
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেম্বের পর্ নের্ বেল্পম্বক স ায়তা করার উম্বেম্বেে 125 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ত্রাণ কি নসূবির 

জর্ে আম্বিদর্ প্রক্রিয়া শুরু  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

কি নসংস্থার্ িৃক্রিম্বত উৎসাব ত করম্বত 100 বিবলয়র্ ডলাম্বরর পর্ নেম্বর্র জর্ে কি নস্থম্বল 

হেরার কি নসূবি  

  

25 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বিে ইর্ বর্উ ইয়কন অর্ুদার্ কি নসূবি িড় আকাম্বরর অর্ুষ্ঠার্গুম্বলা 

বেবরম্বয় আর্ম্বত স ায়তা করম্বি  

  

গভর্ নম্বরর 450 বিবলয়র্ ডলাম্বরর "পর্ নের্ বেবরম্বয় আম্বর্া, কি নসংস্থার্ বেবরম্বয় আম্বর্া" 

েীষ নক সিবিত পুর্রুিার উম্বদোম্বগর অংে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেটের পর্ নের্ ও আথিটিয়িা থিল্পটক্ স ায়িা প্রদার্ ও 

পুর্রুজ্জীথিিক্রটের জর্য তিথর পর্ নের্ থিটল্পর দুইটে অর্ুদার্ ক্র্ নসূথির জর্য আটিদর্ প্রক্রিয়া 

শুরু  টয়টে িটল হ াষো ক্টরটের্। 100 থর্থলয়র্ ডলাটরর পর্ নেটর্র জর্য ক্র্ নস্থটল হেরার 

অর্ুদার্ ক্র্ নসূথি এিং 25 থর্থলয়র্ ডলাটরর থর্ে ইর্ থর্উ ইয়ক্ন অর্ুদার্ ক্র্ নসূথি গভর্ নটরর 

জািীয়-হর্িৃটের "পর্ নের্ থেথরটয় আটর্া, ক্র্ নসংস্থার্ থেথরটয় আটর্া" উটদযাটগর অংি থ টসটি 

র্টভম্বর র্াটস প্রির্ হ াষো ক্রা  টয়থেল। উভয় ক্র্ নসূথি এখর্ ক্র্ নসূথিটি অংিগ্র টের জর্য 

হর্াগয থিটিথিি  ওয়া পর্ নের্-সংিান্ত িযিসা, ক্র্টভর্ির্ ও ক্র্োটরন্স হসন্টারগুটলা এিং 

লাইটসন্সপ্রাপ্ত ওভারর্াইে লক্রজং েযাথসথলটেগুটলার জর্য সমূ্পে ন আটিদটর্র সুটর্াগ উনু্মক্ত 

ক্রটি।  

  

"র্ ার্ারী থর্উ ইয়ক্ন হেটের সর্গ্র িযিসাথয়ক্ ক্থর্উথর্টের জর্য িযাটলঞ্জ  টয় এটসথেল, থক্ন্তু 

আর্াটদর পর্ নের্ ও আথিটিয়িা-সংিান্ত হপিাজীিীটদর জর্য এটের প্রভাি থিটিষভাটি 

ক্ষথিক্র থেল," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এসি ক্র্ নসূথি িযিসা প্রথিষ্ঠার্গুটলাটক্ পুর্রায় 

ক্র্ী থর্টয়াগ ক্রটি এিং আর্াটদর ক্থর্উথর্টেগুটলাটি র্িুর্, থিশ্ব-র্াটর্র ক্র্টভর্ির্ ও 

ইটভন্ট থর্টয় আসটি সা ার্য ক্রার লটক্ষয তিথর ক্রা  টয়টে - র্া হেেিযাপী পর্ নের্ র্ার্ক্ 

অি ননর্থিক্ িাথলক্ািক্রক্তটক্ উজ্জীথিি ক্টর িুলটি। থর্উ ইয়ক্ন  টলা থিটশ্বর সিটিটয় 

উদ্দীপর্াপূে ন, সিটিটয় প্রােিন্ত, ও সিটিটয় আক্ষ নেীয় স্থার্, এিং থিটশ্বর থিথভন্ন স্থাটর্র 

দি নর্ািীটদর আর্ন্ত্রে ও স্বাগি জার্াটর্ার জর্য আর্াটদর সাধ্যর্টিা সিথক্েু ক্রটি  টি।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-450-million-bring-back-tourism-bring-back-jobs-inclusive&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57d9909974e642c0215e08da126cb236%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637842555300981649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SzLQtjPvq%2FMLcFyCUnpTrXV8b7%2FDyTn%2BZ1rZVWweqzE%3D&reserved=0


থর্উ ইয়ক্ন হেটের পর্ নের্ ও আথিটিয়িা থিল্প ও ক্র্ীরা হক্াথভড-19 এর থিধ্বংসী প্রভাি দ্বারা 

র্ারাত্মক্ভাটি ক্ষথিগ্রস্ত  টয়টে। র্ ার্ারীর আটগ এই থিল্প হেেিযাপী প্রথি দিটে ক্র্ নসংস্থাটর্র 

র্টধ্য এক্টের সংস্থার্ ক্টরটে। থর্উ ইয়টক্নর পর্ নের্ থিটল্পর ক্র্ীটদর ক্র্ নস্থটল থেথরটয় আর্ার 

গুরুে অর্ুধ্াির্ ক্রটি হপটর, গভর্ নর হ াক্ল র্ ার্ারী-সম্পথক্নি অি ননর্থিক্ সর্সযার সম্মুখীর্ 

 ওয়া পর্ নের্ থিটল্পর িযিসা প্রথিষ্ঠার্গুটলাটক্ অর্ুদার্ প্রদাটর্র র্াধ্যটর্ পুর্রায় ক্র্ী থর্টয়াগ 

থদটি স ায়িা ক্রার জর্য 100 থর্থলয়র্ ডলাটরর পর্ নেটর্র জর্য ক্র্ নস্থটল হেরার অর্ুদার্ 

ক্র্ নসূথি িাল ুক্টরটের্। হসইসাটি, ক্র্োটরন্স আটয়াজটর্র স্থার্গুটলা ও অংিীদার 

হ াটেলগুটলাটি অর্ুষ্ঠার্-থভথিক্ খরটির থক্েু অংি ি র্ ক্রার র্াধ্যটর্ িযিসাথয়ক্ ভ্রর্টের 

ক্ারে  ওয়া অর্ুষ্ঠার্, তিঠক্ ও হেড হিাগুটলা থেথরটয় আর্া েরাথিি ক্রটি 25 থর্থলয়র্ 

ডলাটরর থর্ে ইর্ থর্উ ইয়ক্ন অর্ুদার্ ক্র্ নসূথি গঠর্ ক্রা  টয়টে।  

  

পর্ নেটর্র জর্য ক্র্ নস্থটল হেরার অর্ুদার্ ক্র্ নসূথির র্াধ্যটর্ উপর্ুক্ত িযিসা প্রথিষ্ঠার্গুটলা 2022 

সাটলর জার্ুয়াথর হিটক্ জরু্ র্াটসর র্টধ্য প্রথিটে র্িুর্ পূে নক্ালীর্ সর্িুলয ক্র্ নসংস্থার্ হর্াগ 

ক্রার জর্য 5,000 ডলার এিং খণ্ডক্ালীর্ সর্িুলয ক্র্ নসংস্থার্ হর্াগ ক্রার জর্য 2,500 ডলার 

ক্টর অর্ুদার্ হপটি পাটর। অর্ুদার্ পাওয়ার হর্াগয  ওয়ার জর্য অর্ুদার্প্রািীটক্ অিিযই 

ক্র্পটক্ষ দুইটে পূে নক্ালীর্ সর্িুলয ক্র্ নসংস্থার্ িৃক্রি অজনর্ ক্রটি  টি; র্ূযর্ির্ 10,000 ডলার 

ও সটি নাচ্চ 200,000 ডলার অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রা  টি। আটিদর্ক্ারীটদরটক্ অিিযই এখাটর্ 

হদওয়া উপর্ুক্তিা সংিান্ত আিিযক্ ক্রিথর্ং সম্পন্ন ক্রটি  টি, এিং পূি ন-হর্াগযিাসম্পন্ন 

আটিদর্ক্ারীটদরটক্ সরাসথর আটিদর্ ক্রার জর্য থলংক্ পাটঠটয় হদওয়া  টি। ক্র্ নসূথির 

থর্টদনির্া স  আটরা িিয এখাটর্ পাওয়া র্াটি৷  

  

িযিসাথয়ক্ ভ্রর্ে থেথরটয় আর্া উৎসাথ ি ক্রটি এিং র্িুর্ অর্ুষ্ঠাটর্র আক্ষ নে তিথর ক্রটি, 

25 থর্থলয়র্ ডলাটরর থর্ে ইর্ থর্উ ইয়ক্ন অর্ুদার্ ক্র্ নসূথি উপর্ুক্ত অর্ুষ্ঠার্গুটলা আটয়াজটর্র 

আক্ষ নে তিথরটি সা ার্য ক্টর এর্র্ অর্ুটর্াথদি থর্টেং হেটসর ভাড়ার থে ও গ্রুপ রুটর্র 

হরটের হক্ষটে োড় প্রদাটর্র জর্য ক্র্োটরন্স হভর্ুয ও লাইটসন্সপ্রাপ্ত ওভারর্াইে লক্রজং 

েযাথসথলটেগুটলাটক্ অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রটি। এসি অর্ুদার্ িযয় পথরটিাটধ্র র্াধ্যটর্ প্রদার্ ক্রা 

 টি, এিং অর্ুষ্ঠাটর্র আক্ার, র্ওকু্ে ক্রা থে, এিং প্রদার্কৃ্ি োটড়র পথরর্াটের উপর থর্ভনর 

ক্রটি। এই ক্র্ নসূথি আটগ হিটক্ সর্য়সূথি থর্ধ্ নারে ক্রা থেল র্া এর্র্ র্িুর্ ক্র্ নসূথিগুটলার 

জর্য সীথর্ি িাক্টি। আটিদর্ক্ারীটদরটক্ অিিযই এখাটর্ হদওয়া উপর্ুক্তিা সংিান্ত আিিযক্ 

ক্রিথর্ং সম্পন্ন ক্রটি  টি, এিং পূি ন-হর্াগযিাসম্পন্ন আটিদর্ক্ারীটদরটক্ সরাসথর আটিদর্ 

ক্রার জর্য থলংক্ পাটঠটয় হদওয়া  টি। আটিদর্ ক্রার হিষ িাথরখ 31 থডটসম্বর, 2022। 

ক্র্ নসূথির থর্টদনির্া স  আটরা িিয এখাটর্ পাওয়া র্াটি৷  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বিন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার 

এিং হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO পম্বদ িম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইে িম্বলর্, "পর্ নের্ থিটল্পর অি ননর্থিক্ 

গুরুে থর্টয় র্িুর্ ক্টর িলার থক্েু হর্ই: এটে িাক্থর ও কু্ষদ্র িযিসাগুটলাটক্ স ায়িা ক্টর, এিং 

থর্উ ইয়ক্ন হেেিযাপী ক্থর্উথর্টেগুটলার জর্য রাজস্ব থর্টয় আটস। গভর্ নর হ াক্ল এই অথি 

গুরুেপূে ন ও প্রােিন্ত থিটল্পর পুর্থর্ নর্ নাটের জর্য অঙ্গীক্ারিি রটয়টের্, এিং এসি ক্র্ নসূথির 

র্াধ্যটর্ িরাদ্দকৃ্ি অর্ুদার্গুটলা র্িুর্ র্িুর্ অর্ুষ্ঠাটর্র র্াধ্যটর্ র্িুর্ দি নক্টদর থর্উ ইয়ক্ন 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformrouter.apps.esd.ny.gov%2Fttw%2540ESD%2Ftourism_to_work.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57d9909974e642c0215e08da126cb236%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637842555300981649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TSba8a92837DFOBIRZl9kS0%2FN03kiVNO2uCiIMAbIqw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformrouter.apps.esd.ny.gov%2Fttw%2540ESD%2Ftourism_to_work.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57d9909974e642c0215e08da126cb236%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637842555300981649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TSba8a92837DFOBIRZl9kS0%2FN03kiVNO2uCiIMAbIqw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ftourism-return-work-grant-program&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57d9909974e642c0215e08da126cb236%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637842555300981649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=27qtjUELvNJYbjypOKdRFvwWetuC2d7y0p5dUauaAPk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformrouter.apps.esd.ny.gov%2Fminy%2540ESD%2Fmeet_in_ny.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57d9909974e642c0215e08da126cb236%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637842555300981649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PhlG3ePaNrq%2F0Ksuz1WkacPrkgyCdym9RUF55Pedv8E%3D&reserved=0
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হেটের সাটি পথরিয় ক্থরটয় থদটি, এিং পর্ নের্ খাটির থর্উ ইয়ক্নিাসীটদর পুর্রায় ক্র্ নস্থটল 

থেথরটয় আর্টি।"  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বিন্ট-এর ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট ও এক্রিবকউটেভ বডম্বরক্টর অি 

েয েবরজি রস বড. হলবভ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্টলর 'পর্ নের্ থেথরটয় আটর্া, ক্র্ নসংস্থার্ থেথরটয় 

আটর্া' ক্র্ নসূথিসর্ূ  ক্র্ীটদর ক্র্ নস্থটল থেথরটয় আর্া এিং তিঠক্, সটম্মলর্ ও প্রদি নর্ীর র্টিা 

িৃ ৎ অর্ুষ্ঠার্গুটলা থেথরটয় আর্া স জির ক্রার র্াধ্যটর্ থর্উ ইয়ক্ন হেটের পর্ নের্ থিটল্পর 

পুর্রুিাটর স ায়িা ক্রটি। আঞ্চথলক্ ও স্থার্ীয় গন্তিযস্থটলর থিপের্ সংস্থাগুটলা হিটক্ শুরু 

ক্টর হেেিযাপী হভর্ুয ও আক্ষ নেীয় স্থার্গুটলা স  পর্ নের্ খাটির আর্াটদর অংিীদারটদর সাটি 

এক্সটঙ্গ আর্রা পর্ নের্টক্ থেথরটয় আর্টি পাথর এিং িযিসা প্রথিষ্ঠার্ ও দি নর্ািীটদর স্মরে 

ক্থরটয় থদটি পাথর হর্ থর্উ ইয়টক্নর র্টিা থদ্বিীয় হক্াটর্া জায়গা হর্ই।"  

  

এসি ক্র্ নসূথি আই লাভ NY (I LOVE NY), এম্পায়ার হেে হডটভলপটর্টন্টর পর্ নের্ থিভাটগর 

পর্ নের্ থিটল্পর উন্নয়র্ এিং হেটের পর্ নের্ থিল্পটক্ পুর্রুজ্জীথিিক্রটের জর্য িলর্ার্ 

প্রটিষ্টাগুটলার পথরপূরক্ থ টসটি ক্াজ ক্টর। এর র্টধ্য হেেটক্  ুটর হদখার জর্য হদটির ও 

হদটির িাইটরর র্িুর্ দি নর্ািীটদর আকৃ্ষ্ট ক্রা ও আর্ন্ত্রে জার্াটর্ার প্রটিষ্টাগুটলা অন্তভুনক্ত 

রটয়টে। হেব্রুয়াথর র্াটস গভর্ নর হ াক্ল অটেথলয়া, ক্ার্াডা, ফ্রান্স, জার্ নাথর্, ইিাথল ও 

র্ুক্তরাটজয থর্উ ইয়টক্নর প্রির্ হভাক্তা-অথভর্ুখী পর্ নের্-সংিান্ত থিজ্ঞাপর্ িালুর হ াষো 

থদটয়টের্। হসইসাটি, থর্উ ইয়ক্ন হেে ও থর্উ ইয়ক্ন থসটের ভ্রর্ে পযাটক্জ তিথর ও প্রিাটরর জর্য 

আই লাভ NY আন্তজনাথিক্ ভ্রর্ে পথরিালর্াক্ারীটদর সটঙ্গ অংিীদার  টয়টে।  

  

হেে বসম্বর্ের হ াম্বস এি. হসরাম্বর্া িম্বলর্, "পর্ নের্ এিং থিটশ্বর থিথভন্ন স্থার্ হিটক্ আসা 

দি নর্ািীরা থর্উ ইয়ক্নটক্ এক্টে অর্র্য গন্তিযস্থটল পথরেি ক্রটি সা ার্য ক্টর। গভর্ নর 

হ াক্টলর গৃ ীি ক্র্ নসূথিগুটলা পর্ নের্ ক্র্ীটদর সা ার্য ক্রটি, পর্ নের্-সংিান্ত িাস্তুসংস্থাটর্র 

িযিসা প্রথিষ্ঠার্গুটলাটক্ স ায়িা ক্রটি, এিং আর্াটদর থসটেগুটলাটি আটরা হিথি দি নর্ািী ও 

থিটিষ অর্ুষ্ঠার্গুটলা থেথরটয় আর্টি। হেটের পর্ নের্ থিটল্পর প্রথি এিং থর্উ ইয়টক্নর জর্য 

এটেটক্ এক্টে সর্ৃিিীল থিল্পখাটি পথরেি ক্রার জর্য অিদার্ রাখা িযিসা প্রথিষ্ঠার্গুটলা ও 

হলাক্জটর্র প্রথি িার অঙ্গীক্ারািিিার জর্য আথর্ গভর্ নরটক্ ধ্র্যিাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সদসে ডোবর্ম্বয়ল ও'ডম্বর্ল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেটের অি নর্ীথি এক্টে প্রােিন্ত 

পর্ নের্ থিটল্পর উপর থর্ভনরিীল। আর্াটদর হেটের প্রথিটে অঞ্চটল দি নর্ািীরা অসাধ্ারে 

থিল্পক্লা, সংসৃ্কথি, আউেটডার, ও থর্উ ইয়টক্নর তিথিষ্টযগুটলার অথভজ্ঞিা হর্য়ার জর্য আটসর্ 

এিং এর র্াধ্যটর্ িারা স্থার্ীয় হরটস্তারা াঁ, হভর্ুয, হোর, হ াটেল, পারের্ নযান্স, এিং আটরা অটর্ক্ 

থক্েুটি স ায়িা ক্টর িাটক্র্। র্ ার্ারী এই পর্ নের্ থিটল্পর জর্য অগথেি িযাটলঞ্জ থর্টয় এটসটে, 

এিং এখটর্া থর্টজর পাটয় উটঠ দা াঁড়াটি সংগ্রাটর্ থলপ্ত রটয়টের্ এর্র্ িযক্রক্তটদর ক্াে হিটক্ 

আথর্ সরাসথর িাটদর অথভজ্ঞিার ক্িা শুটর্থে। আর্াটদর হেটে পর্ নের্ খাটির, এিং এই 

খািটক্ স ায়িাক্ারী সি িযক্রক্তটদর িক্রক্তিালী প্রিযািিনটর্ স ায়িা ক্রা অিযন্ত গুরুেপূে ন। 

আর্াটদর হেটের সর্ৃক্রির জর্য পর্ নের্ হর্ গুরুেপূে ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্টর হসটে অর্ুধ্াির্ ক্রায়, 

এিং খািটে পুর্রায় সিল ক্রা এিং আটগর হিটয় িড় ও উন্নি  টয় থেটর আসার হক্ষটে সা ার্য 

ক্রার জর্য িার অঙ্গীক্ারািিিার আথর্ গভর্ নর হ াক্লটক্ ধ্র্যিাদ জার্াই।"  
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থর্উ ইয়ক্ন হেটে আপর্ার পরিিী েুটে ক্াোটর্ার পথরক্ল্পর্া ক্রার হক্ষটে সা াটর্যর জর্য, 

অর্ুগ্র  ক্টর www.iloveny.com ওটয়িসাইটে র্ার্। থর্উ ইয়ক্ন থসটেটি সর্য় ক্াোটর্ার 

স্থার্গুটলা সম্পটক্ন আটরা িিয www.iloveny.com/nyc. ওটয়িসাইটে পাওয়া র্াটি।  
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