
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বে জুম্বে জম্বলর পবরকাঠাম্ব া উন্নয়ম্বর্র জর্ে 200 

ব বলয়র্ ডলাম্বরর অর্ুদার্ প্রদার্ করার হ াষণা কম্বরম্বের্  

   

র্তুর্ 100 ব বলয়র্ ডলাম্বরর NY ফম্বরায়াডন হপ্রাগ্রা  হোে এিং গ্রা ীণ ে রতবলগুবলম্বক 

উেীবপত এিং প্রাণিন্ত করম্বি  

   

হ ম্বরাপবলের্ হকন্দ্রগুবলম্বত ে রতলী এলাকায় স ি নর্ অিো ত রাখার জর্ে 100 

ব বলয়র্ ডলাম্বরর ডাউর্োউর্ বরভাইোলাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টেম্বভর রাউন্ড 6 চাল ুকরা 

 ম্বয়ম্বে  

   

হগ্রোর জো াইকা হডম্বভলপম্ব ন্ট কম্বপ নাম্বরেম্বর্র জো াইকার ডাউর্োউর্ 

বরভাইোলাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টেভ অোওয়াম্বডনর স ায়তায় র্তুর্ 11 ব বলয়র্ ডলাম্বরর 

স ম্ব াগী-কাম্বজর জায়গা খুম্বলম্বে   

  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর দুটি প্রধার্ ডাউর্িাউর্ থরভাইিালাইর্জশর্ উর্দযার্গর 

জর্য 200 থিথলয়র্ ডলার্রর ত থিল হ াষণা ক্র্রর্ের্: NY ফর্রায়াডন, হোি এিং গ্রািীণ 

জর্র্গাষ্ঠীর্ক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার লর্যয এক্টি র্তুর্ হপ্রাগ্রাি এিং রার্জযর সফল ডাউর্িাউর্ 

থরভাইিালাইর্জশর্ ইথর্থশর্য়টির্ভর রাউন্ড 6। উভয় ক্ি নসূচীর উপর এক্টি থশযািূলক্ হরাথসয়র 

আজ িুক্তি হপর্য়র্ে। গভর্ নর হ াচুল জযািাইক্া, কু্ইর্ে হগ্রিার হর্ক্সার্সর (Greater Nexus) 

থফতা ক্ািার সিয় ত থিল হ াষণা ক্র্রর্ের্, এক্টি এর্ক্িার্র র্তুর্ 11 থিথলয়র্ ডলার্রর 

স র্ াগী-ক্ার্জর স্থার্  া জযািাইক্ার পূি নিতী DRI পুরস্কার্রর িাধযর্ি অি নায়র্ ক্রা  র্য়র্ে এিং 

ইয়ক্ন ক্র্লর্জর অংশীদাথরর্ে হগ্রিার জযািাইক্া হডর্ভলপর্িন্ট ক্র্প নার্রশর্ (Greater Jamaica 

Development Corporation) দ্বারা পথরচাথলত  র্ি৷ 

 

"থর্উ ইয়র্ক্নর ডাউর্িাউর্গুথল  ল আিার্দর সম্প্রদায় এিং অঞ্চলগুথলর হৃদয় এিং আত্মা, 

এিং আজ আিরা তার্দর সিি নর্ ক্রার জর্য িযাপক্ পদর্যপ থর্ক্তি," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলম্বের্। "ডাউর্িাউর্ থরভাইিালাইর্জশর্ ইথর্থশর্য়টিভ এই স্থার্গুথলর্ত এক্টি র্িজাগরণ 

প্রজ্বথলত ক্র্রর্ে,  া িযিসা এিং স্থার্ীয় অি নর্ীথতর ক্রিাগত িকৃ্তির জর্য গুরুেপূণ ন, এিং আথি 

এই গুরুেপূণ ন হপ্রাগ্রািটির্ক্ সিি নর্ ক্রর্ত হপর্র গথি নত৷ আিরা  খর্ আিার্দর 

শ রতথলগুথলর্ক্ িড় ক্রথে, আিরা এক্টি র্তুর্ হপ্রাগ্রাি চাল ুক্রর্ত হপর্র গথি নত — NY 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FDRI_NYF_Brochure_Final.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C9154d38f14174605c3e808da64e70c5e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637933240754478765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ciXr72zqLUVa5L6ks8iQhC9byXId9y7Odxw%2BJkFe6EU%3D&reserved=0


ফর্রায়াডন (NY Forward) —  া থর্উ ইয়র্ক্নর হোি এিং গ্রািীণ সম্প্রদায়গুথলর্ক্ তার্দর এক্ 

সির্য়র িযস্ত শ র এিং গ্রার্ি থফথরর্য় আর্ার জর্য গুরুেপূণ ন স ায়তা প্রদার্ ক্রর্ি।"  

  

"DRI হপ্রাগ্রাি সফলভার্ি থর্উ ইয়ক্ন হেি জরু্ড় শ রতলীর সম্প্রদায়গুথলর্ক্ পুর্রুজ্জীথিত 

ক্রর্ে এিং আিার্দর র্তুর্ NY ফরওয়াডন হপ্রাগ্রার্ির িাধযর্ি, আিরা আিার্দর হোি এিং 

ক্খর্ও ক্খর্ও ভুর্ল  াওয়া সম্প্রদায়গুথলর্ত তার্দর পুর্রুজ্জীথিত ক্রর্ত স ায়তা ক্রার জর্য 

এক্ই ির্র্াভাি প্রসাথরত ক্রথে," হলফম্বের্োন্ট গভর্ নর আম্বন্তাবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলম্বের্। 

"এই গুরুেপূণ ন উর্দযাগগুথলর্ত র্তুর্ থিথর্র্য়াগগুথল থর্উ ইয়র্ক্নর  া াঁিার উপর্ াগী ডাউর্িাউর্ 

এলাক্াগুথলর্ক্ থফথরর্য় আর্র্ি এিং আিার্দর হোি গ্রািগুথলর আক্ষ নণ পুর্রুিার ক্রর্ি, এই 

সি থক্েু ক্রা  র্ি আিার্দর অি নর্ীথতর পুর্গ নঠর্র্র লযযগুথল থির্িচর্া ক্র্র।"  

   

DRI স্থার্ীয় থিথর্র্য়াগ িকৃ্তি সংক্রান্ত ক্তক্রয়াক্লার্প হক্ন্দ্রীয় ভূথিক্া রাখা ও অর্ু িক্ থ র্সর্ি 

ক্াজ ক্রার জর্য হের্ির দশটি অঞ্চর্লর সিক্টির শ রতলী ও অঞ্চলর্ক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার 

প্রক্তক্রয়া েরাথণত ও সম্প্রসাথরত ক্রার উর্েশয থর্র্য় 2016 সার্ল চাল ুক্রা  র্য়থেল। থডপািনর্িন্ট 

অফ হেি (Department Of State, DOS) দ্বারা পথরচাথলত, থডপািনর্িন্ট অফ  াউক্তজং অযান্ড 

ক্থিউথর্টি থরথর্উয়াল (Department of Housing and Community Renewal, HCR), এম্পায়ার 

হেি হডর্ভলপর্িন্ট (Empire State Development, ESD) এিং থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্াক্তজন থরসাচন 

অযান্ড হডর্ভলপর্িন্ট অিথরটির (New York State Energy Research & Development 

Authority, NYSERDA) স ায়তায় DRI এক্টি র্ক্তজরথি ীর্ ও অথভর্ি "পথরক্ল্পর্া-তারপর-

পদর্যপ" হক্ৌশর্লর প্রথতথর্থধে ক্র্র  া হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্ার সার্ি তাৎযথণক্ িাস্তিায়র্র্র 

সংর্ াগ স্থাপর্ ক্র্র। গভর্ নর এই িের DRI-হত এক্টি র্তুর্ উপাদার্ হ াগ ক্র্রর্ের্  া দুই িা 

থতর্টি সম্প্রদায়র্ক্ এক্টি পুরস্কার্রর জর্য হ ৌিভার্ি আর্িদর্ ক্রর্ত হদয়। আজ অিথধ , DRI 

এর প্রিি পাাঁচ দফায় 59টি সম্প্রদায়র্ক্ হিাি 600 থিথলয়র্ ডলার প্রদার্ ক্র্রর্ে।  

   

এই িের্রর িার্জর্ির অংশ থ সার্ি, গভর্ নর হ াক্ল DRI এর গথতর্ির্গর উপর থভথি ক্র্র গর্ড় 

হতালার জর্য NY ফরওয়াডন হ াষণা ক্র্রর্ের্৷ এই উদ্ভাির্ী র্তুর্ হপ্রাগ্রাি,  া এই িের্রর প্রণীত 

রাজয িার্জর্ি 100 থিথলয়র্ ডলার্রর িাধযর্ি অি নায়র্ ক্রা  র্য়র্ে, থর্উ ইয়র্ক্নর হোি এিং 

গ্রািীণ জর্র্গাষ্ঠীর জর্য এক্টি আরও র্যায়সঙ্গত ডাউর্িাউর্ পুর্রুিারর্ক্ সিি নর্ ক্রর্ি 

গ্রািগুথলর্ত র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্র্র৷ NY ফর্রায়াডন অর্পযাকৃ্ত হোি সম্প্রদায়গুথলর হসিা ক্রার 

জর্য এিং স্থার্ীয় অি নর্ীথতর্ক্ সিি নর্ ক্রার জর্য  ার প্রায়শই এক্টি অর্ুভূথত এিং আক্ষ নণ 

িার্ক্  া DRI-এর িাধযর্ি অি নায়র্ ক্রা ি ৃির, হির্রাপথলিার্ র্গর হক্ন্দ্রগুথলর হির্ক্ থভন্ন  য়।  

   

DRI-এর ির্তা, DOS এিং এক্জর্ িরােকৃ্ত পরািশ নদাতা NY ফরওয়াডন সম্প্রদায়গুথলর সার্ি 

এক্টি পথরক্ল্পর্া এিং প্র ুক্তিগত স ায়তা প্রক্তক্রয়ার িাধযর্ি ক্াজ ক্রর্ি,  ার্ত স র্জ 

িাস্তিায়র্র্ াগয প্রক্ল্পগুথলর এক্টি তাথলক্া ততথর ক্রা  ায়, হ খার্র্ প্রথতটি REDC থিজয়ীর্দর 

ির্র্ার্ীত ক্রর্ি। NY ফর্রায়াডন এর হির্ক্ থভন্ন, তারা সযিতা-থর্ি নাণ ক্ি নশালা এিং 

পরািশ নদাতার্দর হির্ক্ প্র ুক্তিগত স ায়তা প্রদার্ ক্র্র সম্প্রদায়গুথলর্ক্ তার্দর সম্পূণ ন আর্িদর্ 

থিক্থশত ক্রর্ত এিং িাস্তিায়র্ প্রক্তক্রয়া জরু্ড় স ায়তা ক্রর্ত। NY ফর্রায়াডন প্রথতটি অঞ্চর্লর 

জর্য দুটি অি নায়র্র্র থিক্ল্পও প্রদার্ ক্র্র—দুটি 4.5 থিথলয়র্ ডলার্রর পরুস্কার; অিিা এক্টি 4.5 

থিথলয়র্ ডলার্রর অর্ুদার্ এিং দুটি 2.25 থিথলয়র্ ডলার্রর অর্ুদার্। DRI এিং NY ফর্রায়ার্ডনর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C9154d38f14174605c3e808da64e70c5e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637933240754634465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OOSjjeFzIWtBl6ixpcMHKdf81tYKqPW%2Fjt3nta9m8Fo%3D&reserved=0


ির্ধয থিল এিং পাি নক্যগুথল আরও এক্টি র্তুর্ হরাথসয়র্র িথণ নত আর্ে  া আজ গভর্ নর প্রক্াশ 

ক্র্রর্ের্।  

   

NY ফর্রায়ার্ডনর জর্য আর্িদর্গুথল এই িার্সর হশর্ষর থদর্ক্ চাল ু র্ি এিং থিজয়ীর্দর এই 

িের্রর হশর্ষর থদর্ক্ থর্ি নাচর্ ক্রা  র্ি ির্ল আশা ক্রা  র্ি৷  

   

হসম্বেোবর অফ হেে রিােন হজ রবিম্বগজ িম্বলম্বের্, "আিার্দর সি হচর্য় িড় শ র হির্ক্ 

শুরু ক্র্র হোি শ র এিং গ্রািগুথলর্ত, আিার্দর সম্প্রদার্য়র হক্ন্দ্রগুথল এিং  ািগুথল থিথভন্ন 

তিথচত্র্য স  আর্স,  ার প্রর্তযক্টির থর্জস্ব স্বতন্ত্র চথরত্র্ এিং আিশযক্তা আর্ে৷ গভর্ নর 

আিার্দর রার্জযর হোি শ রগুথলর চাথ দা এিং উর্দ্বর্গর ক্িা শুর্র্র্ের্ এিং NY ফর্রায়ার্ডনর 

সার্ি তার প্রথতক্তক্রয়া িযি ক্র্রর্ের্  ার্ত সিস্ত সম্প্রদায়সিূ , হ ির্ 39টি এিং ক্রিিধ নিার্ 

সংখযার DRI-গুথল, থর্উ ইয়ক্ন জরু্ড় লাথলত শ রতলীগুথলর পুর্রুত্থার্র্ হ াগদার্র্র সুর্ াগ 

হপর্ত পার্র।"  

   

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্ব ন্ট হপ্রবসম্বডন্ট, বসইও এিং কব ের্ার হ াপ র্াইে 

িম্বলম্বের্, "সুর্ াগ ততথরর অি ন  ল িযিসা এিং িাথসন্দার্দর সিি নর্ ক্রার জর্য সম্প্রদায়গুথলর 

প্রর্য়াজর্ীয় সংস্থার্ এিং পথরক্াঠার্িা রর্য়র্ে তা থর্ক্তিত ক্রার জর্য িুক্তিিার্ অি ননর্থতক্ 

উন্নয়র্র্র হক্ৌশল। রার্জযর থিথর্র্য়ার্গর িাধযর্ি, থর্উইয়ক্ন দথযণ-পূি ন কু্ইর্ে অি ননর্থতক্ 

প্রিকৃ্তির জর্য ক্াজ ক্রর্ে  া শীঘ্রই িযিসাগুথলর্ক্ সা া য ক্রর্ি, চাক্থর ততথর ক্রর্ি এিং র্তুর্ 

থিথর্র্য়ার্গর অর্ু িক্  র্ি। হগ্রিার হর্ক্সাস স র্ াগী-ক্ার্জর স্থার্ উর্দযািা, োিনআপ এিং 

থিলযাোরর্দর জর্য তার্দর িযিসা িকৃ্তির জর্য সাশ্রয়ী ক্ার্জর জায়গা ততথর ক্রর্ত এই 

থিথর্র্য়াগগুথলর্ক্ ক্ার্জ লাগার্ি  া আগািী িহু িের ডাউর্িাউর্ জযািাইক্ার পুর্রুজ্জীির্র্ক্ 

চাথলত ক্রর্ি।"  

 

বর্উ ইয়কন বসটে বরজজওর্াল ইম্বকার্ব ক হডম্বভলপম্ব ন্ট কাউজিম্বলর 

(Regional Economic Development Council) স -সভাপবত উইর্ের্ বফোর, বফোর 

ব্রাদাম্বস নর অংেীদার এিং ড: হফবলক্স বভ.  োম্বোস রবিম্বগজ, বসটে ইউবর্ভাবস নটে অফ 

বর্উ ইয়ম্বকনর (City University of New York) চোম্বিলর িম্বলর্, "হগ্রিার জযািাইক্া 

হডর্ভলপর্িন্ট ক্র্প নার্রশর্র্র হগ্রিার হর্ক্সাস উর্দযািা এিং উদ্ভাির্র্ক্ উৎসাথ ত ক্রর্ি, 

দথযণ-পূি ন কু্ইর্ের জর্য অি ননর্থতক্ সুর্ ার্গর এক্টি ির ততথর ক্রার সার্ি৷ NYCREDC হগ্রিার 

হর্ক্সাস স র্ াগী-ক্ার্জর স্থার্র্ক্ সিি নর্ ক্রর্ত হপর্র গথি নত,  া হোি িযিসার উন্নথতর জর্য 

সাশ্রয়ী িূর্লযর ক্ি নর্যত্র্ প্রদার্ ক্রর্ি ও তার সার্ি চাক্থর এিং থিথর্র্য়ার্গর সুর্ াগ ততথর ক্রর্ি 

 া ডাউর্িাউর্ জযািাইক্ার পুর্রুজ্জীির্র্ক্ সিি নর্ ক্রর্ি।"  

   

হ া স অোন্ড কব উবর্টে বরবর্উয়াম্বলর কব ের্ার রুিার্ বভসর্াউসকাস 

িম্বলম্বের্, "আজর্ক্র হ াষণা গভর্ নর হ াক্র্লর চলিার্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ উর্দযার্গর 

সাফর্লযর উপর থভথি ক্র্র গর্ড় তুলর্ি  া থর্উ ইয়র্ক্নর সম্প্রদায়গুথলর্ক্ সিিৃশালী এলাক্ায় 

রূপান্তথরত ক্রর্ত সা া য ক্রর্ে, হ খার্র্ িার্ুষ িাস ক্রর্ত, ক্াজ ক্রর্ত এিং এক্টি পথরিার 

পালর্ ক্রর্ত চায়৷ ডাউর্িাউর্ থরভাইিালাইর্জশর্ ইথর্থশর্য়টিভ এিং NY ফর্রায়াডন হপ্রাগ্রার্ির 

িাধযর্ি এই 200 থিথলয়র্ ডলার্রর থিথর্র্য়াগ আরও র্যায়সঙ্গত এিং অি ননর্থতক্ভার্ি প্রাণিন্ত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FDRI_NYF_Brochure_Final.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C9154d38f14174605c3e808da64e70c5e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637933240754634465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6VjQtEdpkNjL%2BTnaiJCxdkzSuRxplK%2FzmIA2Y33Euy4%3D&reserved=0


শ রতলী ততথর ক্রর্ত এিং আিার্দর গ্রািীণ ও শহুর্র পাড়াগুথলর্ত িার্সম্পন্ন সাশ্রয়ী িূর্লযর 

আিাসর্ এিং পথরর্ষিাগুথলর অযার্ক্সর্সর প্রর্য়াজর্ীয়তার হিাক্ার্িলা ক্রার জর্য ইথতির্ধয 

চলিার্ প্রর্চষ্টার পথরপূরক্  র্ি। আিরা থর্উ ইয়র্ক্নর শ রতলীর্ত ক্রিাগত িকৃ্তি এিং র্তুর্ 

আিাসর্র্র সুর্ াগ আর্র্ত আিার্দর রার্জযর অংশীদার এিং স্থার্ীয় হর্তার্দর সার্ি ক্াজ ক্রার 

জর্য উন্মুখ।"  

  

প্রবতবর্বি হগ্রগবর ডবিউ ব ক্স িম্বলর্, "থর্উ ইয়র্ক্নর পঞ্চি ক্ংর্গ্রসর্াল থডথির্ে এই 

স র্ াগী-ক্ার্জর স্থার্র্র থফতা ক্ািার জর্য আথি গভর্ নর হ াক্র্লর প্রশংসা ক্থর। হগ্রিার 

জযািাইক্া হডর্ভলপর্িন্ট ক্র্প নার্রশর্ হ  আি নজর্ক্ ক্াজ ক্র্রর্ে তা আথি থর্র্জ হদর্খথে 

এিং আথি তার্দর অিযা ত সাফর্লযর জর্য উন্মখু। জযািাইক্া, কু্ইে হোি িযিসা, িাথসন্দা এিং 

লয লয প নিক্র্দর জর্য এক্টি চিৎক্ার হক্ন্দ্র - আথি এখার্র্ জযািাইক্ায় থর্উ ইয়ক্ন 

হের্ির হির্ক্ থিথর্র্য়াগ হদর্খ হরািাক্তঞ্চত।"  

  

রাজে বসম্বর্ের হলরয় ক বর িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হেির্ক্ অিশযই আিার্দর ভাগ ক্রা 

সম্প্রদায়গুথলর্ত থিথর্র্য়ার্গর অংশীদার এিং অর্ু িক্ থ সার্ি ক্াজ ক্রর্ত  র্ি৷ হস ক্ারর্ণই 

আথি NY ফরওয়ার্ডনর িহু থিথলয়র্ ডলার্রর থিথর্র্য়াগ এিং এই স র্ াগী-ক্ার্জর স্থার্র্র 

উর্দ্বাধর্র্ক্ স্বাগত জার্াই।  খর্ আিরা হগ্রিার জযািাইক্া হডর্ভলপর্িন্ট ক্র্প নার্রশর্ এিং 

ইয়ক্ন ক্র্লর্জর ির্তা প্রথতষ্ঠার্গুথলর ির্ধয সংর্ াগগুথলর্ত থিথর্র্য়াগ ক্থর, তখর্ আিরা 

পরিতী প্রজর্ন্মর হোি িযিসা, উর্দযািা এিং স্বপ্নদশীর্দর জর্য এক্টি পি ততথর ক্থর। আথি 

গভর্ নর হ াক্ল, জাথের্ রজাস ন এিং সরক্ার্রর আিার স ক্িীর্দর ধর্যিাদ জার্াই  ারা থর্উ 

ইয়ক্নিাসীর্দর জীির্ উন্নয়র্র্র হযর্ত্র্ স র্ াগী থ র্সর্ি সরক্ারর্ক্ সিি নর্ ক্র্রর্ের্।"  

  

সংসদসে বভবভয়ার্ কুক িম্বলম্বের্, " খর্ আিার্দর সম্প্রদায় ি ািারীর পথতত অিস্থা হির্ক্ 

থর্রািয় লাভ ক্র্র চর্লর্ে, ডাউর্িাউর্ থরভাইিালাইর্জশর্ ইথর্থশর্য়টিভ দথযণ-পিূ ন কু্ইর্ে 

পুর্রুিার, িকৃ্তি এিং উদ্ভাির্র্র এক্টি র্তুর্ অধযার্য়র সূচর্া ক্রর্ত স ায়তা ক্রর্ে৷ এই 

রূপান্তরিূলক্ থিথর্র্য়ার্গর িাধযর্ি, গভর্ নর হ াক্ল আিার্দর স্থার্ীয় অি নর্ীথত - এিং রাজযিযাপী 

স্থার্ীয় অি নর্ীথতর - সিকৃ্তিলাভ এিং জযািাইক্ার িাথসন্দার্দর সিি নর্ ক্রার প্রথত তার প্রথতশ্রুথত 

পুর্ি নযি ক্র্রর্ের্। হগ্রিার হর্ক্সাস প্রক্ল্পর্ক্ সফল ক্রার জর্য আথি তার্ক্ এিং হগ্রিার 

জযািাইক্া হডর্ভলপর্িন্ট ক্র্প নার্রশর্র্ক্ (Greater Jamaica Development Corporation) 

ধর্যিাদ জার্াই।"  

  

কুইি িম্বরার হপ্রবসম্বডন্ট হডাম্বর্াভার্ বরচাডনস িম্বলম্বের্, "জযািাইক্া সাম্প্রথতক্ 

িেরগুথলর্ত িযাপক্ভার্ি িকৃ্তি হপর্য়র্ে, এর সাশ্রয়ী িূর্লযর আিাসর্র্র েক্ হির্ক্ তার 

থশল্পক্লার দৃশয এিং আরও অর্র্ক্ থক্েু। হগ্রিার জযািাইক্া হডর্ভলপর্িন্ট ক্র্প নার্রশর্র্র 

র্তুর্ স র্ াগী-ক্ার্জর স্থার্ হখালার সার্ি আিরা এক্টি শক্তিশালী, আরও সিথিত সম্প্রদার্য়র 

অি নর্ীথত গর্ড় হতালার থদর্ক্ আরও এক্টি িড় পদর্যপ থর্ক্তি  া আগািী প্রজন্মগুথলর জর্য 

লভযাংশ প্রদার্ ক্রর্ি," ির্লর্ের্ কু্ইে ির্রার হপ্রথসর্ডন্ট হডার্র্াভার্ থরচাডনস জথুর্য়র। 

"আিার্দর সিস্ত স্থার্ীয় হোি িযিসাগুথল উন্নথতর সুর্ াগ পাওয়ার হ াগয, এিং এই স্থার্টি তার্দর 

ক্রার জর্য এক্টি সুর্ াগ প্রদার্ ক্রর্ি। গভর্ নর হ াক্ল, এম্পায়ার হেি হডর্ভলপর্ির্ন্টর 



(Empire State Development) হ াপ র্াইি, GJDC এিং আিার্দর সিস্ত সম্প্রদার্য়র 

অংশীদারর্দর ধর্যিাদ  ারা এই থদর্টির্ক্ সম্ভি ক্র্রর্ের্।"  

  

হগ্রোর জো াইকা হডম্বভলপম্ব ন্ট কম্বপ নাম্বরেম্বর্র হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO জাবের্ রজাস ন 

িম্বলম্বের্, "রার্জযর ডাউর্িাউর্ থরভাইিালাইর্জশর্ ইথর্থশর্য়টিভ ইথতির্ধয ডাউর্িাউর্ 

জযািাইক্ায় ক্াজ ক্রর্ে থির্শষ ক্র্র এির্ সির্য়  খর্ আিার্দর এটি সি হচর্য় হিথশ 

প্রর্য়াজর্। ি ািারীর আর্গ, আিরা তরুণ উর্দযািার্দর সাশ্রয়ী িূর্লযর, র্ির্ীয় স্থার্র্র 

প্রর্য়াজর্ীয়তা স্বীক্ার ক্র্রথেলাি এিং এখর্ হক্াথভড-পরিতী ক্ার্জর পথরর্িশ হগ্রিার 

হর্ক্সাসর্ক্ আরও গুরুেপূণ ন ক্র্র তুর্লর্ে। আিরা জাথর্ হ  এই প্রক্ল্পটি আিার্দর এলাক্ায় 

অথতথরি উদ্ভাির্, থিথর্র্য়াগ এিং সুর্ াগর্ক্ আকৃ্ষ্ট ক্রর্ি  া অির্শর্ষ জীির্ াত্র্ার িার্ উন্নত 

ক্রর্ি  ার হক্ার্র্ািাই আিার্দর থর্ি নাথচত ক্ি নক্তনার্দর সিি নর্ োড়া সম্ভি র্য়। ধর্যিাদ গভর্ নর 

হ াচুল!"  

  

র্োের্াল বগ্রড বর্উ ইয়ম্বকনর (National Grid New York) হপ্রবসম্বডন্ট রুবড উইন্টার 

িম্বলম্বের্, "এক্টি পথরিন্ন শক্তির্ত স্থার্ান্তর অজনর্র্র জর্য এির্ এক্ উদ্ভাির্ গুরুেপূণ ন  া 

ক্াউর্ক্ থপের্র্ হফর্ল  ায় র্া। আিার্দর থির্র্িক্ ইর্থক্উর্িশর্ ইর্ক্ার্থিক্ হডর্ভলপর্িন্ট 

গ্রান্ট হপ্রাগ্রার্ির (CleanTech Incubation Economic Development Grant program) িাধযর্ি 

হগ্রিার হর্ক্সাসর্ক্ সিি নর্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এিং হগ্রিার জযািাইক্া হডর্ভলপর্িন্ট 

ক্র্প নার্রশর্র্র সার্ি অংশীদাথরে ক্রর্ত হপর্র র্যাশর্াল থগ্রড (National Grid) গথি নত। এই 

প্রক্ল্পটি এক্টি পথরিন্ন শক্তির ভথিষযর্তর থদর্ক্ এক্টি গুরুেপূণ ন পদর্যপ  া হগ্রিার 

জযািাইক্ার অঞ্চর্ল উদ্ভাির্ী হক্াম্পাথর্গুথল এিং ভাল চাক্থর থর্র্য় আসর্ি।"  

   

জযািাইক্া, কু্ইর্ে 89-14 পারসে িুর্লভার্ডন অিথস্থত, হগ্রিার হর্ক্সাস  ল এক্টি অতযাধুথর্ক্ 

সুথিধা হ খার্র্ 10,000 িগ নফুি সাশ্রয়ী িূর্লযর এিং র্ির্ীয় ক্ি নর্যত্র্ রর্য়র্ে  া 75-100 জর্ 

িযক্তির্ক্ জায়গা থদর্ত পার্র। সুর্ াগ-সুথিধাগুথলর ির্ধয এক্টি স র্ াথগতািূলক্ হখালা 

ক্ি নর্যত্র্, ক্র্ফার্রর্ের  র, সাউন্ডপ্রুফ হফার্ িুি এিং থিষয়িস্তু থর্ি নাতার্দর জর্য এক্টি 

পডক্ার্ের  র অন্তভুনি রর্য়র্ে। সদসযরা স র্ াথগতািূলক্ এলাক্ায় এক্টি  ি হডস্ক, এক্টি 

থর্র্িথদত থক্উথির্ক্ল হির্ক্ শুরু ক্র্র এক্াথধক্ ক্ার্জর পথরর্ির্শর ির্ধয হির্ক্ হির্ে থর্র্ত 

পার্রর্ অিিা িযক্তিগত অথফর্সর আক্ার্রর এক্টি পথরসর হির্ক্ হির্ে থর্র্ত পার্রর্। 

স র্ াগী-ক্ার্জর স্থার্র্র এক্টি সম্প্রসারণ থ সার্ি, হগ্রিার হর্ক্সাস ইর্ভন্ট, থশযািূলক্ 

হপ্রাগ্রাথিং, হর্িওয়াথক্নং এিং পরািশ নদার্র্র সুর্ াগগুথল হ াে ক্রার জর্য এক্টি িড় িথডউলার 

প্রথশযর্ণর স্থার্ও প্রদার্ ক্র্র। এই প্রথশযর্ণর স্থার্টি ি ৃির জযািাইক্ার সম্প্রদার্য়র পাশাপাথশ 

স র্ াগী-ক্ার্জর সদসযর্দর জর্য উপলব্ধ  র্ি৷ র্তুর্ স্থার্ জযািাইক্ার ডাউর্িাউর্র্ উদ্ভাির্ 

এিং িযিসার িকৃ্তির্ত স ায়তা ক্রার জর্য িযিসাথয়ক্ সরঞ্জাি এিং পথরর্ষিাগুথলর্ত অযার্ক্সস 

সরিরা  ক্র্র।  

   

হগ্রিার হর্ক্সাস স র্ াগী-ক্ার্জর স্থার্ সিথি নত থেল 1,650,000 ডলার্রর এম্পায়ার হেি 

হডর্ভলপর্িন্ট ক্যাথপিাল অর্ুদার্,  া থর্উ ইয়ক্ন থসটি থরক্তজওর্াল ইর্ক্ার্থিক্ হডর্ভলপর্িন্ট 

ক্াউক্তেল দ্বারা প্রস্তাথিত এিং 685,230 ডলার্রর হ ািস এিং ক্থিউথর্টি থরথর্উয়ার্লর অর্ুদার্ 

দ্বারা। অথতথরি অি নায়র্ ডর্য়র্চ িযাংক্ ফাউর্ন্ডশর্ (Deutsche Bank Foundation) এিং 



র্যাশর্াল থগ্রড এিং NYCEDC-এর িাধযর্ি থর্উ িার্ক্নি িযাক্স হক্রথডি এিং ক্যাথপিাল ওয়ার্ 

িযাংর্ক্র (Capital One Bank) প্রদার্ ক্র্রর্ে। হগ্রিার হর্ক্সার্সর স র্ াগী-ক্ার্জর স্থার্ হগ্রিার 

জযািাইক্া হডর্ভলপর্িন্ট ক্র্প নার্রশর্ দ্বারা পথরচাথলত  র্ি।  

  

###  
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