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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বির্ কাউবিম্বে কোবিটাল বরবিয়র্ স্বাগেম ককম্বের (CAPITAL REGION
WELCOME CENTER) শুভ উম্ববাধর্ ক াষণা করম্বলর্

আঞ্চবলক স্বাগেম ককে স্থার্ীয় ির্ন টর্, ইবেহাস, খাদ্ে এিং িার্ীম্বয়র প্রচার কম্বর
ডাচ কম্বলাবর্য়াল ধাাঁম্বচর স্বাগেম ককম্বে থাকম্বি বর্উ ইয়কন িািাম্বরর স্বাদ্, ওয়াক অি কেম,
ক াটম্বদ্র কখলার মাঠ এিং ইিাম্বরবিভ ির্ন টর্ েথে
কোবিটাল বরবিয়র্ স্বাগেম ককম্বের বি কদ্খা র্াম্বি এখাম্বর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে রররজয়র্ স্বাগতম কেমের শুভ উমবাধর্ ক াষণা েরমের্। স্বাগতম কেেটি,
যার এেটি ঐরতহারিে ডাচ-ধাাঁমচর গঠর্ আরিে রময়মে, উত্তরমুখী যাত্রীমের জর্য েযারিটাে রররজয়মর্র
প্রমেশিথ স্বরূি এেং অ্ঞ্চমের স্থার্ীয় িযনটর্ রশল্প, িমৃদ্ধ ইরতহাি, খােয ও িার্ীময়র প্রচার েমর।
“রর্উ ইয়মেন র অ্থননর্রতে রেোমশর এেটি স্তম্ভ হে িযনটর্, আর এই রশমল্প িুমেৌশেী রেরর্ময়ামগর মাধযমম আমরা
আঞ্চরেে অ্থনর্ীরত উন্নত েরমত এেং এম্পায়ার কেট (Empire State) জুমে স্থার্ীয় আেষনণিমূহমে প্রচার
েরমত আমামের কয অ্িীোর তা কজারোর েররে।” গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্ব র্। “েযারিটাে রররজয়র্ এই
অ্ঞ্চমের িমৃদ্ধ ইরতহাি এেং আন্তজনারতে-মামর্র ভ্রমণ-গন্তেযগুরেমে মূতন েমর এেং আিন্ন েশেগুরেমত
আঞ্চরেে অ্থনর্ীরতমে োাঁে েরমে।”
“রর্উ ইয়মেন র োরুণ িে আেষনণ এেং িণযমে েৃরিমগাচর েরার জর্য আমরা িুমরা কেমট স্বাগতম কেে
োর্ামত রেরর্ময়াগ েররে।” কলম্বের্োি গভর্ন র কোবথ কহাচু ল িম্বলর্। “র্তু র্ েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম
কেে অ্রতরথমের জর্য এেটি প্রমেশিথ রহমিমে োজ েরমে এেং িযনটর্ রশমল্পর প্রচার েরমে, এই এোোর
িমৃদ্ধ ইরতহািমে আরেির্ েরমে এেং এই অ্ঞ্চে এেং িুমরা কেমটর অ্থনর্ীরতমে শরিশােী েরমে।”
অ্যােমেরর্ কথমে প্রায় 15 মাইে েরিমণ, েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেেটি অ্েরস্থত রর্উ ইয়েন কেট থ্রুওময়
অ্মথাররটির (New York State Thruway Authority) রর্উ োরিমমার কিো এোোয় (New Baltimore
Service Area) থ্রুওময় (I-87) এ, এরিট 21B (েেিযারে - রুট 9W) এেং এরিট 21A (োেন শায়ার
কিেশর্/মযাি িাইে িযনন্ত) এর মাঝখামর্। েতন মামর্ প্ররত েের চার রমরেয়র্ মার্ুষ রর্উ োরিমমার কিো
এোো িররেশনর্ েমর, এেং 1962 িামে এটি প্রথম প্ররতষ্ঠার ির ট্রারিে এর িররমাণ কেমে রতর্গুণ হময়মে।

উত্তরমুখী থ্রুওময় ট্রারিে যারা I-87 এ রর্উ োরিমমার কিো এোোর এরিট র্
যাম্পটি রর্মে তারা স্বাগতম
কেেটিমত প্রমেশ েরমত িারমে। হাইওময়র অ্র্য িামশর রর্উ োরিমমার কিো এোো কথমে উত্তরমুখী ট্রারিে
জ্বাোরর্ এেং অ্র্যার্য িুরেধা কিমত থােমে।
েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেমে রময়মে রেমশষভামে-আঞ্চরেে উিাোর্ যা হাডির্ ররভার ভযারে (Hudson
River Valley) এর ইরতহাি এেং প্রােৃ রতে কিৌন্দমযনযর িামথ জরেত, যার মমধয রময়মে রর্উ ইয়েন কেট
েযারিটে (New York State Capitol) এর মত আেষনণ, ঐরতহারিে িারামটাগা করি কোিন (Saratoga
Race Course), এেং কেে জজন (Lake George) অ্ঞ্চে। স্বাগতম কেমে থােমে এেটি রর্উ ইয়েন স্বামের
োজার (Taste NY Market) কযখামর্ েযারিটাে রররজয়র্ এেং কেমটর স্থার্ীয়ভামে উৎিন্ন এেং িংগৃহীত
িণয তু মে ধরা হমে।
থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority) এবিবকউটিভ বডম্বরির মোবথউ কি. বিসম্বকাল
িলম্বলর্, “েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেে এেটি েহুমারত্রে কিোমেে যা অ্রতরথমের েযারিটাে রররজয়মর্র
উেযারিত োাঁচামাে এেং আন্তজনারতে-মামর্র ভ্রমণ গন্তেয িম্পমেন র রশরিত েরমে এেং অ্ঞ্চমের িরররচত খােয
এেং িার্ীয় তু মে ধরমে। কেটজুমে স্বাগতম কেে ততরর েমর িযনটর্ গন্তেযগুরেমে েৃরিমগাচর েরার জর্য
গভর্নর কুওমমার কয স্বপ্ন তা িমথনর্ েরমত কিমর আমরা গরেনত।”
এম্পায়ার কেট বিকাে (Empire State Development) কপ্রবসম্বডি, প্রধার্ বর্িন াহী কমন কেনা এিং
কবমের্ার হাওয়াডন কর্মবি িম্বলর্, “েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেেমত অ্ঞ্চমের িমৃদ্ধ ইরতহাি এেং
ঐরতহয িু টিময় কতাো হমে, িামথ িামথ অ্রতরথমের স্থার্ীয় আেষনণ এেং রর্উ ইয়েন এর স্বাে (Taste NY)
েযেিাগুরেমে িমথনর্ েরমত উৎিারহত েরা হমে।”
কেম্বটর কৃবষ কবমের্ার (State Agriculture Commissioner) বরচাডন এ. িল িম্বলর্, “কেমটর
এতগুরে েুেনান্ত খাোর এেং খােয এেং িার্ীয় উৎিােেমের র্তু র্ েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেমের রর্উ
ইয়েন স্বামের োজামর তু মে ধরমত কিমর আমরা গরেনত। র্তু র্ এই োজার অ্রতরথমের শুধু র্তু র্ িণয েযেহার
কোয়ার িুমযাগই কেয় র্া, েরং র্তু র্ রপ্রয় দ্রেয খুাঁমজ কিমত িাহাযয েমর-- তাজা েুিুমরর খাোমরর িে কথমে
শুরু েমর অ্র্র্য উিহার, যা আমামের িম্প্রোময়র িু দ্র েযেিাগুরের রেোশ এেং িািমেয িহায়তাই েরমে।”
বির্ কাউবির বিধাবর্ক সভািবে ককবভর্ লুইস িম্বলর্, “েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেেটির অ্েস্থার্
হমত কিমর রির্ োউরি গরেনত। স্বাগতম কেেটি এই এোোর োরুর্ খাোর, িার্ীয় এেং হস্তরশল্প তু মে ধমর,
এেং এটি আমামের স্থার্ীয় উৎিােে এেং রশল্পীমের জর্য কযই িািেয এেং অ্থননর্রতে িুমযাগ রর্ময় আিমে তা
কেখার জর্য আরম উন্মুি।”
বর্উ িাবিম্বমার েহম্বরর (Town of New Baltimore) সুিারভাইিার কিে রুম্বসা িম্বলর্, “রর্উ
োরিমমার শহর গরেনত েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেেটিমে জায়গা রেমত কিমর। আমামের কেট এেং কেশ
গোর কিেমর্ েযারিটাে রররজয়মর্র এেটি েী ন িমৃদ্ধ ইরতহাি রময়মে, এেং এই স্বাগতম কেেটির অ্েস্থার্
হওয়ার িুমযাগ কিময় আমরা েৃ তজ্ঞ।”

র্তু র্ েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেেটি রর্উ ইয়েন কেমট িুমেৌশমে অ্েরস্থত 11টি স্বাগতম কেমের
এেটি। িরিম রর্উ ইয়েন (Western New York) এেং কমাহে ভযারে (Mohawk Valley) স্বাগতম
কেেগুরের িাশািারশ েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেে রর্উ ইয়েন কেট থ্রুওময়র িংেমে ো রর্েমট রর্রমনত
তৃ তীয় স্বাগতম কেে। অ্র্য স্বাগতম কেেগুরের অ্েস্থার্ রর্উ ইয়েন শহর, েং আইেযান্ড (Long Island),
েরিণ টিয়ার (Southern Tier), কিন্ট্রাে রর্উ ইয়েন (Central NY), রিিার কেেি (Finger Lakes),
অ্যারিওর্ডযাি (Adirondacks), হাডির্ ভযারে/েযাটরিেি (Hudson Valley/Catskills) এেং উত্তর কেশ
(North Country)। 2018 অ্থনেের (Financial Year, FY) কেট োমজমট রররজয়র্ স্বাগতম কেমের জর্য
অ্থন েরাদ্দ রেে।
প্রায় 11,000 িয়ার রিট েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগতম কেমের োইমরর অ্ংশ র্েশা েরা হময়মে এোোর
প্রাচীর্ ঐরতহারিে ডাচ ঐরতমহযর স্থািমতযর উির রভরত্ত েমর। এর মমধয আমে এেটি রর্েশনর্ কেওয়াে যামত
থােমে রেমশষ-আঞ্চরেে িণয যা এই অ্ঞ্চমের ইরতহাি এেং ঐরতহযমে তু মে ধমর। স্বাগতম কেমে থােমে আরম
রর্উ ইয়েন ভামোোরি (I LOVE NY) ইিামররিভ েুথ কযখামর্ স্থার্ীয় আেষনণ এেং এই অ্ঞ্চমের িযনটর্ গন্তেয
কেখামর্া হমে, এেটি রভরডও ওয়াে, এেং এেটি রর্উ ইয়েন স্বামের োজার কযখামর্ রর্উ ইয়মেন উৎিারেত অ্মর্ে
ধরমর্র িণয িাওয়া যামে।
রর্উ ইয়েন স্বামের োজামর অ্মর্ে ধরমর্র িেয প্রস্তুত িোমের র্াস্তা এেং েযারিটাে রররজয়মর্র চাষী এেং
উৎিােেমের কথমে িাওয়া িণয রেময় োর্ামর্া িুযি, িাোে, িযান্ডউইচ এেং রমরিিহ েুিুমরর খাোমরর র্ার্া
িে িাওয়া যায়। রর্উ ইয়েন স্বামের োজামর অ্মর্ে ধরমর্র িেয োর্ামর্া িোমের র্াস্তা এেং েযারিটাে
রররজয়মর্র চাষী এেং উৎিােেমের কথমে িাওয়া িণয রেময় োর্ামর্া িুযি, িাোে, িযান্ডউইচ এেং রমরিিহ
েুিুমরর খাোমরর র্ার্া িে িাওয়া যায়। েতন মার্ কমর্ুয এেং িণযতারেো কেখমত িাওয়া যামে এখামর্। রর্উ
ইয়েন স্বামের োজার কখাো থােমে িোে 7টা কথমে িন্ধ্যা 7টা িযনন্ত, িপ্তামহ িাত রের্।
র্তু র্ স্বাগতম কেেটির েরহরািমর্ রময়মে এেটি মরর োইমরর িামেন র মত এেটি িররমেশ, কযখামর্ থােমে
স্থার্ীয় িণযিহ েৃ ষেমের োজার এেং িিীমতর থীমম িাজামর্া রশশুমের কখোর মাঠ, অ্ঞ্চমের েহুিংখযে
রথময়টার এেং িারিরমনং আটনি কেমের প্ররত র্জর।
র্তু র্ স্বাগতম কেেটি শরিমত কর্তৃ ত্ব এেং িররমেশোন্ধ্ে র্েশা (Leadership in Energy and
Environmental Design) এর র্েশা িূচে এর িামথ িিরত করমখ োর্ামর্া হময়মে এেং এমত রময়মে কিৌর
িযামর্ে, উচ্চ গরতর ইমেেরট্রে যার্োহর্ চাজন েরার কেশর্, েৃরির িারর্ েযেস্থাির্া, প্রােৃ রতে আমোর উন্নত
েযেহার, এেং শরি িঞ্চায়ে রর্মনাণ উিেরণ।
2011 িামে িে িাওয়ার ির কথমে, গভর্নর কুওমমা িুমরা রর্উ ইয়েন কেটজুমে িযনটর্ রশমল্প অ্ভূ তিূেন
রেরর্ময়াগ েমরমের্, যার িমে ঐরতহারিে মাত্রায় অ্রতরথ এেং িরািরর খরচ কেখা কগমে। গত েের রর্উ
ইয়মেন করেডন িংখযে 243.8 রমরেয়র্ িযনটে আমি যারা 67.6 রমরেয়র্ ডোর খরচ েমরমে, যা টার্া চতু থন
েেমরর মত িেনমমাট 100 রেরেয়র্ ডোমরর অ্থননর্রতে প্রভাে কিমে। োরষনে 938,800 চাকুরী িমথনর্ েমর
িযনটর্ এখর্ কেমটর তৃ তীয় েৃহত্তম চাকুরীোতা।

2017 িামে েযারিটাে রররজয়র্ স্বাগত জারর্ময়মে 19 রমরেয়র্ অ্রতরথমে, যা 2011 িামের তু ের্ায় 15
শতাংশ কেরশ। 2017 িামে এই অ্ঞ্চমের অ্রতরথরা িরািরর খরচ েমরমে িমেনাচ্চ 2.8 রেরেয়র্ ডোর, যা
2011 িামের তু ের্ায় 22 শতাংশ কেরশ, এই রশল্প িমরথনত চােররর িংখযা 51,775।
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