
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গ্রামীণ কবমউবর্টিগুম্বলার জর্ে সাশ্রয়ী ব্রডিোন্ড ইন্টারম্বর্ি অোম্বেস বর্ম্বয় আসম্বে 

গভর্ নর হ াকম্বলর 10 বমবলয়র্ ডলাম্বরর কাম্বর্ক্টঅল পাইলি ইবর্বেম্বয়টিভ চালুর হ াষণা  

  

হের্াম্বগা কাউবন্টর হেরিার্ ন বভম্বলম্বজ ব্রডিোন্ড সংম্ব াগ স্থাপম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়কন 

পাওয়ার অিবরটি বিদ্েমার্ হ াগাম্ব াগ অিকাঠাম্বমা কাম্বজ লাগাম্বি  

  

কাম্বর্ক্টঅল পাইলি ইবর্বেম্বয়টিম্বভর জর্ে িাড়বে বের্টি িাউর্ম্বক িাম্বগ নি করা  ম্বয়ম্বে: 

টিওগা কাউবন্টম্বে বর্ম্বকালাস, লুইস কাউবন্টম্বে বডয়ার্া িাউর্, এিং হসন্ট লম্বরন্স 

কাউবন্টম্বে বপিম্বকয়ার্ ন িাউর্  

  

পাইলি ইবর্বেম্বয়টিভ  ম্বলা গভর্ নম্বরর 1 বিবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে অি নায়ম্বর্র 

কাম্বর্ক্টঅল ইবর্বেম্বয়টিম্বভর অংে, হ টি বর্উ ইয়ম্বকনর 21 েেম্বকর বডজজিাল 

অিকাঠাম্বমার জর্ে এ ািেকাম্বলর সি নিৃ ৎ বিবর্ম্বয়াগ  

  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ গ্রামীণ অঞ্চলগুললালে বসবাসক্ারী থর্উ ইয়ক্নবাসীলের জর্য সাশ্রয়ী 

ব্রডবযান্ড ইন্টারলর্লের অযালেস হ  ৌঁলে থেলে চারটে ক্াউথন্টর জর্য এক্টে ক্ালর্ক্টঅল মলডল 

প্রক্ল্প চালুর হ াষণা থেলয়লের্। গভর্ নলরর 1 থবথলয়র্ ডলালরর ক্ালর্ক্টঅল ইথর্থিলয়টেলভর 

(ConnectALL initiative) মাধ্যলম প্রিম  র্ নালয় গৃ ীে এই উলেযাগ হিলক্ প্রািথমক্ভালব উ কৃ্ে 

 লে র্াওয়া থমউথর্থস যাথলটেগুললা  ললা হির্ালগা ক্াউথন্টর হিরবার্ ন থভললজ, টেওগা ক্াউথন্টলর 

থর্লক্ালাস, লুইস ক্াউথন্টলে থডয়ার্া োউর্, এবং হসন্ট ললরন্স ক্াউথন্টলে থ েলক্য়ার্ ন োউর্। 

থর্উ ইয়লক্নর 21 িেলক্র থডজজোল অবক্াঠালমার জর্য এর্াবেক্াললর সব নব ৃৎ থবথর্লয়াগ, 

ক্ালর্ক্টঅল এর লক্ষ্য  ললা 1 থবথলয়র্ ডলালররও হবথি সরক্াথর ও হবসরক্াথর থবথর্লয়াগ বযব ার 

ক্লর থর্উ ইয়লক্নর থডজজোল অবক্াঠালমার রূ ান্তর  োলর্া এবং হেেজলুে ব্রডবযালন্ডর 

অযালেস, সুলভো ও সমো সম্প্রসারণ ক্রা। থর্উ ইয়ক্ন  াওয়ার অলিাথরটে (New York Power 

Authority) এবং এম্পায়ার হেে হডলভল লমন্ট (Empire State Development)-এর 

প্রথেথর্থধ্লের  ািা াথি হিরবালর্ নর হময়র উইথলয়ার্ অযাথস এবং অর্যার্য স লর্াগীরা আজ 

হিরবার্ ন থভলললজ আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভালব প্রক্লল্পর ক্াজ চালু ক্রার জর্য এক্জিে  লয়লের্।  

  

" থরবার, ক্ম নস্থল, সু্কল ও স্বাস্থযলসবা  থরলষবাগুললার সলগ সংর্ুক্ত িাক্ার জর্য থর্ভনরলর্াগয ও 

সাশ্রয়ী ব্রডবযান্ড ক্েো গুরুত্ব ূণ ন গে েুই বের থর্উ ইয়ক্নবাসীলের হস থবষয়টে মলর্ ক্থরলয় 

থেলয়লে, এবং বহু মার্ুষ েরূ হিলক্ ক্ম নস্থললর ক্াজ ক্রলে এবং সু্কললর হলখা ো ক্রলে বাধ্য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_YXYvdkQ%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gCKmJk2P0b8qf%2BarhW9Qer%2B9BMOPMwlBHpi8l2nlrVk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_YXYvdkQ%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gCKmJk2P0b8qf%2BarhW9Qer%2B9BMOPMwlBHpi8l2nlrVk%3D&reserved=0


 ওয়ায় আমালের থডজজোল লযান্ডলস্কল র গভীর িরূ্যোগুললা প্রক্াথিে  লয়  লেলে," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল৷ "ব্রডবযান্ড ইন্টারলর্লের অযালেস দের্জির্ জীবলর্ থ টেং,  াথর্ ও থবেুযলের 

মলোই সমার্ভালব গুরুত্ব ূণ ন, এবং ক্ালর্ক্টঅল এর লক্ষ্য  ললা হেলের প্রথেটে হক্াণায় থর্রা ে 

ও সাশ্রয়ী ব্রডবযান্ড সংলর্াগ গলে হোলার মাধ্যলম থর্উ ইয়লক্নর জর্য এক্টে র্েুর্ থডজজোল 

লযান্ডলস্ক  দেথর ক্রা। এই অথে গুরুত্ব ূণ ন সরক্াথর অবক্াঠালমালে থবথর্লয়াগ শুধ্ ুহর্ আমালের 

হেলের প্রািথমক্  র্ নালয়র থবথর্লয়ালগর অগ্রগথে িজক্তিালী ক্রলব োই র্য়, বরং এটে আগামী 

থের্গুললালে অি ননর্থেক্ প্রবজৃি এবং স্থার্ীয় উদ্ভাবর্ হজারোর ক্রলব।"  

  

হর্সব এলাক্ায় হেলের মাথলক্ার্াধ্ীর্ থবেযমার্ ফাইবার ব ৃৎ ডাো হসন্টারগুললার (প্রিম মাইল) 

এবং স্বেন্ত্র বাথেগুললার (হিষ মাইল) মলধ্য এক্টে ফাইবার থব্রজ দেথর ক্রলে  ারলব হসসব 

এলাক্ালক্ োলগ নে ক্রার জর্য থর্উ ইয়লক্নর র্েুর্ ক্ালর্ক্টঅল ক্ম নসূথচ 10 থমথলয়র্ ডলার 

থবথর্লয়াগ ক্রলে, প্রধ্ার্ে গ্রামীণ এলাক্াগুললালে হর্খালর্ হবসরক্াথর ব্রডবযান্ড হসবা 

প্রোর্ক্ারীরা  থরলষবা প্রোর্ ক্রলে র্া। অলাভজর্ক্ ক্থমউথর্টে এবং ESD, হডলভল লমন্ট 

অলিাথরটে অব েয র্ি ন ক্াথি (Development Authority of the North Country), ও সাোর্ ন টেয়ার 

হর্েওয়াক্ন (Southern Tier Network) স  থর্উ ইয়ক্ন হেে সরক্ালরর অংিীোরলের সলগ ক্াজ 

ক্রার মাধ্যলম, NYPA 2,000 এরও হবথি বাথে ও বযবসা প্রথেষ্ঠালর্ "থমডল মাইল" এর উ র থেলয় 

ফাইবার সংলর্াগ স্থা র্ ক্রলে হেলের মাথলক্ার্াধ্ীর্ থবেযমার্ হর্েওয়াক্নগুললালক্ ক্ালজ 

লাগালর্ার মাধ্যলম এই চারটে থর্ব নাথচে ক্াউথন্টলে প্রািথমক্  র্ নালয় ব্রডবযান্ড স্থা লর্র ক্াজ 

 থরচালর্া ক্রলব।  

  

হেেবযা ী ক্ালর্ক্টঅল ইথর্থিলয়টেভ এর ক্ার্ নক্রলমর মলধ্য অযালেসলর্াগয ব্রডবযান্ড 

অবক্াঠালমার জর্য  থরক্ল্পর্া, প্রলক্ িল, ও থর্ম নাণক্াজ সম্পন্ন ক্রলে স্থার্ীয় থমউথর্থস যাথলটে 

ও অর্যার্য সত্তাগুললালক্ অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রা, হসবা  াওয়া হিলক্ বজঞ্চে এবং র্িার্িভালব হসবা 

র্া  াওয়া বাথে ও বযবসা প্রথেষ্ঠার্গুললালে ব্রডবযান্ড হর্েওয়াক্ন হ  ৌঁলে হেওয়ার জর্য এক্টে 

গ্রামীণ উন্নয়র্ ক্ম নসূথচ, হেেজলুে ব্রডবযালন্ডর সমো ূণ ন অযালেস থর্জিে ক্রলে এক্টে 

থডজজোল ইকু্যইটে ক্ম নসূথচ, এবং অর্যার্য উদ্ভাবর্মূলক্ ক্ম নসূথচ অন্তভুনক্ত রলয়লে।  

  

হিরবার্ ন থভলললজ NYPA 'থমডল মাইল' এর জর্য NYPA-র থবেযমার্ ট্রান্সথমির্ থসলেম ক্যাবল 

ফাইবার বযব ার ক্রলে, এবং এই থভলললজর 1,800 বাথে ও বযবসা প্রথেষ্ঠালর্ ফাইবার হর্েওয়াক্ন 

র্ক্িা, প্রলক্ িল ও গলে হোলার ক্ালজ থভললজ ও থমউথর্থস যাথলটেলক্ স ায়ো ক্রলে NYPA 

থমউথর্থস যাথলটের থবেুযৎ গ্রা ক্, হিরবার্ ন ইললথিক্ (Sherburne Electric)-এর সলগ ক্াজ 

ক্রলব। এবেলরর হিষ র্াগাে প্রক্ল্পটের ক্াজ সম্পন্ন  লব বলল প্রেযািা ক্রা  লে। সম্পন্ন  লয় 

হগলল, এই ব্রডবযান্ড সংলর্াগ র্ূযর্েম খরলচ েৃেীয়- ক্ষ্ ইন্টারলর্ে  থরলষবা প্রোর্ক্ারীলের 

দ্বারা  থরচালর্া ক্রা  লব।  

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অম্বিাবরটির হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO জাবির্ ই. জিসকল িম্বলর্, "ব্রডবযান্ড 

ইন্টারলর্ে সংলর্াগ থর্উ ইয়ক্নবাসীলের েিয এবং হসইসালি  ণয ও  থরলষবার সমো ূণ ন 

অযালেস  াওয়ার সক্ষ্মো হেয়। আলরা হবথি থর্উ ইয়ক্নবাসীলক্ ব্রডবযালন্ডর সালি সংর্ুক্ত  লে 

সা ার্য ক্রার জর্য  াওয়ার অলিাথরটের ট্রান্সথমির্ হর্েওয়াক্ন বযব ার ক্রাো হেেবযা ী জয়ী 

 ওয়ার এক্টে হক্ িল র্া আমালের সরঞ্জালমর সলব নাচ্চ বযব ার আোয় ক্রলে, আমালের 



ক্াথরগথর েক্ষ্ো হিয়ার ক্রলে এবং আমালের গ্রা ক্লের সালি সম্পক্ন হজারোর ক্রলে সুলর্াগ 

ক্লর থেলব, র্ার সবথক্েু আলরা হবথি সংখযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীলক্, থবলিষ ক্লর আমালের ব ৃৎ 

হেলের সবলচলয় েরূবেী থক্েু এলাক্ায় বসবাসক্ারী ও ক্ম নরে হলাক্জর্লক্ উ কৃ্ে ক্রলব।"  

  

এম্পায়ার হিি হডম্বভলপম্বমন্ট-এর হপ্রবসম্বডন্ট, CEO এিং কবমের্ার হ াপ র্াইি িম্বলর্, 

"প্রলেযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসী র্ালে সাশ্রয়ী ও থর্ভনরলর্াগয ব্রডবযালন্ডর অযালেস  ায় ো থর্জিে ক্রা 

এক্টে অ থর ার্ ন থবষয় এবং এজর্য উদ্ভাবর্মূলক্, ক্থমউথর্টের হর্েৃলত্ব  থরচাথলে সমাধ্ার্ 

আবিযক্। গভর্ নর হ াক্ললর ক্ালর্ক্টঅল ইথর্থিলয়টেলভর এই র্েুর্  াইলে প্রক্ল্প সথেযক্ার 

অলি নই এক্টে র্ুগান্তক্ারী প্রক্ল্প, র্া সরাসথর থর্উ ইয়ক্নবাসীলের উ কৃ্ে ক্রলে হেলের 

থবেযমার্ থডজজোল অবক্াঠালমালক্ র্েুর্ উ ালয় ক্ালজ লাগালে। োলের সব বাথসিা র্ালে 

আমালের সংর্ুক্ত সমালজ অংিগ্র ণ ক্রলে  ালর এবং সমজৃি লাভ ক্রলে  ালর হসজর্য 

ব্রডবযালন্ডর অযালেস ও সুলভো সম্প্রসারণ ক্রার হক্ষ্লি োলের হর্েৃলত্বর জর্য হিরবার্ ন 

থভললজ এবং এই  াইলে প্রক্লল্প অংিগ্র ণক্ারী অর্যার্য থমউথর্থস যাথলটে প্রিংসা  াওয়ার 

োথবোর।"  

  

হিি বসম্বর্ির বপিার ওিারে্াকার িম্বলর্, "থর্ভনরলর্াগয, সাশ্রয়ী, অযালেসলর্াগয উচ্চ-গথের 

ব্রডবযান্ড অি ননর্থেক্ উন্নয়র্, জরুথর  থরলষবা, থিক্ষ্া, ও মার্সম্মে জীবর্র্া লর্র জর্য অেযন্ত 

গুরুত্ব ূণ ন। হেে বালজলে ফাইবার অ টেক্ ক্র প্রেযা ার ক্রা এবং এখর্ ক্ালর্ক্টঅল 

ইথর্থিলয়টেভ থর্লয় এথগলয় র্াওয়া আলরা হবথি মার্ুষলক্ অর্লাইলর্ থর্লয় আসলব এবং থডজজোল 

থবলভে েরূ ক্রলে সা ার্য ক্রলব।"  

 

অোম্বসেবল সদ্সে জর্ হলম্বমাম্বন্ডজ িম্বলর্, "ব্রডবযান্ড সম্প্রসারণ এক্টে জটেল ও সংস্থার্-

থর্থবে প্রজক্রয়া, আর হসক্ারলণ থর্উ ইয়লক্নর সব এলাক্ায় অথধ্ক্ের সম্প্রসারলণর  েলক্ষ্  

গ্র ণক্ারী ক্ালর্ক্টঅল এর মলো উলেযাগগুললা হেখলে  াওয়া এেো আিাবযঞ্জক্ এক্টে 

বযা ার। ব্রডবযান্ড প্রােযথ ক্ জীবলর্র এক্টে অ থর ার্ ন থবষলয়  থরণে  লয়লে, এবং সব থর্উ 

ইয়ক্নবাসী এর দ্বারা উ কৃ্ে  ওয়ার অথধ্ক্ার রালখর্। এবং এই ক্ম নসূথচর মলো ক্ম নসূথচগুললার 

মাধ্যলম, আমরা সমগ্র থর্উ ইয়ক্ন জলুে থর্ভনরলর্াগয ব্রডবযান্ড থর্লয় আসার হক্ষ্লি এক্টে 

চমৎক্ার সূচর্া ক্রলে হ লরথে।"  

  

হেরিার্ ন বভম্বলম্বজর হময়র উইবলয়াম অোবস িম্বলর্, "হিরবার্ ন ইললথিক্-এর গ্রা ক্লের 

জর্য আজ এক্টে োরুণ থের্। হিরবালর্ নর সব বাথসিা ও বযবসা প্রথেষ্ঠালর্র জর্য ব্রডবযান্ড 

ইন্টারলর্ে অযালেস লভয  ওয়ার সম্ভাবর্া আধ্ুথর্ক্ সমলয় হরল ি আসার মলো এক্টে বযা ার। 

র্েুর্, সাশ্রয়ী ব্রডবযান্ড ইন্টারলর্ে অযালেস আমালের ক্থমউথর্টের সীমার্া প্রেীক্ীভালব 

সম্প্রসারণ ক্রলব, এবং হিরবার্ ন ও এর বাইলরর থবলের মলধ্য এক্টে গভীরের সংলর্াগ গলে 

েুললে সা ার্য ক্রলব। এই প্রক্ল্প বাস্তলব রূ  থেলে ক্াজ ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ল, থর্উ 

ইয়ক্ন হেে এবং  াওয়ার অলিাথরটের প্রথে অেযন্ত কৃ্েজ্ঞ।"  

  

সাদ্ার্ ন টিয়ার হর্িওয়াম্বকনর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO বিভ মোবর্ং িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেে 

ক্ালর্ক্টঅল এবং থর্উ ইয়ক্ন  াওয়ার অলিাথরটে আগামী বেরগুললালে হেলের হসবা  াওয়া 

হিলক্ বজঞ্চে এবং র্িার্িভালব হসবা র্া  াওয়া  থরবারগুললার ব্রডবযান্ড চাথ ো হমাক্ালবলা 



ক্রার জর্য বাথেগুললালে ফাইবার সংলর্াগ প্রোলর্র ক্ার্ নক্র, থমউথর্থস যাথলটে হক্জিক্ ও 

েী নলময়ােী সমাধ্ার্ সটৃির এক্টে রূ ক্ল্প দেথর ক্লরলে। এই সমথিে  থরক্ল্পর্া সাোর্ ন টেয়ার 

হর্েওয়াক্ন, হডলভল লমন্ট অলিাথরটে অব েয র্ি ন ক্াথি, ও হিরবার্ ন ইললথিক্ হক্াঅ  এর মলো 

অলাভজর্ক্, থমউথর্থস যাথলটে হক্জিক্ ফাইবার অ টেক্ হেথললর্াগালর্াগ সংস্থাগুললার সালি 

NYPA এবং থর্উ ইয়ক্ন হেে ক্ালর্ক্টঅল অথফলসর হক্ িলগে সগথে রক্ষ্া ক্রলব, র্ালে বহু 

বের ধ্লর এক্টে মার্সম্মে, থর্ভনরলর্াগয, ও সাশ্রয়ী ইন্টারলর্ে  থরলষবা  াওয়ার থর্োরুণ 

প্রলয়াজর্ িাক্া এসব বাথসিালক্ হসবা প্রোলর্র জর্য আলট্রা- াই-স্পিড ব্রডবযান্ড অবক্াঠালমা 

গলে হোলার জর্য োলের সজম্মথলে সম্পে ও সংস্থার্গুললা সজৃর্িীলভালব ক্ালজ লাগালর্া র্ায়। 

থর্উ ইয়ক্ন হেে হেলির মলধ্য আমার জার্ামলে প্রিম সরক্াথর সংস্থা হর্টে এক্টে এক্ক্ 

মুর্াফাথভথত্ত  থরলষবা প্রোর্ক্ারী দ্বারা থর্য়থন্ত্রে বাজালর প্রথেলর্াথগোমূলক্ ব্রডবযান্ড  থরলষবা 

থর্লয় আসার জর্য  থরক্ল্পর্া ক্রার সা স ক্লরলে।"  

  

হডম্বভলপম্বমন্ট অম্বিাবরটি অি দ্ে র্ি ন কাবি-এর এজেবকউটিভ বডম্বরক্টর কাল ন ই. 

ফ্োম্বরার্ জুবর্য়র িম্বলর্, "হডলভল লমন্ট অলিাথরটে এবং থর্উ ইয়ক্ন  াওয়ার অলিাথরটের 

মধ্যক্ার এই হক্ িলগে অংিীোথরত্ব র্ি ন ক্াথিলে ব্রডবযান্ড সম্প্রসারলণর  লি এথগলয় র্াওয়ার 

হক্ষ্লি এক্টে ইথেবাচক্  েলক্ষ্ । আমালের  থরলষবা এলাক্ার মলধ্য র্িার্িভালব হসবা র্া 

 াওয়া স্থার্গুললালে ব্রডবযান্ড থর্লয় হর্লে সা ার্য ক্রাো হডলভল লমন্ট অলিাথরটের এক্টে িীষ ন 

অগ্রাথধ্ক্ার থ লসলব রলয় হগলে এবং হসন্ট ললরন্স ও লুইস ক্াউথন্টলে এই  াইলে প্রক্ল্প 

আমালের লক্ষ্য এবং গভর্ নর হ াক্ললর ক্ালর্ক্টঅল ইথর্থিলয়টেলভর লক্ষ্য উভয়টে  ূরণ ক্রলে 

সামলর্ এথগলয় হর্লে সা ার্য ক্রলব।"  

  

ক্ালর্ক্টঅল সম্পলক্ন আলরা েলিযর জর্য থভজজে ক্রুর্: https://broadband.ny.gov/  

  

NYPA সম্পম্বকন  

NYPA  ল হেলের সব হিলক্ বে  াবথলক্  াওয়ার অগ নার্াইলজির্, র্া 16 টে হজর্ালরটেং 

হফথসথলটে এবং ট্রান্সথমির্ লাইলর্র 1,400 এর হবথি সাথক্নে- মাইল  থরচালর্া ক্লর। NYPA দ্বারা 

80 িোংলির হবথি থবেুযৎ  থরষ্কার থরথর্উএবল  াইলরা াওয়ার উৎ ন্ন ক্লর। NYPA হক্ালর্া 

ধ্রলর্র আয়ক্র অি ন বা হেে হক্রথডে বযব ার ক্লর র্া। োরা োলের বন্ড থবক্রয় এবং থবেুযৎ 

থবজক্র ক্লর অজজনে অি ন থেলয় োলের অথধ্ক্াংি ক্ার্ নক্লাল র অি নায়র্ ক্লর। আলরা েলিযর 

জর্য থভজজে ক্রুর্ www.nypa.gov এবং আমালেরলক্ অর্সুরণ ক্রুর্ Twitter, Facebook, 

Instagram, Tumblr ও LinkedIn-এ৷  

  

এম্পায়ার হিি হডম্বভলপম্বমন্ট সম্পম্বকন  

এম্পায়ার হেে হডলভল লমন্ট (ESD)  লে থর্উ ইয়লক্নর মুখয অি ননর্থেক্ হডলভল লমন্ট 

এলজজন্স (www.esd.ny.gov)। ESD এর থমির্  লে এক্টে উন্নে এবং ক্রমবধ্ নমার্ অি নর্ীথে 

প্রথেষ্ঠা ক্রা, র্েুর্ ক্ম নসংস্থার্ এবং অি ননর্থেক্ সুলর্ালগর দেথরক্রণ উৎসাথ ে ক্রা, হেে এবং 

োর থমউথর্থস যাথলটেস রাজস্ব বজৃি ক্রা এবং থস্থথেিীল ও দবথচিযময় স্থার্ীয় অি নর্ীথে অজনর্ 

ক্রা। ঋণ, অর্ুোর্, েযাে হক্রথডে এবং অর্যার্য ধ্রলর্র অি ননর্থেক্ স ায়ো বযব ালরর মাধ্যলম 

থর্উ ইয়ক্ন হেলে ক্ম নসংস্থার্ সটৃি শুরু ক্রা এবং উন্নে ক্থমউথর্টেলক্ স ায়ো ক্রার জর্য ESD 

বযজক্তগে বযবসায় থবথর্লয়াগ বজৃি ক্রার প্রলচিা চালালে। এোোও ESD  ললা আঞ্চথলক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fbroadband.ny.gov%2F__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_cnbR0YH%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aBkW1lmONScv0j2pYEKZ4XCFQqLU%2B7iCrVIK5fIkl64%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G6NV2Wfnts6gvuNQppp3aCVrSTS3rOwPN69v4OzaR7E%3D&reserved=0
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অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ ক্াউজন্সলগুললার এবং হেলের আইক্থর্ক্  র্ নের্ ব্রযান্ড "আই লাভ NY" ("I 

LOVE NY") এর থব ণলর্র েত্ত্বাবধ্ার্ক্ারী প্রধ্ার্ প্রিাসথর্ক্ সংস্থা। আঞ্চথলক্ ক্াউজন্সল এবং 

এম্পায়ার হেে হডলভল লমন্ট সম্পলক্ন আলরা েলিযর 

জর্য, www.regionalcouncils.ny.gov এবং www.esd.ny.gov ওলয়বসাইে হেখুর্৷  
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