
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/10/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

িাম্বেম্বলাম্বে রুরাল হর্ার্ ন, ইর্ক. প্রবেষ্ঠিে  ম্বি যা 150ষ্ঠি র্েুর্ কর্ নর্ংস্থার্ তেবর করম্বি 

িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

এই র্েিওয়্োর হেম্বভলপম্বর্ন্ট হর্ন্টাম্বরর জর্ে অবিলম্বে বর্ম্বয়্াগ প্রদার্ শুরু  ম্বি  

  

স্থার্ীয়্ আম্বিদর্কারীম্বদর বদম্বয়্ োাঁকা পদগুম্বলা পূরণ করা  ম্বি ও গম্বে 80,000 েলার 

হিের্ প্রদার্ করা  ম্বি এিং বর্ষ্ঠির েরণািী কবর্উবর্ষ্ঠির র্ধ্ে হিম্বক বর্ম্বয়্াম্বগর প্রম্বেষ্টা 

গ্র ণ করা  ম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে রুরাল হর্ার্ ন, ইর্ক্. (Rural Sourcing, Inc.) - 

থিজজটাল ইজিথর্য়াথরিং এর হেরে হেরের েীষ নস্থার্ীয় প্রথিষ্ঠার্ - িাউর্টাউর্ বারেরলারি এক্টট 

র্েটওয়যার হিরভলপরেন্ট হর্ন্টার স্থাপর্ ক্ররব, ো 150টট র্িুর্ ক্ে নর্িংস্থার্ তিথর ক্ররব। 

স্থার্ীয় আরবের্ক্ারীরের থেরয় এর্ব োাঁক্া পে পূরণ ক্রা  রব, হেখারর্ থর্টটর েরণািী 

ক্থেউথর্টটর েধ্য হিরক্ থর্রয়ারগর প্ররেষ্টা োলারর্া  রব, এবিং গরে 80,000 িলার হবির্ প্রোর্ 

ক্রা  রব। রুরাল হর্াথর্ নিং শুরুরি এক্টট অস্থায়ী জায়গায় স্থাপর্ ক্রা  রব, হেটটর অবস্থার্ 

এখরর্া থর্ধ্ নারণ ক্রা  য়থর্, হেরেরে স্থায়ী অথেরর্র জায়গার জর্য 15,000 বগ নেুরটর এক্টট 

জায়গা হখা াঁজা অবযা ি রাখার পথরক্ল্পর্া ররয়রে।  

  

"আেরা রুরাল হর্াথর্ নিংরক্ বারেরলার ক্রেবধ্ নোর্ উদ্ভাবর্ী অি নর্ীথিরি স্বাগি জার্াই," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই হক্াম্পাথর্ হেেবযাপী উচ্চ-োর্র্ম্পন্ন ক্ে নর্িংস্থার্ ও র্িুর্ 

প্রেুজি ক্থররিার তিথর ক্ররে এবিং আেরা গথব নি হে এটট প্রেুজি র্োধ্ার্ ও থররর্ার্ ন হপ ৌঁরে 

হেয়ার র্িুর্ অবস্থার্ থ রর্রব বারেরলারক্ হবরে থর্রয়রে। এই হক্াম্পাথর্র বে ধ্ররর্র 

র্ম্প্রর্াররণর এই পে নারয়, বারেরলা এক্টট অর্াধ্ারণ IT বাস্তুর্িংস্থার্, ক্েীেল ও উচ্চির থেোর 

র্ুথবধ্ার পাোপাথে ক্াে নপথরোলর্ার ক্ে খরে এবিং উচ্চ োর্র্ম্মি জীবর্োপরর্র র্ুথবধ্া প্রোর্ 

ক্রর।"  

  

রুরাল হর্াবর্ নং-এর CEO র্বন্ট  োবর্ল্টর্ িম্বলর্, "বারেরলা  রলা র্েৃদ্ধ ইথি ার্থবথেষ্ট 

েেৎক্ার এক্টট থর্টট। আোরের জর্য জীবর্োপরর্র উচ্চ োর্ থবেযোর্ িাক্া এলাক্াগুরলা 

খুাঁরজ হবর ক্রা গুরুত্বপণূ ন হেখারর্ আেরা হর্রা হেধ্াবীরের থর্রয়াগ থেরি পাররবা। থেিল সু্কল ও 

 াই সু্কল পে নারয় STEM থেোর হেরে েরর্ারোগ ও থবথর্রয়াগ, এবিং হর্ইর্ারি র্েটওয়যার 

হিরভলপরেন্ট টযারলরন্টর জর্য হেরটর র্ােথিক্ থবথর্রয়াগ, এটটরক্ আোরের জর্য এক্টট 

েেৎক্ার অবস্থারর্ পথরণি ক্রররে। আোরের েরেুর্ 500 িা ক্রের েরধ্য আোরের 'স্ক্রাে-



এজ-এ-র্াথভনর্' হিথলভাথর েরিরলর োথ ো বজৃদ্ধ পাওয়ার পাোপাথে দ্রুি গথিেীল  ওয়া 

থিজজটাল প্ল্যাটেে ন হক্াম্পাথর্র োথ োও বজৃদ্ধ পারে। আোরের পথরক্ল্পর্া  রলা বাজাররর এই 

হজারারলা োথ ো পূরণ ক্ররি বারেরলারি 150টট র্েটওয়যার ইজিথর্য়াথরিং ক্ে নর্িংস্থার্ তিথর 

ক্রা ও হর্গুরলা পূরণ ক্রা।"  

  

রুরাল হর্াথর্ নিং েধ্য আরেথরক্াবযাপী উচ্চ-োর্র্ম্পন্ন প্রেুজি ক্যাথরয়ার তিথর ক্রার এবিং এটট হে 

ক্থেউথর্টটগুরলারি ক্াে নক্রে পথরোলর্া ক্ররে হর্গুরলারি অবোর্ রাখার থেেরর্র প্রথি 

অঙ্গীক্ারাবদ্ধ। 2020 র্ারল এর প্রবজৃদ্ধ েুই অরে হপ ৌঁরেরে, েখর্ িারা গুরুত্বপূণ ন অর্লাইর্ 

অযাথপ্ল্রক্ের্ থর্ে নাণ, থবিরণ ও অথিোইজ ক্রার জর্য আউটরর্ার্ ন র্েটওয়যার 

হিরভলপরেন্ট প্রক্ল্পগুরলার র্ারি েুজি ক্রর। হক্াম্পাথর্টট বিনোরর্ েুিরারে আটটট র্াইরট 

িারের ক্াে নক্রে পথরোলর্া ক্ররে এবিং বিনোর্ বযবর্াথয়ক্ বাধ্যবাধ্ক্িা পূরণ ও বাজার 

র্েজৃদ্ধর আররা হবথে র্ুরোগ অজনরর্র জর্য আররা হবথে বাজার র্ম্প্রর্াররণর র্ুরোগ খুাঁজথেল। 

বারেরলারি আরবের্ ক্রুর্ এখারর্।  

  

13 বের আরগ প্রথিটষ্ঠি  ওয়ার পর হিরক্, রুরাল হর্াথর্ নিং হেরের হের্ব স্থারর্ অর্যিায় হক্ারর্া 

র্ুরোগ তিথর  রিা র্া হর্র্ব স্থারর্ প্রেুজি থবষয়ক্ ক্ে নর্িংস্থার্ থর্রয় আর্ার জর্য এর থেের্ 

বাস্তবায়রর্ েৃঢ় প্রথিজ্ঞ হিরক্রে। িা ক্রের জর্য থর্ম্ন-ঝুাঁ থক্, উচ্চ-র্ রোথগিা র্ম্পন্ন এক্টট 

র্োধ্ার্ প্রোর্ ক্রার পাোপাথে আজরক্র থেরর্র দ্রুি গথিেয় থিজজটাল থবরে প্ররয়াজর্ীয় 

গুণোর্ ও র্াো োরর্র থবষয়টট হপ ৌঁরে হেয়ার োধ্যরে এই েরিল র্েল থ রর্রব প্রোথণি 

 রয়রে।  

  

150টট ক্ে নর্িংস্থার্ তিথরর থবথর্েরয় এম্পায়ার হেট হিরভলপরেন্ট (Empire State 

Development, ESD) RSI-হক্ 3.4 থেথলয়র্ িলার পে নন্ত এরেলথর্য়র জবর্ টযাে হক্রথিট 

(Excelsior Jobs Tax Credits) প্রোর্ ক্ররব।  

  

এম্পায়্ার হেি হেম্বভলপম্বর্ন্ট-এর বেে অপাম্বরষ্ঠিং অবের্ার ও এক্সিবকউষ্ঠিভ হেপুষ্ঠি 

কবর্ের্ার হকবভর্ ইউবর্র্ িম্বলর্, "আজরক্র থেরর্র থিজজটাল অি নর্ীথিরি রুরাল 

আউটরর্াথর্ নিং হর্িৃরত্বর অবস্থারর্ ররয়রে োরা িারের জািীয় উপথস্থথি ও থিজজটাল হর্বা 

হপ ৌঁরে হেয়ার োো আররা র্ম্প্রর্ারণ ক্রার ইো হপাষণ ক্রর। রুরাল আউটরর্াথর্ নিং-এর র্িুর্ 

হটক্  াব থ রর্রব তবথেেযেয় ও হেধ্াবী ক্েীেল থেরয় ভরপুর বারেরলারক্ হবরে হর্য়ায় আেরা 

গথব নি।"  

  

হর্য়্র িাইরর্ েবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "রুরাল হর্াথর্ নিং এর র্িুর্ র্েটওয়যার হিরভলপরেন্ট 

হর্ন্টাররর জর্য বারেরলা থর্টটরক্ হবরে হর্য়া বারেরলার ক্রেবধ্ নোর্ হটক্ অি নর্ীথির স্বপরে 

আররা এক্টট প্রোণ। এখারর্ বারেরলারি থেক্ে স্থাপর্ ক্রা এবিং 150 জর্ স্থার্ীয় বাথর্ন্দারক্ 

থর্রয়াগ প্রোর্ ক্রার পাোপাথে হর্র্ব অিযন্ত ভারলা হবিরর্র ক্ে নর্িংস্থারর্র জর্য আোরের 

অথভবার্ী ও েরণািী ক্থেউথর্টটগুরলার র্ারি হোগারোগ স্থাপর্ ক্রার জর্য এই হক্াম্পাথর্র 

পথরক্ল্পর্ার বযাপারটট এক্টট েুেনান্ত র্িংবাে। আথে আর্জন্দি হে রুরাল হর্াথর্ নিং-এর অস্থায়ী 

হর্ন্টারটট িাউর্টাউর্ বারেরলারি স্থাথপি  রব এবিং আথে আোবােী হে হক্াম্পাথর্টট আোরের 

িাউর্টাউরর্ স্থায়ী টিক্ার্া খুাঁরজ পারব। আথে গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল ও এম্পায়ার হেট 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ruralsourcing.com%2Fcareers%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C1f4f53b58a6740cd0deb08d9a476d744%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721652597437631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dW4r6PNU7Sgyv8Z2RGH2nd0rQ4LrMzdT0HUQl1oD31c%3D&reserved=0


হিরভলপরেন্টরক্, এবিং ইর্রভে বারেরলা র্ায়ািা (Invest Buffalo Niagara)-হক্ রুরাল 

হর্াথর্ নিংরক্ বারেরলারি থর্রয় আর্ার হেরে িারের অবোরর্র জর্য ধ্র্যবাে জার্াই।"  

  

এবর কাউবন্টর এক্সিবকউষ্ঠিভ র্াকন হপালর্কাজন িম্বলর্, "বযবর্া প্রথিষ্ঠারর্র র্েজৃদ্ধর জর্য 

এক্টট েেৎক্ার স্থার্ থ রর্রব এথর ক্াউথন্টর র্ুর্াে রুরাল হর্াথর্ নিং-এর েরিা হক্াম্পাথর্গুরলারক্ 

অবযা িভারব আকৃ্ষ্ট ক্রর োরে, োরা আোরের থবে-োরর্র ক্েীেল ও উন্নি বযবর্াথয়ক্ 

পথররবরের র্ুথবধ্া ক্ারজ লাথগরয় িারের ক্াে নক্রে র্ম্প্রর্ারণ ক্ররি আি ী। এই থবথর্রয়াগ 

র্েটওয়যার খারির 150টট র্িুর্ ক্ে নর্িংস্থার্ থর্রয় এরর্রে এবিং হেথখরয় থেরয়রে হে বারেরলা ও 

এথর ক্াউথন্ট প্রেুজি খারির গুরুির প্রথিরোগী।"  

  

ইর্ম্বভে িাম্বেম্বলা র্ায়্াগ্রার হপ্রবর্ম্বেন্ট ও CEO ির্ কুোরবি িম্বলর্, "প্রেুজি 

হক্াম্পাথর্গুরলা  রলা আঞ্চথলক্ অি নর্ীথিগুরলার বিনোরর্র ও থবরেষ ক্রর ভথবষযরির 

র্েলিার েূল থভথিস্বরূপ। রুরাল হর্াথর্ নিং-এর োথ োগুরলা - প্রেুজি থবষরয়র হর্রা হেধ্াবী, 

র্ ায়ক্ র্িংস্থার্, এক্টট তবথেেযেয় ও অন্তভুনজিেূলক্ ক্েীেল, এক্টট ক্রেবধ্ নোর্ েুব 

হপোজীবী েল, এক্টট র্জক্রয় র্জৃর্েীল পথররবে, ক্াে নক্রে পথরোলর্ার ক্ে খরে, এবিং আররা 

অরর্ক্ থক্েু - বারেরলা ো অোর ক্ররি পাররব িার র্ারি েেৎক্ারভারব থেরল হগরে। আেরা 

বারেরলারক্ বযবর্ার হেে থ রর্রব উপস্থাপর্ ক্ররি হপরর, রুরাল হর্াথর্ নিংরক্ র্ম্প্রর্াররণর 

প্রজক্রয়ায় র্া ােয ক্ররি হপরর, এবিং আজ িারেররক্ আোরের ক্থেউথর্টটরি স্বাগি জার্ারি 

হপরর হরাোজঞ্চি।"  

  

রুরাল হর্াবর্ নং র্ম্পম্বকন  

হবইর্ ক্যাথপটাল িাবল ইেপযাক্ট (Bain Capital Double Impact) এর অধ্ীর্স্ত রুরাল হর্াথর্ নিং 

(RSI) থিজজটাল অযাথপ্ল্রক্ের্, হপ্রািাক্ট ও অথভজ্ঞিা থর্ে নাণ, স্থাপর্ ও র্ ায়িা প্রোরর্র হেরে 

হেরের েীষ নস্থার্ীয় আউটরর্ার্ ন থিজজটাল ইজিথর্য়াথরিং র্রবরা ক্ারী। RSI-এর অর্র্য অর্রোর 

হিথলভাথর েরিল 100 েিািংে েুিরাে থভথিক্, ো েধ্য আরেথরক্ার থর্টটগুরলারি বযবহৃি র্া 

 ওয়া ও ক্ারজ র্া লাগারর্া প্রেুজি খারির প্রথিভাবার্রেররক্ ক্ারজ লাগারে৷ অেরোর 

আউটরর্াথর্ নিং-এর এক্টট থবক্ল্প প্রোর্ ক্রার োধ্যরে RSI টাইে হজার্, েরূত্ব, ভাষা, ও 

ভূরাজনর্থিক্ ঝুাঁ থক্ র্ম্পথক্নি প্রথিবন্ধক্িাগুরলা েরূ ক্ররে। স্ক্রাে-এজ-এ-র্াথভনর্®  রলা 

অযাজাইল র্েটওয়যার হিরভলপরেরন্টর জর্য RSI-এর অর্র্য র্ম্পিৃিার হেেওয়াক্ন, ো 

এক্টট র্ের্ীয় বযব াররর েরিরলর োধ্যরে এবিং অর্ুোর্রোগয োথর্ক্ েূরলয বহুখািথভথিক্ 

টটেগুরলারক্ দ্রুি ও র্ের্ীয় উপারয় থর্রয়াগ ক্রার র্ুথবধ্া হেয়। এই হক্াম্পাথর্ প্রাণ ও স্বাস্থয 

থবজ্ঞার্,  াই-হটক্, লজজথেক্র্ ও পথরব র্, ও আথি নক্ পথররষবা র্  থবথভন্ন থেল্পখারির প্রেুজি-

হক্জিক্ ও েরেুর্ 1000 িা ক্রের জর্য থবে-োরর্র র্োধ্ার্ প্রোর্ ক্রর িারক্।  
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