
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ওম্ব়েস্টম্বেস্টার কাউবিম্বে বরম্বের্ারম্বর্র 1.8 বিবল়ের্ ডলাম্বরর 

সম্প্রসারম্বের কাে শুরু  ও়োর কিা হ াষো কম্বরম্বের্  

  

বর্উ ই়েম্বকনর িৃ ত্তম িাম্ব়োম্বেক হকাম্পাবর্ বমড- াডসর্ অঞ্চম্বল িৃদ্ধি লাভ করা 

অিো ে হরম্বেম্বে, পাাঁে িেম্বর অন্তে 1,000টে র্েুর্ োকবর বর্ম্ব়ে এম্বসম্বে  

   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থরজজর্ারজর্র (Regeneron) পজূব ন হ াথিত 1.8 থবথলয়র্ ডলাজরর 

গজবিণা, থিথিথর্ক্যাল থর্র্ নাণ এবং ট্যাথরট্াউজর্ হক্াম্পাথর্র ওজয়স্টজেস্টার ক্াউথির ক্যাম্পাজে 

ে ায়ক্ েুথবধার জর্য ক্াজ শুরুর হ ািণা ক্জরজের্। হক্াম্পাথর্টট্ বাজয়াজট্ক্জর্ালজজর হেজে 

এক্টট্ হর্তা যা গুরুতর হরাজগ আক্রান্ত বযজিজের জর্য জীবর্-পথরবতনর্ক্ারী ওিুধ উদ্ভাবর্ ও 

উৎপাের্ ক্জর, ও আগার্ী পাাঁে বেজর থর্ড- াডের্ অঞ্চজল অন্তত 1,000টট্ র্তুর্ পণূ ন ের্জয়র, 

উচ্চ-েেতার োক্থর ততথর ক্রজত িথতশ্রুথতবদ্ধ। থর্উ ইয়ক্ন হস্টজট্ থরজজর্ারজর্র ক্রর্াগত 

েম্প্রোরণজক্ উৎোথ ত ক্রার জর্য, এম্পায়ার হস্টট্ হডজভলপজর্ি (Empire State 

Development) হক্াম্পাথর্র থর্জয়াজগর লেযগুথলর োজি োর্ঞ্জেযপূণ ন, পারফরর্যান্স-থভথিক্ 

এজেলথেয়র জবে হিাগ্রার্ ট্যাে হক্রথডজট্ 100 থর্থলয়র্ ডলার পয নন্ত িোর্ ক্জর িক্ল্পটট্জক্ 

ের্ি নর্ ক্রজে। থরজজর্াজরর্ থর্ড- াডের্ অঞ্চজল েম্প্রোরজণর থেদ্ধান্ত হর্ওয়ার আজগ, ট্রাই-

হস্টট্ অঞ্চজল ক্জয়ক্টট্ েম্ভাবয স্থার্জক্ থবজবের্া ক্জরথেল।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন জীবর্ থবজ্ঞার্ থিজল্প এক্টট্ হর্তা, আংথিক্ভাজব থরজজর্ারজর্র বহু েিজক্র 

থবথর্জয়াগ এবং বহু যুগান্তক্ারী তবজ্ঞাথর্ক্ অগ্রগথতর ক্ারজণ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"হরজজর্ারর্ ক্ত দ্রুত এবং ক্ায নক্রভাজব থবধ্বংেী হরাজগর থবরুজদ্ধ তার ওিুধ আথবষ্কার এবং 

উন্নয়র্ ইজঞ্জর্ স্থাপর্ ক্রজত েের্, হক্াথভড-19 েংক্ট্ থেল তার এক্টট্ উো রণ। থরজজর্ারজর্র 

ক্াজ থর্িঃেজেজ  থর্উ ইয়ক্ন এবং ের্গ্র র্াথক্নর্ যুিরাজে অগথণত জীবর্ বা াঁথেজয়জে এবং আর্রা 

গথব নত হয থরজজর্াজরির্ ভাজলা োক্থর ততথর ক্রা এবং থর্ড- াডের্ অঞ্চজল থবথর্জয়াগ অবযা ত 

রাখজব যখর্ তারা অন্ধত্ব-েটৃিক্ারী হরাগ, ক্যান্সার, হজজর্টট্ক্ হরাগ এবং আরও অজর্ক্ থক্েুর 

থবরুজদ্ধ আজরা োফলযলাজভর জর্য ক্াজ ক্রজব।"  

  

বরম্বের্ারম্বর্র হপ্রবসম্বডি এিং প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা বলওর্াডন এস হেইফার, এম.বড, 

বপএইে.বড, িম্বলর্, "থতর্ েিজক্রও হবথি আজগ আর্াজের শুরু  ওয়ার ের্য় হিজক্ আর্রা 

এক্টট্ গথব নত থর্উ ইয়জক্নর েংস্থা, হয ের্জয় আর্রা থিজল্পর-হর্তৃস্থার্ীয় ওিুধ আথবষ্কার িযুজি 

উদ্ভাবর্ ক্জরথে এবং আর্াজের থর্জস্ব পরীোগাজর েম্পূণ নরূজপ েিটট্ FDA-অর্ুজর্াথেত ওিুধ 



ততথর ক্জরথে৷ থর্উ ইয়ক্ন হস্টট্ ধারাবাথ ক্ভাজব উদ্ভাবজর্র র্ূলযজক্ স্বীকৃ্থত থেজয়, এক্টট্ 

অন্তভুনজির্ূলক্ এবং গথতিীল বাজয়াজর্থডজক্ল থিল্পজক্ উৎোথ ত ক্জর এবং এই অঞ্চজল িীি ন 

িথতভা আকৃ্ি ক্রজত ে ায়তা ক্জর আর্াজের োফজলয গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্জরজে।"  

  

ট্যাথরট্াউর্ থরজজর্ারজর্র ক্জপ নাজরট্ এবং গজবিণা ও উন্নয়জর্র েের েফতর থ োজব ক্াজ ক্জর 

এবং এখর্ হয েম্প্রোরণ পথরক্ল্পর্া েলজে তাজত র্তুর্ গজবিণাগার, িাক্-থিথর্ক্াল থর্র্ নাণ এবং 

িজক্রয়া উন্নয়জর্র েুযট্ এবং অথফে হেে হযাগ ক্রা অন্তভুনি। েজব নাচ্চ আট্টট্ পয নন্ত থবজডং, 

থতর্টট্ পাথক্নং গযারাজ এবং হর্াট্ িায় 900,000 বগ ন ফুট্ জায়গা জজুে এক্টট্ হক্ন্দ্রীয় ইউটট্থলটট্ 

প্ল্যাজির র্ক্িা ও থর্র্ নাণ এই হিাজজজের বযাথির র্জধয অন্তভুনি িাক্জব।  

  

িক্ল্পটট্ েয় বেজরর র্জধয েুটট্ পয নাজয় আজয়াজজত  জব বজল আিা ক্রা  জে, হযখাজর্ 2027 

োজল থর্র্ নাণ হিি  জব বজল আিা ক্রা  জে। থর্উ ইয়ক্ন হস্টজট্র জর্য িায় 2 থবথলয়র্ ডলাজরর 

আর্ুর্াথর্ক্ অি ননর্থতক্ েুথবধা ে  রাজয এবং স্থার্ীয় েরক্াজরর িতযে ও পজরাে আথি নক্ 

েুথবধা 283.3 থর্থলয়র্ ডলাজরর হবথি  জব বজল অর্ুর্ার্ ক্রা  জয়জে।  

  

থরজজর্ারর্ থর্উ ইয়ক্ন থেটট্জত 1988 োজল িথতটিত  জয়থেল; পজরর বের, থর্উ ইয়ক্ন হস্টট্ 

েংস্থাটট্জত 250,000 ডলার থবথর্জয়াগ ক্জর। আজ, থরজজর্ারর্  ল থর্উ ইয়ক্ন রাজজযর ব ৃির্ 

বাজয়াজট্ক্ েংস্থা এবং থবজের ব ৃির্ এবং েব হেজয় হবথি উৎপাের্িীল েংস্থাগুথলর র্জধয এক্টট্৷ 

হক্াম্পাথর্টট্ ধারাবাথ ক্ভাজব োজয়ন্স র্যাগাজজজর্র হেরা বাজয়াফার্ নাথেউটট্ক্যাল থর্জয়াগক্ারীজের 

র্জধয স্থার্ হপজয়জে এবং হেজির থেথভক্ 50টট্ েব নাথধক্ েম্প্রোয়-র্র্স্ক হক্াম্পাথর্র তাথলক্ায় 

অন্তভুনি।  

  

এম্পা়োর হস্টে হডম্বভলপম্বমি (Empire State Development)হপ্রবসম্বডি, CEO এিং 

কবমের্ার হ াপ র্াইে িম্বলম্বের্, "হরজজর্ারর্ এক্টট্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টজট্র হক্াম্পাথর্ যার জীবর্ 

রোক্ারী অগ্রগথত ততথরজত োফজলযর হরক্ডন রজয়জে যা ের্গ্র থবেজক্ উপকৃ্ত ক্জর। উপরন্তু, 

হরজজর্ারর্ এক্টট্ হক্াম্পাথর্ হয আজিপাজির েম্প্রোয়গুথল এবং তার ক্র্ীজের উপর থবথর্জয়াগ 

ক্জর। থরজজর্ারর্ শুধুর্াে থর্ড- াডের্ অঞ্চজল যজিি অি ননর্থতক্ িবজৃদ্ধ আর্জত িাক্জব র্া 

বরং তারা এই অঞ্চজল এক্টট্ ভাল েম্প্রোজয়র অংিীোর  ওয়া অবযা ত রাখজব।"  

  

বসম্বর্ম্বের সংেোগবরষ্ঠ হর্ো আম্বে়ো স্েু়োেন-কাদ্ধের্স িম্বলর্, "এখাজর্ ওজয়স্টজেস্টাজর 

তাজের েম্প্রোরজণর হেজে হরজজর্ারর্ উদ্ভাবর্ী থক্েু ক্রজে যা আর্াজের অঞ্চজলর জর্য এক্টট্ 

উজিজর্াপণূ ন পেজেপ। তাজের 1.8 থবথলয়র্ ডলাজরর থবথর্জয়াগ এবং 1,000টট্ ক্র্ নেংস্থার্ ততথর 

ক্রা উজেখজযাগয অি ননর্থতক্ িভাব হফলজব, তারা হয বহু থেথক্ৎোগত ের্েযায় আক্রান্ত 

বযজিজের ো াযয ক্রার জর্য হয গুরুত্বপূণ ন ক্াজ ক্রজত িাক্জবর্, তা োোও। হরজজর্ারর্ 

হক্াথভড-19-এর থবরুজদ্ধ লোইজয় এক্টট্ জাতীয় হর্তাও  জয়জে এবং আথর্ এই িক্জল্পর 

ের্াথির অজপোয় রজয়থে।"  

  

হস্টে বসম্বর্ের বপে  াকন োম িম্বলম্বের্, "বযবোথয়ক্ বজৃদ্ধ এবং ক্র্ নেংস্থার্ েটৃিজত রাজজযর 

ক্রর্াগত থবথর্জয়াজগর ো াজযয ওজয়স্টজেস্টার ক্াউথিজত বাজয়াজট্ক্ হর্তা হরজজর্ারজর্র 

েম্প্রোরণ থর্উ ইয়জক্ন এক্টট্ উজেখজযাগয র্ ার্ারীর পরবতী অি ননর্থতক্ িতযাবতনজর্র 



িজিিালী ির্াণ থ োজব ো াঁথেজয়জে। এক্ োজি ক্াজ ক্জর েরক্ারী এবং হবেরক্ারী অংিীোররা 

থবেথবখযাত উৎপােজর্র হেজে  াডের্ ভযাথলর ঐথত যজক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রজে।"  

  

অোম্বসেবলর সদসে েম আবির্াটে িম্বলর্, "অতযাধুথর্ক্ ওিুজধর জর্য আধুথর্ক্ থবজ্ঞাজর্র 

িজয়াজর্। থরজজর্ারর্ উভয়ই িোর্ ক্রজে -- এবং এক্ই োজি আর্াজের অঞ্চজল এক্টট্ িধার্ 

অি ননর্থতক্ ইজঞ্জর্ ও বজট্। থরজজর্ারর্ িথতটট্ স্তজর িেুর েংখযক্ োক্থর িোর্ ক্জর এবং যজিি 

অথতথরি অি ননর্থতক্ ক্ায নক্লাপ ততথর ক্জর। এই িোরণ আজরা হবথি োক্থর থর্জয় আেজব।"  

  

ওম্ব়েস্টম্বেস্টার কাউবির বর্ি না ী েেন লোটেমার িম্বলর্, "ওজয়স্টজেস্টার ক্াউথি থর্উ 

ইয়জক্নর ব ৃির্ বাজয়াজট্ক্ হক্াম্পাথর্ - থরজজর্ারজর্র বাথে  জত হপজর গথব নত৷ থরজজর্ারর্ 

বাজয়াফার্ নাথেউটট্ক্যাল থিজল্পর ভথবিযতজক্ বজৃদ্ধ ক্রজে এবং আক্ার থেজে এবং এটট্ ক্রজত 

থগজয় পূণ ন-ের্য় এবং উচ্চ-েেতার োক্থর হযাগ ক্রজে।পারফরর্যান্স-থভথিক্ এজেলথেয়র 

জবে হিাগ্রার্ ট্যাে হক্রথডট্গুথলজত 100 থর্থলয়র্ ডলার পয নন্ত েম্প্রোরণজক্ ের্ি নর্ ক্রার 

জর্য আথর্ গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লজক্ তার হর্তৃত্ব এবং েরূেথি নতার জর্য ধর্যবাে জার্াই৷ আর্রা 

েবাই হরজজর্ারর্ পরবতীজত ক্ী ক্রজব তা হেখার জর্য উন্মখু।"  

  

বির্িাগ ন ে ম্বরর সুপারভাইোর পল হফইর্ার িম্বলম্বের্, "থরজজর্ারজর্র ক্যাম্পাজের 

েম্প্রোরণ থগ্রর্বাজগ নর ইথত াজে েব হেজয় উজেখজযাগয অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ িক্ল্প। উপরন্তু, 

থরজজর্ারর্ জীবর্ থবজ্ঞাজর্র হেজে উজেখজযাগয োফলয এবং অগ্রগথত ক্রজে এবং হেই 

িজক্রয়ায় থর্উ ইয়ক্নবােীজের জীবর্জক্ উন্নত ক্রজে। আথর্ এই উজেখজযাগয িক্ল্পটট্ এথগজয় 

হর্ওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং এম্পায়ার হস্টট্ হডজভলপজর্জি তার েলজক্ ধর্যবাে জার্াজত 

োই।"  

  

োউর্ অফ মাউি হেম্বেি সুপারভাইোর কাল ন ফুলম্বগদ্ধি িম্বলম্বের্, "র্াউি থপ্ল্জজি 

ট্াউর্ আর্াজের ি জরর এক্টট্ িধার্ িস্তুতক্ারক্ এবং বাজয়াজট্ক্ েুথবধা থ োজব থরজজর্ারর্জক্ 

হপজয় গথব নত যা বেরগুথলর োজি ক্রর্াগত এবং েফলভাজব িোথরত  জয়জে বহু ক্াজজর েুজযাগ 

িোর্ ক্জর এবং আর্াজের ট্যাে হবে িোথরত ক্জর। আর্রা ভথবিযজত তাজের বজৃদ্ধর অজপোয় 

রজয়থে এবং োর্জর্ আরও উজ্জ্বল ভথবিযজতর জর্য তাজের োজি অংিীোথরজত্বর জর্য উন্মুখ।"  

  

###  
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