
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
সসাম্বমাস সম্বেলম্বর্ (SOMOS CONFERENCE) গভর্নর কুউম্বমা এিং গভর্নর ভাসকুম্ব়েস, বর্উ 
ই়েকন  সেট এিং পমু্ব়েম্ব ন্ া বরম্বকার মম্বযে র্্ুর্ সমবি্ পর্নটর্ অংেীদাবরম্বের স াষণা বদম্ব়েম্বের্  

  
গ্রীম্বে বর্উ ই়েকন  সেম্বট এিং েীম্ব্ পমু্ব়েম্ব ন্ া বরম্বকা়ে ভ্রমণ িৃবি করার উম্বেম্বেে অংেীদাবরে  

  
গভর্নর এোড়াও পমু্ব়েম্ব ন্ া বরকার্ চকম্বলট উৎপাদকম্বদরম্বক বর্উ ই়েকন  সেম্বট সম্প্রসাবর্ হিারও 

স াষণা সদর্  
  

গভর্নর কুউম্বমা 2019 সাম্বলর পমু্ব়েম্ব ন্ া বরম্বকা সসাম্বমাস সম্বেলম্বর্ স াষণা বদম্বলর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা এবং পুম়েম ন্ া ররম ার গভর্নর ও়োন্ডা ভাসকুম়েস আজ রর্উ ই়ে ন  স্টেট 
এবং পুম়েম ন্ া ররম ার মমযয এ টি র্্ুর্, সমরি্ পর্নটর্ অ্ংশীদাররত্ব স্ট াষণা  মরমের্ র্া এই 
দমুটা স্থামর্ ভ্রমণ বৃরি  রার উমেমশয উভ়ে স্থামর্র জর্রি়ে আ ষনণী়ে স্থার্গুম াম  ্ুম  যরমব। 
উভ়ে গভর্নর আগামী বেমরর মমযয ির্টি গন্তমবয পারস্পারর  ভ্রমণম  উন্নী্  রার উমেমশয 
স্টেমটর সংস্থার্গুম াম  পররচার ্  রমবর্। গভর্নর কুউমমা আরও স্ট াষণা রদম়েমের্ স্টর্  যাররবী়ে 
অ্ঞ্চম র শীষনস্থার্ী়ে চম াম ট িস্তু্ ার  এবং দী ন া স্থা়েী পুম়েম ন্ া রর ার্ এবং স্ট ারমরর্ ার্ 
ব্র্যান্ড চম াম ট  মটন স (Chocolate Cortés) রর্উ ই়ে ন  স্টেমট এটির স্টরম্াোঁরা সংক্রান্ত যারণা 
চম াবার  মটন স (Chocobar Cortés)-এর মাযযমম সম্প্রসারর্ হমব। গভর্নর সার্ হু়োমর্ 2019 
সাম র স্টসামমাস সমে মর্ এই দমুটা স্ট াষণা স্টদর্।  
  
"রর্উ ই়ে ন  পুম়েম ন্ া ররম ার সামে বর ষ্ঠ অ্েননর্র্  এবং সাংসৃ্কর্  বন্ধর্ বজা়ে রামে, এবং এই 
র্্ুর্ অ্ংশীদাররত্ব এ টি সমরি্ রবপণর্ িচারারভর্ামর্র মাযযমম উভম়ের পর্নটর্ রশল্পম  শরিশা ী 
 রার পাশাপারশ এই স্টেট এবং দ্বীমপর রবদযমার্ স   র েুর সদ্বযবহার  রমব," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "হাররম র্ মারর়োর পরব্ী সমম়ে, রর্উ ই়ে ন  এই দ্বীমপ আমামদর ভাই ও স্টবার্মদর সামে 
 াোঁময  াোঁয রমর ম়ে দাোঁর়িম়েরে  এবং এই র্্ুর্ অ্ংশীদাররত্ব পুম়েম ন্ া ররম ার জর্গমণর জর্য 
আমামদর চ মার্ অ্ঙ্গী ামরর সবনমশষ উদাহরণ।"  
  
গভর্নর ও়োন্ডা ভাসকুম্ব়েস গাম্বসনড িম্বলর্, "রর্উ ই়ে ন  স্টেট গ্ দইু বের যমর পুম়েম ন্ া ররম ার 
পুর্রুিার রবষম়ে অ্রবচ  অ্ঙ্গী ার স্টদরেম়েমে। রর্উ ই়ে ন  এবং পুম়েম ন্ া ররম ার মযয ার শরিশা ী 
অ্ংশীদাররমত্বর স্টেমে আজম র এই স্ট াষণা আমর টি মাই ফ   রহমসমব রচরি্ হ । এই 
পারস্পরর   াভজর্  পর্নটর্ রবপণর্ উমদযাগ গম়ি স্ট্া ার জর্য আমরা ি্যাশা়ে রম়েরে এবং 



 

 

পুর্রুিার ও োর্ উমদযামগর জর্য পুম়েম ন্ া ররম ার রদম  রর্উ ই়ে ন  স্টেমটর পররচার ্  মন ামন্ডর 
জর্য আমরা অ্্যন্ত  ৃ্জ্ঞ।"  
  
গভর্নর কুউমমার স্টর্্ৃমত্ব, রর্উ ই়ে ন  স্টেমটর পর্নটর্ র্্ুর্ উচ্চ্া়ে স্টপ োঁমেমে, র্া স্টর  ন  পররমাণ 
253 রমর ়ের্ ভ্রমণ ারীম  স্বাগ্ জারর্ম়েমে র্ারা 2018 সাম  িা়ে 72 রবর ়ের্ মার ন র্   ার 
বয়ে  মরমে। এটি পর পর পাোঁচ বের যমর 100 রবর ়ের্ মার ন র্   ামররও স্টবরশ অ্ভূ্পূবন 
অ্েননর্র্  িভাব অ্জন র্  মরমে। স্টেমটর ্ৃ্ী়ে বহৃত্তম  মনসংস্থার্সৃরি ারী রহমসমব, অ্ব াশ এবং 
আর্মে়ে্া রশল্প 957,000টিরও স্টবরশ  মনসংস্থার্ অ্েবা রর্উ ই়ে ন  স্টেমটর 10টির মমযয এ টি 
চা ররর বযবস্থা  মর। পর্নটর্ পুম়েম ন্ া ররম ার রজর রপর 6 শ্াংমশর ির্রর্রযত্ব  মর। পর্নটর্ 
পুম়েম ন্ া ররম ার 6 রবর ়ের্ মার ন র্   ামরর এ টি রশল্প,স্টর্টি 70,000-এরও স্টবরশ  মনসংস্থামর্র 
বযবস্থা  মর।  
  
সচাম্বকািার সকাম্বটন স এর পবরচালক কাম্বলনাস সকাম্বটন স িম্বলর্, "চম াবার স্ট ামটন মসর িযার্ অ্বস্থার্ 
সার্ হু়োমর্র বাইমর রর্উ ই়ে ন  রসটিম্ আমামদর সবনিেম অ্বস্থার্ উন্মুি  রম্ স্টপমর আমরা 
েুব উৎফুল্ল স্টবায  ররে। আমরা আমামদর চম াম মটর সামে স্টবম়ি ওঠা পুম়েম ন্ া ররম া এবং 
স্ট ারমরর্ ার্  রমউরর্টির এ  অ্র্য্ম দগুন, ব্র্ঙ্কসম  স্টবমে রর্ম়েরে। আমরা আমামদর চম াম মটর 
স্বাদ, আমামদর সংসৃ্কর্র ঐশ্বর্ন,  যাররবী়ে অ্ঞ্চম র উষ্ণ্া রর্ম়ে শহরম  উদ্বিু  রার ি্যাশা 
 রর।"  
  
চম াবার রর্উ ই়ে ন  রসটি (Chocobar NYC) র্ামম চম াবার স্ট ামটন স (Chocobar Cortés) 
রর্উ ই়ে ন  রসটির মট হযামভর্ (Mott Haven)-এ এ টি চ ম ট স্টরেুমরন্ট, বার, এবং  রফ শপ 
েু মব, র্া 100-রও স্টবরশ  মনসংস্থামর্র সৃরি বা বযবস্থা  রমব। চম াবার স্ট ামটন স হাররম র্ 
মারর়োর পর রর্উ ই়ে ন  স্টেমট শুরু হম্ র্াও়ো িেম পুম়েম ন্ া রর ার্ বযবসা ির্ষ্ঠার্, এবং 
এটির চা ু হও়ো রর্উ ই়ে ন  স্টেমটর সামে দ্বীপটির শি সংমর্াগম  ্ুম  যমর। এম্পা়োর স্টেট 
উন্ন়ের্ (Empire State Development, ESD)-এর সহমর্াগী ির্ষ্ঠার্ রর্উই়ে ন  েম্া়ের্ স্টজার্ 
 রমপামরশর্ (New York Empowerment Zone Corporation) এই ি মল্পর জর্য ব্র্ঙ্কমসর 
সামরি  অ্েননর্র্  উন্ন়ের্  রমপামরশমর্র (Bronx Overall Economic Development 
Corporation)  াে স্টেম  300,000 মার ন র্   ামরর ঋণ িদামর্র ি্াব রদম়েমে। এো়িাও ব্র্ঙ্কস 
উমদযাগ  ্ৃন   রবদযুৎ এবং পররমবশ (Bronx Initiative for Energy and Environment)-এর জর্য 
100,000 মার ন র্   ার িদার্  রমব, র্ার ্হরব  রর্উ ই়ে ন  রবদযুৎ  ্ৃন পে (New York 
Power Authority, NYPA)  ্ৃন   িদার্  রা হ়ে। স্টরম্ারাোঁর জর্য জ্বা ারর্-সাশ্র়েী র্ন্ত্রপার্ 
ক্রম়ের উমেমশয ্হরব  বযবহার  রা হমব। চম াবার স্ট ামটন স 2020-এর িীমে চা ু হমব। চ ম ট 
স্ট ামটন স 1929 সাম  ির্রষ্ঠ্ হও়ো এ টি 4্ম িজমন্মর, রবর্-স্টেম  বার চম াম ট উৎপাদর্ 
স্ট াম্পারর্। এটির সদর দপ্তর সার্ হু়োমর্ অ্বরস্থ্।  
  
এম্পা়োর সেট সডম্বভলপম্বমম্বের (ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং সপ্রবসম্বডে ও মম্বর্ার্ী্ প্রযার্ 
বর্িনাহী কমনক ন্ া এবরক সে. গাটন লার িম্বলর্, "রর্উ ই়ে ন  স্টেট পুম়েম ন্ া ররম ার সামে এ টি 
শরিশা ী, পরস্পর- াভজর্  অ্ংশীদাররত্ব বজা়ে রাোর জর্য ির্শ্রুর্বি, এবং আমামদর পর্নটর্ 



 

 

রশল্পম  শরিশা ী ও দী ন া স্থা়েী এ টি পুম়েম ন্ া রর ার্ ব্র্যামন্ডর  মন ান্ডম  এোমর্ স্থাপর্ ারী 
আজম র স্ট াষর্া আমামদর দঢ়ৃ অ্েননর্র্  সম্পম ন র স্টেমে এ টি র্্ুর্ পদমেমপর ির্রর্রযত্ব 
 মর।"  
  
বর্উ ই়েকন  এিং বর্উ োবসন িন্দর ক্ৃন পম্বের (Port Authority) এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর, বরক কটর্ 
িম্বলর্, "আমামদর রবমার্বন্দরগুম ার মাযযমম পুম়েম ন্ া ররম া স্টেম  এবং পুম়েম ন্ া ররম া পর্নন্ত 
সরাসরর ফ্লাইমটর িাচুর্ন, ভ্রমণােীমদর জর্য দ্রু্ ও সহজ িমবশারয ারম  সম্ভব  মর এবং র্া এই 
অ্ঞ্চম র জর্য এ টি অ্েননর্র্  সম্পদ। এই উমদযামগ র্ুি হম্ স্টপমর, পর্নটমর্র উেীপর্ার স্টজাগামর্ 
আমামদর দার়েত্ব পা র্  রম্ স্টপমর এবং হাররম র্ মারর়োর পরব্ীম্ দ্বীমপর পুর্রুিামর সহা়ে্া 
চার ম়ে স্টর্ম্ স্টপমর আমরা গরবন্।"  
  
সমম্বরাপবলটর্ পবরিহর্ ক্ৃন পে (Metropolitan Transportation Authority, MTA)-র সচ়োরমোর্ 
পোট স াম্ব়ে িম্বলর্, "গভর্নর  ্ৃন   এরগম়ে রর্ম়ে র্াও়ো এই িচারারভর্ামর্ অ্ংশিহণ  রম্ স্টপমর 
স্টমমরাপর টর্ পররবহর্  ্ৃন পে গরবন্। আমামদর অ্মর্  িাহ  এবং  মনচারীমদর পুম়েম ন্ া ররম ার 
সামে সংমর্াগ রম়েমে, ফম  ধ্বংমসর হা্ স্টেম  ্ামদর পুর্রুিার র্ের্ এরগম়ে চম মে ্ের্ এই 
সুন্দর দ্বীপম  সহা়ে্া ও রর্উ ই়েম ন  পর্নটমর্র রবপণর্  রার উমেমশয পর্নটর্ম  স্টশ়োর  রা 
এ টি অ্সাযারর্ পির্।"  
  
পমু্ব়েম্ব ন্ া বরম্বকার সমর্নম্বর্ বর্উ ই়েকন  সেম্বটর চলমার্ প্রম্বচষ্টা  
2017 সাম র স্টসমেম্বমর হাররম র্ মারর়োর আ াম্র পমর, গভর্নর কুওমমা পাোঁচবার পুম়েম ন্ া 
ররম াম্ ভ্রমণ  মরমের্ ও অ্ভাবী  রমউরর্টির  ামে জরুরর সংস্থার্ অ্বযাহ্ স্টরমেমের্। ঝম়ির 
অ্র্র্রব মম্ব রর্উ ই়ে ন  এম্পা়োর স্টেট োণ ও পরু্রুিার িমচিা (Empire State Relief and 
Recovery Effort) ির্রষ্ঠ্  মর, র্া পুমরা স্টেমটর 13টি দার্ স্ট ন্দ্র স্টেম   মপমে 4,400 
পযাম ট সাপ্লাই সংিহ  মর রব্রণ  মর। রর্উই়ে ন  স্টেট রবদযুৎ পুর্রুিার ও রি  রস্থর্শী  রমণ 
সহা়ে্ার জর্য শ্ শ্ ইউটির টি  মী ও রবদযুৎ রবমশষজ্ঞ সহ 1,000 এর স্টবরশ  মীম  
স্টমা্াম়ের্  মরমে।  
  
গভর্নমরর স্টর্্ৃমত্ব, রর্উ ই়ে ন  স্টেমটর রর্উ ই়ে ন  শহমর বাস্তুচূয্ হাররম র্ মারর়োর রশ ার 
11,000 এর স্টবরশ বযরির সমেনমর্ িা়ে 13 রমর ়ের্ মার ন র্   ার েরচ  মরমে। ির্শ্রুর্র 
অ্ংশ রহমসমব, 2 রমর ়ের্ মার ন র্   ামরর িােরম  রবরর্ম়োগ অ্ংশীদারী সংস্থাগুম াম্ র্ামব র্ারা 
দুুঃস্থ পুম়েম ন্ া রর ার্মদর  মনসংস্থার্, আবাসর্,   যাণ  াউমের ং ও স্বাস্থযমসবার মম্া িম়োজর্ী়ে 
স্টসবার সামে র্িু  মর। এো়িাও গভর্নর কুওমমা বাস্তুচূয্ পুম়েম ন্ া রর ার্মদর আবাসর্ ও 
 মনসংস্থার্ ্হরবম র জর্য 11 রমর ়ের্ মার ন র্   ামরর ির্শ্রুর্ রদম়েমের্: বাস্তুচূয্ পুম়েম ন্ া 
রর ার্মদর শরিশা ী স্ট স মযামর্জমমন্ট স্টসবা িদামর্র জর্য এ টি 1 রমর ়ের্ মার ন র্   ামরর 
স্টিািাম এবং  ামজর িরশেণ ও রর্ম়োমগর জর্য 10 রমর ়ের্ মার ন র্   ার পর্নন্ত রদমবর্।  
  
পুম়েম ন্ া ররম া র্াম্ আবশয ী়ে স্টফ ামর  সহা়ে্া পা়ে ্ার জর্য গভর্নর কুওমমা ও রর্উ 
ই়েম ন র  ংমিসর্া  ির্রর্রযদ  (New York Congressional Delegation)  াজ  মর র্ামে। 



 

 

2017 সাম , গভর্নর কুওমমা ও পুম়েম ন্ া ররম ার গভর্নর রর াম ন া রমসম া রর্উ ই়েম ন র  ংমিসর্া  
ির্রর্রযদম র সামে এ মে এ টি রবল্ড বযা  স্টবটার মূ যা়ের্ ির্মবদর্ ি াশ  মর। ির্মবদর্টি 
রবরর্ম়োগ িম়োজর্ এমর্ রবমশষ স্টেে রচরি্  মর স্টর্মর্ আবাসর্, পাও়োর রি  এবং 
রস্থর্স্থাপ ্া,  ৃরষ ই্যারদ। জর্ রর্রাপত্তা ও িেম ির্রক্র়ো দম র জর্য 487 রমর ়ের্ মার ন র্ 
  ার এবং দী ন-স্টম়োরদ পুর্রুিার বযবস্থাপর্ার জর্য 9 রবর ়ের্ মার ন র্   ার স্টর্াগ  রার পর 
স্টমাট ্হরব  িম়োজর্ 94.4 রবর ়ের্ মার ন র্   ার।  
  
2018 সাম র স্টসমেম্বর মামস,  ূরণনঝ়ি মারর়োর আ াম্র এ -বের পরূ ন্ ম্, গভর্নর কুওমমা 
এ টি রর্বনাহী আমদমশ সাের  মরর্ র্া  ূরণনঝ়ি মারর়োর রশ ার মৃ্ ও জীরব্মদর ির্ এবং 
পুম়েম ন্ া রর ার্  রমউরর্টির রস্থর্র ির্ সোর্ জারর্ম়ে এ টি র্্ুর্ স্মৃর্মস য ত্ররর জর্য 
সুপাররশ  রম্ এ টি র্্ুর্  ূরণনঝ়ি মারর়ো স্মৃর্মস য  রমশর্ (Hurricane Maria Memorial 
Commission) গঠর্  মর। পাশাপারশ, 2018 সাম র অ্মটাবর মামস গভর্নর কুওমমা FEMA স্ট  
বম র্ পুম়েম ন্ া ররম া  রমউরর্টির স্টজর্ামরটর পরু্ুঃস্থাপর্  মর রদম্।  
  
পুম়েম ন্ া ররম ার জর্য চ মার্ পুর্রুিার ও োণ িমচিার রবষম়ে আরও ্েয জার্ম্, অ্র্ুিহ  মর 
গভর্নমরর পুম়েম ন্ া ররম ার জর্য এম্পা়োর স্টেট োণ এবং পুর্রুিার উমদযাগ (Empire State 
Relief and Recovery Effort for Puerto Rico) এবং মার ন র্ র্ুিরামের ভারজন র্ আই যামন্ডর 
ওম়েবমপইজ পররদশনর্  রুর্।  
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