
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

 

গভর্ নর হ াকল পশ্চিম  ারম্বলম্বমর মোর্ াটর্বভল ফ্োক্টবর বিবিম্বক্ট 700 বমবলয়র্ 

িলাম্বরর অত্োধুবর্ক হটয়বি লোি বিশ্চডিংম্বয়র বফ্ত্া হকম্বটম্বের্  

  

জীির্ বিজ্ঞার্, কলা, িাবিশ্চজেক, খুচরা এিিং একাম্বিবমক ভাডাম্বটম্বের জর্ে র্তু্র্ ভির্ 

সজ্জিত্  

  

350,000 িগ নফু্ট িাবিশ্চজেক স্থার্ এিিং 20,000 িগ নফু্ট িব রঙ্গম্বর্র স্থার্ প্রোর্ কম্বর  

  

10 বমবলয়র্ িলাম্বরর রাম্বজের বিবর্ম্বয়াগ বর্উ ইয়কন বসটটম্বত্ ক্রমিধ নমার্ জীির্ বিজ্ঞার্ 

বেল্পম্বক সমি নর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ওয়েস্ট  ারযলযের েযার্ াটর্থভল ফ্যাক্টথর থিথিযক্ট অবথিত এক্টট 

11-তলা, 350,000 বগ নফু্ট থেশ্র-বযব াযরর উন্ন়ের্ 700 থেথল়ের্ িলাযরর হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিং 

সমূ্পর্ ন  ও়োর ক্িা হ াষর্া ক্যরযের্। প্রাক্তর্ হট়েথস্ট হবক্াথর (Taystee Bakery) সাইটটটযক্ 

র্তুর্ ক্যর ততথর ক্রা  য়েযে এবিং হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিং (Taystee Lab Building) থ সাযব পুর্গ নঠর্ 

ক্রা  য়েযে, যা  ল এক্টট র্তুর্, ক্লাস-A, থলিারথিপ ইর্ এর্াল্জন অযান্ড এর্ভা়েরর্যেন্টাল 

থিজাইর্ (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)দ্বারা প্রতযথ়েত জীবর্ 

থবজ্ঞার্ ভবর্।  

  

"হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিং এর সোথি  ারযলযের সেদৃ্ধ ইথত াযসর পরবতী অধ্যায়ের এক্টট 

োইলফ্লক্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "েযার্ াটর্থভল ফ্যাক্টথর থিথিক্টযক্ হক্ন্দ্র ক্যর র্তুর্ 

অতযাধ্ুথর্ক্ ভবর্টট পরবতী প্রজযের জীবর্ থবজ্ঞার্ গযবষর্া এবিং প্রযুল্ক্তর থবক্ািক্ারী 

উদ্ভাবর্ী হক্াম্পাথর্গুথলর আবাসিল থ সাযব ক্াজ ক্রযব৷ যখর্ আেরা ে াোরী হিযক্ থফ্যর 

আসযত পুর্গ নঠর্ ক্রথে, আজযক্র থবথর্য়োগগুথল যা আোযের জীবর্ থবজ্ঞাযর্র 

পথরক্াঠাযোযক্ সেি নর্ ক্যর তা থর্ল্িত ক্রযব হয আেরা ভথবষযযত আরও ভালভাযব প্রস্তুত, 

আরও ভালভাযব সজ্জিত এবিং আরও থিথতিাপক্ িাক্ব।"  

  

"2019 সাযলর হে োযস—যখর্ গভর্ নর এবিং আথে, হলফ্যটর্যান্ট গভর্ নর এবিং হস্টট থসযর্টর 

থ সাযব আোযের প্রাক্তর্ ক্ষেতা়ে হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিংয়ের থভথিপ্রস্তর িাপযর্ থেলাে—তখর্ 

আেরা এই থবথর্য়োগটট ক্তটা প্রাসথিক্ এবিং প্রয়োজর্ী়ে  য়ে উঠযব তা অর্ুোর্ ক্রযত 



পাথরথর্।" হলফ্ম্বটর্োন্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্। "এখর্, আেরা যখর্ রাযজযর 

অি নর্ীথতযক্ অি নপূর্ নভাযব পুর্থর্ নে নাযর্র সা স ক্রথে, তখর্ এটট স্বাভাথবক্ হয আেরা আোযের 

স্বািয ক্েীবল এবিং পথরক্াঠাযোযত প্রচুর পথরোযর্ থবথর্য়োগ ক্থর। আজযক্র থফ্তা ক্াটা 

আোযের পুর্রুদ্ধার র্যা়েসিত তা থর্ল্িত ক্রার জর্য সরক্াযরর হয ধ্রযর্র থবথর্য়োগ ক্রা 

উথচত তার প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্যর। যখর্ আেরা গ্রীযের জর্য সে়ে েযতা পুর্থর্ নে নার্ ক্থর এবিং পুর্রা়ে 

খুথল, তখর্ আোযের অবিযই এের্ এক্টট থর্উ ই়েযক্নর জর্য হচষ্টা ক্রযত  যব যা এই 

রাজযটটযক্ থর্যজযের বাথ়ি বযল অথভথ ত ক্যর এের্ সক্ল তবথচযযযর োর্ুষযের উপকৃ্ত ক্যর। 

থর্উই়েক্ন আযগর হচয়ে আরও িল্ক্তিালী, সুন্দর এবিং স্বািযক্র  য়ে উঠযব তা থর্ল্িত ক্রার 

এক্োয উপা়ে এটট।"  

  

JP েরগার্ অযাযসট েযাযর্জযেযন্টর (JP Morgan Asset Management) সাযি অিংিীোথরযত্ব 

জার্ুস হপ্রাপাটটন হক্াম্পার্ীর (Janus Property Company) দ্বারা ততথর হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিংটট 

জীবর্ থবজ্ঞার্, বাথর্ল্জযক্, উদ্ভাবর্ী উত্পাের্, থিক্ষা এবিং খুচরা ভা়িাযটযের জর্য ততথর ক্রা 

 য়েযে, ক্রেবধ্ নোর্ 125তে থিট ক্থরযিাযরর তবথচযযযক্ প্রথতফ্থলত এবিং হযাগ ক্রার জর্য। 

র্তুর্ ভবর্টট লাইফ্ সায়েন্স লযাব এবিং উদ্ভাবর্ বযব ারক্ারীযের জর্য উচ্চ-োযর্র উচ্চ-

ক্ষেতার িল্ক্ত, উচ্চ-হবগ সম্পন্ন র্ালী, অযাথসি বজনয থর্রযপক্ষক্রর্ এবিং ভা়িাযটর জরুরী 

িল্ক্তর ক্ষেতা বযব ার ক্রার জর্য সেস্ত প্রয়োজর্ী়ে পথরক্াঠাযো থেয়ে সজ্জিত। এই উন্ন়েযর্ 

20,000 বগ নফু্ট বথ রির্ িার্ এবিং 20,000 বগ নফু্ট খুচরা িার্ রয়েযে যা ভা়িাযট এবিং 

প্রথতযবিীযের জর্য সোর্ভাযব থবথভন্ন খােয ও পার্ী়ে সুথবধ্ার বযব ার সেি নর্ ক্রার জর্য 

এক্াথধ্ক্ ক্াযলা হলা ার র্ালী দ্বারা সজ্জিত।  

  

থর্উ ই়েক্ন হস্টযট ক্রেবধ্ নোর্ জীবর্ থবজ্ঞার্ থিল্পযক্ সেি নর্ ক্রার জর্য পথরক্াঠাযো ততথরর 

গুরুত্বযক্ স্বীকৃ্থত থেয়ে, এই প্রক্ল্পটটযক্ থর্উ ই়েক্ন থসটট আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্ন়ের্ পথরষে 

(New York City Regional Economic Development Council) দ্বারা এক্টট অগ্রাথধ্ক্ারযুক্ত 

প্রক্ল্প থ সাযব থচথিত ক্রা  য়েযে এবিং এক্টট 10 থেথল়ের্ িলাযরর এম্পা়োর হস্টট 

হিযভলপযেন্ট (Empire State Development) অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রা  য়েযে।  

   

হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিংটট ওয়েস্ট সাইযির িল্ক্ত, সিংসৃ্কথত এবিং আক্ষ নযর্র হক্ন্দ্রিযল অবথিত, 

 ারযলযের থবশ্ব-থবখযাত 125তে থিট ক্থরযিার বরাবর এবিং অযাযপাযলা থিয়েটার (Apollo 

Theater), স্টুথিও থেউল্জ়োযের (Studio Museum) থিল্প ও থবযর্াের্, এবিং থবযশ্বর থবখযাত থসটট 

ক্যলজ (City College) এবিং ক্লথি়ো থবশ্বথবেযালয়ের (Columbia University) থিক্ষাগত ও 

গযবষর্ার হজলার ক্াযে। 

 

হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিং জার্ুস প্রপাটটন হক্াম্পাথর্র েযার্ াটর্থভল ফ্যাক্টথর থিথিযক্টর হক্ন্দ্র থ সাযব 

ক্াজ ক্রযব, যা গ্রীর্ওয়ের এক্টট থবস্তৃত বথ রির্ ক্যাম্পাযস বাথর্ল্জযক্ এবিং সম্প্রোয়ের 

বযব াযরর থেশ্রর্ জযু়ি এক্ থেথল়েযর্রও হবথি বগ নফু্যটর এক্টট োস্টার-প্ল্যার্ ক্রা র্ক্িা যা 

আথক্নযটক্চারাল িাইযজযস্ট তুযল ধ্রা  য়েযে। েযার্ াটর্থভল ফ্যাক্টথর থিথিযক্টর েযধ্য রয়েযে 

পল্িে 125তে িীট হিযক্ পল্িে 128তে থিট পয নন্ত থবস্তৃত এক্টট বহু-থবল্ডিং ক্যাম্পাস যা 

ক্লাথি়ো ইউথর্ভাথস নটটর র্তুর্ েযার্ াটর্থভল ক্যাম্পাস এবিং থসটট ইউথর্ভাথস নটট অফ্ থর্উ 

ই়েযক্নর (City University Of New York, CUNY) থসটট ক্যলযজর েযধ্য হযাগিপর্ ক্যর, োউন্ট 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.architecturaldigest.com%2Fstory%2Fpedestrian-plazas-continue-transformation-west-harlems-factory-district&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C34e613f9254b4dd1112b08d9fba63b5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817513651015159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bXbMRMXE0VK6nIRSqv97QsqBJcYa%2BA1U76FaDFe16H0%3D&reserved=0


থসর্াই েথর্ নিংসাইি (Mt. Sinai Morningside) এবিং ক্লথি়ো ইউথর্ভাথস নটট হেথিক্াল হসন্টাযরর 

(Columbia University Medical Center) স জ প্রযবিাথধ্ক্ার স । আর্ুোথর্ক্ 700,000 RSF 

সেথিত পাাঁচটট থবল্ডিং ইথতেযধ্যই সমূ্পর্ ন  য়েযে, যার েযধ্য রয়েযে সুইটস থবল্ডিং, েয েল্ট  াউস 

এবিং থেঙ্ক থবল্ডিং, হযগুথল ইথতেযধ্যই থবথভন্ন ধ্রযর্র জীবর্ থবজ্ঞার্, থিল্প, সিংসৃ্কথত, বাথর্ল্জযক্ 

এবিং খুচরা ভা়িাযটযের আবাসিল - লাভ এবিং অলাভজর্ক্, উভয়ের জর্য।  

  

এম্পায়ার হিট হিম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার 

এিিং হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO- মম্বর্ার্ীত্ হ াপ র্াইট িম্বলম্বের্, "ক্রেবধ্ নোর্ জীবর্ থবজ্ঞার্গুথলর 

থিযল্প থর্উ ই়েযক্নর চলোর্ থবথর্য়োগ আোযের জর্স্বািয এবিং রাজযবযাপী অি নর্ীথতর অগ্রগথতর 

জর্য গুরুত্বপূর্ ন। হক্াথভি-19 ে াোরী এখাযর্ সম্পে ততথরর প্রয়োজর্ী়েতা এবিং ভথবষযযতর 

সিংক্যটর জর্য আোযের প্রস্তুত ক্রার জর্য রাজয জযু়ি প্রয়োজর্ী়ে পথরক্াঠাযো থর্ে নাযর্র 

গুরুত্ব তুযল ধ্যরযে। হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিং শুধ্ুোয অি ননর্থতক্ সুযযাগ এবিং ক্ে নসিংিার্ সৃটষ্টর 

সাযি  ারযলযের প্রার্বন্ততা়ে হযাগ হেযব তাই র়্ে, বরিং এটট আোযের জীবর্ থবজ্ঞাযর্র 

বাস্তুতন্ত্রও ততথর ক্রযব যা জীবর্ থবজ্ঞাযর্র থিযল্প এক্টট হর্তা থ সাযব থর্উ ই়েযক্নর অবিার্যক্ 

এথগয়ে থর্য়ে যাযব।"  

  

জার্ুম্বসর অধেক্ষ স্কট হমটজর্ার িম্বলম্বের্, "ওয়েস্ট  ারযলে থর্উ ই়েক্ন থসটটযত জীবর্ 

থবজ্ঞাযর্র ভা়িাযটযের জর্য আজযক্র প্রধ্ার্ গন্তবয  য়ে উযঠযে। আেরা এটটযক্ বাস্তযব 

পথরর্ত ক্রযত সা াযয ক্রার জর্য থর্উ ই়েক্ন হস্টট এবিং গভর্ নযরর হর্তৃত্ব এবিং েরূেথি নতার 

প্রিিংসা ক্থর। হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিং এবিং হজলা়ে আোযের অর্যার্য প্রক্ল্পগুথল থর্উ ই়েযক্নর 

গথতিীল আপটাউর্ অি নর্ীথতর বৃল্দ্ধর জর্য আযিপাযির এলাক্া স  ি র, রাজয, বযবসা, 

অলাভজর্ক্ এবিং এক্াযিথেক্ সম্প্রো়েগুথলর সেথিত প্রযচষ্টাযক্ এথগয়ে থর্য়ে যাযব।"  

  

জার্ুম্বসর অধেক্ষ হজবর সালামা িম্বলর্, "থর্উ ই়েক্ন উপলব্ধ STEM প্রথতভার এক্টট হর্তা। 

হট়েথস্ট এবিং সেগ্র হজলা জীবর্ থবজ্ঞার্ এবিং STEM হর্তাযের  ারযলযের পল্িে 125তে থিট 

আটনস এবিং থবজ্ঞাযর্র ক্থরযিাযর এক্টট তবথচযযে়ে আন্তঃথবভাগী়ে বাথর্ল্জযক্ এলাক্া়ে অর্র্য 

এক্টট গথতিীল গন্তবয প্রোর্ ক্যর। থর্উ ই়েক্ন থসটটযত িীষ ন প্রথতভাযক্ আকৃ্ষ্ট ক্রযত এবিং ধ্যর 

রাখার জর্য এক্টট ভাযলা সৃজর্িীল িল্ক্ত বা এক্টট ভাযলা অবিার্ সরবরা  ক্যর এের্ অর্য 

হক্ার্ জীবর্ থবজ্ঞাযর্র িার্ হর্ই।"  

  

প্রবত্বর্বধ আশ্চিয়ার্া এসপাইল্লাট িম্বলম্বের্, "হট়েথস্ট লযাব আোযের সম্প্রোয়ের জর্য এক্টট 

উযিজর্ে়ে উন্ন়ের্ এবিং এটট আগােী বেরগুথল ধ্যর আোর ক্িংযগ্রসর্াল হজলা জযু়ি 

উদ্ভাবযর্র থভথি  য়ে উঠযব। STEM-এর জর্য ক্রোগত সেি নর্ আযগর হচয়ে আরও গুরুত্বপূর্ ন 

এবিং জীবর্ থবজ্ঞাযর্ থবথর্য়োগ ক্রা এবিং প্রযুল্ক্তর থবক্াি ক্রা আোযের ভথবষযযতর হর্তাযের 

েযর্ এক্টট থবথর্য়োগ। অতযাধ্ুথর্ক্ হট়েথস্ট লযাব আোযের সম্প্রো়েযক্ জীবর্ থবজ্ঞার্, থিল্পক্লা 

এবিং বাথর্ল্জযক্ ও খুচরা  াযবর সাযি থর্থব নযে সিংযুক্ত ক্যর। এই িার্টট আথবষ্কার, উদ্ভাবর্ এবিং 

স যযাথগতার প্রচাযর সা াযয ক্রযব এের্ সেস্ত উপা়ে হেখার জর্য আথে উেুখ।"  

  

হিট বসম্বর্টর কম্বিনল বিয়ার িম্বলম্বের্, "হক্াথভি-19 ে াোরী দ্বারা আর্া ক্যষ্টর পযর 

হট়েথস্ট লযাব আগােী আরও ভাযলা থের্গুথলর জর্য আিার আযলাক্বথতনক্া থ সাযব ক্াজ ক্যর৷ 



আোযের অি নর্ীথতর পুর্গ নঠর্ অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ন এবিং আথে গভর্ নর হ াক্লযক্ ধ্র্যবাে জার্াযত 

চাই থর্উ ই়েক্নবাসীযের ক্াযজ থফ্থরয়ে আর্ার জর্য, হোট কৃ্ষ্ণাি-োথলক্ার্াধ্ীর্ বযবসার জর্য 

সুযযাগ প্রোর্ ক্রার জর্য এবিং বযবসাগুথলর ক্াযে প্রোর্ ক্রার জর্য হয িাক্ার জর্য এটাই 

সটঠক্ জা়েগা। আজযক্র হ াষর্ার সুথবধ্াগুথলযক্  ারযলযের বাথসন্দাযের এবিং সক্ল থর্উ 

ই়েক্নবাসীযের জর্য ফ্লপ্রসূ  যত হেখার জর্য আথে উেুখ।"  

  

অোম্বসেবলর সেসে ইম্বর্জ ই. বিম্বকন্স িম্বলম্বের্, " াযল নযের অি ননর্থতক্ হক্ন্দ্র-ওয়েস্ট 

 ারযলযের হক্যন্দ্র হট়েথস্ট লাইফ্ সায়েযন্সস লযাযবর থবক্াযির সাযি আোযের গ্রাযের বৃল্দ্ধ হয 

আোযের ভথবষযতযক্ থচর-থবক্থিত উচ্চ প্রযুল্ক্তর থবযশ্ব এক্টট উযেখযযাগয িার্ প্রোর্ চাথলয়ে 

যাযব তার আশ্বাস হেও়ো  য়েযে।"  

  

মোর্ াটর্ িম্বরার হপ্রবসম্বিন্ট মাকন হলবভর্ িম্বলম্বের্, "হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিং  ল 

েযার্ াটর্থভযলর এক্টট স্বাগত সিংযযাজর্ এবিং প্রাক্তর্ ক্ারখার্ার হজলার এক্টট চেৎক্ার 

পুর্রুিীবর্," বযলযের্ েযার্ াটর্ বযরার হপ্রথসযিন্ট োক্ন হলথভর্। "এই থেশ্র-বযব াযরর 

ফ্যাথসথলটটটট জীবর্ থবজ্ঞাযর্র অগ্রগথতযত, অতযন্ত প্রয়োজর্ী়ে সবুজ িার্ এবিং আযিপাযির 

এলাক্া়ে আরও প্রার্বন্ত বাথর্ল্জযক্ জীবযর্ অবোর্ রাখযব যা এম্পা়োর হস্টট হিযভলপযেযন্টর 

অর্ুোর্ দ্বারা সম্ভব  য়েযে।"  

  

কাউশ্চন্সম্বলর সেসে হগল এ. ব্রুয়ার িম্বলম্বের্, "আথে গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবিং এম্পা়োর 

হস্টট হিযভলপযেন্ট ক্যপ নাযরির্যক্ তাযের হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিং হযটট সিংরথক্ষত এবিং 

পুর্ঃথর্ধ্ নাথরত ক্রা  য়েযে তার থসদ্ধান্তেূলক্ সেি নযর্র জর্য অথভর্ন্দর্ জার্াই৷ আথে এই 

প্রক্ল্পটটযক্ এর সূচর্া হিযক্ই সেি নর্ ক্যরথে এবিং গথব নত হয এই বহুেুখী ফ্যাথসথলটটটট 

ইউথর়্েযর্র শ্রযের সাযি সম্প্রোয়ের সমৃ্পক্ততার সাযি থর্থে নত  য়েথেল এবিং এটট উচ্চ 

পথরযবিগত োর্ উভ়েই অজনর্ ক্যর এবিং জীবর্ থবজ্ঞাযর্র জর্য অতযাধ্ুথর্ক্ অবক্াঠাযো 

প্রোর্ ক্যর। এো়িাও, এটট থবরল হয এক্জর্ থবক্ািক্ারী এক্টট িহুযর থেশ্র-বযব াযরর 

বাথর্ল্জযক্ হজলার জর্য এক্টট োস্টারপ্ল্যার্ ততথর ক্যরর্ যার েূল তবথিষ্টয এক্টট 20,000 বগ নফু্ট 

উেুক্ত থগ্রর্ওয়ে হেস, এবিং এই হক্ষযয, যা  ারযলযের বাথসন্দাযের সাযি অথফ্স ভা়িাযটযের 

জর্য উপলব্ধ। জার্ুস প্রপাটটন হক্াম্পাথর্ এক্টট উযেখযযাগয প্রক্ল্প সমূ্পর্ ন ক্রার জর্য আোযের 

গভীর কৃ্তজ্ঞতা পাও়োর হযাগয যা সম্প্রো়েযক্ উন্নত ক্রযব, জীবর্ থবজ্ঞাযর্র চাক্থর ততথর 

ক্রযব এবিং খুচরা হেসগুথলযত িার্ী়েভাযব থভথি ক্রা উযেযাক্তাযের সেি নর্ ক্রযব। আথে 

আর্ল্ন্দত হয গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ই়েযক্নর অর্যতে হসরা থবক্ািক্ারী এবিং তাযের লযাব 

থবল্ডিংযক্  াইলাইট এবিং উেযাপর্ ক্রযের্ যা থর্উ ই়েক্ন হস্টযটর ক্রেবধ্ নোর্ জীবর্ থবজ্ঞার্ 

থিযল্পর জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ন।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটট বরশ্চজওর্াল ইম্বকার্বমক হিম্বভলপম্বমন্ট কাউশ্চন্সম্বলর হকা-হচয়ার 

উইর্ির্ বফ্োর, বফ্োর ব্রাোম্বস নর পাটনর্ার এিিং হফ্বলক্স বভ. মাম্বত্াস রবিম্বগজ, 

CUNY-র চোম্বন্সলর িম্বলম্বের্, "NYCREDC র্তুর্ হট়েথস্ট লযাব থবল্ডিংযক্ সেি নর্ ক্রযত হপযর 

গথব নত, যা থর্উ ই়েক্ন থসটটযত ক্রেবধ্ নোর্ জীবর্ থবজ্ঞার্ থিল্প এবিং  ারযলযের চলোর্ 

প্রার্বন্ততা়ে এক্টট গুরুত্বপূর্ ন সিংযযাজর্  যব৷ হট়েথস্ট লযাব এক্টট গথতিীল এবিং উযেিয-থর্থে নত 

জীবর্ থবজ্ঞাযর্র উন্ন়ের্ থ সাযব থবল্ডিংয়ের ইথত াযসর হচতর্াযক্ পুর্থর্ নে নার্ ক্যর যা চারপাযির 



োর্ুষযের উেীপর্া হজাগাযব, এলাক্া়ে চাক্থর আর্যব এবিং  ারযলেযক্ িীষ ন-স্তযরর জীবর্ 

থবজ্ঞাযর্র প্রথতভার চাথ োর জা়েগা থ সাযব প্রেি নর্ ক্রযব।"  

 

বর্উ ইয়কন বসটট ইম্বকার্বমক হিম্বভলপম্বমন্ট কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (New York City Economic 

Development Corporation) লাইফ্ সাম্বয়ম্বন্সস অোন্ড হ লি হকয়াম্বরর বসবর্য়র ভাইস 

হপ্রবসম্বিন্ট সুসার্ হরাম্বজর্িাল িম্বলম্বের্, "থর্উ ই়েক্ন থসটট ইযক্ার্থেক্ হিযভলপযেন্ট 

ক্যপ নাযরির্ প্রাক্তর্ রুটটর হবক্াথরযক্ পুর্ঃথবক্াি ক্রার এবিং এটটযক্ উদ্ভাবর্ ও ক্ে নসিংিার্ 

সৃটষ্টর জা়েগা়ে পথরর্ত ক্রার সুযযাগ হেখযত হপয়েথেল৷ এক্ েিযক্রও হবথি আযগ, আেরা 

প্রস্তাব হচয়েথেলাে এবিং থর্ব নাথচত হিযভলপার জার্ুস হপ্রাপাটটন হক্াম্পার্ীযক্ থর্ব নাচর্ ক্যরথেলাে, 

এবিং তারপর তাযের সম্পথিটট থবল্ক্র ক্যরথেলাে ক্ারর্ NYCEDC জার্ত হয তারা হট়েথস্ট লযাব 

থবল্ডিংযক্ রূপান্তথরত ক্রযব এবিং এটটযক্ জীবর্ থবজ্ঞার্ এবিং েযার্ াটর্থভল এলাক্ার জর্য 

এক্টট যুগান্তক্ারী  যব। আথে ি র, রাজয এবিং থবযিষ ক্যর গভর্ নর হ াক্লযক্ তাযের স া়েতার 

জর্য এবিং এর সাযি জথ়িত সক্লযক্ ধ্র্যবাে জার্াযত চাই যারা এই প্রক্ল্পটটযক্ বাস্তবাথ়েত 

ক্রযত স া়েতা ক্যরযের্।"  
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