
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 9/30/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল লুবিম্বর্ট NY অোক্সিম্বলটর প্রবিম্ব াবগিার রাউন্ড 4 এর বিজয়ীম্বের র্াি 

শ্ াষণা কম্বরম্বের্  

  

বপ্রঅোক্ট শ্টকম্বর্ালক্সজসম্বক (PreAct Technologies) ে়ীষ ন সম্মার্ প্রোর্ করা  ম্বযম্বে 

এিং 1 বিবলযর্ িাবকনর্ ডলার প্রোর্ করা  ম্বযম্বে বিবর্ম্বযাম্বগ; আম্বরা চারটট সংস্থা 

ফম্বলা-অর্ অি নাযর্ বিবর্ম্বযাগ প্রাপ্ত  ম্বযম্বে  

  

10 জার্ুযার়ী, 2022 প নন্ত অপটটি, শ্ফাম্বটাবর্কস এিং ইম্বিক্সজং প্রবিম্ব াবগিার রাউন্ড 

5 এর জর্ে এখর্ আম্বিের্ গ্র ণ করা  ম্বে  

  

NYS এর এই বিবর্ম্বযাগ "বফঙ্গার শ্লকস ফরওযাডন’" এর পবরপূরক -  া সিাজগুবলম্বক 

পুর্রুজ্জ়ীবিি করার ও অি ননর্বিক প্রিৃক্সির জর্ে এই অঞ্চম্বলর বিস্িৃি শ্কৌেল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থিঅ্যাক্ট হেক্নর্ালজজসনক্ লুথিনর্ে NY অ্পটেক্স, হ ানোথর্ক্স এবং 

ইনিজজং স্টােনআপ এজক্সলানরের িথিন াথগিার 4 রাউনের থবজয়ী থ সানব হ াষণা ক্নরনের্। 

হপােনলযাে, ওনরগনর্ অ্বথিি থিঅ্যাক্ট হেক্নর্ালজজস লুথিনর্ে  াইর্ালস 2021 এ "হক্াম্পাথর্ 

অ্  দ্য ইযার" পুরস্কার হপনযনে,  া ভাচুনযাথল অ্র্ুটিি  নযথেল এবং অ্পটেক্ার দ্বারা স্পর্সর 

ক্রা  নযথেল, পূনব ন  ার র্াি থেল দ্য অ্পটেক্যাল হসাসাইটে। থ ঙ্গার হলক্স  রওযার্ন 

আপনস্টে থরভাইোলাইনজশর্ ইথর্থশনযটেনভর িাধ্যনি সংিাটে থর্উ ইযক্ন হস্টে হিনক্ 

থবথর্নযানগর জর্য 1 থিথলযর্ িাথক্নর্ র্লার পানব। পুরষ্কানরর িনযাজর্ অ্র্ু ায়ী, িথিন াথগিার 

সিস্ত থবজয়ীনক্ অ্ন্তি পরবিী 18 িানসর জর্য রনচস্টানর িানদ্র জিযক্লাপ িাপর্ ক্রার 

জর্য িথিশ্রুথিবদ্ধ  নি  নব। থিঅ্যাক্ট হেক্নর্ালজজস থর্উ ইযক্ন রানজয উৎপাদ্র্ িথিিা 

ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্নরনে।  

  

লুথিনর্ে NY,  া হর্ক্সেক্প নস (NextCorps) দ্বারা পথরচাথলি  য, অ্থিক্স, হ ানোথর্ক্স এবং 

ইনিজজং (OPI) সক্ষি ি ুজি আনে এির্ উদ়্ীযিার্ হক্াম্পাথর্গুথলর জর্য থবনের সব হচনয বড় 

বযবসার এজক্সলানরের।  

  

"লুথিনর্ে NY এর থবথর্নযাগ অ্পটেক্স, হ ানোথর্ক্স এবং ইনিজজংনয থবেবযাপ়ী হর্িা থ সানব থর্উ 

ইযনক্নর স্বািন্ত্র্য বজায রাখার িথিশ্রুথি িথি থলি ক্নর," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। "আিানদ্র 

রাজয OPI-হি হবৌজদ্ধক্ সম্পথির বাথণজজযক়্ীক্রনণর জর্য এক্ জাথিয হর্িা, এবং এই থবজয়ী 
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সংিাগুথল থ ঙ্গার হলনক্র OPI থশনল্পর থবক্ানশর হক্ষনে আনরা অ্বদ্ার্ রাখনব এবং এই 

অ্ঞ্চনলর অ্ি নর়্ীথিনক্ এথগনয থর্নয  ানব।"  

  

থিঅ্যাক্ট হেক্র্লজজস এর লক্ষয সং ষ ন এড়ানর্ার বযবিা এবং সজিয থর্রাপিা ি ুজির িনধ্য 

বযবধ্ার্ দ্রূ ক্রা। এর ে্রুনসন্স হসন্সরগুথল গাথড়র আসর্গুথলর হক্ৌথণক্ভানব সথরনয হদ্ওযা 

সম্ভব ক্নর, আনরা আনগ এযারবযাগগুথল ক্ানজ লাগায, এবং আ াি এবং িিুৃয বযাপক্ভানব 

হ্রাস ক্রার জর্য দ্ ু নের্ার টিক্ আনগ গাথড়র সাসনপর্শর্ িুনল হদ্য। থসনস্টিটে দ্রুি রার্ার, 

আল্রাসাউে এবং ক্যানিরার িনিা সিস্ত স্বল্প পথরসনরর হসন্সরগুথল িথিিাপর্ ক্রনব - এক্টে 

30 থবথলযর্/বেনরর বাজার -  া ADAS, থর্নজ গাথড় চালানর্া এবং সুথবধ্ার ববথশষ্ট্যগুথলর জর্য 

বযবহৃি  য।  

  

বপ্রঅোক্ট শ্টকম্বর্ালক্সজম্বসর বসইও পল ক্সিস িম্বলর্, "অ্িযন্ত থর্থদ্নষ্ট্ অ্পটেক্স এবং 

হ ানোথর্ক্স ইজিথর্যাথরং িথিভা থর্নযানগ সা া য ক্রার জর্য, আিানদ্র অ্র্র্য ক্যানিরাগুথল 

বিথর ক্রনি পানর এির্ িার়্ীয সংিাগুথল খুুঁনজ হপনি এবং সব হক্ষনে আিানদ্র বযবসাথযক্ 

জিযাক্লাপনক্ পথরিাজজনি ক্রনি স াযিা ক্রার সানি লুথিনর্ে NY-হি আিানদ্র জিযক্লাপ 

িাপর্ ক্রার সুথবধ্াগুথল আিানদ্র ক্ানে িুনল ধ্নরনে। আথি এর হচনয ভানলা এক্টে 

এজক্সলানরের হিাগ্রাি ক্ল্পর্া ক্রনি পাথর র্া।"  

  

থিন্সের্, NJ-হি অ্বথিি অ্যােলুক্া হেক্নর্ালজজস আউেস্টযাজেং গ্রযাজনুযে অ্যাওযার্ন এবং 

 নলা-অ্র্ ইর্নভস্টনিনে 400,000 িাপ্ত  য। এটের ওযযারনলস স্মােন গ্লাস থসনস্টি -  া স্বচ্ছ 

হসৌর ি ুজি বযব ার ক্নর আল্রাভানযানলে (UV) আনলানক্ থবদ্ুযনি রূপান্তথরি ক্রনি 

থর্থদ্নষ্ট্ভানব এবং দ্ক্ষিার সানি - িা ভবনর্র শজির বযব ার 40% প নন্ত ক্থিনয থদ্নি পানর 

এবং উনেখন াগযভানব বাথসন্দানদ্র আরাি এবং উি্পাদ্র্শ়ীলিা বাড়ায। দ্ুটে িযাসাচুনসেনসর 

সংিা, হিনসার্াইর্ (হসািারথভল, MA) এবং র্াইনর্াক্াথর্নযা (হক্িথিজ, MA) থবথশষ্ট্ স্নািক্ 

পুরস্কার অ্জনর্ ক্নর এবং িনিযনক্ 250,000 িাথক্নর্ র্লার িাপ্ত  য। হিনসার্াইর্ এক্টে র্িুর্ 

ধ্রনর্র পাওযার হজর্ানরের বিথর ক্রনে  া জ্বালার়্ীনক্ আনলার িাধ্যনি থবদ্ুযনি রূপান্তর ক্নর। 

হজর্ানরেরটে থর্:শনে ক্াজ ক্নর এবং এর হক্ার্ চলর্শ়ীল অ্ংশ হর্ই, হ  হক্ার্ জ্বালাথর্নি 

ক্াজ ক্নর এবং এর থলথিযাি আযর্ বযাোথরর হচনয 10 গুণ হবথশ শজির  র্ত্ব আনে। 

র্াইনর্াক্াথর্নযার থভরযাক্  ল িিি ক্া -হলস, ক্থিনি পথরধ্ার্ন াগয ি ুজি  া ইেরা-

আেনাথরযাল লাইনর্র িি থর্ভুনলিার সানি BP এর সরাসথর, ব়ীে-েু-থবে পথরিাপ িদ্ার্ ক্নর। 

রনচষ্ট্ার থর্উ ইযনক্নর আউল অ্নোর্িাস ইনিজজং অ্র্ানরবল অ্যাথচভনিে এবং অ্ি নাযর্ বাবদ্ 

200,000 িাথক্নর্ র্লার িাপ্ত  য। এর হপনেে ক্রা 3D িাি নাল হরিার HD িাি নাল ইনিজজং 

িদ্ার্ ক্নর থর্ুঁখুি হরর্জজং স ,  া LiDAR এর হচনয 200x হবথশ হরনজাথলউশর্ এবং ক্লাউর্ 

হর্জন্সটের উন্নথির িথিথর্থধ্ত্ব ক্নর।  

  

OPI থশল্প এবং হভঞ্চার ক্যাথপোথলস্ট ক্থিউথর্টের থবচারক্নদ্র এক্টে পযানর্ল িানদ্র 

বযবসাথযক্ থপনচর উপর থভথি ক্নর অ্ংশগ্র ণক্ার়ী সংিাগুথলনক্ হস্কার ক্রার পর আজ 

থবথর্নযাগগুথল িদ্ার্ ক্রা  নযথেল। ভাচুনযাল ইনভনে 500-রও হবথশ অ্ংশগ্র ণক্ার়ীরা িানদ্র 

পেনন্দর সংিানক্ হভাে হদ্ওযারও সুন াগ হপনযথেনলর্। হলযার হিটরক্স ইর্ক্নপ নানরনের্ (Layer 
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Metrics, Inc.) অ্থড়নযন্স চনযনসর 10,000 িাথক্নর্ র্লার িাযি  য থর্ি নানণর সিয হলযার-বাই-

হলযার, আংথশক্ অ্খণ্ডিা িিযথযি ক্নর থর্ভনরন াগয ধ্ািু সংন াজর্ উৎপাদ্র্ সক্ষি ক্রনে।  

  

শ্লযার শ্িটিি ইর্কম্বপ নাম্বরম্বটম্বডর বসইও শ্েযার িারবফ িম্বলর্, "লুথিনর্ে আিানদ্র 

িার়্ীয বাস্তুিনন্ত্র্র সানি সিন্বয িাপর্, ইজিথর্যাথরং এবং হর্নভলপনিে স াযিার অ্যানক্সস, 

িূল ক্িী সর্ািক্রণ, হক্ৌশলগুথলর সানি সংন াগ িাপর্, বাজানরর িার্ অ্জনর্ এবং রাজস্ব 

থর্নয আসনি সা া য ক্নরনে।"  

  

িথিিার পর হিনক্ লুথিনর্ে NY 41-টে স্টােনআনপ 12.4 থিথলযর্ িাথক্নর্ র্লার থবথর্নযাগ 

ক্নরনে। হপােনন াথলওনি িাক্া সংিাগুথল থিনল এখর্ 350 থিথলযর্ িাথক্নর্ র্লানররও হবথশ 

হিাে সম্পদ্ ভাগ ক্নর। থবথর্নযানগ আর্ুিাথর্ক্ 1.5 হিনক্ 2 গুণ থরোর্ ন িদ্ানর্র পাশাপাথশ, 

অ্নর্ক্ সংিা হরানচস্টার অ্ঞ্চনল িাথক্নর্ অ্পানরশর্ বা গনবষণা ও উৎপাদ্নর্র থক্েু থদ্ক্ 

িথিিা ক্রনে,  ার  নল 150-টে চাক্থর বিথর  নযনে (100-টে পূণ নক্াল়ীর্ এবং 20-টে চুজির 

অ্ধ়্ীনর্ পদ্), দ্ুটে সংিার হিনক্ অ্দ্রূ ভথবষযনি আনরা 120-টে চাক্থর বিথর  নব বনল আশা 

ক্রা  নচ্ছ।  

  

ড: সুজািা রািার্ুজর্, িেিস্থাপর্া পবরচালক, লুবিম্বর্ট NY, িম্বলর্, "লুথিনর্ে NY থবে 

জনুড় সংিাগুথলনক্ থ ঙ্গার হলক্স অ্ঞ্চনল থর্নয আসনে  ানি িারা িানদ্র বযবসা এবং 

ি ুজিনক্ আরও উন্নি ক্রার জর্য আিানদ্র ক্ানে হ  সিদৃ্ধ সংিার্ আনে িা ক্ানজ লাগানি 

পানর। এই বাস্তুিন্ত্র্ িানদ্র এক্ িাথক্নর্ উপথিথি িথিিা ক্রার আক্াঙ্ক্ষা এবং িারা হ  থশনল্প 

ক্াজ ক্নর িানি ববথেক্ উপথিথির লক্ষযনক্ সিি নর্ ক্নর।"  

  

লুথিনর্ে NY এজক্সলানরের হরানচস্টানর অ্বথিি এবং িথি বের দ্শটে সম্ভাবর্ািয সংিানক্ িার 

েয িানসর হিাগ্রানি অ্ংশগ্র ণ ক্রার জর্য থর্ব নাচর্ ক্নর। এই সিনয, সংিাগুথলনক্ িানদ্র 

ি ুজি এবং বযবসাগুথলনক্ অ্গ্রসর ক্রনি বযাপক্ িথশক্ষণ এবং সংিার্ িদ্ার্ ক্রা  য। এখর্ 

রাউে 5 এর জর্য 10 জার্ুযার়ী, 2022 প নন্ত আনবদ্র্ গ্র ণ ক্রা  নচ্ছ। হক্াথভর্ 19 এর  নল 

 ওযা িথিবন্ধক্িাগুথলর ক্ারনণ, লথুিনর্ে িার অ্ংশগ্র নণর আবশযক্িাগুথল সািিসয 

ক্নরনে। হ  দ্লগুথল েয িানসর হিাগ্রানির জর্য রনচস্টানর শার়ীথরক্ভানব অ্বথিি ক্রনি 

পানর িারা 2022 সানলর এথিল িানস হিাগ্রাি শুরু  ওযার পনর 100,000 িাথক্নর্ র্লার অ্ি নাযর্ 

পানব। ভ্রিণ এবং থভসার স়ীিাবদ্ধিার ক্ারনণ হ  দ্লগুথল হরানচস্টানর অ্বথিি  নি পারনব র্া 

িারা হিাগ্রাি শুরু  ওযার সিয 50,000 িাথক্নর্ র্লার অ্ি নাযর্ পানব এবং অ্থিথরি 50,000 

িাথক্নর্ র্লার পানব  া বযব ার ক্রনি  নব থ ঙ্গার হলক্ অ্ঞ্চনলর সংিার্গুথল ক্ানজ লাগানি 

এজক্সলানরেনর িানদ্র িাক্ার সিনয।  

  

গি বেনরর থবজয়ী, সার্নর্র্থসটে (SunDensity), হরানচস্টানর িার পাইলে,  াই-হেক্ থর্ি নাণ 

হক্ন্দ্র িথিিা ক্রার জর্য অ্ঙ্গ়ীক্ার ক্নরনে,  া 60-টে চাক্থর সটৃষ্ট্ ক্রনব বনল আশা ক্রা  য।  

  

এম্পাযার শ্েট শ্ডম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development) বচফ অপাম্বরটটং 

অবফসার এিং একক্সজবকউটটভ শ্ডপুটট কবিের্ার শ্কবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, "লুথিনর্ে NY 

এর উদ্ভাবর়্ী িথিন াথগিা এবং হক্ৌশলগি থবথর্নযাগ অ্পটেক্স, হ ানোথর্ক্স এবং ইনিজজং 



থশনল্প থর্উ ইযক্ন রানজযর ববথেক্ হর্িৃত্বনক্ শজিশাল়ী ক্রনে -  ার জর্য দ্ায়ী এই উচ্চ-ি ুজির 

হসক্টনর সংখযাল ু এবং িথ লা উনদ্যািানদ্র জর্য বিথর ক্রা চিৎক্ার সুন াগ। চিুি ন রাউে 

হজিার জর্য থিঅ্যাক্ট হেক্নর্ালজজসনক্ অ্থভর্ন্দর্ এবং আিরা থ ঙ্গার হলক্স অ্ঞ্চনলর 

িিবধ্ নিার্ OPI  ানবর উপর এই অ্গ্রগথিশ়ীল সংিাগুথলর িভাব থক্  নব িা হদ্খার জর্য 

উন্মুখ।"  

  

রাজে বসম্বর্টর শ্জম্বরবি কুবর্ িম্বলর্, "আিানদ্র অ্ঞ্চনলর িথি গভর্ নর হ াচুনলর 

অ্ঙ্গ়ীক্ারবদ্ধিা এবং লথুিনর্ে NY এর স্টােন আপ অ্যাজক্সলানরের িথিন াথগিার িনিা ক্ি নসূচ়ীর 

জর্য রনচস্টার অ্পটেক্স, হ ানোথর্ক্স এবং ইনিজজং এ অ্গ্রণ়ী িাক্নব। আিানদ্র অ্ঞ্চনল 

থবথর্নযাগ উদ্ভাবর্নক্ উৎসাথ ি ক্রনব এবং আরও অ্ি ননর্থিক্ উন্নযনর্র থদ্নক্ পথরচাথলি 

ক্রনব। আিরা থিঅ্যাক্ট হেক্নর্ালজজসনক্ আিানদ্র সম্প্রদ্ানযর স্বাগি জার্ানি হপনর 

উচ্ছাথসি এবং িানদ্র দ়্ী ননিযাদ়্ী সা লয হদ্খার জর্য উন্মুখ।"  

  

রাজে সংসম্বের সেসে  োবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "লুথিনর্ে থর্উ ইযক্ন লাইটেং অ্যাওযানর্নর 

আজনক্র চিুি ন রাউনের থবজয়ীনদ্র অ্থভর্ন্দর্। আথি জাথর্ হ  আজনক্র থবজয়ীরা এবং 

িানদ্র উনদ্যািা িনর্াভাব এির্ িক্ল্প বিথর ক্রনব  া আিানদ্র রাজয ও জাথির জর্য চাক্থর 

এবং অ্ি ননর্থিক্ িবজৃদ্ধর ভথবষযৎ িদ্ার্ ক্রনব। এই পুরস্কার আিানদ্র পথরবানরর উজ্জ্বল 

ভথবষযৎ গড়নি সা া য ক্নর।"  

  

ির্ম্বরা কাউবের একক্সজবকউটটভ অোডাি শ্িম্বলা িম্বলর্, "লুথিনর্ে NY উনদ্যাগ আিানদ্র 

উচ্চ-ি ুজির অ্পটেক্স, হ ানোথর্ক্স এবং ইনিজজং থশনল্প গুরুত্বপূণ ন বজৃদ্ধ  োয। আজ হ াথষি 

রাউে 4 এর থবজয়ীরা আরও িিাণ ক্নর হ  ির্নরা ক্াউথে আনলা-থভথিক্ পণয ও পথরনষবার 

খানি ববথেক্ হর্িা  নি িস্তুি। আথি গভর্ নর হ াচুল, এবং এম্পাযার হস্টে হর্নভলপনিে 

আিানদ্র অ্ঞ্চনলর সম্ভাবর্ায থবথর্নযানগর জর্য ধ্র্যবাদ্ জার্াই এবং থিঅ্যাক্ট হেক্র্লজজস, 

অ্যােলুক্া হেক্র্লজজস, হিনসার্াইর্, র্াইনর্াক্াথর্নও এবং আউল অ্নোর্িাসনক্ অ্থভর্ন্দর্ 

জার্াই।"  

  

অপটটকার প্রধার্ বর্ি না ়ী আবধকাবরক এবলজাম্বিি শ্রাগার্ িম্বলর্, "আিরা স্পন্সর 

থ নসনব লুথিনর্ে NY এর  াইর্াল িথিন াথগিায অ্ংশগ্র ণ ক্রনি হপনর উচ্ছ্বথসি থেলাি। 

এটে অ্পটেক্স এবং হ ানোথর্ক্স সম্প্রদ্ানযর জর্য এক্টে গুরুত্বপূণ ন হিাগ্রাি, এবং OPI-হি 

অ্থভর্বত্বনক্ সিি নর্ ক্রা অ্পটেক্ার জর্য এক্টে িধ্ার্ অ্গ্রাথধ্ক্ার।"  

  

লুথিনর্ে NY সম্পনক্ন আনরা িনিযর জর্য, Luminate.org এ  ার্।  

  

হর্ক্সেক্প নস সম্পনক্ন আনরা িনিযর জর্য, NextCorps.org এ  ার্।  

  

বফঙ্গার শ্লকস ফরওযাডনম্বক ত্বরাবিি করা  

আজনক্র হ াষণা "থ ঙ্গার হলক্স  রওযার্ন" এর পথরপরূক্,  া শজিশাল়ী অ্ি ননর্থিক্ িবজৃদ্ধ ও 

সািাজজক্ উন্নযনর্র জর্য এই অ্ঞ্চনলর থবস্িৃি ব্লুথিে। এই অ্ঞ্চল এখর্ আপনস্টে 

পুর্রুজ্জ়ীথবিক্রণ উনদ্যানগর িাধ্যনি 500 থিথলযর্ িাথক্নর্ র্লানরর হস্টনের থবথর্নযাগ থদ্নয 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=91048fb6-ce9fb76b-91067683-0cc47aa8c6e0-a5d98c0167b61aed&q=1&e=e246d7f7-11fa-4fa2-80fe-4cd87313c8ab&u=https%3A%2F%2Fluminate.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3723961d-68b8aec0-37216f28-0cc47aa8c6e0-1dc53bd045bac4a9&q=1&e=e246d7f7-11fa-4fa2-80fe-4cd87313c8ab&u=https%3A%2F%2Fnextcorps.org%2F


থ ঙ্গার হলক্স রাইজজংনক্ ত্বরাথন্বি ক্রনে,  া গভর্ নর কু্ওনিা থর্নসম্বর 2015 এ হ াষণা 

ক্নরথেনলর্। হস্টনের 500 থিথলযর্ িাথক্নর্ র্লানরর থবথর্নযাগ বযজিগি বযবসাগুনলানক্ 2.5 

থবথলযর্ িাথক্নর্ র্লানররও হবশ হবথশ থবথর্নযাগ ক্রনি উৎসাথ ি ক্রনব - এবং এই অ্ঞ্চনলর 

জিা হদ্ওযা পথরক্ল্পর্া অ্র্ু ায়ী 8,200টে প নন্ত র্িুর্ চাক্থরর বযবিা  নব। আনরা িিয এখানর্ 

উপলব্ধ৷  

  

এম্পাযার শ্েট শ্ডম্বভলপম্বিে সম্পম্বকন  

এম্পাযার হস্টে হর্নভলপনিে (Empire State Development, ESD) থর্উ ইযনক্নর িধ্ার্ 

অ্ি ননর্থিক্ উন্নযর্ সংিা। এম্পাযার হস্টে হর্নভলপনিনের (Empire State Development, 

ESD) থিশর্ এক্টে হজারানলা এবং িিবধ্ নিার্ অ্ি নর়্ীথির িচার, র্িুর্ চাক্থরর সটৃষ্ট্ এবং 

অ্ি ননর্থিক্ সুন াগ বিথর, রাজয এবং িার হপৌরসভাগুথলর রাজস্ব বজৃদ্ধ, এবং থিথিশ়ীল এবং 

ববথচেযিয িার়্ীয অ্ি নর়্ীথি অ্জননর্ উৎসাথ ি ক্রা। ঋণ, অ্র্ুদ্ার্, েযাক্স হিথর্ে এবং আথি নক্ 

স াযিার অ্র্যার্য ধ্রণগুথল বযব ার ক্নর, ESD বযজিগি বযবসার থবথর্নযাগ সিৃদ্ধ এবং বজৃদ্ধ 

ক্নর থর্উ ইযক্ন হস্টে জনুড় চাক্র়ী বিথর ক্রনি এবং সিদৃ্ধ সম্প্রদ্াযগুথলনক্ সিি নর্ ক্রনি। 

ESD এোড়াও আঞ্চথলক্ অ্ি ননর্থিক্ উন্নযর্ ক্াউজন্সল এবং হস্টনের বহু-পথরথচি প নের্ িযাে 

"আই লাভ থর্উ ইযক্ন" এর িূল িত্ত্বাবধ্াযক্ িশাসথর্ক্ সংিা। আঞ্চথলক্ পথরষদ্ এবং এম্পাযার 

হস্টে হর্নভলপনিে সম্পনক্ন আরও িনিযর জর্য, https://regionalcouncils.ny.gov এ  ার্।  
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