
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

অন্টাবরও কাউবন্টম্বে বরম্বেল ইটস-এর র্েুর্ সদরদপ্তম্বরর আর্ুষ্ঠাবর্ক সাড়ের উম্ববাধর্ 

হ াষণা কম্বরম্বের্ গভর্ নর হ াকল  

  

এই োজা খািার হেবলভাবর সাবভনস হজম্বর্ভা টাউম্বর্ 80,000 িগ নফুট জােগা বর্ম্বে 

অিবিে উৎপাদর্ ফোবসবলটটম্বে িার্ান্তর  ম্বে  

  

এই প্রকল্প "বফঙ্গার হলকস ফম্বরাোেন" এর পবরপূরক - যা কবিউবর্টটম্বক পুর্রুজ্জীবিে 

করার ও অি ননর্বেক প্রিৃদ্ধির জর্ে এই অঞ্চম্বলর সিবিে হকৌেল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ অন্টাথরও ক্াউথন্টর হজনর্ভা টাউনর্ 1 মন্টনমানরন্সি ওনে (রুট 5 ও 

20)-এ অবথিত থমল হেথলভাথর সাথভনস থরনেল ইটস (RealEats)-এর 80,000 বগ নফুট জােগা থর্নে 

অবথিত উৎপাদর্ হক্নের আর্ুষ্ঠাথর্ক্ সাড়ম্বর উনবাধনর্র হ াষণা থদনেনের্। এক্টট িার্ীে 

থবজনর্স ইর্থক্উনবটর, হজনর্ভা এন্টারপ্রাইজ হেনভলপনমন্ট হসন্টানর (Geneva Enterprise 

Development Center) মূল টিক্ার্া িাক্া, থরনেল ইটস হজনর্ভাে এর র্তুর্ অবিার্ হিনক্ 

পুনরাপুথরভানব রান্না ক্রা, খামার হিনক্ সংগ ৃীত তাজা ক্াস্টমাইজন াগয খাবার ততর ও সরবরা  

ক্রনব, হ খানর্ এটট বতনমানর্ আর্ুমাথর্ক্ 160 জর্ বযন্সির ক্ম নসংিানর্র বযবিা ক্নরনে। এই 

সম্প্রসারণ থফঙ্গার হলক্স অঞ্চনলর প্রাণবন্ত কৃ্থষ ও খাদয প্রন্সিোক্রণ খানতর সনঙ্গ হ াগ  নে, 

হ টট আঞ্চথলক্ প নানে র্ক্শাকৃ্ত থফঙ্গার হলক্স ফনরাোেন (Finger Lakes Forward) 

অি ননর্থতক্ উন্নের্ পথরক্ল্পর্ার এক্টট হক্েীে অংশ।  

  

"থর্উ ইেক্ন হস্টট থবনের হসরা থক্েু খাবানরর জর্য থবেবযাপী সুপথরথিত, এবং কৃ্থষ থশল্প 

আমানদর হস্টটবযাপী অি নর্ীথতর এক্টট গুরুত্বপূণ ন অংশ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "থরনেল 

ইটস-এর মনতা সফল হক্াম্পাথর্গুনলানত আমানদর থবথর্নোগ বনৃ্সি অবযা ত রাখার মধয থদনে 

আমরা কৃ্থষ-বযবসা থশনল্পর ভথবষযনতর থদনক্ র্জর হদওো স্টাটনআপগুনলানক্ শন্সিশালী ক্নর 

তুলথে। আমরা এসব উদ্ভাবর্মূলক্ আইথেো লালর্ ক্রনত, ক্ম নসংিার্ বনৃ্সি ত্বরাথিত ক্রনত, 

এবং আঞ্চথলক্ ও হস্টটবযাপী অি নর্ীথতনক্ আনরা হবথশ শন্সিশালী ক্রনত দৃঢ় প্রথতজ্ঞ।"  

  

2017 সানল প্রথতটষ্ঠত, থরনেল ইটস স্বািযক্র, থর্েথিত পথরমানণর, হশফ বারা রান্নাকৃ্ত থমল 

সরাসথর  ুিরানের হবথশরভাগ অংশজনুড় অবথিত বাথড়গুনলানত হপ ৌঁনে হদে। থরনেল ইটস 

এটটর ক্া নিম সম্প্রসারনণর জর্য থর্উ ইেক্ননক্, সুথর্থদনষ্টভানব হজনর্ভানক্ হবনে হর্ওোর ক্ারণ 

 নলা থবেবযাপী সুপথরথিত থফঙ্গার হলক্স কৃ্থষ অঞ্চনল এটটর হক্েীে অবিার্। এোড়াও 



হজনর্ভানত রনেনে হসন্টার অব এন্সিনলি ইর্ ফুে এন্ড এথিক্ালিার অযাট ক্নর্ নল এথিনটক্ 

(Center of Excellence in Food and Agriculture at Cornell AgriTech) - এধরনর্র প্রিম 

ফযাথসথলটট  া থর্উ ইেনক্নর কৃ্থষ ও খাদয থশনল্পর বযবসাথেক্ উন্নের্ ত্বরাথিত ক্রনত এক্াথধক্ 

অংশীদারনদর এক্সনঙ্গ থর্নে এনসনে।  

  

হকাম্পাবর্র হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO, েোর্ ওোইজ িম্বলর্, "থফঙ্গার হলক্স অঞ্চনল, হ খানর্ সব 

আসল খাবার রনেনে, এক্টট টিক্ার্া খুুঁনজ থর্নত হপনর আমরা থর্নজর অতযন্ত হস ভাগযবার্ মনর্ 

ক্রথে। আথম ক্খনর্া ক্ল্পর্া ক্থরথর্ হ  আমার পথরবানর থের্ার থর্নে ততথর  ওো উভে সংক্ট 

অবিার সমাধার্ ক্রার এক্টট আইথেো এক্টট উন্নত খানদযর ভথবষযত গনড় হতালার জর্য 

থর্নবথদত গুরুত্বপূণ ন এক্টট সরক্াথর-হবসরক্াথর অংশীদাথরনত্বর রূপ লাভ ক্রনব। এম্পাোর হস্টট 

হেনভলপনমন্ট (Empire State Development), থর্উ ইেক্ন হস্টট, অন্টাথরও ক্াউথন্ট, হজনর্ভা 

থসটট, হসন্টার অব এন্সিনলি ইর্ ফুে এন্ড এথিক্ালিার অযাট ক্নর্ নল এথিনটক্-এর অসাধারণ 

স ন াথগতা এবং আমানদর থবথর্নোগক্ারীনদর, থর্উ ইেক্ন হস্টট ক্মর্ থরটাোরনমন্ট ফান্ড (New 

York State Common Retirement Fund),  যাথমল্টর্ হলর্ (Hamilton Lane), আম নাথর স্কোর 

হভর্িাস ন (Armory Square Ventures), এনিল পাটনর্াস ন (Excell Partners) ও GNC-এর বযাপক্ 

স ােতার জর্য আমরা আন্তথরক্ভানব কৃ্তজ্ঞ,  া আমানদর ক্া নিম সম্প্রসারনণর হেনে 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্নরনে। এই অর্র্য স ন াথগতার সম্পক্ন থরনেল ইটসনক্ 

160টট র্তুর্ িার্ীে ক্ম নসংিার্ ততথর, আমানদর ক্থমউথর্টটনত উনেখন াগয থফরথত থবথর্নোগ, 

এবং হদশ জনুড় হলাক্জর্নক্ স্বািযক্র সথতযক্ার খাবানরর পুটষ্টগত সুথবধা উপনভাগ ক্রনত 

সা া য ক্রার সেমতা থদনেনে।"  

  

এম্পাোর হস্টট হেনভলপনমন্ট ইনতাপূনব ন 500,000 েলানরর এক্টট অর্দুার্ এবং আপনস্টট 

পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উনদযাগ (Upstate Revitalization Initiative) বারা সমথি নত FLXFWD হভঞ্চার 

ফানন্ডর বযবিাপক্, এনিল পাটনর্াস ন-এর 2.45 থমথলের্ েলানরর থবথর্নোনগর মাধযনম হজনর্ভাে 

থরনেল ইটস-এর অবযা ত প্রবনৃ্সিনত স ােতা ক্নরনে। এোড়াও প্রথতশ্রুত ক্ম নসংিার্ প্রদানর্র 

অঙ্গীক্ানরর থবপরীনত ক্ম নদেতা-থভথিক্ এনিলথসের জবস টযাি হিথেট ক্ম নসূথির (Excelsior 

Jobs Tax Credit Program) মাধযনম 3 থমথলের্ েলার প নন্ত প্রদার্ ক্রা  নে। এোড়াও 

হক্াম্পাথর্টট হস্টনটর স ােতাে পথরিাথলত হিা-NY (Grow-NY) খাদয ও কৃ্থষ বযবসা 

প্রথতন াথগতার প্রিম রাউনন্ড 1 থমথলের্ েলার থবজেী  ওোর সম্মার্ অজনর্ ক্নরনে, হ  

প্রথতন াথগতা থর্উ ইেক্ন হস্টনটর থফঙ্গার হলক্স, হসন্ট্রাল থর্উ ইেক্ন ও সাদার্ ন টটোর অঞ্চনল 

এক্টট স র্শীল কৃ্থষখাদয থশনল্পর উদ্ভাবনর্র ক্লাস্টার গনড় হতালার জর্য থর্নবথদত।  

  

হসইসানি, এটটর হস্টনটর মধযক্ার হবসরক্াথর ইকু্যইটট থবথর্নোগ ক্ম নসূথির (In-State Private 

Equity Investment Program) মাধযনম, হস্টনটর ক্ম্পনরালার িমাস থপ. থের্ানপাথল এটটর 

অংশীদার আম নাথর স্কোর হভর্িাস ন ও  যাথমল্টর্ হলর্-এর মাধযনম পাুঁিটট পিৃক্ থবথর্নোনগর মধয 

থদনে থরনেল ইটস-এ 7.8 থমথলের্ েলার থবথর্নোগ ক্নরনের্। এই হবসরক্াথর ইকু্যইটট ক্ম নসূথির 

মাধযনম হস্টনটর হপর্শর্ ফান্ড 500টটরও হবথশ হক্াম্পাথর্নত 1.6 থবথলের্ েলার থবথর্নোগ 

ক্নরনে,  া 2001 সাল হিনক্ 10% অভযন্তরীণ থরটার্ ন ততথর ক্নর আসনে। থর্উ ইেক্ন হস্টট ক্মর্ 

থরটাোরনমন্ট ফান্ড থর্উ ইেনক্নর হবসরক্াথর হক্াম্পাথর্গুনলানত থবথর্নোনগর জর্য থবথর্নোগ 

ফাম নগুনলার সনঙ্গ অংশীদাথরত্ব গনড় হতানল।  



  

এম্পাোর হেট হেম্বভলপম্বিন্ট-এর কবিের্ার এিং হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO হ াপ র্াইট 

িম্বলর্, "অন্টাথরও ক্াউথন্টনত এই অথভর্ব হক্াম্পাথর্র অবযা ত সম্প্রসারণ এক্টট িমৎক্ার 

সংবাদ, থবনশষ ক্নর হ ন তু তানদর হশফনদর বারা প্রস্তুতকৃ্ত খাবানরর জর্য িার্ীে উৎস হিনক্ 

খাদয সংি  ক্রার বযাপানর থরনেল ইটস-এর িলমার্ অঙ্গীক্ানরর ফনল িার্ীে কৃ্ষক্রা হ  উন্নথত 

লাভ ক্রনত  ানের্। থর্উ ইেনক্নর কৃ্থষ থশল্প  নলা থরনেল ইটস-এর সফলতার এবং আমানদর 

হস্টটবযাপী অি নর্ীথতর 'থসনিট সস', এবং এই হক্াম্পাথর্র জর্য এটটর 'হশক্ড়' শন্সিশালী ক্রনত 

এবং বযবসা 'বনৃ্সি' ক্রনত হস ন্দ নমন্সন্ডত, সমিৃ থফঙ্গার হলক্স অঞ্চনলর হিনে ভানলা আর 

হক্ানর্া িার্  নত পানর র্া।"  

  

হেম্বটর কম্পম্বরালার িিাস বপ. বের্াম্বপাবল িম্বলর্, "থরনেল ইটস থর্উ ইেনক্নর থর্নজর  নর 

ততথর  ওো এক্টট সফলতার গল্প। এটট আপর্ার হদাড়নগাড়াে হপ ৌঁনে  াওো স্বািযক্র, স নজ 

প্রস্তুতন াগয থের্ানরর থবক্ল্পগুনলার িমবধ নমার্ হভািা িাথ দা পূরণ ক্রনে, হ গুনলার মনধয 

অনর্ক্গুনলাই ততথর  নে থফঙ্গার হলক্স অঞ্চনলর তাজা খাবার হিনক্। হস্টট হপর্শর্ ফান্ড 

থরনেল ইটস-এ প্রাে 8 থমথলের্ েলার থবথর্নোগ ক্নরনে ক্ারণ হক্াম্পাথর্টট ফলাফল হদথখনেনে 

এবং অর্লাইর্ থমল সাথভননসর িাথ দা বনৃ্সির এই সমনে উনেখন াগয সম্ভাবর্া হদথখনেনে। থর্উ 

ইেনক্নর এই বযবসা প্রথতষ্ঠার্নক্ এক্টট র্তুর্ ফযাথসথলটটনত ক্া নিম সম্প্রসারনণ সা া য ক্রনত 

হপনর আমরা গথব নত। আমরা আমানদর হস্টনটর প্রথতটট হক্াণাে হপর্শনর্র েলারগুনলা ক্ানজ 

লাগান্সে, এবং এক্ইসানি মজবুত থবথর্নোনগর থরটার্ ন ততথর ক্রথে  ানত সরক্াথর ক্ম নিারীরা 

থর্রাপনদ অবসর ি ণ ক্রনত পানরর্।"  

  

বর্উ ইেকন হেম্বটর কৃবষ কবিের্ার বরচােন এ. িল িম্বলর্, "থরনেল ইটস থর্উ ইেনক্নর কৃ্থষ 

থশল্প জনুড় আমানদর হদখনত পাওো তবথিেয ও সজৃর্শীলতার এক্টট অসাধারণ দৃষ্টান্ত। আথম 

উেথসত হ , তানদর সম্প্রসারণ ও পুর্ঃউদ্ভাবর্ অবযা ত িাক্ার মধয থদনে, থরনেল ইটস তানদর 

খাবারগুনলা প্রস্তুনতর জর্য থর্উ ইেনক্নর খাদযগুনলা বযব ার ক্রনব,  া আমানদর কৃ্ষক্নদর ও 

উৎপাদক্নদর সা া য ক্রনব এবং আমানদর হস্টনটর অফার ক্রা হসরা থদক্গুনলার উপর 

আনলাক্পাত ক্রনব। খাদয গনবষণা ও উদ্ভাবনর্র প্রাণনক্ে, হজনর্ভাে এই সাড়ম্বর উনবাধনর্র 

জর্য আথম থরনেল ইটসনক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই, এবং সামনর্র সমেগুনলানত এক্টট িমৎক্ার 

অংশীদাথরত্ব গিনর্র প্রতযাশা রাথখ।"  

  

হেট বসম্বর্টর পাম্বিলা হ লবিং িম্বলর্, "হজনর্ভা ও 54তম থেথিনে থরনেল ইটস-এর 

সদরদপ্তর িাথপত  নে হদনখ আমরা গথব নত। থরনেল ইটস উদ্ভাবর্ ও স ন াথগতার সম্পনক্নর 

উপর গনড় উিা এক্টট সফলতার গল্প। থফঙ্গার হলক্স অঞ্চনল তানদর অবযা ত থবথর্নোনগর 

জর্য এবং থবনশষ ক্নর আমানদর িার্ীে কৃ্ষক্নদর এবং তানদর উৎপাথদত দুদনান্ত সব 

খাদযদ্রনবযর প্রথত তানদর অঙ্গীক্ারাবিতার জর্য েযার্ ওোইজ ও থরনেল ইটস টটমনক্ আথম 

ধর্যবাদ জার্াই। হজনর্ভা থসটট, ক্নর্ নল এথিনটক্ এবং হসন্টার অব এন্সিনলি ইর্ ফুে এন্ড 

এথিক্ালিার, অন্টাথরও ক্াউথন্ট, এম্পাোর হস্টট হেনভলপনমন্ট এবং থরনেল ইটস-এর বনৃ্সি ও 

সফলতাে  ারা স ােতা ক্নরনের্ তানদর সবাইনক্ ধর্যবাদ। থফঙ্গার হলক্স সথতযক্ার অনি নই 

খাদয, পার্ীে ও কৃ্থষ বযবসার এক্টট  াব। িলুর্ সমনৃ্সির থদনক্ এথগনে  াই!"  

  



অোম্বসেবলিোর্ হজফ গালা ার্ িম্বলর্, "থরনেল ইটস-এর র্তুর্ সদরদপ্তর থর্উ ইেনক্নর 

প্রাণবন্ত কৃ্থষ বযবসা থশনল্পর এক্টট উৎকৃ্ষ্ট দৃষ্টান্ত। হটক্সই ও স্বািযক্র খাবানরর থবক্ল্পগুনলা 

সরবরা  ক্রার মাধযনম, থরনেল ইটস কৃ্থষ অি নর্ীথতর তবথিেযপূণ ন প্রকৃ্থতর প্রমাণ হদথখনেনে। 

তারা শুধু থর্নজনদর সেমতাে র্তুর্ ক্ম নসংিার্ই ততথর ক্নরথর্, বরং থরনেল ইটস িার্ীে 

কৃ্ষক্নদর উৎপাথদত খাদয সংি  ক্রার মাধযনম থফঙ্গার হলক্স অঞ্চল জনুড় কৃ্থষ 

ক্ম নসংিার্গুনলানক্ স ােতা ক্রনে। থরনেল ইটস হজনর্ভার জর্য এক্টট িমৎক্ার সংন াজর্ 

এবং আথম থর্ন্সিত হ  এই র্তুর্ সদরদপ্তর তানদর অন্টাথরও ক্াউথন্টনত হবনড় উিা ও সফলতা 

অজননর্র সেমতা প্রদার্ ক্রনব।"  

  

হজম্বর্ভা টাউম্বর্র সুপারভাইজর িাকন হভর্ুটট িম্বলর্, " খর্ আমরা জার্নত পারলাম হ  

থরনেল ইটস-এর আনরা হবথশ জােগা প্রনোজর্ এবং তারা টাউনর্র থবশাল খাথল ভবর্ থর্নে 

ভাবনে, আমরা এ বযাপানর পূণ ন সমি নর্ থদনেথে। আমরা হিনেথে এই িমবধ নমার্ বযবসাটট হ র্ 

হজনর্ভানত িানক্, ফনল এটটর সংস্কার বযে ব নর্ স ন াথগতা ক্রার জর্য এক্টট ক্থমউথর্টট 

উন্নের্ ব্লক্ অর্ুদানর্র (Community Development Block Grant) জর্য আনবদর্ ক্রনত টাউর্ 

হক্ানর্া থবধা োড়াই সম্মত  নেনে। অথভর্ন্দর্ এবং হজনর্ভা টাউনর্ স্বাগতম।"  

  

অিসরপ্রাপ্ত হেট বসম্বর্টর িাইম্বকল হর্াম্বজাবলও, হলাম্বকট বফঙ্গার হলকস (LOCATE 

Finger Lakes)-এর হচোরিোর্, িম্বলর্, "থরনেল ইটস প্রকৃ্ত অনি নই থফঙ্গার হলক্স অঞ্চনলর 

এক্টট সফলতার গল্প। এর থভশর্াথর প্রথতষ্ঠাতা ও CEO েযার্ ওোইজ হজনর্ভা থসটট, অন্টাথরও 

ক্াউথন্ট, থর্উ ইেক্ন এম্পাোর হস্টট হেনভলপনমন্ট, হসন্টার অব এন্সিনলি অযাট ক্নর্ নল 

এথিনটক্ এবং থফঙ্গার হলক্স অঞ্চনলর গথতশীল ও তবথিেযমে খাদয উৎপাদর্ বাস্তুসংিানর্র 

সনঙ্গ গুরুত্বপূণ ন অংশীদাথরত্ব গিনর্র মধয থদনে এক্টট সজৃর্শীল ও অথভর্ব হক্াম্পাথর্ গনড় 

তুনলনের্। উনদযাগ ও ক্নিার পথরশ্রনমর মধয থদনে েযার্ এবং তার থরনেল ইটস টটম  াজার 

 াজার িা ক্ আকৃ্ষ্ট ক্নরনের্, ক্নেক্ থমথলের্ খাবার ততথর ক্নরনের্, 160টটরও হবথশ 

ক্ম নসংিার্ ততথর ক্নরনের্ এবং থফঙ্গার হলক্স অঞ্চনলর পাথরবাথরক্ খামারগুনলা হিনক্ 

সংগ ৃীত স্বািযক্র খাবার  ুিরাে জনুড় পথরবারগুনলার খাবানরর হটথবনল হপ ৌঁনে হদওোর জর্য 

এক্টট গথতমে র্তুর্ উচ্চ-প্র ুন্সি সম্পন্ন উপাে থর্নে এনসনের্।"  

  

বফঙ্গার হলকস আঞ্চবলক অি ননর্বেক উন্নের্-এর স -সভাপবে হেটার রম্বচোর হচোর 

অি কিাম্বস নর (Greater Rochester Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO, িি 

োবফ, এিং SUNY হজম্বর্বসও-এর হপ্রবসম্বেন্ট হেবর্স িোটলস িম্বলর্, "FLREDC স্বীক্ার 

ক্নর হ  হভািানদর স্বািযক্র, উচ্চ মানর্র, িার্ীেভানব উৎপাথদত খানদযর িাথ দা বনৃ্সির সনঙ্গ 

সনঙ্গ কৃ্থষ ও খাদয থশনল্পর দ্রুত পথরবতনর্  টনে। থরনেল ইটস এমর্ ধরনর্র অথভর্ব অংশীদাথরত্ব 

হ টটর স ােতার জর্য ক্াউন্সিল দৃঢ় প্রথতজ্ঞ, হ  অংশীদাথরত্ব আগামী বেরগুনলানত এই অথত 

গুরুত্বপূণ ন থশনল্প ক্ম নসংিার্ ও সমনৃ্সির সুন াগ ততথর ক্রনব।"  

  

বর্উ ইেকন হেম্বটর হসন্টার অি এদ্ধিম্বলন্স ফর ফুে এন্ড এবেকালচার, কম্বর্ নল 

এবেম্বটক-এর এদ্ধিবকউটটভ বেম্বরক্টর, কোম্বিবরর্ ইেং িম্বলর্, "থরনেল ইটস-এর উদ্ভাবর্ ও 

উৎক্ষ নতার প্রথত অঙ্গীক্ারাবিতা বাজানর তানদর এক্টট পিৃক্ অবিার্ ততথর ক্নর থদনেনে। 

তারা আনমথরক্ার থবস্তৃত অঞ্চল জনুড় স্বািযক্র খাবার, িমৎক্ার স্বাদ ও স্বােনন্দযর সন্ধার্ ক্রা 



বযন্সি ও পথরবারগুনলার জর্য অগথণত মজাদার ও পুটষ্টক্র খাবার সরবরা  ক্রার মাধযনম 

হলাক্জনর্র খাবানরর হটথবনল জােগা ক্নর থর্নেনে। হক্াম্পাথর্টট থফঙ্গার হলক্স অঞ্চনল এক্টট 

ব ৃৎ থর্নোগক্ারী থ নসনব এবং থর্উ ইেনক্নর কৃ্থষখাদয বযবিার উদীেমার্ হর্তৃত্ব থ নসনব থর্নজর 

অবিার্ প্রথতটষ্ঠত ক্নরনে,  া ক্ম নসংিার্ ও অি ননর্থতক্ সমনৃ্সির িাথলক্াশন্সির ভূথমক্া রাখনব, 

এবং আমানদর পাথরবাথরক্ খামারগুনলার উন্নথত সাধর্ ক্রনব। হসন্টার অব এন্সিনলি, ফুে 

হভঞ্চার হসন্টার এবং হিা-NY-এর মাধযনম তানদর সনঙ্গ ক্াজ ক্রনত হপনর ক্নর্ নল গথব নত, এবং 

আমরা তানদর জর্য এক্টট সংিার্ থ নসনব ক্াজ ক্রা িাথলনে  াওোর প্রতযাশা রাথখ। আমানদর 

থবোস তারা তানদর র্তুর্ এই িার্টটনত সমনৃ্সি অজনর্ ও হবনড় উিার মধয থদনে আনরা হবথশ 

সফলতা অজনর্ অবযা ত রাখনব।"  

  

 োবিল্টর্ হলম্বর্ বেম্বরক্ট ইকুেইটট ইর্ম্বভেম্বিন্টস (Direct Equity Investments)-এর 

িোম্বর্দ্ধজং বেম্বরক্টর, হেবভে হ লগারসর্ িম্বলর্, "আপনস্টট থর্উ ইেনক্নর 

হক্াম্পাথর্গুনলানক্ NYSCRF প্রবনৃ্সির জর্য মূলধর্ থদনে হ  স ােতা ক্রনে থরনেল ইটস তার 

এক্টট িমৎক্ার দৃষ্টান্ত। আনরা হবথশ হটক্সই, আঞ্চথলক্ভানব উৎপাথদত ও স্বািয সনিতর্ খানদযর 

অিাথধক্ানরর থদনক্ এথগনে  াওোর আনন্দালনর্ স ােতা ক্রনত থরনেল ইটসনক্ এই উন্নত খাদয 

প্রস্তুতক্ারক্ ফযাথসথলটটনত অবযা ত সম্প্রসারনণর সুন াগ প্রদার্ ক্নর স ােতা ক্রনত হপনর 

 যাথমল্টর্ হলর্ আর্ন্সন্দত হবাধ ক্রনে।"  

  

থরনেল ইটস সম্পনক্ন আনরা তনিযর জর্য, থভন্সজট ক্রুর্: https://www.realeats.com/ অিবা 

হ াগান াগ ক্রুর্ support@realeats.com টিক্ার্াে  

  

বফঙ্গার হলক ফরওোেন ত্বরাবিে করা  

আজনক্র হ াষণাটট "থফঙ্গার হলক্স ফরওোেন" এর পথরপরূক্,  া শন্সিশালী অি ননর্থতক্ প্রবনৃ্সি 

এবং সম্প্রদানের উন্নেনর্র জর্য এই অঞ্চনলর বযাপক্ ব্লুথপ্রন্ট। আঞ্চথলক্ভানব পথরক্থল্পত 

পথরক্ল্পর্াটট হফানটাথর্ি, কৃ্থষ এবং খাদয উৎপাদর্, এবং উন্নত উত্পাদর্ স  মূল থশল্পগুথলনত 

থবথর্নোনগর উপর দৃটষ্ট থর্বি ক্নর। এখর্, অঞ্চলটট আপনস্টট পুর্জনাগরণ উনদযানগর মাধযনম 

500 থমথলের্ মাথক্নর্ েলানরর রােীে থবথর্নোনগর সানি থফঙ্গার হলক্স ফরওোেননক্ ত্বরাথিত 

ক্রনে। হস্টনটর 500 থমথলের্ মাথক্নর্ েলানরর থবথর্নোগ হবসরক্াথর বযবসগুথলনক্ 2.5 থবথলের্ 

মাথক্নর্ েলানররও হবথশ থবথর্নোগ ক্রনত অর্ুপ্রাথণত ক্রনব - এবং জমা হদওো অঞ্চনলর 

পথরক্ল্পর্াটট 8,200-টট অবথধ র্তুর্ িাক্থর প্রদার্ ক্রার আশা রানখ। আরও তিয এখানর্ রনেনে।  

  

এম্পাোর হেট হেম্বভলপম্বিন্ট সম্পম্বকন  

এম্পাোর হস্টট হেনভলপনমন্ট (ESD)  নে থর্উ ইেনক্নর মুখয অি ননর্থতক্ হেনভলপনমন্ট 

এনজন্সি (www.esd.ny.gov)। ESD এর থমশর্  নে এক্টট উন্নত এবং িমবধ নমার্ অি নর্ীথত 

প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ম নসংিার্ এবং অি ননর্থতক্ সুন ানগর ততথরক্রণ উৎসাথ ত ক্রা, হস্টট এবং 

তার থমউথর্থসপযাথলটটস রাজস্ব বনৃ্সি ক্রা এবং থিথতশীল ও তবথিেযমে িার্ীে অি নর্ীথত অজনর্ 

ক্রা। ঋণ, অর্ুদার্, টযাি হিথেট এবং অর্যার্য ধরনর্র অি ননর্থতক্ স ােতা বযব ানরর মাধযনম 

থর্উ ইেক্ন হস্টনট ক্ম নসংিার্ সটৃষ্ট শুরু ক্রা এবং উন্নত ক্থমউথর্টটনক্ স ােতা ক্রার জর্য ESD 

বযন্সিগত বযবসাে থবথর্নোগ বনৃ্সি ক্রার প্রনিষ্টা িালানে। এোড়াও ESD  নলা আঞ্চথলক্ 

অি ননর্থতক্ উন্নের্ ক্াউন্সিলগুনলার এবং হস্টনটর আইক্থর্ক্ প নটর্ ব্র্যান্ড "আই লাভ থর্উ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.realeats.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C539737b12f6b43f9441608da4fb6e4b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909944186228446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YDetgV9q0ZPRr3FFTA7amXbsyDgAOzC9j0svu8%2FiVX0%3D&reserved=0
mailto:support@realeats.com
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffinger-lakes-forward-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C539737b12f6b43f9441608da4fb6e4b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909944186228446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qxh25nQOQBfM8pwRAvDphy9mhMjOcqNiqC6n8yTfdDA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C539737b12f6b43f9441608da4fb6e4b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909944186228446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iGoH5Wof2Q6oOZBPvCbJ6ZXYw5hzPkcg2%2BKJhNQyHl0%3D&reserved=0


ইেক্ন" এর থবপণনর্র তত্ত্বাবধার্ক্ারী প্রধার্ প্রশাসথর্ক্ সংিা। আঞ্চথলক্ ক্াউন্সিল এবং 

এম্পাোর হস্টট হেনভলপনমন্ট সম্পনক্ন আনরা তনিযর জর্য, অর্ুি  ক্নর 

www.regionalcouncils.ny.gov এবং www.esd.ny.gov হদখুর্।  

  

###  
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