
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
রালফ বি. উইলির্ জবুর্য়র থেম্বক 6.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্ুদার্ থ াষণা করম্বলর্ গভর্নর 

কুওম্বমা র্ায়াগ্রা তটম্বরখা িরাির থজম্বর্বি ভোবলর বগ্রর্ওম্বয় উন্নয়ম্বর্র লম্বযে ফাউম্বেের্  
  

এম্পায়ার থেট থেইম্বল প্রধার্ প্রধার্ িংম্ব াগ স্থাপর্ করম্বত অঙ্গরাম্বজের 4 বমবলয়র্ ডলারিহ 
থমাট বিবর্ম্বয়াম্বগর জর্ে 19.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্ুদার্ িহায়তা  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্ঙ্গরামজযর 4 মমমিয়র্ ডিামরর অ্মিমরক্ত মিসামে রািফ মস. 
উইিসর্ জমুর্য়র ফাউমেশর্ (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) থেমে 6.4 মমমিয়র্ মামেন র্ 
ডিার অ্র্ুদার্ থ াষণা েমরমের্ যা থজমর্মস ভযামি মির্ওময় থেট পােন  এেং পমিম মর্উইয়মেন র 
র্ায়ািা িটমরখা েরাের চিমার্ উন্নয়র্ প্রমিয়ায় সিায়িা েরমে। এসে প্রেল্প এম্পায়ার থেট 
থেইমির মূি সংমযাগগুমিা তিমর েরমি সিায়িা েরমে। 2014 সামি োমফমিা মেি (Buffalo 
Bills) এর প্রাক্তর্ মামিে এেং আমমমরোর্ ফুটেি মিমগর (American Football League) সি-
প্রমিষ্ঠািা উইিসমর্র মিুৃযর পর প্রমিমষ্ঠি অ্িাভজর্ে সংস্থা রািফ মস. উইিসর্ জমুর্য়র 
ফাউমেশর্ গঠিি িয়।  
  
"অ্ঙ্গরামজযর র্িুর্ অ্েনায়মর্র সামে এেমে উইিসর্ ফাউমেশমর্র এই সিায়িা পমিম মর্উইয়মেন র 
দ'ুটি সুন্দর অ্ংমশর এসচ েহু-েযেিারমযাগয পমে মেমর্াদর্মূিে অ্েোঠামমা থমরামি, েৃমি এেং 
সম্প্রসারণ েরমি সিায়িা েরমে, যা রািফ খুে পেন্দ েরমির্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িার 
উত্তরামিোর পযনটর্ থজারদার েরমে, োইসাইমেি চািে ও িাইোরমদর মর্রাপত্তা েৃমি েরমে এেং 
ভািভামে সংযকু্ত েমমউমর্টিগুমিামে পুর্জীমেি েরমে।"  
  
"আিিী োইসাইমেি চািে মিসামে আমম জামর্ থয, আমরা এম্পায়ার থেট থেইমির সংমযামগর 
থেমে উন্নয়র্ প্রমচষ্টা অ্েযািি রাখায় এই উমেখমযাগয িিমেি েিটা গুরুত্বপূণন িমে", 
থলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে থহাচুল িম্বলর্। "আমরা ভাগযোর্ থয উদার জর্মিিের প্রমচষ্টার 
মমিযই রািফ উইিসমর্র থচির্া মর্মিি মেি। িার উত্তরামিোর উদযাপমর্ আমরা আমামদর 
আঞ্চমিে থেইি েযেস্থার প্রমি ফাউমেশমর্র প্রমিশ্রুমির প্রমি েৃিজ্ঞ। এসে মেমর্ময়াগ পমিম মর্উ 
ইয়মেন র মেমর্াদর্মূিে সুমযাগ সম্প্রসামরি েমর পযনটর্ মশল্প এেং অ্েনর্ীমি থজারদার েরমে।"  
  
থজমর্মস উপিযো এেং র্ায়ািা উভয় প্রেল্পই 2017 সামির জার্ুয়ামরমি গভর্নর কুওমমা থ ামষি 
অ্ঙ্গরাজযেযাপী প্রেল্প এম্পায়ার থেট থেইমির সামে উমেখমযাগয সংমযাগগুমিা থজারদার েরমে। 
মর্িনামরি সূমচ অ্র্ুয়ায়ী 2020 সামির মমিয থশষ িমি এম্পায়ার থেট থেইি মর্উইয়েন  র্গরী থেমে 



 

 

োর্াডা এেং োমফমিা থেমে আিেযামর্ পযনন্ত অ্ঙ্গরাজয জমু়ে অ্মেমিন্ন 750-মাইি পে তিমর িমে, 
যা িমে থদমশর দী নিম থেইি।  
  
2011 সাি থেমে থেট পােন স এর েহু-েযেিারমযাগয থেইি মিসামে মেদযমার্ মর্মরা, মিমভংের্, 
ওয়াইমমং, অ্যামিগযামর্ এেং েযাটামরাগাস োউমিমি 90 মেমিামমটার এে সামেে েযার্াি থটাপাে 
(canal towpath) এেং থরিওময় থেড, েিন মার্ থজমর্মস উপিযাো মির্ওময় পমরেল্পর্ার আওিায় 
উন্নয়মর্র জর্য 6.5 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিার প্রদামর্র আহ্বার্ জামর্ময়মে।  
  
থজমর্মস ভযামি মির্ওময়র অ্েনাময়ি প্রেল্পগুমিার মমিয রময়মে:  
  

• থরামচোর থেমে মিমভংের্ োউমির অ্যাভর্ িাম পযনন্ত 17 মাইি পে পুর্মর্নমনাণ, 
অ্েোঠামমাগি উন্নয়র্ এেং সংমেি স্থাপমর্র োজ সম্পন্ন েরা।  

• থিচওয়ােন থেট পামেন র োমে মিমভংের্ োউমির মাউি মমরমস মির্ওময় মিমজ 
প্রমেশ সুমেিা।  

• ইয়েন  িযামেং এেং মিমভংের্ োউমির মপফামডন র িযামমিমটর আমশপামশর থজমর্মস 
অ্যামে'র মমিয আংমশে পরু্গনঠর্ এেং পামেন ং এিাোর উন্নয়র্, অ্েোঠামমা এেং 
সংমেি স্থাপর্।  

• সামেে থজমর্মস ভযামি েযার্াি এেং থপর্মসিমভমর্য়া থরামডর েমরমডার েরাের 
পাাঁচটি োউমির 16 টি শিমরর মিয মদময় অ্মিিমোরী মির্ওময়র োমে অ্ংশ 
েরাের আরও উন্নয়মর্র মেষয়টি সর্াক্ত েরার জর্য এেটি থেৌশিগি পমরেল্পর্া 
তিমর।  

• উইিসর্ ফাউমেশর্ এই োমজর জর্য 2.5 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিার, থেট পােন স 
2.5 মমমিয়র্ ডিার এেং মর্উইয়েন  অ্ঙ্গরামজযর পমরেির্ মেভাগ (New York 
State Transportation Department) 1.54 মমমিয়র্ ডিার সরেরাি েরমে।  

  
থরামচোমরর থজমর্মস ভযামি পামেন  এম্পায়ার থেট থেইমির সামে যুক্ত িময়মে মির্ওময় এেং িা 
থনামমাোইমিং, িাইমেং, সাইমেি চািামর্া, থ া়োয় চ়ো এেং িস োমি মিইংময়র জর্য েযেহৃি 
িয়। উইিসর্ ফাউমেশর্ থেৌশিগি পমরেল্পর্ায় মচমিি মির্ওময়র আরও উন্নয়মর্ সিায়িা েরার 
জর্য অ্ঙ্গরামজযর সামে মমমিি িিমেি মচমিি েরমি অ্মিমরক্ত 2.5 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিার 
পুরষ্কার মদময়মে।  
  
থেট পােন স এেং অ্িাভজর্ে থেেস অ্ে দয থজমর্মস ভযামি মির্ওময় (Friends of the 
Genesee Valley Greenway) েিৃন ে পমরচামিি, মির্ওময় থেইি থরামচোর থেমে েযাটাগাগস 
োউমির মির্সমডি পযনন্ত থপৌাঁমেমে। পমে, মির্ওময় অ্ঙ্গরামজযর দগু্ধ মশমল্পর এেটি থেন্দ্র অ্যামিগামর্ 
োউমির মেউো িাম অ্মিিম েমর, যা এে সময় মেমে পমর্মরর রাজিার্ী (Cheese Capital 
of the World) মিসামে প্রমিমষ্ঠি িময়মেি।  
  



 

 

োমফমিার োোোমে র্ায়ািা িটমরখা থেইমির জর্য থমাট 4.1 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিামরর চারটি 
প্রেমল্পর পমরেল্পর্া েরা িময়মে, যার মমিয রময়মে:  
  

• িুইের্ িামমর দমেমণ এে মাইি র্িুর্ থেইি।  
• মেভামে িুইের্ থেমে থিে অ্িামরও পযনন্ত িটমরখার থেইমির ফাাঁে েন্ধ েরা যায় 

এেং িািুস থলাপ (Talus Slope) মিসামে র্ায়ািা গজন  থেইমির দগুনম অ্ংশ 
মেভামে থমরামি েরা যায় িা মিূযায়র্ েরার মেষময় সমীো।  

• িুইেমর্ অ্মিমরক্ত র্িুর্ থেইি থসেশর্ মর্মনাণ োজ োস্তোয়মর্র জর্য এেটি 
উন্মুক্ত আউটমরচ প্রমচষ্টা তিমর।  

• র্ায়ািা িটমরখা থেইিটি র্ায়ািা জিপ্রপামির এম্পায়ার থেট থেইমির সামে সংযুক্ত 
িমে।  

  
উইিসর্ ফাউমেশর্ এই োমজর জর্য 1.4 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিার অ্র্ুদার্ মদমি, এেং অ্ঙ্গরামজযর 
পােন , মেমর্াদর্ এেং ঐমিিামসে সংরেণ (State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) অ্মফস, অ্ঙ্গরামজযর পমরেির্ মেভাগ, মর্উইয়েন  জ্বািামর্ েিৃন পে (New York 
Power Authority, NYPA), র্ায়ািা মরভার মির্ওময় ও িুইের্ শির আরও 2.7 মমমিয়র্ ডিার 
সরেরাি েরমে।  
  
বর্উইয়কন  থেট পাকন ি এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বিইড িম্বলর্, "আজ থ ামষি এই োজ পমিম 
মর্উইয়মেন  এসে থেইি েযেিার েরমি আরও মার্ষুমে আেষনণ েরমে, যা স্থার্ীয় মেমর্াদর্মিূে 
অ্েনর্ীমিমে থজারদার েরার পাশাপামশ গভর্নর কুওমমা'র দরূদশী এম্পায়ার থেট থেইমি আরও প্রাণ 
সঞ্চার েরমে। রািফ উইিসর্ গভীরভামে এ অ্ঞ্চমির িত্ত্বােিার্ েমরমেমির্ এেং এসে থেইমির 
মািযমম আমামদর অ্ঙ্গরামজয িার প্রভাে আগামী েময়ে েের িমর মার্ুমষর উপোমর আসমে।"  
  
বর্উইয়কন  থেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর থেম্বরি থডাবমম্বঙ্গজ িম্বলর্, "মর্উইয়েন  
অ্ঙ্গরামজযর পমরেির্ মেভামগর এেটি মূি িেয িি জীের্যাোর মার্ উন্নয়র্ েমর এেং পযনটর্ ও 
অ্েননর্মিে উন্নয়মর্ সিায়ে উপমযাগী েমর এেমেংশ শিাব্দীর পমরেির্ েযেস্থা গম়ে থিািা, থয 
োরমণ আমরা গভর্নর কুওমমা'র ঐমিিামসে এম্পায়ার থেট থেইি উমদযামগর অ্ংশ িমি থপমর 
গমেনি। থজমর্মস ভযামি মির্ওময় থেট পােন  এেং র্ায়ািা িটমরখা থেইি িি প্রােৃমিে সম্পদ এেং 
এসে প্রেল্প মর্উইয়েন  এেং আমামদর অ্ঙ্গরামজয আগি দশনর্ােীমদর থসসে উপমভাগ েরা সিজ 
েমর থদমে।"  
  
NYPA এর থপ্রবিম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী বগল কুইবর্ওম্বর্ি িম্বলর্, "2007 সামি র্ায়ািা মেদযুৎ 
প্রেমল্পর (Niagara Power Project) পুর্ঃিাইমসমসং এর অ্ংশ মিসামে মর্উইয়েন  জ্বািামর্ েিৃন পে 
র্ায়ািা মরভার মির্ওময়র োমে 50 েেমররও থেমশ সময় িমর 450 মমমিয়র্ ডিামরর থেমশ 
প্রমিশ্রুমি মদময়মে। এই িিমেমির সািামযয র্ায়ািা র্দীর থিে অ্িামরও মুখ থিে এমরর োমফমিা 
শির পযনন্ত থেইমির এেটি থর্টওয়ামেন র সামে সংযকু্ত অ্ঙ্গরাজয এেং স্থার্ীয় পােন  ও সংরেণ 
অ্ঞ্চমির এেটি মিমর্য়ার মসমেমমর মেোশ ও উন্নমি েরমি সিায়িা েরা িমে। উইিসর্ 



 

 

ফাউমেশর্ এেং গভর্নর অ্মফমসর মমিা অ্ংশীদারমদর সামে োজ েমর আমরা আরও দ্রুি এই 
থেইমির ফাাঁেগুমিা পূরণ েরমি পামর এেং অ্ঙ্গরাজয জমু়ে িাইোর ও োইসাইমেি চািেমদর জর্য 
থেিগুমির সংমযাগ েমর মভশর্ প্রশস্ত েরমি পামর।"  
  
এম্পায়ার থেট থেইম্বলর বর্িনাহী পবরচালক অোবে বিয়ারি িম্বলর্, "রািফ মস. উইিসর্ 
ফাউমেশমর্র এই উপিার থজমর্মস ভযামি মির্ওময় এেং র্ায়ািা িটমরখা থেইি উভয়মেই এম্পায়ার 
থেট থেইমি আরও আেষনণীয় িময় উঠমি সিায়িা েরমে। িামদর উদার অ্র্দুার্ পমিম 
মর্উইয়মেন  এেটি থেইি মসমেম সরেরাি েরমে যা দশনর্ােীমদর আেষনণ এেং অ্েননর্মিে উন্নয়মর্ 
সিায়িা েরমে।"  
  
বিম্বর্টর পোবেক গোবলভার্ িম্বলর্, "মর্উইয়মেন  রময়মে থদমশর মেেু সনু্দরিম পােন  ও 
থেইি। রািফ মস. উইিসর্ জমুর্য়র ফাউমেশমর্র উদার সিায়িা এেং মর্উইয়েন  অ্ঙ্গরামজযর সামে 
এর অ্ংশীদামরমত্বর জর্য োমসন্দারা আগামী েময়ে েের িমর থজমর্মস ভযামি মির্ওময় এেং র্ায়ািা 
িটমরখা থেইি উপমভাগ েরমি সেম িমে। এম্পায়ার থেট থেইি েরাের েমমউমর্টি এেং 
র্াগমরেমদর সংমযাগ স্থাপমর্র মািযমম আমরা মেমর্াদর্মূিে সুমযাগ েৃমি েরে এেং অ্ঙ্গরাজয জমু়ে 
অ্েননর্মিে উন্নয়মর্ সিায়িা েরে।"  
  
বিম্বর্টর মাইক রার্ম্ব ম্বর্াফার িম্বলর্, "এম্পায়ার থেট থেইমি অ্েনায়র্ থদমখ আমম সন্তুষ্ট। 
আমামদর উত্তরাঞ্চিীয় অ্েোঠামমাগি উন্নয়র্ এেং আমামদর েমমউমর্টিসমূমির জীের্মার্ উন্নি 
েরা সেসময় প্রেম অ্িামিোর।"  
  
পবরষদ িদিে থজাম্বিফ এম. বজগবলও িম্বলর্, "আমম আর্মন্দি থয এই এম্পায়ার থেট থেইমির 
সংমযাগগুমিার োজ সম্পন্ন িমে এেং র্ায়ািা িটমরখা থেইি এেং থজমর্মস ভযামি মির্ওময় থেইমি 
অ্েোঠামমা সৃমষ্ট ও প্রমেশ সুমেিা উন্নি িমে। এসে থেইমির সম্প্রসারণ পমিম মর্উইয়েন  জমু়ে 
েযমক্ত এেং েমমউমর্টিসমূমির উপোর েরমে। আমম অ্ঞ্চি জমু়ে আমামদর েমমউমর্টির েিযামণ 
মেমর্ময়ামগ আিিী িমি রািফ মস. উইিসর্, জমুর্য়র ফাউমেমর্র িামরফ েমর।"  
  
পবরষদ থমোর হোবর ব্রর্ির্ িম্বলর্, "আমম এসে উন্নয়র্ সম্ভে েমর থিািার জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র 
কুওমমা, থেট পােন  েমমশর্ার এমরে কুমেমসদ এেং রািফ মস. উইিসর্ জমুর্য়র ফাউমেশমর্র 
িামরফ েমর। আমম মেোস েমর থয, প্রেল্পটি সমাপ্ত িমি এটি এেটি মর্রাপদ, অ্মেমিন্ন েহু-
েযেিারমযাগয থেইি তিমর েরমে যা সে েয়মসর এেং দেিার েযমক্তমদর জর্য প্রমেশমযাগয িমে। 
এই উন্নি এেং সমূ্পণন অ্মেমিন্ন থেইি আরও অ্মিে সংখযে োমসন্দামে স্বাস্থযের শারীমরে 
েমনোমে জম়েি িমি উৎসামিি েরমে; এেং এম্পায়ার থেট থেইমির সামে এর সংমযামগর মািযমম 
স্থার্ীয় েমমউমর্টি এেং েযেসা প্রমিষ্ঠার্গুমিামি অ্মিে পযনটে আেৃষ্ট েরমে।"  
  
বলবভংের্ কাউবন্ট িুপারভাইজর থিাম্বডন র িভাপবত থডবভড থলম্বফিার (David LeFeber) 
িম্বলর্, "থজমর্মস ভযামি মির্ওময় থেইমির এসে মেমর্ময়াগ মিমভংের্ োউমির োমসন্দামদর েযাপে 
প্রশংসা অ্জন র্ েমরমে। মির্ওময়র এে সমৃি ইমিিাস রময়মে এেং মফঙ্গারস থিে অ্ঞ্চমি মার্ুষ 



 

 

োইমর থযমি এেং সমিয় োেমি চায় মেিায় োমসন্দা এেং দশনর্ােীরাও িা সমভামে েযেিার 
েরমি পামরর্। এসে উন্নয়র্ োউমির আি িমরঞ্জ পামেন  মূিির্ অ্েোঠামমা েৃমি েরমে, যা 
মাউি মমরমস মির্ওময় থেইি সংযুক্ত েরমে এেং েমিরঙ্গমর্ উৎসািীমদর উপমভামগর জর্য েময়ে 
মাইি র্িুর্ থেইি যুক্তক্ত েরমে।"  
  
মাউন্ট মবরি বভম্বলম্বজর থময়র ফ্রাঙ্ক থপ্রাম্বভা িম্বলর্, "থজমর্মসও িাম ও শিমরর পাশাপামশ মাউি 
মমরস িাম ও শির এেং থপমর আমামদর অ্ঞ্চিমে েমিরঙ্গমর্র পযনটর্ থেন্দ্র মিসামে মেোমশর জর্য 
থিচওয়ােন থগটওময় তিমর েমরমে। মির্ওময়মি েমিরঙ্গর্ অ্মভযামর্র দদুন ান্ত স্থার্ মিসামে থজমর্মস 
ভযামির উন্নয়মর্ আমামদর সিায়িা েরার জর্য অ্মিমরক্ত উন্নয়মর্র মেষয়টি খুে ভামিা খের।"  
  
উইলির্ ফাউম্বেেম্বর্র িভাপবত এিং প্রধার্ বর্িনাহী থডবভড ও. এগর্ার িম্বলর্, "থজমর্মস ভযামি 
মির্ওময় িি এেটি অ্মেোসয প্রােৃমিে মির্ওময় যা মর্মরা থেমে েযাটারগাস োউমির 
েমমউমর্টিগুমিামে সংযুক্ত েরমে এেং পমিম মর্উইয়মেন র দ'ুটি সুন্দর থেট পােন মে এেমে সংযকু্ত 
েরার সম্ভাের্া রময়মে। আমরা এম্পায়ার থেট থেইমির এই গুরুত্বপূণন সংমযাগমে সিায়িা েমর 
গমেনি, যা 90 মাইি থেট পােন  েরাের েহু েমমউমর্টির জর্য মেমর্াদর্, পমরেির্ এেং 
অ্েননর্মিে উন্নয়মর্র সুমযাগ আরও েমৃি েরমে।"  
  
বলবভংের্ কাউবন্ট এলাকার থচোর অি কমাম্বিনর (Livingston County Area Chamber of 
Commerce) প নটর্ ও বিপণর্ বিষয়ক পবরচালক এবলিা রাম্বিল িম্বলর্, "আমামদর পােন গুমিার 
মেোমশ অ্েযািি মেমর্ময়াগ এ অ্ঞ্চমি জীের্যাোর মার্ োম়েময় িুিমে এেং এ অ্ঞ্চমির অ্েনর্ীমির 
মেোশ  টিময় েযেসা আেষনণ ও িা েজায় রাখার দেিার থেমে অ্েদার্ রাখমে। মর্উইয়েন  
অ্ঙ্গরামজযর অ্র্যিম স্বাস্থযের োউমি মিসামে অ্েযািিভামে স্বীেৃি মিমভংের্ োউমি এর পােন  
মভমত্তে মেমর্াদর্ এেং স্বাস্থযের জীের্যাোয় উৎসাি প্রদার্োরী েমনোেমে সিায়িা েরমি চায়। 
এই প্রেল্পটির সমামপ্ত মিমভংের্ োউমির দশনর্ােী এেং োমসন্দা উভময়র জর্যই গভীর ইমিোচে 
এেং স্থায়ী প্রভাে থফিমে"  
  
থফ্রেি অি দে থজম্বর্বি ভোবল বগ্রর্ওম্বয়'র থপ্রবিম্বডন্ট থজায়ার্ শুমাকার িম্বলর্, "এটি দারুর্ 
থরামাঞ্চের খের! অ্ঙ্গরামজযর অ্র্যিম দী নিম েহু-েযেিারমযাগয থেইমি ঐমিিামসে থজমর্মস 
ভযামি মির্ওময়র উন্নয়মর্ এই েৃিৎ প্রমিশ্রুমির জর্য রািফ মস. উইিসর্ জমুর্য়র ফাউমেশর্ এেং 
গভর্নর কুওমমামে ির্যোদ জার্াই। মির্ওময়র এম্পায়ার থেট থেইমির মার্ অ্জন র্ েরমি, 
অ্মিমরক্ত থেইি দশনর্ােী আেষনণ েরমি, মির্ওময় শির ও িামমর অ্েননর্মিে েমনোমে অ্েদার্ 
রাখমি, এেং সে েয়স ও দেিার স্থার্ীয় োমসন্দামদর মর্য়মমি মির্ওময় েযেিারোরী িমি 
উৎসামিি েরার জর্য যা প্রময়াজর্ িা িি উন্নীি থেইি পৃষ্ঠ এেং অ্েোঠামমাগি উন্নয়র্। 
আমরা সমিযোমরর এই রূপান্তরমূিে প্রেমল্পর সামে জম়েি সোর সামে এেমে োজ েরার 
অ্মপোয় রময়মে।"  
  



 

 

থজবর্বি বরভার ওয়াইল্ডম্বির (Genesee River Wilds) িহ-প্রবতষ্ঠাতা অোম্বলর্ থকরকিম্বলজার 
িম্বলর্, "আমামদর মর্জ দমির অ্র্যিম প্রিার্ িেয িি থজমর্মসর সমাদর েৃমি েরা এেং মর্উইয়েন  
অ্ঙ্গরামজযর েমনেিন ারা এই িেয অ্জন মর্ আরও থেমশ ভূমমো মর্মি শুরু েমরমের্।"  
  
কমর্ গ্রাউে থহলে (Common Ground Health) এর প্রধার্ বর্িনাহী এি. র্রউড িম্বলর্, 
"মির্ওময়'র স্বাস্থয সম্পমেন ি প্রভামের মূিযায়র্ দমিি অ্র্ুযায়ী এই জাাঁোমিা থেইি ইমিামমিযই 
েমমউমর্টি েিযামণর জর্য এেটি উৎসািজর্ে উদ্দীপর্া। এখর্, এই গুরুত্বপূণন র্িুর্ উন্নয়মর্র 
মািযমম সে রেমমর দেিার থিামেরা দী নস্থায়ী অ্সসু্থিা হ্রাস এেং মার্মসে স্বামস্থযর উন্নয়মর্র 
জর্য িাাঁটাচিা, োইে চািামর্া এেং অ্র্যার্য েমনোমের জর্য মির্ওময়মি প্রমেশ েরমি সেম িমে। 
এসে উন্নয়র্ সম্ভে েমর থিািার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা, উইিসর্ ফাউমেশর্, থজমর্মস 
পমরেির্ পমরষদ, মর্মরা োউমি, থেট পােন স এেং থেেস অ্ে থজমর্মস ভযামি মির্ওময়র থর্িৃত্ব 
এেং প্রমিশ্রুমির িামরফ েমর।"  
  
থজর্বি পবরিহর্ পবরষম্বদর (Genesee Transportation Council, GTC) পবরচালক থজমি েোক 
িম্বলর্, "রািফ উইিসর্ জমুর্য়র ফাউমেশর্ মেমশষিঃ আমামদর যুোমদর মামে আরও সমিয় 
জীের্যাোর সুমযামগ সিায়িা েমর পমিম মর্উইয়মেন র স্বাস্থয থেমে অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন মেমর্ময়ামগর 
থ াষণাসি এই গি অ্মটােমর োফামিার রািফ উইিসমর্র 100-িম জন্মমদর্ উদযাপমর্ অ্ংশ মর্ময় 
GTC আর্মন্দি। ফাউমেশমর্র উদারিার মািযমম থরামচোর অ্ঞ্চি উপেৃি িওয়ায় আমরা উদ্দীপ্ত। 
আজমের এই থ াষণা সমিয় পমরেিমর্র উন্নয়মর্র থেমে আমামদর আঞ্চমিে থেইি উমদযামগর সামে 
সামঞ্জসযপূণন থজমর্মস ভযামি মির্ওময়র এেটি অ্ংমশর সংিারমে উৎসামিি েরার জর্য সম্প্রমি 
অ্র্ুমমামদি এেটি প্রেল্পমে সম্প্রসামরি েরমে। এো়ো, পমরেিণ পমরেল্পর্ায় স্বামস্থযর সম্ভােয প্রভাে 
মূিযায়র্ েরমি েমর্ িাউে থিিে এর অ্ংশীদামরমত্বর সামে থজমর্মস ভযামি মির্ওময় এেটি 
সাম্প্রমিে গমেষণার মেষয় মেি। এই প্রেমল্প েহু সপুামরশ অ্ন্তভুন ক্ত িমি থদমখ আমম সন্তুষ্ট।"  
  
জািীয় ঐমিিয োেমে থদওয়া িমে উইিসর্ ফাউমেশমর্র অ্র্ুদার্, আর পােন , মেমর্াদর্ ও 
ঐমিিামসে সংরেণ অ্মফস পমরচামিি োজমে সিায়িা েরমে।  
  
2018 এর থসমেম্বমর উইিসর্ ফাউমেশর্ পমিম মর্উইয়েন  এেং দমেণ-পূেন মমমশগামর্ পােন  এেং 
থেইিগুমিামে সিায়িা েরার জর্য 200 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিামরর উমদযাগ িিণ েমর, থয িিমেি 
অ্ঞ্চিগুমিার মমিয সমার্ভামে ভাগ েমর থদয়া িমে। মর্উইয়মেন র অ্মিনে অ্ংশ োমফমিার িাসামি 
পােন  পুর্মর্নমনামণর জর্য েরাদ্দ েরা িয়, রািফ মস. উইিসর্ জমুর্য়র থসমিমর্য়াি পােন  মিসামে 
র্িুর্ েমর যার র্ামেরণ েরার পমরেল্পর্া েরা িময়মে, োমে অ্ংশ আঞ্চমিে প্রেল্পসমূমির জর্য 
েযেহৃি িমে।  
  
এেই মামস ফাউমেশর্ পমিম মর্উইয়মেন র থগটওময়, সংমেি, মেওি, োইে রযাে এেং োমফমিা, 
র্ায়ািা জিপ্রপাি ও থরামচোমরর মমিয অ্র্যার্য সুমযাগ-সুমেিা সৃটির িমেয এম্পায়ার থেট থেইি 
উমদযামগর জর্য 6.5 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিার অ্র্ুদার্ প্রদার্ েমর। থস োমজ র্ায়ািা জিপ্রপামির 
সামে থটার্াওয়ান্দার সংমযাগ স্থাপমর্র জর্য র্ায়ািা িটমরখা থেইমির 7.4 মাইি এেং এেটি র্িুর্ 



 

 

থগটওময় ও থডমভি'স থিাি থেট পামেন  থেইি উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ক্ত মেি। এর িেয িি থশষ পযনন্ত 
িটমরখার থরি পমের সামে থিে এমর এেং থিে অ্িামরও'র িটমরখার সংমযাগ স্থাপর্ েরা।  
  
ফাউমেশমর্র অ্েযািি অ্েনায়মর্র মভমত্ত িি োমফমিা থেমে থরামচোর পযনন্ত এম্পায়ার থেট 
থেইমির উন্নয়র্ এেং র্ায়ািা গমজন  েমিরঙ্গর্ মভমত্তে মেমর্াদমর্র সুমযাগ ো়োমি মর্উইয়েন  
অ্ঙ্গরামজয 23 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিামরর মেমর্ময়াগ।  
  
রালফ বি. উইলির্ জবুর্য়র ফাউম্বেের্ িম্পম্বকন : রািফ মস. উইিসর্ জমুর্য়র ফাউমেশর্ িি 
এেটি অ্র্ুদার্ প্রদার্োরী সংস্থা যা মূিি দমেণ-পেূন মমমশগার্ এেং পমিম মর্উইয়মেন র মার্ুমষর 
উন্নি জীের্যাোর জর্য থটেসই মেমর্ময়ামগর িমেয মর্মেমদি। দ'ুটি থেেই রািফ মস. উইিসর্ 
জমুর্য়মরর মর্জ শির থডেময়ট এেং েৃিত্তর োমফমিার ো িার োমফমিা মেিস থভাটামিোমরর 
স্থামর্র প্রমি িার অ্র্ুরামগর প্রমিফির্। মমঃ উইিসর্ 2014 সামি মৃিুযর আমগ িার সম্পমত্তর 
এেটি উমেখমযাগয অ্ংশ িার র্ামমর ফাউমেশর্মে িিমেি সরেরাি েমর িার মািযমম আজীের্ 
উদারিার থচির্া েজায় রাখমি েযেিার েরার অ্র্ুমরাি জার্ার্। 20 েের সময়োমি 
ফাউমেশমর্র 1.2 মেমিয়র্ ডিার অ্র্ুদার্ প্রদামর্র সেমিা রময়মে, যা 2035 সামির জার্ুয়ামরমি 
থশষ িমে। এই োঠামমা ফাউমেশমর্র প্রভাে িাৎেমর্ে, উমেখমযাগয, পমরমাপমযাগয এেং যারা এ 
সম্পমেন  সেমচময় ভামিাভামে অ্েগি িামদর মািযমম িদারমের েযাপামর উইিসমর্র আোঙ্ক্ষামে 
প্রমিফমিি েমর। আরও িমেযর জর্য http://www.ralphcwilsonjrfoundation.org/ থদখুর্।  
  
থেট পােন স প্রায় 250 টির থেমশ পােন , ঐমিিামসে স্থার্, মেমর্াদর্মিূে থেইি, গিফ থোসন, থোট 
িমঞ্চর স্থার্ এেং আমরা অ্মর্ে মেেুর থদখভাি েমর োমে থযগুমিামি গি েের থরেডন সংখযে 74 
মমমিয়র্ মার্ুষ ভ্রমণ েমরমের্। এই মেমর্াদর্ এিাোগুমিার থযমোমর্াটি সংিান্ত আমরা িমেযর জর্য 
েি েরুর্ 518-474-0456 র্ম্বমর অ্েো মভমজট েরুর্ www.parks.ny.gov, আমামদর সামে 
সংযুক্ত থিার্ Facebook, অ্েো আমামদর ফমিা েরুর্ Instagram এেং Twitter এ।  
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