
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল টরম্বটা বভবিক ফার্ ন হেল্টা-এক্স হলািাল কম্ব্ নাম্বরেম্বর্র হ াষণা 

কম্বরম্বের্৷ 100-টটর হিবে র্তুর্ চাকবর ততবর কম্বর হরাম্বচস্টাম্বর র্াবকনর্ সদর দফতর 

স্থা্র্ করা  ম্বি  

  

এর্ক্রি্ের্ এিং সর্াক্তকরম্বণর ফার্ ন ইস্টর্োর্ বিজম্বর্স ্াম্বকন হলক এবভবর্উ 

বিক্রডংম্বের সংস্কার করম্বত 25 বর্বলের্ েলার বিবর্ম্বোগ করম্বি  

  

হকাম্পাবর্টট তার উৎ্াদম্বর্র কার্ নিম্বর্র জর্ে বির্ার্িন্দম্বরর কাম্বে িাকা খাবল 

ভির্টটও সংস্কার করম্বি  

  

কবর্উবর্টটসর্ূ ম্বক ্ুর্রুজ্জীবিত করার এিং অি নর্ীবতম্বক েক্রক্তোলী করার লম্বযে 

অঞ্চলটটর বিস্তৃত হকৌেল - NYS এর বিবর্ম্বোগ "বফঙ্গার হলকস ফম্বরাোেন" এর 

সম্পূরম্বকর কাজ কম্বর  

  

র্তুর্ হফবসবলটটর ফম্বটাগুবল ্াওো র্াম্বি এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশর্ (Delta-X 

Global Corp) ররচস্টার থিটি, মর্ররা ক্াউথিরে োর মাথক্নর্ গরবষণার এবং উে্্াদরর্র িদর 

দপ্তর স্থা্রর্র জর্য প্রথেশ্রুথেবদ্ধ। উন্নে প্রেুক্তির বযবিা, োর র্াম হেল্টা-এক্স ইমাক্তজর্ 

(Delta-X Imagine), 1964 হলক্ অ্যাথভথর্উরে ভবর্ ক্রয় এবং িংস্কার ক্রার জর্য 25 থমথলয়র্ 

েলাররর থবথর্রয়াগ ক্ররব হেটি AIM ফরিাথর্ক্স হিথস্টং, অ্যারিম্বথল এবং ্যারক্ক্তজং 

ফযাথিথলটির (AIM Photonics Testing, Assembly and Packaging facility) িারি হেেথরক্ 

েগলাি হেিার ররচস্টার ইিারর্যাশর্াল এয়ারর্ারিনর (Frederick Douglass Greater 

Rochester International Airport) ক্ারে থিেীয় ফযাথিথলটির আবাি। হক্াম্পাথর্টি হলক্ 

অ্যাথভথর্উ অ্বস্থারর্ োর গরবষণার ও উন্নয়রর্র ফযাথিথলটি স্থা্র্ ক্রার ্থরক্ল্পর্া ক্রররে 

হেখারর্ উে্্াদরর্র ক্াে নক্রমগুথল এয়ার্াক্ন হরাে ফযাথিথলটিরে অ্বথস্থে  রব। এর ফরল এই 

অ্ঞ্চরল 102-টি অ্বথি র্েুর্ চাক্থর তেথর ক্রার জর্য হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশর্ (Delta-X 

Global Corp.) প্রথেশ্রুথেবদ্ধ  রয়রে। হক্াম্পাথর্টি আশা ক্ররে হে োরা হরারচস্টারর 2026 এর 

প্রিম তৈমাথিরক্র মরিয িম্পূণ নভারব িক্তক্রয়  রব।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হস্টরি হেল্টা-এক্স হলাবারলর ্দরে্ থফঙ্গার হলক্রির অ্ি নর্ীথের জর্য 

েুগান্তক্ারী  রব," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "এই ফযাথিথলটির ্ুর্ঃউন্নয়রর্র মািযরম, এই 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FDelta-X_Global_Corp_renderings.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C273920edbc4342eb7ea508d9bf285663%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751002699562613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ijfoBoKydjWwq6Dyf1lwLUwks%2BwecBGNxNzbIcq2w4A%3D&reserved=0


অ্েগথে-থচন্তাক্ারী হক্াম্পাথর্টি ভাল চাক্থর তেথর ক্ররব এবং ম ামারী িারা থর্রয় আিা ক্রের 

্রর এই অ্ঞ্চলটি ্ুর্থর্ নম নারণ আমারদর ি ায়ো ক্ররব৷ এই িদর দফের হে ক্ম নিংস্থারর্র 

িুরোগ এরর্ হদরব ো অ্মূলয এবং আমরা এক্টি উন্নে, শক্তিশালী থর্উ ইয়ক্ন তেথর ক্রার িময় 

আথম োরদর িারি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ  রয় আথে।"  

  

AIM ফরিাথর্ক্স TAP ফযাথিথলটি (AIM Photonics TAP ফযাথিথলটি) বেনমারর্ হলক্ অ্যাথভথর্উর 

ফযাথিথলটির দুটি েলায় অ্থিটিে আরে এবং িাইরিই িাক্রব। ররচস্টারর িম্প্রিাররণর িারি 

হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশর্, োরা থবশ্ববযা্ী হেিা থর্রা্ত্তার িমািার্, হফারিাথর্ক্স এবং 

থেক্তজিাল থপ্রথিং-এর হর্ো থ িারব ্থরথচে োরা থিথলক্র্ ফরিাথর্ক্ থেভাইিগুথল এবং 

উ্াদার্গুথলর ি রোথগো, উন্নয়র্, ্রীো এবং উে্্াদরর্র জর্য এক্টি িরবরা র শঙৃ্খলার 

হর্িওয়াক্ন তেথর ক্ররব৷  

  

হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশর্  ল এক্টি উদ্ভাবর্ী, ক্ম নেমো-চাথলে হক্াম্পাথর্ ো থশল্পগে 

ও থেক্তজিাল অ্রিারমশর্, মুদ্রণ, থর্রা্ত্তা এবং এর্ক্তক্র্শরর্র প্ল্যািফরম নর জর্য উচ্চ-

ক্ম নেমো িম্পন্ন, িম্পূণ নভারব স্বয়ংক্তক্রয় িমািার্গুথল থেজাইর্, প্ররক্ৌশলী এবং উে্্াদর্ 

ক্রর। উচ্চ প্রেুক্তির হক্াম্পাথর্টি থবশ্ববযা্ী অ্র্যার্যরদর মরিয স্বাস্থযরিবা, আইথে, 

হিথলরোগারোগ, অ্ি নপ্রদার্, ই-ক্মাি ন এবং ফাস্ট মুথভং ক্র্ক্তজউমার গুেি (Fast Moving 

Consumer Goods, FMCG) থশরল্প ো ক্রদর ্থররষবা হদয়।  

  

হেল্টা-এক্স হলািাম্বলর CEO হেম্বরক েলুম্বগাে-ওস্টা্ িম্বলম্বের্, "অ্যােভান্সে 

মযার্ুফযাক্চাথরং অ্যান্ড থেক্তজিাল ট্রান্সফররমশর্ িথলউশরর্র (Advanced Manufacturing and 

Digital Transformation Solutions) বাজাররর চাথ দা িমস্ত প্রেযাশা োথ়িরয় োরে ক্ারণ 

থবশ্ববযা্ী ব্র্যান্ডগুথল এবং িরক্ারগুথল ক্রমবি নমার্ভারব থর্রা্ত্তা, ক্ম নেম দেো এবং 

িরবরা র শঙৃ্খলরক্ উন্নে ক্ররে থেক্তজিাল প্রেুক্তির িমািার্গুথল িন্ধার্ ক্রর৷ হেল্টা-এক্স 

এমর্ িমািার্ প্রদার্ ক্রর ো হবিরক্াথর এবং িরক্াথর খারের ো ক্রদর থমশর্ ক্তক্রটিক্যারলর 

্ণয, প্রেুক্তি এবং ্থররষবাগুথলর জর্য আরও শক্তিশালী িরবরা র শঙৃ্খলা প্রথেিা ক্ররে 

ি ায়ো ক্রর। আমারদর অ্র্র্য বযবিা হিই চাথ দাগুথল ্ূরণ ক্রার জর্য ভাল অ্বস্থারর্ 

ররয়রে এবং এখারর্ ররচস্টার, থর্উ ইয়রক্নর হেল্টা-এক্স ইমাক্তজর্  ারবর িূচর্া  রব আমারদর 

মাথক্নর্ ো ক্রদর ক্ারে প্রিাথরে থেক্তজিাল ট্রান্সফররমশরর্র েমো আর্ার হেরৈ এক্টি 

দুদনান্ত প্রিম ্দরে্। ররচস্টার উচ্চ জটিলোর প্রেুক্তিগে িমিযার হমাক্ারবলা ক্রার জর্য 

স্নােক্ এবং অ্র্ুষরদর িদিযরদর িারি হদরশর প্রিার্ গরবষণার থবশ্বথবদযালরয়র মািযরম প্রথেভা 

বকৃ্তদ্ধর জর্য ্থরথচে। উ্রন্তু, হক্াোক্ (Kodak), ওরয়গমযার্ি (Wegman’s) এবং হজররক্সর 

(Xerox) মরো হক্াম্পাথর্গুথল উদ্ভাবরর্র প্রথে এক্টি অ্ঙ্গীক্াররর িংসৃ্কথে গর়ি েুরলরে। 

আমারদর মাথক্নর্ িদর দফেররর জর্য অ্বস্থার্ প্রথেিার হেরৈ প্রথেভা এবং িরবরা র 

শঙৃ্খরলর তর্ক্িয এক্টি গুরুত্ব্ূণ ন ভূথমক্া ্ালর্ ক্ররথেল। আমরা এই ম ার্ শ র এবং 

থফঙ্গার হলক্ি অ্ঞ্চরলর িম্পদগুথলর িুথবিা থর্রয় এক্টি িফল বযবিা গর়ি হোলার, িুরোগ 

তেথর ক্রার জর্য উন্মুখ।"  

  

হক্াম্পাথর্টি 260,000 বগ নফুরির থির্রুম এবং ফযাব হেি-এর থবদযমার্ ফযাথিথলটিগুথলর 

্থরক্াঠারমার িুথবিা হর্রব এবং স্টািনআ্ এবং হোি থর্ম নাোরদর োরদর হিথমক্ন্ডাক্টর 



উে্্াদর্রক্ স্থার্ান্তর ক্রার বা এক্টি ফাউক্তি-থভথত্তক্ বযবিাথয়ক্ মরেলরক্ থবরবচর্া ক্রার 

অ্র্ুমথে হদরব। হক্াম্পাথর্টির বেনমার্ মাথক্নর্ ফযাবরলি থেজাইরর্র হিক্টর োরদর ্ণয তেথর 

ক্ররে এবং মাথক্নর্ েুিরারের বাইরর, থবরশষ ক্রর চীরর্ ো ক্রদর ক্ারে থবক্ররয়র জর্য 

প্রািথমক্ভারব ্ূব ন এথশয়ায় অ্বথস্থে চুক্তির ফাউক্তিগুথলর উ্র থর্ভনরশীল। হেল্টা-এক্স 

ইমাক্তজর্ ফযাব প্রক্ল্পটি হলক্ এথভথর্উ িাইরি উ্লব্ধ 80,000 বগ নফুরির হবথশ থির্রুম হেি 

অ্যারক্সি ক্রার েমো ি  স্টািন-আ্ ফাউক্তির মরেরলর বযবিার উ্র ইথেবাচক্ প্রভাব 

হফলরব।  

  

এম্পায়ার হস্টি হেরভল্রমি (Empire State Development) চাক্থরর িটৃের প্রথেশ্রুথের 

থবথর্মরয় এরক্সলথিয়র জবি িযাক্স হক্রথেি হপ্রাোরমর মািযরম 3.5 থমথলয়র্ েলার প্রদার্ 

ক্ররব। মর্ররা ক্াউথি, ররচস্টার শ র এবং হেিার ররচস্টার এিারপ্রাইজও (Greater 

Rochester Enterprise) এই অ্েবেী থচন্তাক্ারী প্রক্রল্প ি রোথগো ক্রররে।  

  

ভারপ্রাপ্ত এম্পাোর হস্টট হেম্বভল্ম্বর্ট (Empire State Development)-এর 

হপ্রবসম্বেট, CEO এবং ক্থমশর্ার হ া্ র্াইি বরলরের্, "হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশরর্র 

থফঙ্গার হলক্ি অ্ঞ্চরল োর অ্েযািুথর্ক্ মাথক্নর্ িদর দপ্তর স্থা্রর্র থিদ্ধান্ত এক্টি দুদনান্ত 

খবর। আঞ্চথলক্ অ্ি নর্ীথের ্ুর্রুজ্জীবরর্র জর্য গভর্ নররর মরর্াথর্রবশ ক্রা প্ররচোর মািযরম, 

উচ্চ-প্রেুক্তির হক্াম্পাথর্গুথল আগামীক্ারলর চাক্থর এবং মারক্নরির িুরোগ তেথর ক্ররে স্থার্ীয় 

প্রথেভা এবং িংস্থার্গুথলর িুথবিা থর্রে।"  

  

 াই-হিক্ হক্াম্পাথর্র ্দরে্ ইস্টমযার্ থবজরর্ি ্ারক্নর (Eastman Business Park) অ্বযা ে 

িাফরলযর উ্র থভথত্ত ক্রর আরও গর়ি হোরল, হিই িাইিটি হেখারর্ হক্াোক্ এক্ শোব্দী 

আরগ ফরিাোথফক্ থফল্ম এবং ক্াগরজর আরমার তেথর ক্রা শুরু ক্ররথেল। ক্যাম্পািটি 

্ুর্রুজ্জীথবে ক্রা অ্বযা ে ররয়রে ো অ্ঞ্চলটিরক্ ্ুর্রুজ্জীথবে ক্ররে ি ায়ো ক্রর। আজ, 

ক্যাম্পািটি প্রায় 114টি হক্াম্পাথর্রক্ িমি নর্ ক্রর, 6,000 জরর্রও হবথশ বযক্তিরদর থর্রয়াগ 

ক্রর। হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশর্ ো়িাও, থলরেথি ফুে অ্যান্ড ক্তরংক্ (LiDestri Food and 

Drink), হক্াোক্, েু্ি (DuPont), L3  যাথরি (LL3 Harris), ক্লথম্বয়া হক্য়ার (Columbia Care), 

অ্রি না থিথর্ক্যাল োয়াগর্থস্টক্ি (Ortho Clinical Diagnistics), লাভ থবিি (Love Beets), থল-

িাইরক্ল (Li-Cycle) এবং অ্যাকু্রয়স্ট হেরভল্রমি (Acquest Development) বযবিার 

ক্যাম্পািটিরে ক্ম নরে হবশ ক্রয়ক্টি হক্াম্পাথর্র মরিয ররয়রে। ইস্টমযার্ থবজরর্ি ্ারক্নর 

্ুর্থর্ নম নাণ  ল থফঙ্গার হলক্ি থরক্তজওর্াল ইরক্ার্থমক্ উন্নয়রর্র ক্াউক্তন্সরলর (Finger Lakes 

Regional Economic Development Council) জর্য এক্টি শীষ ন অ্োথিক্ার।  

  

বসম্বর্টর হজম্বরবর্ এ. কুবর্ িম্বলম্বের্, "আমারদর অ্ঞ্চরল হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশর্রক্ 

স্বাগে জার্ারে হ্রর আথম গথব নে৷ ভারলা হবেরর্র, স্থায়ী চাক্থর এবং অ্ি ননর্থেক্ প্রবকৃ্তদ্ধ এরর্, 

এই থবথর্রয়াগটি শ রেথলরক্ ্ুর্রুজ্জীথবে ক্ররে িা ােয ক্রর এবং হিই িাইরি উদ্ভাবরর্র 

উত্তরাথিক্ার অ্বযা ে রারখ হেখারর্ জজন ইস্টমযার্ োর প্রজরন্মর িংজ্ঞাথয়ে ক্াজ শুরু 

ক্ররথেরলর্। আথম এম্পায়ার হস্টি হেরভল্রমি, হেিার ররচস্টার এিারপ্রাইজ (Greater 

Rochester Enterprise), ররচস্টার থিটি এবং মর্ররা ক্াউথির ক্ারে োরদর এই অ্ংশীদাথররত্বর 



িমি নরর্র জর্য কৃ্েজ্ঞ এবং 21 শেরক্র এই থশরল্পর িদর দফের থফঙ্গার হলক্ি ফররায়ােনরক্ 

প্রস্তুে ক্রার জর্য হে প্রভাব হফলরব োর জর্য আথম আশাবাদী।"  

  

অোম্বসেবলর সদসে সারা  ক্লাকন িম্বলম্বের্, "আজরক্র হ াষণা আমারদর অ্ঞ্চরল  িা 

অ্ি ননর্থেক্ প্রবকৃ্তদ্ধরক্ প্রথেফথলে ক্রর। উৎ্াদর্ ও গরবষণায় ররচস্টাররর িমদৃ্ধ ইথে াি 

শুিুমাৈ আমারদর অ্ঞ্চরল হেল্টা-এক্স-এর প্রথেশ্রুথের িারি অ্বযা ে ররয়রে হিই িারি 100-

টিরও হবথশ র্েুর্ মারর্র ক্ম নিংস্থারর্র িুরোগ তেথর ক্রর। ররচস্টাররক্ হবরে হর্ওয়ার জর্য 

হেল্টা-এক্সরক্ এবং থফঙ্গার হলক্ি ফররায়ােন এবং এম্পায়ার হস্টি হেরভল্রমিরক্ আমারদর 

স্থার্ীয় ক্ম নশক্তি এবং অ্ি নর্ীথেরে আ্র্ার অ্বযা ে থবথর্রয়ারগর জর্য ির্যবাদ।"  

  

কাউবটর এক্রক্সবকউটটভ অোোর্ হিম্বলা িম্বলম্বের্, "হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশরর্র এই 

্দরে্টি আরও প্রমাণ ক্রর হে হক্র্ মর্ররা ক্াউথিরক্ িম্প্রথে আমারদর হদরশর উদ্ভাবর্ী 

অ্ি নর্ীথেরক্ শুরু ক্রার জর্য ক্াউথির শীষ ন এলাক্া থ রিরব র্ামক্রণ ক্রা  রয়রে। মর্ররা 

ক্াউথি শুিুমাৈ অ্ি ননর্থেক্ উন্নয়রর্ হর্েৃত্ব হদয় র্া বরং প্রেুক্তিগে হক্াম্পাথর্গুথলর জর্য 

এবং োরা হে উচ্চ হবেরর্র, দে চাক্থর তেথর ক্রর হিগুথলর জর্য উ্েুি আবাি। আমরা এই 

বযবিাগুথলরক্ িমি নর্ ক্ররে হ্রর গথব নে, এবং আমারদর অ্ঞ্চরল চাক্থরর বকৃ্তদ্ধ অ্বযা ে 

রাখার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টিরক্ ির্যবাদ।"  

  

ররচস্টাররর হময়র হজমি ক্তিি বরলরের্, "ইস্টমযার্ থবজরর্ি ্ারক্ন আগে আরও উচ্চ-

প্রেুক্তির চাক্থরর হ াষণা এক্টি হক্াম্পাথর্র শ ররর ্থরবরেন হক্াম্পাথর্গুথলর শ র থ িারব 

ররচস্টাররর র্বজাগরণরক্ অ্বযা ে হররখরে৷ আথম আর্ক্তিে হে থিটির িরক্ার গভর্ নর হ াচুল 

এবং আমারদর অ্র্যার্য িরক্ারী ও হবিরক্ারী খারের অ্ংশীদাররদর িারি আমারদর িম্প্রদারয় 

হেল্টা-এরক্সর মরো এক্টি অ্েযািুথর্ক্ িংস্থা থর্রয় আিরে হ্রররে।"  

  

রম্বচস্টাম্বরর হর্ের-বর্ি নাবচত র্াবলক ইভান্স িম্বলম্বের্, "আথম হেল্টা এক্স হলাবাল 

ক্র্ নাররশর্রক্ হরারচস্টারর স্বাগে জার্ারে চাই৷ 100 টিরও হবথশ চাক্থরর িটৃে এবং হলক্ 

এথভথর্উ ফযাথিথলটিরে 25 থমথলয়রর্র থবথর্রয়াগ ররচস্টাররর প্রাণবন্তোরক্ বাথ়িরয় েুলরব। 

ররচস্টারর প্রথেভারক্ স্বীকৃ্থে হদওয়ার জর্য আথম হেল্টা এক্সরক্ িািুবাদ জার্াই, এবং হেল্টা 

এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশরর্র আমারদর ম ার্ শ রর এক্টি িদর দফের প্রথেিার থিদ্ধারন্ত ESD 

হে ভূথমক্া ্ালর্ ক্রররে োর জর্যও আথম কৃ্েজ্ঞ।"  

  

হেটার রম্বচস্টার হচোর অফ কর্াম্বস নর (Greater Rochester Chamber of Commerce) 

হপ্রবসম্বেট এিং CEO এিং বফঙ্গার হলকস বরক্রজওর্াল ইম্বকার্বর্ক হেম্বভল্ম্বর্ট 

কবর্টটর হকা-হচোর িি োবফ িম্বলম্বের্, "আমরা হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশর্রক্ 

হেিার ররচস্টার, থর্উ ইয়ক্ন অ্ঞ্চরল স্বাগে জার্াই, হেখারর্ প্রথেভা, িংস্থার্ এবং উদ্ভাবরর্র 

ইথে াি এই অ্েগামী-থচন্তাক্ারী হক্াম্পাথর্র বকৃ্তদ্ধ এবং অ্েগথের জর্য এক্টি উব নর স্থল প্রদার্ 

ক্রর৷ আমারদর অ্ঞ্চরল িাফরলযর জর্য হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশরর্র অ্বস্থারর্ িা ােয 

ক্রার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল, ক্াউথির এক্তক্সথক্উটিভ অ্যাোম হবরলা এবং থিটি অ্ফ 

ররচস্টাররর হময়র-থর্ব নাথচে মাথলক্ ইভান্সরক্ ির্যবাদ।"  

  



হেটার রম্বচস্টার এটারপ্রাইম্বজর হপ্রবসম্বেট ও CEO, র্োট  াল নিাট িম্বলর্, "প্রথেভা, 

হক্ৌশলগে বযবিাথয়ক্ অ্ংশীদার, এবং দ্রুে িম্পদগুথল িংেুি ক্রার ও িুথবিা হর্ওয়ার েমো 

NY অ্ঞ্চরলর হেিার হরারচস্টারক্ হেল্টা-এক্স (Delta X)-এর িম্প্রিাররণর জর্য িািন অ্বস্থার্ 

বাথর্রয়রে। বহু িংখযক্ অ্ি ননর্থেক্ থবক্ারশর অ্ংশীদাররা িমরবে  রয় ক্াজ ক্রর থর্ক্তিে 

ক্রররে হে হেল্টা-এক্স হলাবাল োরে এর বযবিাথয়ক্ থবক্ারশর ্থরক্ল্পর্া েরাথিে ক্রার জর্য 

িুথবিার এক্টি িাথব নক্ ্যারক্জ ্ায়।"  

  

হেল্টা-এক্স হলাবাল ক্র্ নাররশর্ িম্পরক্ন অ্থেথরি েিয উ্লব্ধ এখারর্।  

  

বফঙ্গার হলক ফরওোেন ত্বরাবিত করা  

আজরক্র হ াষণাটি "থফঙ্গার হলক্ি ফরওয়ােন" এর ্থর্রূক্, ো শক্তিশালী অ্ি ননর্থেক্ প্রবকৃ্তদ্ধ 

এবং িম্প্রদারয়র উন্নয়রর্র জর্য এই অ্ঞ্চরলর বযা্ক্ ব্লুথপ্রি। আঞ্চথলক্ভারব ্থরক্থল্পে 

্থরক্ল্পর্াটি হফারিাথর্ক্স, কৃ্থষ এবং খাদয উৎ্াদর্, এবং উন্নে উে্্াদর্ ি  মূল থশল্পগুথলরে 

থবথর্রয়ারগর উ্র দৃটে থর্বদ্ধ ক্রর। এখর্, অ্ঞ্চলটি আ্রস্টি ্ুর্জনাগরণ উরদযারগর মািযরম 

500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলাররর রােীয় থবথর্রয়ারগর িারি থফঙ্গার হলক্ি ফরওয়ােনরক্ ত্বরাথিে 

ক্ররে। হস্টরির 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলাররর থবথর্রয়াগ হবিরক্াথর বযবিগুথলরক্ 2.5 থবথলয়র্ 

মাথক্নর্ েলারররও হবথশ থবথর্রয়াগ ক্ররে অ্র্ুপ্রাথণে ক্ররব - এবং জমা হদওয়া অ্ঞ্চরলর 

্থরক্ল্পর্াটি 8,200-টি অ্বথি র্েুর্ চাক্থর প্রদার্ ক্রার আশা রারখ। আররা েিয এখারর্ ্ারবর্৷  

  

এম্পাোর হস্টট হেম্বভল্ম্বর্ট সম্পম্বকন  

এম্পায়ার হস্টি হেরভল্রমি থর্উ ইয়রক্নর মুখয অ্ি ননর্থেক্ উন্নয়র্ এরজক্তন্স। ESD এর থমশর্ 

 রে এক্টি উন্নে এবং ক্রমবি নমার্ অ্ি নর্ীথে প্রথেিা ক্রা, র্েুর্ ক্ম নিংস্থার্ এবং অ্ি ননর্থেক্ 

িুরোরগর তেথরক্রণ উৎিাথ ে ক্রা, হস্টি এবং োর থমউথর্থি্যাথলটিি রাজস্ব বকৃ্তদ্ধ ক্রা এবং 

থস্থথেশীল ও তবথচৈযময় স্থার্ীয় অ্ি নর্ীথে অ্জনর্ ক্রা। ঋণ, অ্র্ুদার্, িযাক্স হক্রথেি এবং অ্র্যার্য 

িররর্র অ্ি ননর্থেক্ ি ায়ো বযব াররর মািযরম থর্উ ইয়ক্ন হস্টরি ক্ম নিংস্থার্ িটৃে শুরু ক্রা 

এবং উন্নে ক্থমউথর্টিরক্ ি ায়ো ক্রার জর্য ESD বযক্তিগে বযবিায় থবথর্রয়াগ বকৃ্তদ্ধ ক্রার 

প্ররচো চালারে। এো়িাও থর্উ ইয়রক্নর থরক্তজওর্াল ইরক্ারর্াথমক্ হেরভল্রমি ক্াউক্তন্সলি 

এবং "আথম থর্উ ইয়ক্নরক্ ভারলাবাথি (I LOVE NEW YORK)," এই হস্টরির িবরচরয় আদশ ন ভ্রমণ 

বযবস্থার ব্র্যারন্ডর মারক্নটিং েত্ত্বাবিার্ ক্রার প্রািথমক্ প্রশািথর্ক্ এরজক্তন্স  রে ESD। আঞ্চথলক্ 

ক্াউক্তন্সল এবং এম্পায়ার হস্টি হেরভল্রমি িম্পরক্ন আরও েিয এখারর্ এবং এখারর্ ্াওয়া 

োরব।  
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