রৈক প্রর্ৃরি ও 
করমউরর্টি রর্কামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমরিৈ রূপমরখা।  
  
"কযারম্পং, স্টর্ৌকা চাির্া এর্ং মাে ধরা স্টসমর্কা স্টিমকর দীর্নকািীর্ ঐরৈহয এর্ং রিঙ্গার স্টিকমস 
পযনটকমদর আকষনণ করার গুরুত্বপূণন কারণ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সযামসর্ স্টেট পামকন র এই 
রূপান্তরণ, এই অ্ঞ্চমি দশনকমদর আকষনণ করার জর্য একটি আকষনর্ীয গন্তর্য তৈররর জর্য আমামদর 
কাজমক অ্র্যাহৈ রামখ এর্ং এই অ্ঞ্চি স্টেমক যা রকেু পাওযার আমে ৈা অ্রভজ্ঞৈা করার জর্য 
রর্উ ইযকন র্াসী এর্ং দশনকমদর একইভামর্ উত্সারহৈ কমর।"  
  
"রর্উ ইযমকন  রমযমে রর্মের রকেু সনু্দরৈম পাকন  যা এক তর্রচত্রময রর্মর্াদর্মিূক রিযাকিামপর 
সুমযাগ প্রদার্ কমর।", স্টলিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টিাচুল িম্বলর্। "সযাম্পসর্ স্টেট পামকন  এই 
রর্রর্মযাগটি মযাররর্া পুর্রর্নমনাণ করমর্ এর্ং দশনকমদর জর্য একটি কযাম্প গ্রাউন্ড তৈরর করমর্, যার 
িমি স্থার্টি একটি গন্তর্য আমরা প্ররৈরিৈ হমর্। স্টসমর্কা স্টিমকর প্রকল্পটি পযনটর্ র্ৃরি করমর্ এর্ং 
অ্েনর্ীরৈমক শরিশািী করমর্, রিঙ্গার স্টিক িরওযাডন  স্টক অ্রর্রৈ রাখমর্।"  



  
স্টেট পাকন স ওযাটারিু-রভরিক সযামমসর্মক 40 র্েমরর একটি রিজ প্রদার্ কমরমে এর্ং এটি 
সযাম্পসর্ এর্ং স্টসমর্কা স্টিক স্টেট পাকন  (Seneca Lake State Park) উভয মযাররর্াগুরির 
কযারপটাি উন্নযমর্র জর্য দাযী োকমর্। চুরির অ্ংশ রহসামর্ 100-রিপ সযাম্পসর্ মাররর্া এর্ং 
সমীপর্ৈী স্টিকফ্রমের উন্নরৈর জর্য স্টেট পাকন গুরির অ্েনাযমর্র 2.5 রমরিযর্ মারকন র্ ডিামরর সামে 
রমরিৈভামর্ সযামমসর্ কমপমে 1.5 রমরিযর্ মারকন র্ ডিার রর্রর্মযাগ করমর্। উপরন্তু, সযামমসর্ 
স্টসমর্কা স্টিক স্টেট পাকন  মযাররর্ামৈ উন্নরৈর উমেমশয র্ূযর্ৈম 1 রমরিযর্ মারকন র্ ডিার রর্রর্মযাগ 
করার অ্রঙ্গকার কমরমে।  
  
সযামসর্ স্টেট পাকন  মাররর্ায কাজ করার মমধয অ্ন্তভুন ি মাররর্া স্টর্রসর্ স্টেজ করা, র্ষ্ট হময 
যাওযা মযাররর্ার ডকগুরি সররময র্ৈুর্ স্টর্ৌকার রিপ ইর্েি করা, মযাররর্ার স্টদযাি স্টমরামৈ 
করা, সমস্ত র্ৈুর্ ইউটিরিটি ইর্েি করা, এর্ং আমরা পামকন র মৈ পররমর্শ তৈরর করার জর্য 
মযাররর্ার আমশপামশর প্রাকৃরৈক দশৃয রর্মনামণর জর্য সাইমটর কাজ করা। স্টমৌসমমর রিপ সংরেণ 
করা স্টযমৈ পামর SamSenParks.com এ।  
  
রিঙ্গার স্টিকস রররজওর্াি ইমকার্রমক স্টডভিপমমে কাউরিি (Regional Economic Development 
Council) একটি জাহামজর স্টদাকার্/কমফাটন  স্টেশর্, সামুরিক জ্বািার্ী রর্িয, এর্ং একটি স্টিকসাইড 
ডাইরর্ং এর্ং রর্মর্াদর্ স্টকন্দ্র অ্ন্তভুন ি করার অ্রৈররি সুরর্ধা প্রদামর্র জর্য 2 রমরিযর্ মারকন র্ 
ডিামরর অ্র্ুদার্ প্রদার্ কমরমে যা সারা উিরপরূ্ন জমু়ে স্টেট পামকন  রর্মিৈা এর্ং র্টর্াসমূহ 
আকষনণ করমর্। এ ো়োও, স্টসর্াটর পামমিা স্টহিরমংমযর কাে স্টেমক 1.5 রমরিযর্ মারকন র্ ডিামরর 
অ্র্ুদার্ রর্উ ইযকন  স্টেট কযার্াি কপনমক (NYS Canal Corp.) প্রদার্ করা হমর্, যা রর্দযমার্ 
স্টর্ৌকা িঞ্চ প্ররৈস্থাপমর্র এর্ং অ্যামেসমযাগয পাে এর্ং রয্াম্প স্থাপর্ সহ স্টিকফ্রমের সমূ্পরক উন্নরৈ 
করমর্।  
  
এই চুরির অ্ধীমর্, সযামমসর্ সযাম্পসর্ এর্ং স্টসমর্কা স্টিক স্টেট পাকন মস দীর্নমমযাদী RV 
কযাম্পগ্রাউন্ড, স্টকরর্র্ ভা়ো এর্ং স্টর্ৌকার ভা়ো সংিান্ত উন্নযর্ করমৈ ও পররচাির্া করমৈ 
ভরর্ষযমৈ রর্রর্মযাগ করমৈ পামর। স্টর্রশর ভাগ স্টেট পাকন  কযাম্পাসাইটগুরি সর্নারধক দইু সপ্তামহর 
জর্য উপিব্ধ োমক। স্টমৌসমুী কযামম্পর মাঠটি কযাম্পাসাইট স্টসট আপ করমৈ এর্ং গ্রীষ্মকািীর্ ঋৈুর 
জর্য কাোকারে ৈামদর স্টর্ৌকা রাখমৈ ইচ্ছকু র্রহরাঙ্গমর্র উত্সাহীমদর জর্য একটি আকষনণীয রর্কল্প 
হমর্।  
  
"এই উন্নরৈগুরি রর্উ ইযকন  স্টেমটর র্রহরাঙ্গমর্র রর্মর্াদমর্র জর্য র্ৈুর্, প্রেম-স্টেণীর রর্কল্পগুরি 
প্ররৈিার জর্য গভর্নর কুওমমার দরৃষ্টভরঙ্গ পররপরূক রহমসমর্ কাজ কমর", স্টেট পাকন ম্বস্র ভারপ্রাপ্ত 
কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বস্ইড িম্বলর্। "আরম প্রকল্পটি র্াস্তর্াযমর্র জর্য একরত্রৈ হওযা আমামদর 
সকি অ্ংশীদারমদর কামে কৃৈজ্ঞ।  এই কাজটি সযাম্পসর্ স্টেট পামকন র র্ৈন মার্ রিপ স্টহাল্ডারমদর 
অ্রভজ্ঞৈামক আমরা উন্নৈ করমর্ এর্ং এই অ্ঞ্চমি আমরা দশনক আকষনণ করমর্।"  
  
"আমরা NYS পাকন মসর সামে এই সরকারী-স্টর্সরকারী অ্ংশীদাররমত্বর শুরু করমৈ স্টপমর অ্ৈযন্ত 
আর্রন্দৈ", স্োমম্বস্ম্বর্র ভার্ন স্টস্স্লার িম্বলর্। "স্থার্ীয র্যর্সায মারিক এর্ং রিঙ্গার স্টিকমসর 
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(Finger Lakes) আজীর্র্ র্সর্াসকারী রহমসমর্ আমামদর অ্ঞ্চমি পযনটর্ স্টয রর্পুি পররমাণ 
অ্েননর্রৈক প্রভার্ রর্ময এমসমে ৈা আমরা র্ুঝমৈ স্টপমররে, রকন্তু আমরা আমামদর অ্ঞ্চমি আমামদর 
প্ররৈমর্শীমদর জর্য জীর্র্যাত্রার গুণগৈ মার্ র্া়োমর্ার স্টেমত্র এটি একটি দদুন ান্ত সুরর্ধা প্রদার্ করমর্ 
ৈাও আমরা উপিরব্ধ কররে।"  
  
"সযাম্পসর্ স্টেট পাকন মক পুর্রুজ্জীরর্ৈ করা এই সুন্দর জাযগায আমরা দশনকমদর আকৃষ্ট করমর্ এর্ং 
ভরর্ষযমৈর জর্য রিঙ্গার স্টিক পযনটর্ অ্েনর্ীরৈমক গম়ে ৈুিমৈ সাহাযয করমর্ এখর্ আর ভরর্ষযমৈর 
জর্য", এম্পাযার স্টেট স্টডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) স্টপ্রবস্ম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনািী 
কমনকতন া ও কবমের্ার িাওযাডন  স্টজমবি িম্বলর্।  
  
বিঙ্গার স্টলকস্ বরবজওর্াল ইকম্বর্াবমক স্টডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিম্বলর (Finger Lakes Regional 
Economic Development Council, Finger Lakes REDC) স্ি-স্ভাপবত, মর্ম্বরা কবমউবর্টি 
কম্বলম্বজর (Monroe Community College) স্টপ্রবস্ম্বডন্ট অোর্ স্টেস্ এিিং স্টেটার স্টরাম্বচোর স্টচোর 
অি কমাম্বস্নর (Greater Rochester Chamber of Commerce) স্টপ্রবস্ম্বডন্ট ও বস্ইও িি ডাবি 
িম্বলর্, "সযাম্পসর্ স্টেট পামকন র এই অ্সাধারণ উন্নরৈগুরি র্যাপকভামর্ পামকন র র্রহরাঙ্গমর্র 
রর্মর্াদর্মূিক অ্রভজ্ঞৈা উন্নৈ করমর্। কাউরিি স্টসই সর্ প্রকল্পগুরিমক সমেনর্ করার জর্য 
অ্ঙ্গীকারর্ি যা আমামদর সুন্দর অ্ঞ্চমি রর্কট এর্ং দরূ স্টেমক অ্মর্ক স্টর্রশ দশনকমদর আকষনণ 
করমর্ স্টযখামর্ ৈারা রিঙ্গার স্টিকমসর যা রকেু উপমভাগয ৈা গ্রহণ করমৈ পারমর্র্ যার িমি 
অ্ঞ্চিটি ভরর্ষযমৈর উমেমশয এরগময স্টযমৈ পারমর্।"  
  
বর্উ ইযকন  স্টেট কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র পবরচালক ব্রাযার্ ইউ. স্ট্রাটর্ িম্বলর্, "স্টসমর্কা স্টিক রর্উ 
ইযকন  স্টেট কযার্াি রসমেমমর রত্নগুরির মমধয একটি - 524 মাইি তদমর্নর রর্মর্াদর্মূিক স্টর্ৌকার 
স্টর্টওযামকন র অ্ংশ যা র্েমরর পর র্ের ধমর খামির সমাজগুরিমক উমেখমযাগয অ্েননর্রৈক সুরর্ধা 
প্রদার্ কমর। এই গুরুত্বপূণন সুমযাগগুরি স্টর্াটিং এর অ্রভজ্ঞৈা সমৃি করমর্, স্টসমর্কা স্টিক এর্ং 
কযার্াি রসমেমমর রর্মর্াদর্মূিক র্যর্হারকারীমদর আমরা স্টর্রশ আকষনণ করমর্ রিঙ্গার স্টিকস অ্ঞ্চমি 
রর্উ ইযমকন র কযার্াি র্যর্স্থা স্টদখার এর্ং উপমভাগ করার।"  
  
বস্ম্বর্টর পাম্বমলা স্টিলবমিং িম্বলর্, "সযাম্পসর্ স্টেট পাকন  প্রকৃৈই র্ারসন্দামদর এর্ং দশনকমদর জর্য 
সমার্ভামর্ রিঙ্গার স্টিকস অ্ঞ্চমির একটি রত্ন। এটি অ্মর্ক রর্মর্াদমর্র সুমযাগ সরর্রাহ কমর, 
আমামদর রর্খযাৈ পযনটর্ রশমল্পর সমু্পরক রহমসমর্ কাজ কমর এর্ং স্টসমর্কা কাউরে এর্ং আমামদর 
সমূ্পণন অ্ঞ্চমির অ্েননর্রৈক উন্নযমর্র প্রমচষ্টাগুরি রর্ময গর্নমর্াধ কমর। এই পার্রিক-প্রাইমভট 
পাটন র্াররশমপর মাধযমম, সযামমসর্ এিএিরস এর্ং রর্উ ইযকন  স্টেট পাকন স পামকন র প্রমযাজর্ীয উন্নরৈ 
কমর এর্ং সযামমসর্মক পামকন  সুরর্ধাগুরি পররচাির্া করার স্টসই প্রমচষ্টামক আমরা উন্নৈ করমর্। 
রামজযর স্টসমর্টর রহসামর্, আরম গভর্নর কুওমমার সামে র্রর্িভামর্ কাজ কমররে রর্উ ইযকন  স্টেট 
পাকন  এর্ং প্রকল্পগুরির উন্নযর্কারীমদর সামে গুরুত্বপূণন সহাযৈা স্টপমৈ এর্ং স্টসগুরিমক র্াস্তর্ারযৈ 
করার জর্য কাজ কমররে। এই উভয পাকন গুরির সািিয স্টসমর্কা কাউরে এর্ং আমামদর অ্ঞ্চমির 
অ্েননর্রৈক উন্নযমর্র জর্য অ্ৈীর্ গুরুত্বপূণন। আরম গভর্নর কুওমমা, রর্উ ইযকন  স্টেট পাকন স, এর্ং 
প্রকমল্পর উন্নযর্কারীমদর সামে র্রর্িভামর্ কাজ কমররে শুধু পুর্র্নাসর্ প্রকমল্পর জর্য অ্েনাযর্ সুররেৈ 
করার জর্যই র্য, র্রং রর্উ ইযকন  স্টেট পাকন গুরিমৈ দীর্নমমযাদী ইজারা রদময সযামমসর্মক পামকন র 



জর্য কাজ করার অ্র্ুমরৈ প্রদামর্র উমেমশয আইর্ প্রণযমর্র কাজও কমররেিাম। সযাম্পসর্ স্টেট 
পামকন  এই প্রকল্প সমেনর্ করার জর্য গভর্নর এর্ং স্টিিমটর্যাে গভর্নরমক ধর্যর্াদ, এর্ং ইরৈমমধযই 
চিমার্ অ্সামার্য কামজর জর্য সযামমসর্ এর্ং রর্উ ইযকন  স্টেট পাকন সমক ধর্যর্াদ।"  
  
বস্ম্বর্টর টমাস্ ও’মারা িম্বলর্, "সযাম্পসর্ স্টেট পামকন র পুর্রুজ্জীর্র্ স্থার্ীয র্যর্সায, স্টর্ৌকাচািক, 
কযাম্পার এর্ং অ্র্যার্য দশনকমদর দদুন ান্ত সুরর্ধা প্রদার্ কমর সামরগ্রকভামর্ রিঙ্গার স্টিকস পযনটর্ 
অ্েনর্ীরৈমক শরিশািী করমর্। রিঙ্গার স্টিক অ্ঞ্চিটি ইরৈমমধযই রর্উ ইযকন  স্টেমটর পাকন  ও 
স্টেিগুরির অ্সামার্য স্টর্টওযাকন গুরি ধারণ কমর, এর্ং পুর্র্নরর্কৃৈ সযামসর্ স্টেট পাকন স স্টকর্ি এই 
গুরুত্বপূণন আঞ্চরিক সম্পদমক এর্ং ৈার আকষনণমক র্ার়েময ৈুিমর্।"  
  
স্িংস্দ স্দস্ে বিল পাম্বমস্াম্বর্া িম্বলর্, "সযামমসর্ এিএিরস এর্ং রর্উ ইযকন  স্টেট অ্ি পাকন স, 
রর্মর্াদর্ এর্ং ঐরৈহারসক সংরেণমক ধর্যর্াদ, সযামসর্ স্টেট পামকন  রর্রর্মযাগ করার এর্ং এটিমক 
আর্ার একটি রপ্ররমযার অ্র্কামশর গন্তর্য রহসামর্ প্ররৈিার করার জর্য সহমযাগী রর্রর্মযামগর 
অ্ঙ্গীকারর্িৈার জর্য। NYS পাকন স এর্ং সযামমসর্ এিএিরস-র মমধয এই পারিক-প্রাইমভট 
অ্ংশীদাররত্ব স্টকর্ি মযাররর্া পুর্র্নাসর্ করমর্ ৈাই র্য, আসমি এটি একটি অ্র্ুর্টমকর কাজ করমর্ 
যা র্ারসন্দা, স্টর্ৌকাচািক এর্ং পযনটকমদর জর্য একইভামর্ সযামসর্ স্টেট পাকন মক পুর্রুজ্জীরর্ৈ এর্ং 
রূপান্তররৈ করমর্, যা অ্সাধারণ রিঙ্গার স্টিকস অ্ঞ্চমি যারা যার্ এর্ং র্সর্াস কমরর্ ৈামদর 
জীর্র্যাত্রার মার্ এর্ং অ্রভজ্ঞৈা সমৃি করমর্।"  
  
অোম্বস্েবল স্দস্ে ব্রাযার্ স্টকাল্ব িম্বলর্, "এটি একটি চমৎকার প্রমচষ্টা যা রিঙ্গার স্টিকস অ্ঞ্চি এর্ং 
সযাম্পসর্ স্টেট পামকন  উপিব্ধ অ্র্র্য রর্মর্াদর্মূিক সুমযাগগুরি র্ার়েময স্টদমর্। আমরা স্টসৌভাগযর্ার্ 
অ্ৈুির্ীয প্রাকৃরৈক স্টসৌন্দযনপূণন এিাকায র্সর্াস করমৈ স্টপমর, যা র্সর্াসকারী এর্ং অ্সংখয 
দশনকমদর উপমভাগ কমরর্। কযারম্পং এর্ং স্টর্ৌকাচাির্ার সুরর্ধাগুরি উন্নৈ কমর এমর্ সর্নজর্ীর্ এর্ং 
র্যরিগৈ রর্রর্মযাগ সযামসর্ স্টেট পামকন র সর্ার জর্য এক উপমভাগয গন্তর্য রহমসমর্ খযারৈ র্ির্ৈ 
করমৈ সহাযৈা কমর। আরম এই প্রকল্পটি র্াস্তর্াযমর্র সামে জর়েৈ সকমির কমঠার পররেমমর 
প্রশংসা করর, যা পাকন  এর্ং অ্ঞ্চমির ভরর্ষযৈমক র্যাপকভামর্ উপকৃৈ করমর্।"  
  
উন্নযর্গুরি গভর্নমরর NY পাকন স 2020 পররকল্পর্ার (NY Parks 2020)অ্ংশ, যা রর্উ ইযকন  
স্টেট পাকন সমক পরু্রুজ্জীরর্ৈ করার একটি একারধক-র্েমরর প্ররৈশ্রুরৈর অ্ংশ। 2017 সামি, স্টেট 
পাকন স স্টসমর্কা স্টিক, স্থার্ীয ওযাইর্ারর এর্ং অ্র্যার্য আকষনণগুরির অ্রভজ্ঞৈা করার জর্য আগ্রহী 
দশনর্ােীমদর িে কমর 10টি উচ্চমামর্র ভা়ো স্টর্ওযা যায এমর্ কুটির চাি ুকমরর্।  
  
বিঙ্গার স্টলকস্ িম্বরাযাডন ম্বক ত্বরাবিত করা  
আজমকর স্টর্াষণা "রিঙ্গার স্টিকস িমরাযাডন " এর সমূ্পরক, যা শরিশািী অ্েননর্রৈক প্রর্ৃরি ও 
করমউরর্টি রর্কামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমরিৈ রূপমরখা। স্টেট এই অ্ঞ্চমি 2012 সাি স্টেমক এই 
পররকল্পর্ার জর্য র্ুরর্যাদী কামজর রপেমর্ ইমৈামমধযই 6.1 রর্রিযমর্র স্টর্রশ মারকন র্ ডিার রর্রর্মযাগ 
কমরমে - িমটারর্ে, কৃরষ ও খাদয উৎপাদর্ এর্ং উন্নৈ রর্মনাণ কামযনর মমৈা মূি রশল্পগুরি এই 
রর্রর্মযামগর অ্ন্তভুন ি। র্ৈন মামর্, মহামন্দার (Great Recession) পর স্টেমক স্টর্কারত্ব সর্মচময কম 

https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf


হমযমে; র্যরিগৈ ও কমপনামরট আযকর কমমমে এর্ং র্যর্সা প্ররৈিার্গুরি উন্নরৈ ও রর্রর্মযাগ করার 
জর্য স্টরামচোর, র্াটারভযা এর্ং কার্ার্ডাইগুযার মমৈা জাযগা স্টর্মে রর্মচ্ছ।  
  
র্ৈন মামর্, আপমেট ররভাইমটিাইমজশর্ ইরর্রশমযটিমভর মাধযমম অ্ঞ্চিটি 500 রমরিযর্ মারকন র্ ডিামরর 
স্টেট রর্রর্মযাগসহ রিঙ্গার স্টিকস িমরাযাডন মক ত্বরারিৈ করমে যা গভর্নর কুওমমা রডমসম্বর 2015-এ 
স্টর্াষণা কমরমের্। স্টেমটর এই 500 রমরিযর্ মারকন র্ ডিামরর রর্রর্মযাগ 2.5 রর্রিযর্ মারকন র্ 
ডিামররও স্টর্রশ রর্রর্মযাগ করার জর্য র্যরিগৈ র্যর্সাযীমদর উেীপর্া স্টদমর্ - এর্ং অ্ঞ্চমির 
জমাকৃৈ পররকল্পর্া অ্র্যুাযী আশা করা হমচ্ছ স্টয 8,200-টিরও স্টর্রশ র্ৈুর্ কমনসংস্থার্ সৃরষ্ট হমর্। 
আরও ৈেয এখামর্ পাওযা যামর্ এখামর্।  
  
স্োমম্বস্র্ স্ম্পম্বকন   
সযামমসর্, যা স্টসসিামরর একটি সংস্থা, গৈ র্ের প্ররৈরিৈ হমযরেি সযামসর্ স্টেট পাকন  এর্ং 
স্টসমর্কা স্টিক স্টেট পাকন  মযাররর্াগুরির উন্নযর্ পররচাির্া করার জর্য।  স্টসসিার একটি পররর্াররক 
মারিকার্াধীর্ এর্ং পররচারিৈ সংস্থা, যা ওযাটারিু, রর্উ ইযমকন  অ্র্রস্থৈ এর্ং 2018 সামি র্যর্সায 
ৈামদর 60 ৈম র্ের উদযাপর্ করমে।  স্টসসিার স্টররকং এমদর প্রধার্ সংস্থা, যারা অ্রৈররি 
সহাযক েমৈা সহ সারর্নক টার্ন-রক ধ্বংস করার পররমষর্া প্রদার্ কমর।  সমমযর সামে ৈামদর 
র্হুরর্ধ র্যর্সারযক রর্ভাগ তৈরর হমযমে; যার মমধয স্টসসিার এর্ভাযরর্মমোি সারভন মসস (রমচোমর 
স্টহডমকাযাটন ার), স্টসসিার ইকুইপমমে, স্টসসিার স্টডমভিপমমে (সম্পরি উন্নযর্), এর্ং সযামমসর্ 
(মযাররর্া স্টডমভিপমমে ও অ্পামরশর্স) (Sessler Environmental Services, Sessler 
Equipment, Sessler Development, and SamSen) অ্ন্তভুন ি।  
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