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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল হরা-NY-খাদ্ে ও কৃবি বিিয়ক িেিসাবয়ক প্রবিম্ব াবগিার িৃ িীয়
প াম্বয়র
ন
বিজয়ী হ ািণা কম্বরম্বের্

এভবর িবি ইট হপম্বয়ম্বে 1 বিবলয়র্ িাবকনর্ িলাম্বরর প্রিি পুরস্কার
বসরাবকউম্বস দ্ুই বদ্ম্বর্র সেরীম্বরম্ব এিং ভার্চ্নেয়াল বপর্চ প্রবিম্ব াবগিার পর আটটট
স্টাটন আপম্বক 3 বিবলয়র্ িাবকনর্ িলাম্বরর হিবে পুরস্কাম্বরর অি প্রদ্ার্
ন
করা ম্বয়ম্বে
প্রবিম্ব াবগিার ি বিল আপম্বস্টট পুর্রুজ্জীবিিকরণ উম্বদ্োগ: CNY রাইজজং,
বিঙ্গার হলকস িম্বরায়ািন এিং সাউদ্ার্ নটটয়ার হসাবরং - আঞ্চবলক সাবিক
ন হকৌেল
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে হরা-NY (Grow-NY) খাদ্য উদ্ভাবর্ ও ক্ৃথষ
থবষয়ক্ বযবসাথয়ক্ প্রথিকোথগিার িৃিীয় পোকয়র
ন
1 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর প্রিি পুরস্কার
থবজয়ী কয়কে এভথর বথড ইট (Every Body Eat), োর িূল উকেশ্য ল হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন (Central
New York, CNY), থিঙ্গার হলক্স, এবং সাউদ্ার্ নটটয়াকর উদ্ীয়িার্ খাদ্য, পার্ীয় ও ক্ৃথষ থবষয়ক্
উদ্ভাবর্ী গুচ্ছ উন্নি ক্রা। উদ্ভাবর্ী প্রথিকোথগিাটট আকরক্বার থবকের অসাধারণ থক্েু স্টাটন আপ
এবং উকদ্যাগী প্রথিভাকক্ দ্ুই-থদ্কর্র থপচ প্রথিকোথগিা ও অিযন্ত অকপথিি থসকপাজজয়াকির
প্রথি আক্ৃষ্ট ক্করকে। এভথর বথড ইট থেল ডাউর্টাউর্ থসরাথক্উকসর অর্কসন্টাকর অর্ুটিি হরাNY খাদ্য ও ক্ৃথষ থবষয়ক্ সাথিকটর পুরস্কার থবিরণী অর্ুিাকর্ পুরস্কার পাওয়া আটটট চূ ড়ান্ত
প্রথিকোগীর এক্টট। থবজয়ী দ্লগুথলকক্ অন্তি এক্ বেকরর জর্য হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন, থিঙ্গার
হলক্স, বা সাউদ্ার্ নটটয়ার অঞ্চকল ক্িক্াণ্ড
ন
পথরচালর্া ক্রার প্রথিশ্রুথি থদ্কি কব, এক্ই সাকি
প্রথিটট সত্তার হিকে হরা-NY হক্ এক্টট হোট ইক্ুযইটট থবথর্কয়াগ ভাগ থদ্কি কব। প্রথিকোথগিার
ি থবল, ো পথরচাথলি কয়কে ক্কর্লন ইউথর্ভাথসটটর
ন
(Cornell University) হসন্টার ির
থরজজওর্াল ইকক্াকর্াথিক্ অযাডভান্সকিন্ট (Center for Regional Economic Advancement)
দ্বারা, প্রদ্ার্ ক্করকে হস্টকটর আপকস্টট পুর্রুজ্জীবর্ উকদ্যাগ (Upstate Revitalization
Initiative)।
"আথি হরা-NY প্রথিকোথগিার িৃিীয় পোকয়
ন অংশ্র ণ ক্রা সক্ল হক্াপাথর্কক্ অথভর্ন্দর্
জার্াকি চাই," গভর্রন কোবি হ াকল িম্বলর্। "প্রথিকোথগিাটট শুধু হক্াপাথর্কদ্র উদ্ভাবকর্
স ায়িা ক্কর র্া, বরং আিাকদ্র ববথেক্ভাকব সুখযাি খাদ্য ও ক্ৃথষ থশ্কে থবকের আকরা

িকর্াকোগ আক্ষকণর
ন
িাধযকি থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর আঞ্চথলক্ অির্ীথিকক্ও
ন
আকরা সিির্ন
ক্কর।"
থশ্ক্াকগা, ইথলর্কয়র এভথর বথড ইট এির্ সুস্বাদ্ু খাদ্য বিথর, বাজারজাি ও থবজি ক্কর ো ভুট্টা,
থচথর্ এবং 14টট সবাথধক্
ন
পথরথচি অযালাকজনর্িুক্ত, োকি ক্কর িার্ুষ িাকদ্র খাদ্যসংিান্ত
সীিাবদ্ধিা বা পেন্দ োই হ াক্ র্া হক্র্, এক্সাকি খাবার উপকভাগ ক্রকি পাকর।
"অথবোসয থক্েু খাদ্য ও ক্ৃথষ থবষয়ক্ স্টাটন আকপর িকধয হিকক্ এই বেকরর হরা-NY এর 1
থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর শ্ীষ পু
ন রস্কার হজিার জর্য থর্বাথচি
ন
কি হপকর আিরা অিযন্ত
সম্মাথর্ি," এভথর বথড ইকটর হক্ািাউন্ডার ও হপ্রথসকডন্ট থর্কক্াল উইলসর্ বকলর্। "আিরা এই
অি ও
ন এই অঞ্চকল আিাকদ্র বার্াকর্া সক্ল সপক্ন বযব ার ক্কর আিাকদ্র হক্াপাথর্কক্
আগািী পোকয়
ন থর্কি হেকি চাই, আিাকদ্র বাজার সম্প্রসারণ ও আকরা প্রথিভাকক্ থর্কয়াগ থদ্কি
চাই।"
হরা-NY খাদ্য ও ক্ৃথষ থবষয়ক্ সাথিকটর িৃিীয় বেকর, 1200-র হবথশ্ িার্ুষ অর্ুিার্টটর জর্য
থর্বন্ধর্ ক্করকে এবং দ্শ্ক্কদ্র
ন
স্বয়ং উপথিি হিকক্ বা ভাচুনযয়াথল অংশ্র ণ ক্রার উপায় থেল।
স্বয়ং-উপথিি িাক্ার অর্ুিাকর্ থেল খাদ্য ও ক্ৃথষ থশ্কের সববৃন ৎ সিসযা থর্কয় আকলাচর্া,
স্টাটন আপ ক্থিউথর্টটকক্ সিির্ন ক্রা থবকিিা ও প্রথিিাকর্র সাথিট হশ্াকক্স, এবং এক্টট থপচ
প্রথিকোথগিা হেখাকর্ শ্ীষ 20
ন চূ ড়ান্ত প্রথিকোগী দ্শ্ক্কদ্র
ন
সািকর্ সরাসথর িাকদ্র বযবসাথয়ক্
আইথডয়া উপিাপর্ ক্কর। ক্ৃথষ, খাদ্য উৎপাদ্র্ ও উকদ্যাকগ থবকশ্ষ অথভজ্ঞিার প্রথিিলর্ক্ারী
পাাঁচজর্ পৃিক্ থবচারকক্র এক্টট পযাকর্ল শ্ীষ থবজয়ী
ন
থর্ণয়ন ক্রার পূকব প্রথিটট
ন
হপ্রকজকন্টশ্র্
শুকর্কের্ এবং িাকদ্র প্রশ্ন ক্করকের্।
চূ ড়ান্ত অর্ুিাকর্ 1 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার শ্ীষ পু
ন রস্কাকরর পাশ্াপাথশ্, দ্ুইটট 500,000 িাথক্নর্ ডলার
পুরস্কার এবং চারটট 250,000 িাথক্নর্ ডলার পুরস্কার প্রদ্ার্ ক্রা কয়কে।
500,000 িাবকনর্ িলার বিজয়ী: থর্উ ইয়কক্নর ইিাক্ার অযাস্ক্রাইব বাকয়াসাকয়ন্স (Ascribe
Bioscience) িাটটর িাইকিাবাকয়াি হিকক্ প্রাক্ৃথিক্ভাকব সং টটি থসগর্াথলং অণু বযব ার ক্কর
অর্র্য জাকির থবস্িৃি-হেক্ট্রাকির, অথবষাক্ত বাকয়াক্ীটর্াশ্ক্ উৎপাদ্র্ ক্কর ো উজদ্ভকদ্র
হরাগ প্রথিকরাধক্ারী বযবিাকক্ পযাকিাকজকর্র থবরুকদ্ধ উন্নি প্রথিকরাধশ্জক্ত অজনকর্ প্রস্তুি ক্কর
এবং িসল উৎপাদ্র্ বৃজদ্ধ ক্কর।
500,000 িাবকনর্ িলার বিজয়ী: ক্ার্াডার সাকরর থর্উথপক্ হরাকবাটটক্স (Neupeak Robotics)
সপূণ ন অকটাকর্ািাস হবথর ারকভস্টার উৎপাদ্র্ ক্কর ো সক্ল আব াওয়া ও আকলার
পথরথিথিকি িার্ুকষর সাকি ক্াজ ক্রার িকিা ক্কর বার্াকর্া কয়কে, ো প্রথি পাউন্ড সংগৃ ীি
হবথরর জর্য থর্থদ্নষ্ট অি থর্কয়
ন
খািাথরকদ্র বযয় সাশ্রয় ক্রকব।
250,000 িাবকনর্ িলার বিজয়ী: থর্উ ইয়কক্নর ওকয়বস্টাকরর ড্রটলযাব (DraughtLab) হসন্সথর
দ্িিার সক্ল পোকয়র
ন
জর্য উচ্চিাকর্র হসন্সথর েন্ত্র উৎপাদ্র্ ক্কর, ো হেকক্াকর্া আক্াকরর
হক্াপাথর্র জর্য বাস্তব-থবকের িার্ প্রদ্ার্ক্ারী বযব াথরক্ ও স জ হসন্সথর অযার্ালাইথসস
সিাধার্ প্রদ্ার্ ক্কর।

250,000 িাবকনর্ িলার বিজয়ী: হটক্সাকসর থ উস্টকর্র এিকজথর্থসস (EmGenisys) এক্টট
অিযাধুথর্ক্ ভ্রূণ স্বািয োচাই প্ল্যাটিি ো
ন সকবাচ্চ
ন পোকয়র
ন
সাথবক্
ন ভ্রূণ িূলযায়র্ বযবিা প্রদ্ার্
ক্কর, খািাকরর পশুর হিকে স ায়ক্ প্রজর্র্ প্রেুজক্তর গভনাবিার িলািল উন্নি ক্কর।
250,000 িাবকনর্ িলার বিজয়ী: হডর্িাকক্নর হক্াকপর্ক কগকর্র র্রথডকটক্ট (Nordetect)
ক্ৃথষখাদ্য থশ্কে পুটষ্টর দ্রুি রাসায়থর্ক্ থবকেষণ প্রদ্ার্ ক্কর। হক্াপাথর্টটর প্রিি পণয ল িাটট,
পাথর্ ও পািার র্িুর্ায় পাওয়া পুটষ্টর জর্য এক্টট লযাব-অর্-এ-থচপ (lab-on-a-chip) পরীিা,
োর উকেশ্য ল িসল উৎপাদ্কর্র জর্য বযবহৃি সাকরর হসরা পথরিাণ থর্ণয়ন ক্রা।
250,000 িাবকনর্ িলার বিজয়ী: থর্উ ইয়কক্নর বাকিকলার উইকরথডকয়কটর (WeRadiate) রকয়কে
াডনওয়যার, সফ্টওয়যার ও হডটা প্রেুজক্ত বযব ার ক্কর িাটটর িার্ উন্নয়কর্র এক্টট সকবাপথর
ন
সিাধার্, ো সক্ল সার বিথরর িাকর্ এক্টট উচ্চ িলপ্রসূ ও উচ্চিাকর্র সার পণয উৎপাদ্কর্র
জর্য েকন্ত্রর সপূণ থবর্যাস
ন
প্রদ্ার্ ক্কর।
বির্চারকরা িাম্বদ্র পুরস্কাম্বরর বসদ্ধান্ত বর্ম্নবলবখি পাাঁর্চটট িার্দ্ম্বের উপর বভবি কম্বর
করম্বির্:
•

•

•

•
•

িাবণজজেকীকরম্বণর িাস্তম্বিাপম্ব াবগিা এিং িেিসাবয়ক িম্বিল - িুর্ািা সৃটষ্ট ও
এির্ এক্টট বযয় ক্াঠাকিা বজায় রাখা োর দ্বারা এক্টট প্রথিকোগী ও হটক্সই বযবসা
গটঠি কি পারকব; প্রস্তাথবি িূলয অজনকর্র জর্য প্রকয়াজর্ীয় আকবদ্র্ক্ারীর প্রেুজক্ত বা
উদ্ভাবকর্র প্রস্তুথি প্রদ্শ্র্।
ন
দ্ল - বযবসাকয়র িাউন্ডার, ক্িচারী
ন
এবং উপকদ্ষ্টাকদ্র িকধয থবকশ্ষ পোকয়র
ন
সিন্বয়,
সপূণিা
ন এবং প্রস্তুথি প্রদ্শ্র্ন এবং িাকদ্র িকধয ববথচেয ও অন্তভুজন ক্ত িাক্া োর দ্বারা
দ্লটট িাকদ্র সম্ভাবর্া অর্ুোয়ী িল প্রদ্ার্ ক্রকি পারকব।
রা ম্বকর উপকাবরিা - রা ক্কদ্রকক্ এির্ উকেখকোগয উপক্াথরিা বযবিা রাখা োর
জর্য িারা িূলয পথরকশ্াধ ক্রকি বিথর িাক্কব; এবং এর লিয কব উকেখকোগয
আক্াকরর বাজার
কৃবি বিিয়ক ও খাদ্ে উদ্ভাির্ - খাদ্য ও ক্ৃথষকি অিযাধুথর্ক্ থক্েু আর্া এবং
আপকস্টট থর্উ ইয়ক্নকক্ ক্ৃথষ ও খাদ্য উদ্ভাবকর্ ববথেক্ হর্িা বার্াকর্া।
আঞ্চবলক কিসংস্থার্
ন
সৃটি - হরা-NY অঞ্চকল থবদ্যিার্ খাদ্য ও ক্ৃথষ ইকক্াথসকস্টকি
উচ্চিাকর্র ক্িসংিার্
ন
সৃটষ্টর সম্ভাবর্া।

এোড়াও প্রথিকোথগিায় সবকিকক্ উদ্ভাবর্ী ও সম্ভাবর্ািয় থপচ প্রদ্াকর্র জর্য দ্শ্ক্কদ্র
ন
হভাকট
থর্বাথচি
ন
স্টাটন আকপর জর্য এক্টট "দ্শ্কক্র
ন
পেন্দ" পুরস্কার থেল। থর্উ ইয়ক্ন উইথলয়ািসর্কসর
এথর-ট্রযাক্ (Agri-Trak)
র্গদ্ 10,000 িাথক্নর্ ডলার পাকব, োর ের্সর ওকয়গিযান্স (Wegmans), এবং দ্য িাটটন র্ গ্রুপ
(The Martin Group) হিকক্ 5,000 িাথক্নর্ ডলার প্রচারণা হসবা পাকব। এথর-ট্রযাক্ এক্টট খািার
বযবিাপর্া অযাথপ্ল্কক্শ্র্ সুযইট, ো থবকশ্ষ ক্কর আকপল থশ্কের জর্য বিথর ক্রা কয়কে। সুযইকট

রকয়কে ক্াকস্টািাইকজবল িথডউল ো স কজ পাঠকোগয উইকজকট বাস্তব-সিকয়র িিয প্রদ্ার্
ক্কর োর িকল খািারগুথল বদ্থর্ক্ হডটা-অবগি থসদ্ধান্ত থর্কি পাকর।
থবজয়ী দ্লগুথলর জর্য হরা-NY অঞ্চকল ইথিবাচক্ অিনর্থিক্
ন
প্রভাব রাখা আবশ্যক্, োর িকধয
রকয়কে হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্নর ক্াউথন্টসিূ , হস্টকটর থিঙ্গার হলক্স ও সাউদ্ার্ ন টটয়ার অঞ্চল
হেখাকর্ প্রাণবন্ত খািার ভূ থি ও হরাকচস্টার, থসরাথক্উস ও থবং যািটকর্র িকিা হবশ্ ক্কয়ক্টট িুখয
আবার্
ন হক্ন্দ্র রকয়কে।
"র্িু র্ ক্িসংিার্
ন
সৃটষ্ট ও র্িু র্ আইথডয়া হশ্য়ার ক্রার িাধযকি, হরা-NY খাদ্য ও ক্ৃথষ থবষয়ক্
প্রথিকোথগিার প্রিি দ্ুই পোকয়র
ন
থবজয়ীরা থবজয়ীরা দ্ুই বেকরর ক্ি সিকয় আিাকদ্র অঞ্চকলর
খাদ্য ও ক্ৃথষ ইকক্াথসকস্টকি গুরুত্বপূণ পথরবিন
ন
র্ একর্কে," হরা-NY-র হপ্রারাি পবরর্চালক হজর্
জিি িম্বলর্। "আিরা আত্মথবোসী হে এই বেকরর থবজয়ীরা হসই থবক্াশ্ অবযা ি রাখকব। এই
বেকর প্রথিকোগী স্টাটন আপগুথল অথবোসয থেল - সক্ল থবজয়ীকক্ অথভর্ন্দর্!"
থসঙ্গাপুর, ইসরাকয়ল ও সুইজারলযান্ডস 32টট হদ্শ্ হিকক্ সবকিাট
ন
330টট স্টাটন আপ আকবদ্র্
ক্করকে। েুক্তরাষ্ট্র হিকক্ 23টট হস্টকটর প্রথিথর্থধ একসকে োর িকধয রকয়কে থর্উ ইয়কক্নর 138টট
অংশ্র ণ। আকবদ্র্ক্ারীকদ্র 44 শ্িাংকশ্ এক্জর্ িথ লা িাউন্ডার এবং 51 শ্িাংকশ্ এক্জর্
থর্ম্ন প্রথিথর্থধত্বক্ারী সংখযাল ু হগািীর িাউন্ডার থেল, ো গি বেকরর আকবদ্র্ গুচ্ছ হিকক্
উকেখকোগয পথরিাণ বৃজদ্ধ হপকয়কে। 20টট চূ ড়ান্ত প্রথিকোগী প্রথিকোথগিার আকগ থদ্কয় বাোইক্ৃি
শ্ীষ আঞ্চথলক্
ন
বযবসা উপকদ্ষ্টাকদ্র হিকক্ থর্কবথদ্ি উপকদ্শ্ ও থশ্িা লাভ ক্করকে।
এম্পায়ার হস্টট হিম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার ও
হপ্রবসম্বিে ও প্রধার্ বর্িান ী কিকিন
ন
া পদ্প্রাপ্ত হ াপ র্াইট িম্বলর্, "আজকক্র থবজয়ীকদ্র
ৃ
এবং হরা-NY প্রথিকোথগিার িিীয় পোকয়
ন অংশ্র ণক্ারী সক্লকক্ অথভর্ন্দর্। ক্ৃথষ-থভথত্তক্
এই বযবসা প্রথিকোথগিা এক্টট উকদ্যাগ সংিান্ত ইকক্াথসকস্টি , োর উকেশ্য থিঙ্গার হলক্স,
হসন্ট্রাল ও সাউদ্ার্ টটয়ার
ন
অঞ্চকলর সিৃদ্ধ খািার ও ক্ৃথষ এলাক্ায় উদ্ভাবর্ী অিনর্থিক্
ন
বৃজদ্ধ
দ্ৃঢ় ক্রকব, গঠকর্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর অবযা ি সিির্ন প্রথিিথলি ক্কর।"
হস্টম্বটর কৃবি কবিের্ার বরর্চািন এ. িল িম্বলর্, "হরা-NY প্রথিকোথগিা ক্ৃথষ ও খাদ্য বযবসার
হিকে থর্উ ইয়কক্নর শ্জক্ত ও ববথচেয প্রদ্শ্র্ন ক্কর, ক্ৃথষ প্রেুজক্ত সৃটষ্টক্ারী উেীপক্ অিযাধুথর্ক্
হক্াপাথর্ এবং িার্ীয় খািার সিির্ন ক্রার সাকি সাকি ভথবষযকির ক্িসংিার্কক্
ন
আক্থষিন
ক্কর। থবজয়ীকদ্র এবং প্রথিকোথগিায় অংশ্র ণ ক্রা সক্ল স্টাটন আপ ও উকদ্যাক্তাকক্
অথভর্ন্দর্। বিনিাকর্ িৃিীয় পোকয়
ন িাক্া হরা-NY থর্উ ইয়কক্নর ক্ৃথষ অির্ীথি
ন
বৃজদ্ধ ও উন্নয়কর্র
অথবকচ্ছদ্য এক্টট হপ্রারাি থ কসকব প্রিাথণি কচ্ছ।
হসন্ট্রাল বর্উইয়কন বরজজওর্াল ইম্বকাম্বর্াবিক হিম্বভলপম্বিে কাউজিম্বলর (Regional
Economic Development Council, REDC) প্রধার্ এিং িোর্ুিোকর্চারাস ন
অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি হসন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকনর (Manufacturers Association of Central
New York, MACNY) হপ্রবসম্বিে ও প্রধার্ বর্িান ী কিকিন
ন
া রোজি ওলম্বকর্ এিং
ওসওম্বয়ম্বগার হস্টট ইউবর্ভাবসটট
ন অি বর্উ ইয়ম্বকনর (State University of New York,

SUNY) হপ্রবসম্বিে হিম্বিারা স্টোর্বল িম্বলর্, "আিরা আজকক্র থবজয়ী এবং এই বের
ডাউর্টাউর্ থসরাথক্উকস অর্ুটিি হরা-NY-র িৃিীয় পোকয়র
ন
প্রথিকোথগিায় অংশ্ হর্ওয়া
সক্লকক্ অথভর্ন্দর্ জার্াকি হপকর আর্জন্দি। থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর ক্ৃথষ ও খাদ্য থশ্কে অভূ িপূব ন
সিৃজদ্ধ অবযা ি রকয়কে। হরা-NY প্রথিকোথগিাটট আিাকদ্র সম্প্রদ্াকয় এির্ আকরক্টট
আক্ষণীয়
ন
থবথর্কয়াকগর প্রথিিলর্ ক্কর ো আঞ্চথলক্ ক্িসংিার্
ন
বৃজদ্ধকক্ আকরা দ্ৃঢ় ক্রকব এবং
পুকরা হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন আিাকদ্র ক্ৃথষ থভথত্তকক্ আকরা সিির্ন ক্কর অঞ্চলটটর অবযা ি
উন্নয়র্ থর্জিি ক্রকব।
বিঙ্গার হলকস বরজজওর্াল ইম্বকাম্বর্াবিক হিম্বভলপম্বিম্বের (Finger Lakes Regional
Economic Development) স -সভাপবি এিং হরটার হরাম্বর্চস্টার হর্চোর অি কিাম্বসরন
(Greater Rochester Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বিে এিং প্রধার্ বর্িান ী কিকিন
ন
া,
িি িাবি এিং হস্টট ইউবর্ভাবসটট
ন অি বর্উ ইয়কন হজম্বর্বসও (SUNY Geneseo)-এর
হপ্রবসম্বিে, ি. হিবর্স িোম্বটলস িম্বলর্, "উদ্ভাবর্ী এই প্রথিকোথগিার িৃিীয় পোকয়
ন
অংশ্র ণক্ারী সক্লকক্ থর্কয় আিরা অকর্ক্ গথবি।
ন হস্টকটর ক্ৃথষ ও খাদ্য থশ্ে থবক্াকশ্
আঞ্চথলক্ ক্াউজন্সকলর িীক্ষ্ণ িকর্াকোগ রকয়কে। হরা-NY প্রথিকোথগিায় আিাকদ্র অবযা ি
থবথর্কয়াগ িার্ীয় থশ্কের অংশ্ীদ্ারকদ্র উকদ্যাক্তাকদ্র অিযাধুথর্ক্ আইথডয়ার সাকি সংেুক্ত
ক্রকি ক্াজ ক্রকে, এবং এক্টট সিৃদ্ধ আঞ্চথলক্ অির্ীথি
ন
সৃটষ্টকি আিাকদ্র বহু-িাজেক্
পন্থাকক্ আকরা সিির্ন ক্রকে।"
সাউদ্ার্ নটায়ার বরজজওর্াল ইম্বকাম্বর্াবিক হিম্বভলপম্বিে কাউজিম্বলর (Southern Tier
Regional Economic Development Council) এর স -সভাপবি এিং স্কুইলার কাউবে
পাটন র্ারবেপ ির ইম্বকাম্বর্াবিক হিম্বভলপম্বিম্বের (Schuyler County Partnership for
Economic Development) বর্িান ী পবরর্চালক জুবি িোকবকবর্ হর্চবর এিং SUNY ব্রুি
কবিউবর্টট কম্বলম্বজর (Broome Community College) হপ্রবসম্বিে িা. হকবভর্ ড্রাি
িম্বলর্, "আিরা থবজয়ী দ্লগুথল এবং হরা-NY-র িৃিীয় পোকয়র
ন
সক্ল প্রথিকোগীর প্রথি
আিাকদ্র আন্তথরক্ অথভর্ন্দর্ জার্াকি চাই। উদ্ভাবর্ এবং উকদ্যাক্তা আিাকদ্র অিনর্থিক্
ন
ভথবষযকির চাথবক্াটঠ। থর্উ ইয়কক্নর ক্ৃথষ থশ্ে থবকের অর্যিি ববথচেযিয় ও িোদ্াপূ
ন
ণ এবং
ন
এই
উকদ্যাগটট থর্উ ইয়ক্নকক্ অর্যার্য হস্টটগুথল হিকক্ পৃিক্ ক্করকে, থর্িঃসকন্দক আিাকদ্র
অঞ্চলগুথলকি অিনর্থিক্
ন
সািলয বাথড়কয় থদ্কচ্ছ।"
হরা-NY প্রথিকোথগিার বযাপাকর আকরা জার্কি থভজজট ক্রুর্ https://www.grow-ny.com.।
ক্কর্লন ইউথর্ভাথসটটর
ন
হসন্টার ির থরজজওর্াল ইকক্াকর্াথিক্ অযাডভান্সকিকন্টর বযাপাকর আকরা
জার্কি থভজজট ক্রুর্: https://crea.cornell.edu/
বিঙ্গার হলক িরওয়ািন ত্বরাবিি করা
আজকক্র হ াষণাটট "থিঙ্গার হলক্স িরওয়াডন" এর পথরপূরক্, ো শ্জক্তশ্ালী অিনর্থিক্
ন
প্রবৃজদ্ধ
এবং সম্প্রদ্াকয়র উন্নয়কর্র জর্য এই অঞ্চকলর বযাপক্ ব্লুথপ্রন্ট। আঞ্চথলক্ভাকব পথরক্থেি
পথরক্ের্াটট হিাকটাথর্ক্স, ক্ৃথষ এবং খাদ্য উৎপাদ্র্, এবং উন্নি উি্পাদ্র্ স িূল থশ্েগুথলকি
থবথর্কয়াকগর উপর দ্ৃটষ্ট থর্বদ্ধ ক্কর। এখর্, অঞ্চলটট আপকস্টট পুর্জনাগরণ উকদ্যাকগর িাধযকি

500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর রাষ্ট্রীয় থবথর্কয়াকগর সাকি থিঙ্গার হলক্স িরওয়াডনকক্ ত্বরাথন্বি
ক্রকে। হস্টকটর 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর থবথর্কয়াগ হবসরক্াথর বযবসগুথলকক্ 2.5 থবথলয়র্
িাথক্নর্ ডলাকররও হবথশ্ থবথর্কয়াগ ক্রকি অর্ুপ্রাথণি ক্রকব - এবং জিা হদ্ওয়া অঞ্চকলর
পথরক্ের্াটট 8,200-টট অবথধ র্িু র্ চাক্থর প্রদ্ার্ ক্রার আশ্া রাকখ। আরও িিয এখাকর্ রকয়কে।
CNY রাইজজং ত্বরাবিি করা
আজকক্র হ াষণাটট "CNY রাইজজং" এর সপূরক্, ো শ্জক্তশ্ালী অিনর্থিক্
ন
প্রবৃজদ্ধ ও
সম্প্রদ্াকয়র থবক্াকশ্র জর্য অঞ্চকলর থবস্তাথরি রূপকরখা। অঞ্চথলক্ভাকব বিথর পথরক্ের্াটট
ববথেক্ বাজাকরর সুকোগগুথলর সুথবধা হর্য়, থশ্কোকদ্যাগ প্রকচষ্টা শ্জক্তশ্ালী ক্কর এবং এক্টট
অন্তভুজন ক্তিূলক্ অির্ীথি
ন
সৃটষ্ট ক্কর। এখর্, অঞ্চলটট আপকস্টট পুর্জনাগরণ উকদ্যাকগর িাধযকি
500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর রাষ্ট্রীয় থবথর্কয়াকগর সাকি থিঙ্গার হলক্স িরওয়াডনকক্ ত্বরাথন্বি
ক্রকে। হস্টকটর এই 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর থবথর্কয়াগ হবসরক্াথর খাকির বযবসায়ীকদ্র
2.5 থবথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকররও হবথশ্ থবথর্কয়াগ ক্রার জর্য উেীপর্া হদ্কব - এবং অঞ্চকলর
দ্াথখলক্ৃি পথরক্ের্া অর্ুোয়ী আশ্া ক্রা কচ্ছ হে 5,900 এর হবথশ্ র্িু র্ ক্িসংিার্
ন
সৃটষ্ট কব।
আরও িিয এখাকর্ রকয়কে।
সাউদ্ার্ নটটয়ার হসাবরংম্বক (Southern Tier Soaring) ত্বরাবিি করা
আজকক্র হ াষণার সপূরক্ সাউদ্ার্ ন টটয়ার হসাথরং এই এলাক্ায় অকর্ক্ অিনর্থিক্
ন
এবং
সািাজজক্ উন্নথি ক্রার এক্টট সপূণ ন ব্লুথপ্রন্ট। আঞ্চথলক্ভাকব র্ক্শ্াক্ৃি পথরক্ের্াটট এক্টট
প্রথিভাবার্ ক্িীদ্ল, িিবধিার্
ন
বযবসা এবং উদ্ভাবর্ আক্ষকণর
ন
থদ্কক্ হিাক্াস ক্কর। বিনিাকর্,
অঞ্চলটট আপকস্টট থরভাইটালাইকজশ্র্ ইথর্থশ্কয়টটকভর (Upstate Revitalization Initiative)
িাধযকি সাউদ্ার্ ন টটয়ার হসাথরংকক্ 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হস্টট থবথর্কয়াগ থদ্কয় ত্বরাথন্বি
ক্রকে। হস্টকটর 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ হবসরক্াথর বযবসাগুথলকক্ 2.5 থবথলয়কর্র
হবথশ্ িাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ ক্রকি প্রকণাথদ্ি ক্রকব - এবং এই অঞ্চকলর দ্াথখলক্ৃি পথরক্ের্া
অর্ুোয়ী অর্ুথিি কচ্ছ হে 10,200টট র্িু র্ ক্িসংিার্
ন
কব। আরও িিয এখাকর্ রকয়কে।
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আকরা সংবাদ্ পাওয়া োকব এখাকর্ www.governor.ny.gov -এ
থর্উ ইয়ক্ন হস্টট | এজক্সথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্

