
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

িাম্বেম্বলা, র্ায়াগ্রা েলস ও রম্বেস্টার বসটির জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর আঞ্চবলক 

পুর্রুজ্জীবিতকরণ অংেীদাবরত্ব োলুর হ াষণা  

  

2023 অি নিছম্বরর িাম্বজি হ াষণার েম্বলাআপ ব ম্বসম্বি, হস্টি প্রবতটি বসটির 

অি ননর্বতকভাম্বি পীবিত স্থার্গুম্বলাম্বত বিবর্ম্বয়াগ করার জর্ে হিসরকাবর দাতা ও 

বিউবর্বসপোল সরকারগুম্বলার সাম্বি অংেীদাবরম্বত্বর সম্পকন স্থাপর্ করম্বি।  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ আঞ্চথলক্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ অংশীদাথরত্ব (Regional 

Revitalization Partnership) স্থাপর্ সম্পর্ক্ন থিস্তাথরত তিয প্রক্াশ ক্র্রর্ের্, যা থর্উ ইয়ক্ন 

হের্ের এম্পায়ার হেে হের্ভলপর্েন্ট (Empire State Development), স্থার্ীয় 

থেউথর্থসপযাথলটেগুর্লা এিং হিসরক্াথর োর্িথ ততষী অংশীদারর্দর ের্যয এক্টে িহুিষ নর্েয়াদী 

স র্যাথগতােূলক্ উর্দযাগ  র্ত যার্ে। 25 এথপ্রল, 2022 তাথরর্ে 2023 অি নিের্রর থর্উ ইয়ক্ন 

হের্ের িার্জর্ের অংশ থ র্সর্ি গভর্ নর হ াক্ল প্রািথেক্ পয নার্য় এই RRP-এর উপাদার্গুর্লার 

ক্িা হ াষণা ক্র্রথের্লর্, হয উর্দযাগটে িার্ের্লা, র্ায়াগ্রা েলস ও রর্েোর্রর অি নতর্থতক্ভার্ি 

পীথিত থসটে এলাক্াগুর্লার্ক্ োর্গ নে ক্রর্ি। RRP-এর ক্ে নর্ক্ৌশল, িাস্তিায়র্ প্রক্রিয়া, প্রক্ল্প, 

ক্ে নসূথে এিং োর্গ নেকৃ্ত হভৌর্গাথলক্ এলাক্াগুর্লা সম্পর্ক্ন সংথিপ্ত তিয এোর্র্ পাওয়া যার্ি।  

  

"এই সরক্াথর-হিসরক্াথর অংশীদাথরত্ব উক্ত ক্থেউথর্টেগুর্লার্ত অি নতর্থতক্ উন্নয়র্র্র অর্ু েক্ 

থ র্সর্ি ক্াজ ক্রর্ি এিং হদশ জরু্ি থসটেগুর্লার জর্য এক্টে আদশ ন থ র্সর্ি ভূথেক্া রাের্ি," 

িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "হক্াথভে ে াোরী হোক্ার্িলা ক্র্র আোর্দর আর্গর হের্য় আর্রা 

উন্নত  র্য় গর্ি উঠার এই সের্য়, এই সােথগ্রক্ ক্ে নর্ক্ৌশল িার্ের্লা, র্ায়াগ্রা েলস ও 

রর্েোর্রর অথযক্াংশ সুথিযািক্রঞ্চত এলাক্ার উন্নথত ক্রর্ত সা াযয ক্রর্ি। ক্থেউথর্টেগুর্লার 

রূপান্তর্রর জর্য এিং সি থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য এক্টে অথযক্তর শক্রক্তশালী, আর্রা হিথশ র্যাযয 

এক্টে ভথিষযত গর্ি তুলর্ত থর্উ ইয়ক্ন হেে সা সী পদর্িপ গ্র ণ ক্রা অিযা ত রাের্ি।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি এম্পায়ার হস্টি হেম্বভলপম্বিন্ট-এরকবিের্ার এিং হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO 

হ াপ র্াইি িম্বলর্ িম্বলর্, "এই সেথিত, স র্যাথগতােূলক্, হক্ৌশলগত ক্ে নপদ্ধথতর্ত থিথর্র্য়াগ 

ক্রার ের্ল হের্ের থিথর্র্য়াগকৃ্ত প্রথতটে েলার হির্ক্ সর্ি নাচ্চ সুথিযা পাওয়া ও প্রসার  োর্র্া 

যার্ি। এই উচ্চাক্াঙ্ক্ষী ক্থেউথর্টে প্রর্েষ্টা এসি থসটে এলাক্ায় রূপান্তরেূলক্ প্রক্ল্পগুর্লা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregional-institute.buffalo.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F155%2F2022%2F05%2F2022-RegionalStrategy_May27.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4256975c05bf44567e7108da43f1aff2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897002684393614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9VzDk22yfSXNysuBRryGJ0uLfktUIKVXooqXtDGFYKo%3D&reserved=0


এথগর্য় হর্র্ি এিং থর্উ ইয়ক্ন হেে িযাপী অর্ুক্রণর্যাগয এক্টে আদশ ন র্েুর্া থ র্সর্ি ক্াজ 

ক্রর্ি।"  

  

2021 সাল জরু্ি এক্টে স র্যাথগতােূলক্ প্রর্েষ্টার েযয থদর্য় উন্নয়র্কৃ্ত এই RRP থতর্টে 

পরষ্পরসংযুক্ত হভৌর্গাথলক্ এলাক্া: িার্ের্লা, র্ায়াগ্রা েলস ও রর্েোর্র 300 থেথলয়র্ েলার্রর 

এক্টে সরক্াথর ও হিসরক্াথর আঞ্চথলক্ স -থিথর্র্য়াগ। ক্থেউথর্টে হক্ক্রিক্ এই ক্ে নর্ক্ৌশর্লর 

উর্েশয  র্লা স্থার্ীয় সম্পদ গর্ি হতালা এিং সরক্াথর ও জর্ক্লযাণেূলক্ অংশীদাথরর্ত্বর 

োযযর্ে অি নতর্থতক্ উন্নয়র্ থর্র্য় আর্স এের্ এক্টে ের্েল িযি ার ক্র্র এলাক্ার িাথসন্দার্দর 

িেতায়র্ ক্রা।  

  

এই অংশীদাথরত্ব এসি ক্থেউথর্টের অথযিাসী ও িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুর্লার্ক্ উপকৃ্ত ক্রর্ত 

অি নতর্থতক্ অিস্থা উন্নত ক্রার লিয রার্ে এের্ প্রক্ল্প ও ক্ে নসূথেগুর্লার্ত স -থিথর্র্য়াগ ক্রার 

োযযর্ে ওর্য়োর্ ন থর্উ ইয়র্ক্নর এই থতর্টে থসটের্ত সাোক্রজক্ ও অি নতর্থতক্ প্রভাি সর্ি নাচ্চ 

পয নার্য় থর্র্য় যার্ি। এটে ইর্তাের্যয েলোর্ স র্যাথগতােূলক্, ক্থেউথর্টে হক্ক্রিক্ ক্ায নির্ের 

সর্ে হযাগ  র্ে এিং হসগুর্লা ত্বরাথিত ক্রর্ে। থর্উ ইয়ক্ন হেে 200 থেথলয়র্ েলার প্রদার্ 

ক্রর্ি, রয্ালে থস. উইলসর্ জথুর্য়র োউর্েশর্ (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) অর্যার্য 

োর্িথ ততষী ও ক্র্প নার্রে অংশীদারর্দর সর্ে থর্র্য় 81 থেথলয়র্ েলার প্রদার্ ক্রর্ি, এিং 

অিথশষ্ট 19 থেথলয়র্ েলার প্রথতটে থসটের স্থার্ীয় সরক্ারগুর্লা প্রদার্ ক্রর্ি। এের্ পয নন্ত ESL 

হেোর্রল হিথেে ইউথর্য়র্ (ESL Federal Credit Union), ক্ী-িযাংক্ (KeyBank) এিং M&T 

িযাংক্ (M&T Bank) োউর্েশর্গুর্লা এই অংশীদাথরর্ত্ব হযাগ থদর্ত সম্মত  র্য়র্ে এিং ক্ে নসূথে 

িাস্তিায়র্র্র সেয় আর্রা অর্র্র্ক্ হযাগদার্ ক্রর্ি ির্ল প্রতযাশা ক্রা  র্ে।  

  

রে্ালে বস. উইলসর্ জুবর্য়র োউম্বেেম্বর্র হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO হেবভে এজর্ার িম্বলর্, 

"এই প্রর্েষ্টা শুযু হয প্রথতটে ক্থেউথর্টের্ত ইর্তাের্যয েলোর্ ক্র্য়ক্ েজর্ অংশীদার ও 

দাতার্দর থিদযোর্র্র ক্ার্জর সর্ে হযাগ  র্ে তাই র্য়, িরং এটে হক্ৌশলগত সরক্াথর ও 

হিসরক্াথর থিথর্র্য়ার্গর োযযর্ে এই অঞ্চল জরু্ি অি নতর্থতক্ বিষেয ক্থের্য় আর্া এিং 

রূপান্তরেূলক্ প্রভাি অজনর্ ক্রার িযাপক্ সম্ভাির্া রর্য়র্ে এের্ প্রর্েষ্টাগুর্লার্ক্ িহুগুণ িৃক্রদ্ধ 

ক্রর্ে। ওর্য়োর্ ন থর্উ ইয়র্ক্নর হক্ৌশলগত পদর্িপ গ্র ণ এিং প্রক্ল্পগুর্লার অগ্রাথযক্ার 

প্রদার্র্র থিষয়টে িািথত অর্ুদার্ আকৃ্ষ্ট ক্রার জাতীয় আদশ ন থ র্সর্ি স্বীকৃ্থত লাভ ক্রর্ে। আর 

োত্র 12 িের হেয়াদ অিথশষ্ট িাক্া সম্পদ িযয়ক্ারী োউর্েশর্ থ র্সর্ি, এই শক্রক্তশালী ও 

হক্ৌশলগত স র্যাথগতার সম্পক্ন এই সের্য় এই েু রূ্তনর এই উর্েের্যাগয অেীক্ার গ্র র্ণর পি 

বতথর ক্র্র থদর্য়র্ে যা আোর্দর থর্থিিভার্ি হসিা প্রদার্ ক্রা এই থতর্টে ক্থেউথর্টের্ক্ উপকৃ্ত 

ক্রর্ি। অি নতর্থতক্ উন্নয়র্র্র এই অর্র্য প্রর্েষ্টায় তার্দর হর্তৃত্ব ও অংশগ্র র্ণর জর্য আেরা 

গভর্ নর হ াক্লর্ক্ এিং োর্িথ ততষী, সরক্াথর ও হিসরক্াথর োর্তর আোর্দর সি অংশীদারর্ক্ 

যর্যিাদ জার্াই।"  

  

এই ক্ে নসূথের থতর্টে েূল থভথি  র্ে:  

• এসি্এলাক্ায়্পণয/র্সিা্হির্ে্হর্ওয়ার্সুর্যাগ্সম্প্রসারণ্ক্র্র,্ক্থেউথর্টের্

সদসযর্দর্জর্য্রাজস্ব্উপাজনর্/আর্য়র্সুর্যাগ্থর্র্য়্আর্স,্এিং্ক্ে নসংস্থার্র্র্িযিস্থা্



ক্র্র্এের্্িযিসা্প্রথতষ্ঠার্গুর্লা,্থির্শষ্ক্র্র্েথ লা্ও্অর্েতাে্িযক্রক্তর্দর্

োথলক্ার্াযীর্্িযিসা্প্রথতষ্ঠার্গুর্লার্উন্নথত্ও্হির্ি্উঠার্হির্ত্র্স ায়ক্্ক্ে নসূথেগুর্লা্

সরিরা ্ক্রার্োযযর্ে্কু্ষদ্র্িেিসাগুম্বলাম্বক্লালর্্করা;   

• স্থার্ীয়্থিজর্র্স্থেথিক্টগুর্লার্উন্নয়র্,্ক্থেউথর্টের্হর্ােরগুর্লা্পুর্গ নঠর্্এিং্

আর্শপার্শর্এলাক্া্পুর্রুজ্জীথিতক্রর্ণর্জর্য্অি নায়র্্ক্রার্োযযর্ে্হেসম্বিবকং-এ্

বিবর্ম্বয়াগ্করা  ্ ্এিং  

• স্থার্ীয়্িাথসন্দার্দর্দিতা্িৃক্রদ্ধ্ক্রা্এিং্ভার্লা্হিতর্র্র্োক্থরগুর্লার্ত্তার্দর্

অযার্েস্উন্নত্ক্রার্োযযর্ে্আিাম্বদর্কিীদলম্বক্প্রস্তুত্করা।  

  

ক্থেউথর্টে অংশীদারর্দর সর্ে থর্র্য় হক্ৌশলগতভার্ি উন্নয়র্কৃ্ত এই উর্দযার্গর ের্যয প্রথতটে 

থসটের্ত দী নথদর্র্র ক্থেউথর্টে লিযগুর্লা অজনর্ ক্রর্ি এের্ হিশ থক্েু িযাপক্ভার্ি দৃশযোর্ 

প্রক্ল্প ও ক্ে নসূথের্ত িি যরর্র্র থিথর্র্য়াগ অন্তভুনক্ত রর্য়র্ে, হযগুর্লার ের্যয রর্য়র্ে:  

  

• িার্ের্লার্ত্থসটের্ঐথত াথসক্্পূি ন্পার্শ্পথরোথলত্প্রক্ল্প্ও্ক্ে নসূথেগুর্লা্

সম্প্রসারর্ণর্উপর্হজার্হদওয়া্180্থেথলয়র্্েলার্রর্এক্টে্সক্রম্মথলত্প্রর্েষ্টা,্হযোর্র্্

দী নর্েয়াদী্েূলযর্ী্প্রক্ল্পগুর্লার্িৃ ৎ্অংশ্িাস্তিায়র্র্র্দাথয়ত্ব্গ্র ণ্ক্রা্ র্ে,্

হযের্,্িার্ের্লা্হসন্ট্রাল্োথে নর্াল্(Buffalo্Central্Terminal)্এিং্এর্CTRC্স্েুয়ােন্

সংস্থার্জর্য্60্থেথলয়র্্েলার্ররও্হিথশ্প্রদার্্ক্রা ্ব্রেওর্য়্োর্ক্নর্ের্(Broadway্

Market)্েূলযর্ী্উন্নয়র্র্র্জর্য্এিং্এক্টে্অলাভজর্ক্্পথরোলর্া্সংস্থা্গঠর্্ক্রর্ত্

37্থেথলয়র্্েলার ্থেথশগার্্থিে্আথিক্ার্্আর্েথরক্ার্্হ থরর্েজ্ক্থরের্রর্জর্য্

এিং্োটেনর্্লুিার্থক্ং্জথুর্য়র্পার্ক্ন্ (Martin্Luther্King,্Jr.্Park)্ঐথত াথসক্্

থগ্রর্ াউসগুর্লা্পুর্রুদ্ধার্ক্রর্ত্িৃ ৎ্থিথর্র্য়াগ।  

  

• র্ায়াগ্রা্েলর্স্40্থেথলয়র্্েলার্রর্এক্টে্সক্রম্মথলত্প্রর্েষ্টা্যা্ESD/থসটে্2021্সার্লর্

পথরক্ল্পর্া্প্রর্েষ্টার্জর্য্িযয়্ ওয়া্প্রািথেক্্ত থির্লর্সম্পূরক্্থ র্সর্ি্ভূথেক্া্রাের্ি,্

যার্ের্যয্থসটের্পাইর্্এথভথর্উ্সংলগ্ন্ঐথত াথসক্্থসটে্োর্ক্নে্এলাক্া্হক্ক্রিক্্োদয্

উর্দযাক্তার্দর্প্রথত্ের্র্ার্যাগ্হদওয়া্19্থেথলয়র্্েলার্রর্এক্টে্ক্ে নসূথে ্থিথভন্ন্

ঐথত যিাসী্ও্ক্থেউথর্টের্হর্ােরস্বরূপ্েযাথসথলটে্পুর্রুদ্ধার্ক্রা,্হসগুর্লার্উপর্

আর্লাক্পাত্ক্রা্এিং্প্রোরণা্োলার্র্ার্জর্য্15্থেথলয়র্্েলার্রর্এক্টে্ক্ে নসূথে ্

এিং্পূর্ি নাক্ত্িাথণক্রজযক্্থেথির্ক্টর্োর্গ নেকৃ্ত্এলাক্াগুর্লার্ত্িুদ্র্িযিসাগুর্লার্ক্্

স ায়তার্জর্য্5্থেথলয়র্্েলার্রর্ক্ে নসূথে্অন্তভুনক্ত্রর্য়র্ে।  

  

• রর্েোর্র্80্থেথলয়র্্েলার্রর্এক্টে্সক্রম্মথলত্প্রর্েষ্টা,্হযোর্র্্থসটের্েলোর্্

জলাভূথের্ক্ক্রিক্্প্রর্েষ্টাগুর্লার্ত,্হযের্্ROC্দয্থরভারওর্য়্(ROC্the্Riverway)্এিং্

 াই্েলস্হেে্পাক্নস্(্High্Falls্State্Park)-এ্িি্যরর্র্র্িািথত্থিথর্র্য়াগ ্এক্টে্



িহুেুেী্ক্েী্প্রথশিণ্ক্ে নসূথে/েযাথসথলটের্অথযক্তর্স ায়তা/সম্প্রসারণ ্এিং্উক্ত্

থসটের্সির্ের্য়্সুথিযািক্রঞ্চত্এলাক্াগুর্লার্ত্িাথণক্রজযক্্ক্থরের্সংলগ্ন্োর্গ নেকৃ্ত্িুদ্র্

িযিসাগুর্লার্ক্্স ায়তা্প্রদার্্ক্রা্অন্তভুনক্ত্িাক্র্ি।  

  

িাম্বেম্বলা বসটির হিয়র িায়রর্ েবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "িার্ের্লার এলাক্াগুর্লার্ত এিং 

ব্রেওর্য় োর্ক্নে, থেথশগার্ থিে আথিক্ার্ আর্েথরক্ার্ হ থরর্েজ ক্থরের, ও MLK পার্ক্নর 

ের্তা সাইেগুর্লার্ত 180 থেথলয়র্ েলার্রর থিথর্র্য়াগ থর্র্য় আসা এই অথভর্ি অর্ুদার্র্র 

উর্দযার্গর জর্য ইে সাইর্ে আোর্দর স র্যাথগতার সম্পক্ন অিযা ত রাোয় আথে গভর্ নর 

হ াক্লর্ক্ যর্যিাদ জার্াই, এোিাও আথে দয রয্ালে থস. উইলসর্ জথুর্য়র োউর্েশর্ এিং 

অর্যার্য হিসরক্াথর সংস্থাগুর্লার্ক্ও যর্যিাদ জার্াই যারা িার্ের্লার ইে সাইর্ে িি যরর্র্র 

থিথর্র্য়াগ প্রদার্ ক্রর্ের্। এসি ত থিল ইে সাইর্ে অথযিাসী ও িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুর্লার 

েতাের্তর থভথির্ত আোর্দর প্রশাসর্র্র সম্পন্ন ক্রা থিথর্র্য়াগগুর্লার সর্ে হযাগ  র্য় 

হসগুর্লার পথরপূরক্ থ র্সর্ি ভূথেক্া পালর্ ক্রর্ি।"  

  

র্ায়াগ্রা েলস বসটির হিয়র রিািন হরস্টাইম্বর্া িম্বলর্, "এটে এক্টে অসাযারণ, 

স র্যাথগতােূলক্ উর্দযাগ যা আোর্দর োউর্োউর্ েুযথরে থেথির্ক্টর গক্রি োথির্য় থসটের 

আর্শপার্শর এলাক্াগুর্লার্ত - যার এক্টে উদা রণ থসটে োর্ক্নে এলাক্া - িযাপক্ সম্ভাির্ােয় 

সম্পদগুর্লা পুর্রুজ্জীথিত ক্রার োযযর্ে থসটের অি নতর্থতক্ সুথিযাগুর্লা িহুগুণ িৃক্রদ্ধ ক্রর্ি। 

র্ায়াগ্রা েলর্সর হির্ে হর্ওয়া প্রক্ল্প ও ক্ে নসূথেগুর্লা গত িের িযাপী ক্থেউথর্টে অংশীদারর্দর 

ও স্থার্ীয় র্াগথরক্র্দর সর্ে পথরোথলত েতােত হশার্ার অথযর্িশর্ ও ভােুনয়াল থেটেং 

আর্য়াজর্র্র সরক্াথর প্রক্রিয়ার োযযর্ে হক্ৌশলগতভার্ি শর্াক্ত ক্রা  র্য়র্ে। আথে গভর্ নর 

হ াক্লর্ক্, রয্ালে থস. উইলসর্ োউর্েশর্র্ক্ এিং অর্যার্য হিসরক্াথর োর্িথ ততষী 

অংশীদারর্দর যর্যিাদ জার্াই যারা এসি উন্নয়র্র্ক্ িাস্তি রূপ হদওয়ার জর্য র্ায়াগ্রা েলস 

থসটের সার্ি এক্সর্ে ক্াজ ক্রর্ির্।"  

  

রম্বেস্টার বসটির হিয়র িাবলক বে. ইভান্স িম্বলর্, "আঞ্চথলক্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ 

অংশীদাথরর্ত্বর োযযর্ে রর্েোর্রর ও ওর্য়োর্ ন থর্উ ইয়র্ক্নর হলাক্জর্র্র জর্য তার্দর অিযা ত 

থিথর্র্য়ার্গর জর্য আথে গভর্ নর হ াক্ল, এম্পায়ার হেে হের্ভলপর্েন্ট এিং োর্িথ ততষী 

োর্তর আোর্দর অংশীদারর্দর যর্যিাদ জার্ার্ত োই। এটের ের্তা ক্থেউথর্টে 

অংশীদাথরত্বগুর্লা আোর্দর সম্পদ গর্ি হতালা এিং সির্ের্য় হিথশ েযার্লর্ের সম্মুেীর্  ওয়া 

এলাক্াগুর্লার অি নতর্থতক্ অিস্থা হজারদার ক্রার প্রর্েষ্টা োলার্র্ার এই সের্য় দী নর্েয়াদী, স্থায়ী 

সেলতা অজনর্র্র হসরা উপায়। এই অংশীদাথরর্ত্বর োযযর্ে আেরা হযসি ক্ে নসূথে এথগর্য় হর্র্িা 

হসগুর্লা এক্টে থর্রাপদ, সেতাপূণ ন ও সেৃদ্ধ রর্েোর বতথর ক্রর্ত আোর্দর প্রর্েষ্টাগুর্লার 

হির্ত্র িৃ ৎ ভূথেক্া রাের্ি।"  

  

এম্পায়ার হস্টি হেম্বভলপম্বিন্ট সম্পম্বকন  

এম্পায়ার হেে হের্ভলপর্েন্ট  ল থর্উ ইয়র্ক্নর প্রযার্ অি নতর্থতক্ থিক্াশ এর্জক্রি। ESD এর 

থেশর্  র্ে এক্টে উন্নত এিং িেিয নোর্ অি নর্ীথত প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ে নসংস্থার্ এিং 

অি নতর্থতক্ সুর্যার্গর বতথরক্রণ উৎসাথ ত ক্রা, হেে এিং তার থেউথর্থসপযাথলটেস রাজস্ব িৃক্রদ্ধ 

ক্রা এিং থস্থথতশীল ও বিথেত্রযেয় স্থার্ীয় অি নর্ীথত অজনর্ ক্রা। ESD ঋণ, অর্ুদার্, ক্র হিথেে 



এিং অর্যার্য যরর্র্র আথি নক্ স ায়তা িযি ার্রর োযযর্ে থর্উ ইয়ক্ন হেেিযাপী হিসরক্াথর 

িযিসাথয়ক্ থিথর্র্য়াগ িৃক্রদ্ধ ও থিক্ার্শর োযযর্ে ক্ে নসংস্থার্ সৃটষ্ট শুরু ক্রা এিং সেৃদ্ধ 

সম্প্রদায়র্ক্ সেি নর্ ক্রার জর্য ক্াজ ক্রর্ে। এোিাও থর্উ ইয়র্ক্নর থরক্রজওর্াল ইর্ক্ার্র্াথেক্ 

হের্ভলপর্েন্ট ক্াউক্রিলস (New York State Regional Economic Development Councils) 

এিং "আথে থর্উ ইয়ক্নর্ক্ ভার্লািাথস" ("I LOVE NEW YORK"), যা এই হের্ের সি হের্য় আদশ ন 

ভ্রেণ িযিস্থার ব্রযার্ের থিপণর্ তত্ত্বািযার্ ক্রার প্রািথেক্ প্রশাসথর্ক্ এর্জক্রি  ল এম্পায়ার 

হেে হের্ভলপর্েন্ট (Empire State Development, ESD)। আঞ্চথলক্ ক্াউক্রিল এিং এম্পায়ার 

হেে হের্ভলপর্েন্ট সম্পর্ক্ন আর্রা তর্িযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্র্র www.regionalcouncils.ny.gov 

এিং www.esd.ny.gov হদেুর্।  

  

###  
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