
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বিরাবকউম্বি JMA ওয়্োরম্বলম্বির 100 বিবলয়্র্ ডলাম্বরর 5G উৎপাদর্ কোম্পাি এিং 

র্তুর্ আন্তর্নাবতক িদরদপ্তম্বরর প্রিি পর্ নাম্বয়্র কার্ িম্পন্ন  ম্বয়্ম্বে িম্বল গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ াষণা  

  

ওয়্োরম্বলি প্রর্ুক্তিম্বত আন্তর্নাবতক বলডার আর্ুষ্ঠাবর্কভাম্বি ফ্োক্টবর অফ্ বদ বফ্উচার 

এিং িাবকনর্ র্ুিরাম্বে একিাত্র র্ুিরাম্বের িাবলকার্াধীর্ 5G কোম্পাি খুলম্বে; 

200টিরও হিবে র্তুর্ কি নিংস্থার্ ততবরর অঙ্গীকার  

 

এই রূপান্তরিূলক প্রকম্বে বর্উ ইয়্কন হেম্বির বিবর্ম্বয়্াগ "CNY রাইক্তর্ং" - 

কবিউবর্টিগুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিত করার এিং অি ননর্বতক প্রিৃক্তির র্র্ে এই অঞ্চম্বলর 

বিি্তৃত হকৌেল - এর পবরপূরক ব ম্বিম্বি কার্ করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেন্ট্রাল থর্উ ইয়র্ক্ন আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভার্ে 5G-ওয়যারর্লে প্রযুক্তির্ে 

হর্েৃস্থার্ীয় JMA ওয়যারর্লর্ের র্েুর্ েদর দপ্তর খুলর্ে ো াযয ক্রার জর্য এটি পথরদর্ নর্ 

ক্র্রর্। JMA থেরাথক্উর্ের োউিইস্ট হগিওর্য়র্ে ক্িনলযান্ড এথভথর্উর্য়র থেটি হেন্টার্রর পার্র্ 

এর ক্ায নক্রম স্থার্ান্তথরে ক্র্রর্ে। েফিওয়যারথভথিক্ 5G প্রযুক্তির আন্তজনাথেক্ উদ্ভােক্ এই 

েহুপয নায়থভথিক্ প্রক্র্ে 100 থমথলয়র্ ডলার থেথর্র্য়াগ ক্রর্ে। থেটির এক্টি ব্লক্ জরু্ে থেে্েৃে 

ক্যাম্পার্ে েেনমার্র্ JMA এর েদর দপ্তর এেং ভথেষ্যর্ের ক্ারখার্া অেথস্থে। JMA হরথডও, 

এমর্ের্ডড অযার্ন্টর্া এেং থমথলথমিার েরঙ্গ পণ্যে  োইিটির্ে এর েের্ের্য় উন্নে 5G 

েরঞ্জাম তেথর ক্র্র। 

 

"থেরাথক্উর্ে JMA এর েম্প্রোরণ্ র্ে র্ে র্েুর্ োক্থর তেথর ক্রর্ে এেং হেন্ট্রাল থর্উ 

ইয়ক্নর্ক্ উদ্ভাের্র্র হক্ন্দ্র থ র্ের্ে আর্রা ভার্লাভার্ে প্রথেটষ্ঠে ক্রর্ে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "এই েহু থমথলয়র্ ডলার থেথর্র্য়াগ আমার্দর রূপান্তরমূলক্, অঞ্চল হক্ক্তন্দ্রক্ 

অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ হক্ৌর্র্লর এক্টি দৃষ্টান্ত। আমার্দর ক্থমউথর্টির্ে ক্রমের্ নমার্ 

েযেোগুর্লার্ক্ আকৃ্ষ্ট ক্র্র এমর্ র্ীথেমালা োলু ক্রার মার্যর্ম, আমরা আপর্স্টি থর্উইয়ক্ন 

জরু্ে অি ননর্থেক্ গথে তেথর ক্রথে এেং ভথেষ্যে ক্ম নেংস্থার্ ও প্রযুক্তি তেথরর প্রথে আমার্দর 

প্রথেশ্রুথে েজায় রাখথে।"  

  

JMA এর বচফ্ এক্তিবকউটিভ অবফ্িার র্র্ হির্াবলংগুয়্া িম্বলর্, "এটি এক্টি 

ঐথে াথেক্ মু েূ ন এেং থেশ্বেযাপী ওয়যারর্লে প্রযুক্তির্ে আর্মথরক্ার্ হর্েৃত্ব পুর্রুদ্ধার ক্রার 



জর্য গুরুত্বপূণ্ ন প্রিম পদর্েপ, ক্ারণ্ আমরা থেরাথক্উের্ক্ এক্টি জােীয় 5G  াে থ র্ের্ে 

প্রথেষ্ঠা ক্র্রথে। আমরা গভর্ নর হ াক্র্লর অংর্ীদাথরর্ত্বর প্রর্ংো ক্থর ক্ারণ্ আমরা 200টিরও 

হেথর্ ক্ম নেংস্থার্ েটৃষ্ট ক্র্রথে এেং হেন্ট্রাল থর্উ ইয়র্ক্ন 100 থমথলয়র্ ডলার্ররও হেথর্ থেথর্র্য়াগ 

ক্র্রথে।"  

 

এই থর্উ ইয়ক্ন হস্টি-েমথি নে প্রক্েটি ডাউর্িাউর্ হির্ক্ োউি োইর্ড এক্টি র্ক্তির্ালী প্রযুক্তি 

ক্থরর্ডার তেথরর্ে থেটি ও ক্াউথন্টর প্রর্েষ্টার পথরপূরক্, যা হেন্ট্রাল থর্উইয়ক্নর্ক্ 5G এেং স্মািন 

থেটি তেথরর হক্র্ন্দ্র পথরণ্ে ক্র্র। এই প্রক্েটি ডাউর্িাউর্ েংলগ্ন এক্টি দুদনর্াগ্রস্ত এলাক্ায় 

200টিরও হেথর্ ক্ম নেংস্থার্ েটৃষ্ট ক্রর্ে ের্ল আর্া ক্রা  র্ে। এই োক্থরগুর্লা এথন্ট্র হলর্ভল 

হির্ক্ শুরু ক্র্র অযাডভান্সড ইক্তঞ্জথর্য়াথরং পয নার্য়র  র্ে। এম্পায়ার হস্টি হডর্ভলপর্মন্ট এই 

প্রক্র্ে ে ায়ো ক্রার জর্য 5 থমথলয়র্ ডলার আপর্স্টি পুর্রুজ্জীথেেক্রণ্ উর্দযাগ (Upstate 

Revitalization Initiative) অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রর্ে।  

 

এোোও, 2017 োর্ল, JMA থলভারপুর্ল এর হস্টর্ির োইর্রর ক্ায নক্রম স্থার্ান্তথরে ক্রার জর্য 

34 থমথলয়র্ ডলার থেথর্র্য়াগ ক্র্রর্ে। হেখার্র্, হক্াম্পাথর্টি োর্দর 145টি োক্থরর্ে থর্র্য়ার্গর 

প্রথেশ্রুথের্ক্ অথেক্রম ক্র্রর্ে, হেই স্থার্র্ 200টিরও হেথর্ র্েুর্ ক্ম নেংস্থার্ েটৃষ্ট ক্র্রর্ে এেং 

প্রেযাথর্ে েমর্য়র অর্র্ নর্ক্র মর্র্য থেথর্র্য়ার্গর প্রথেশ্রুথে রো ক্র্রর্ে।  

  

এম্পায়্ার হেি হডম্বভলপম্বিম্বের হপ্রবিম্বডে, CEO ও কবিের্ার হ াপ র্াইি 

িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্র্লর হর্েৃর্ত্ব, আমরা JMA ওয়যারর্লর্ের মর্ো আন্তজনাথেক্ উদ্ভােক্র্দর 

আকৃ্ষ্ট ক্র্র ের্লথে যারা েুঝর্ে পার্র হয থর্উ ইয়ক্ন হস্টি োর্দর প্রেকৃ্তদ্ধর্ক্ েমি নর্ ক্রার জর্য 

অর্র্য প্রযুক্তি িযার্লন্ট পুল অফার ক্র্র। থেরাথক্উর্ে ওয়যারর্লে প্রযুক্তির্ে হর্েৃস্থার্ীয় 

হক্াম্পাথর্র র্েুর্ আন্তজনাথেক্ েদর দপ্তর স্থাপর্ ক্রার থেদ্ধান্ত - এেং এখার্র্ হদর্র্র এক্মাত্র 

যুিরার্ের মাথলক্ার্ার্ীর্ 5G ক্যাম্পাে হখালা - আগামীথদর্র্র ক্ম নেংস্থার্ েটৃষ্ট ক্রর্ে এক্টি 

উদ্ভাের্ী অি ননর্থেক্ প্রেকৃ্তদ্ধর উপর থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ির মর্র্ার্যাগর্ক্ প্রথেফথলে ক্র্র।"  

  

এই লযান্ডমাক্ন প্রক্ে ডাউর্িাউর্ থেরাথক্উর্ে েলমার্ রূপান্তরর্ক্ আর্রা হেথর্ ক্র্র েমি নর্ 

ক্র্র। হেন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন আঞ্চথলক্ অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ ক্াউক্তন্সল (Central New York 

Regional Economic Development Council) থেটি হেন্টার্রর পুর্ে নাের্র্র থদর্ক্ মর্র্াথর্র্ের্ 

ক্র্রর্ে। এই প্রর্েষ্টার মর্র্য রর্য়র্ে ঐথে াথেক্ হ ার্িল থেরাথক্উে পুর্রুজ্জীথেেক্রণ্, যা 

েেনমার্র্ মযাথরয়ি থেরাথক্উে ডাউর্িাউর্ র্ার্ম পথরথেে, হিক্ গার্ডনর্র্র েম্প্রোরণ্, যা দরূদৃটষ্ট 

েম্পন্ন উর্দযািার্দরর্ক্ োর্দর আইথডয়া তেথরর্ে ো াযয ক্রর্ে, োর্েক্ এর্েলাে ভের্র্ক্ 

েহুমুখী েযে ার েুথের্া েম্পন্ন আইক্র্ িাওয়ার্র েংস্কার, োর্েক্ হপাস্ট স্টযান্ডাডন থেক্তডংর্য়র 

পুর্থর্ নম নাণ্ এেং োউি ওয়ার্রর্ থির্ি অর্লাইর্ মার্ক্নির্েে এেং েফিওয়যার েযেোয় TCG 

হেয়ার্ে নর উদ্ভাের্ী েদর দপ্তর প্রথেষ্ঠা ক্রা। এোোও থেরাথক্উের্ক্ পঞ্চম পর্ে ন, ডাউর্িাউর্ 

পুর্রুজ্জীথেেক্রণ্ উর্দযার্গ 10 থমথলয়র্ ডলার থেজয়ী থ র্ের্ে হ াষ্ণ্া ক্রা  র্য়থেল।  

  

হেি বিম্বর্ির রে্াম্বচল হি িম্বলর্, "হেন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন েেোে, হখলার্ুলা, পথরোর গর্ে হোলা 

এেং েযেো ক্রার জর্য এক্টি দারুণ্ জায়গা। থেরাথক্উর্ে JMA এর েফল েম্প্রোরণ্ ও 

থেথর্র্য়াগ এক্টি দুদনান্ত খের, এেং এখার্র্ স্থায়ী অেস্থার্র্র জর্য োর্দর থেদ্ধান্ত আমার্দর 



অঞ্চর্লর উজ্জ্বল ভথেষ্যর্ের এক্টি থর্ক্তিে প্রেীক্। আথম োর্দর অেযা ে োফলয এেং 

থেরাথক্উে ও CNY এর অেযা ে েকৃ্তদ্ধ হদখার জর্য অর্ীর আগ্র ী।"  

  

হেি বিম্বর্ির র্র্ ডবিউ িোবর্য়্র্ িম্বলর্, "থেথর্র্য়াগ, প্রযুক্তি খার্ে ক্ম নেংস্থার্, এেং 

ক্থমউথর্টি পুর্রুজ্জীথেেক্রণ্ থেরাথক্উে ও হেন্ট্রাল থর্উ ইয়র্ক্নর অি ননর্থেক্ উন্নয়র্র্র জর্য 

ক্ায নক্রী েমার্ের্ এেং আমরা যা অজনর্ ক্রার জর্য েরক্ার্রর থেথভন্ন পয নার্য় ক্াজ ক্রথে, 

JMA এর েম্প্রোরণ্ োর প্রেীক্। এক্টি 5G  াে থ র্ের্ে, থেরাথক্উে ওয়যারর্লে প্রযুক্তির 

হদর্েযাপী অগ্রগথের হক্ন্দ্রস্থর্ল িাক্র্ে হেইোর্ি োউিোইর্ড র্ে র্ে ভার্লা ক্ম নেংস্থার্ েটৃষ্ট 

 র্ে। আথম এই েফল প্রক্র্ের জর্য গভর্ নর হ াক্ল, JMA এেং আমার্দর স্থার্ীয় েরক্ার্রর 

অংর্ীদারর্দর প্রর্ংো ক্থর।"  

  

অোম্বিেবল িদিে পাম্বিলা হর্.  াোর িম্বলর্, "হেন্ট্রাল থর্উইয়ক্ন ভথেষ্যর্ের প্রযুক্তির জর্য 

এক্টি উদ্ভাের্ হক্ন্দ্র থ র্ের্ে অেযা ে িাক্র্ে। JMA ওয়যারর্লর্ের র্েুর্  াে ভার্লা হেের্র্র 

োক্থর প্রদার্ ক্রর্ে এেং প্রযুক্তি থভথিক্ অথেথরি অি ননর্থেক্ উন্নয়র্র্র থভথি স্থাপর্ ক্রর্ে। 

আথম গভর্ নর হ াক্র্লর োর্ি ক্াজ ক্রার জর্য আগ্র ী ক্ারণ্ এই থেথর্র্য়াগ আমার্দর অঞ্চর্ল 

আর্রা েুর্যাগ তেথর ক্রর্ে৷"  

  

অোম্বিেবল িদিে উইবলয়্াি িোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "ডাউর্িাউর্ থেরাথক্উর্ের প্রথে JMA 

এর প্রথেশ্রুথে এেং এই অঞ্চর্ল থেথর্র্য়াগ প্রমাণ্ ক্র্র হয হেন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন অি ননর্থেক্ 

প্রেকৃ্তদ্ধর্ক্ স্থার্ থদর্ে েেম যা আমার্দরর্ক্ প্রযুক্তি থর্র্ে এথগর্য় থর্র্য় যার্ে৷ হেন্ট্রাল থর্উ 

ইয়ক্নর্ক্ এক্টি 5G  াে থ র্ের্ে প্রথেষ্ঠা ক্রা স্মািন থেটি উন্নয়র্ েম্পূণ্ ন ক্রার এক্টি পদর্েপ।"  

  

অোম্বিেবল িদিে আল স্ট্রাইপ িম্বলর্, "JMA ওয়যারর্লর্ের প্রথে আমার পূণ্ ন শ্রদ্ধা ও আস্থা 

রর্য়র্ে। 2013 োর্ল আমার্দর প্রিম হযাগার্যার্গর পর হির্ক্, JMA েেেময় োর্দর জর্য 

আমরা হয লেয থর্র্ নারণ্ ক্র্রথে ো অথেক্রম ক্র্রর্ে এেং আথম থর্ক্তিে হয োরা এটি অেযা ে 

রাখর্ে। থেরাথক্উে র্ র এেং এর অংর্ীদাররা JMA এর র্েুর্ 5G মযার্ুফযাক্োথরং ক্যাম্পার্ের 

েুথের্ার্ভাগী  র্ে। এটি  র্ে থেরাথক্উে োর্জনর ক্ান্ডারী!"  

  

ওর্র্ম্বডগা কাউবের এক্তিবকউটিভ রায়্ার্ হর্ িোকিা র্ II িম্বলর্, "আমার্দর স্থার্ীয় 

অি নর্ীথের গথে অর্স্বীক্ায ন। JMA এেং অর্যার্য হক্াম্পাথর্ ক্েৃনক্ র্ে র্ে র্েুর্ ক্ম নেংস্থার্ 

েটৃষ্ট  র্ে যা আমার্দর ক্থমউথর্টির জর্য এক্টি হরামাঞ্চক্র খের। আমার্দর েক্ল 

অংর্ীদারর্ক্ র্র্যোদ যারা এটির্ক্ েফল ক্রর্ে ো াযয ক্র্রর্ের্।"  

  

বিরাবকউম্বির হিয়্র হির্ ওয়্ালে িম্বলর্, "থেরাথক্উে থেশ্বজরু্ে এক্টি স্মািন র্ র থ র্ের্ে 

পথরথেথে লাভ ক্র্রর্ে, এেং োউিোইর্ড JMA এর র্েুর্ 5G মযার্ুফযাক্োথরং ক্যাম্পাের্ক্ 

র্ র্রর অগ্রযাত্রার এক্টি থর্খুুঁে উদা রণ্ থ র্ের্ে েুর্ল র্রা যায়। এই ঐথে াথেক্ থেথর্র্য়াগ 

র্ র জরু্ে  ির্ে িাক্া র্েজাগরণ্র্ক্ েমি নর্ ক্রর্ে এেং থেরাথক্উে োর্জনর েম্পূরক্  র্ে - 

র্েুর্ অি নর্ীথের্ে অন্তভুনক্তিমূলক্ প্রেকৃ্তদ্ধর জর্য আমার্দর হক্ৌর্ল। থেরাথক্উে এেং এই 

প্রক্র্ে থেথর্র্য়াগ ক্র্রর্ের্ এমর্ েক্ল অংর্ীদারর্ক্ আথম র্র্যোদ জার্াই, যার মর্র্য রর্য়র্ের্ 



গভর্ নর হ াক্ল, এম্পায়ার হস্টি হডর্ভলপর্মন্ট এেং JMA থর্র্জই, এেং আমরা এক্োর্ি যা 

অজনর্ ক্রর্ে যাক্তে োর জর্য অর্ীর আগ্র ী।"  

  

হিন্ট্রাল বর্উ ইয়্কন আঞ্চবলক অি ননর্বতক উন্নয়্র্ কাউক্তিম্বলর (Central New York 

Regional Economic Development Council) হকা-হচয়্ার রে্াক্তি ওলম্বকর্, হিন্ট্রাল 

বর্উইয়্ম্বকনর িোর্ুফ্োকচারাি ন অোম্বিাবিম্বয়্েম্বর্র হপ্রবিম্বডে ও CEO এিং হল িম্বয়্র্ 

কম্বলম্বর্র হপ্রবিম্বডে ড. বলিা হলিুরা িম্বলর্, "আঞ্চথলক্ ক্াউক্তন্সল ডাউর্িাউর্ 

থেরাথক্উর্ের ভথেষ্যৎ েম্পর্ক্ন েম্পূণ্ নরূর্প প্রথেশ্রুথেেদ্ধ। JMA েম্প্রোরর্ণ্র মর্ো 

রূপান্তরমূলক্ প্রক্ে েমি নর্ ক্রার মার্যর্ম, আমরা এলাক্াটির্ক্ পুর্রুজ্জীথেে ক্রার জর্য 

আমার্দর প্রর্েষ্টার্ক্ আর্রা অগ্রের ক্রথে, ে স্রাব্দ, পথরোর এেং অর্যার্যর্দর স্বাগে 

জার্ার্র্ার এক্টি জায়গা তেথর ক্রথে যারা এই অঞ্চর্লর হদওয়ার মর্ো েে থক্েুর অথভজ্ঞো 

হপর্ে োইর্ে৷"  

  

JMA ওয়্োরম্বলি িম্পম্বকন  

2012 োর্ল প্রথেটষ্ঠে, JMA 5G হে রূপান্তর্রর এক্টি গুরুত্বপূণ্ ন েমর্য় ওয়যারর্লে প্রযুক্তির্ে 

যুিরার্ের হর্েৃত্ব পুর্রুদ্ধার ক্রর্ে। থর্উ ইয়র্ক্নর থেরাথক্উে থভথিক্ JMA থের্শ্বর েের্ের্য় 

উন্নে এেং এক্মাত্র েক্ল েফিওয়যার-থভথিক্ 5G েযািফম ন তেথর ক্র্র, যা এটি মাথক্নর্ 

যুিরার্ে থডজাইর্, হক্াড ও উৎপাদর্ ক্র্র। JMA এর েে নার্ুথর্ক্ প্রযুক্তি—থের্র্ষ্ ক্র্র XRAN 

র্ামক্ এক্টি তেেথেক্ েফিওয়যার েথলউর্র্—েযেো, শ্রথমক্ এেং পথরর্র্র্ষ্ হভািার্দর জর্য 

উদ্ভাের্ ও েংর্যার্গর এক্টি র্েুর্ যুর্গর েূের্া ক্রর্ে। আর্রা ের্িযর জর্য, 

www.jmawireless.com ওর্য়েোইি হদখুর্৷  

  

CNY রাইক্তর্ং-এর ত্বরাবিতকরণ  

আজর্ক্র হ াষ্ণ্াটি "CNY রাইক্তজং" এর েম্পরূক্, যা র্ক্তির্ালী অি ননর্থেক্ প্রেকৃ্তদ্ধ ও 

েম্প্রদার্য়র থেক্ার্র্র জর্য অঞ্চর্লর থেস্তাথরে রূপর্রখা। অঞ্চথলক্ভার্ে তেথর পথরক্ের্াটি 

তেথশ্বক্ োজার্রর েুর্যাগগুথলর েুথের্া হর্য়, থর্র্োর্দযাগ প্রর্েষ্টা র্ক্তির্ালী ক্র্র এেং এক্টি 

অন্তভুনক্তিমূলক্ অি নর্ীথে েটৃষ্ট ক্র্র। এখর্, অঞ্চলটি আপর্স্টি পুর্জনাগরণ্ উর্দযার্গর মার্যর্ম 

500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার্রর রােীয় থেথর্র্য়ার্গর োর্ি থফঙ্গার হলক্ে ফরওয়াডনর্ক্ ত্বরাথিে 

ক্রর্ে। হস্টর্ির এই 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার্রর থেথর্র্য়াগ হেেরক্াথর খার্ের েযেোয়ীর্দর 

2.5 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার্ররও হেথর্ থেথর্র্য়াগ ক্রার জর্য উদ্দীপর্া হদর্ে - এেং অঞ্চর্লর 

দাথখলকৃ্ে পথরক্ের্া অর্ুযায়ী আর্া ক্রা  র্ে হয 5,900 এর হেথর্ র্েুর্ ক্ম নেংস্থার্ েটৃষ্ট  র্ে। 

আরও েিয এখার্র্ রর্য়র্ে।  

  

এম্পায়্ার হেি হডম্বভলপম্বিে িম্পম্বকন  

এম্পায়ার হস্টি হডর্ভলপর্মন্ট (Empire State Development, ESD)  র্ে থর্উ ইয়র্ক্নর প্রর্ার্ 

অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ েংস্থা (www.esd.ny.gov)৷ ESD এর থমর্র্  র্ে এক্টি উন্নে এেং 

ক্রমের্ নমার্ অি নর্ীথে প্রথেষ্ঠা ক্রা, র্েুর্ ক্ম নেংস্থার্ এেং অি ননর্থেক্ েুর্যার্গর তেথরক্রণ্ 

উৎোথ ে ক্রা, হস্টি এেং োর থমউথর্থেপযাথলটিে রাজস্ব েকৃ্তদ্ধ ক্রা এেং থস্থথের্ীল ও 

তেথেত্রযময় স্থার্ীয় অি নর্ীথে অজনর্ ক্রা। ঋণ্, অর্ুদার্, িযাে হক্রথডি এেং অর্যার্য র্রর্র্র 

অি ননর্থেক্ ে ায়ো েযে ার্রর মার্যর্ম থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ি ক্ম নেংস্থার্ েটৃষ্ট শুরু ক্রা এেং উন্নে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jmawireless.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L1zXwQ%2BIgQ4HP871N2dZcZp%2B1Yz4b%2ByWo8UBItsAIIE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jjw08qElQlvrpxcrq2TQur7nzN%2Fusfit1CorZPgepNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iXnRa7p37o1DtVB5okpT%2BxPe4dcRsCXjb3TwP4AjLvw%3D&reserved=0


ক্থমউথর্টির্ক্ ে ায়ো ক্রার জর্য ESD েযক্তিগে েযেোয় থেথর্র্য়াগ েকৃ্তদ্ধ ক্রার প্রর্েষ্টা 

োলার্ে। এোোও ESD  র্লা আঞ্চথলক্ অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ ক্াউক্তন্সলগুর্লার এেং হস্টর্ির 

আইক্থর্ক্ পয নির্ ব্র্যান্ড "আই লাভ থর্উ ইয়ক্ন" এর থেপণ্র্র্র েত্ত্বাের্ার্ক্ারী প্রর্ার্ 

প্রর্ােথর্ক্ েংস্থা। আঞ্চথলক্ ক্াউক্তন্সল এেং এম্পায়ার হস্টি হডর্ভলপর্মন্ট েম্পর্ক্ন আর্রা 

ের্িযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্র্র www.regionalcouncils.ny.gov এেং www.esd.ny.gov ওর্য়েোইি 

হদখুর্৷  
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আর ো সংবোদ পোওয়ো যোরব এখোরে www.governor.ny.gov -এ 

নেউ ইয়র্ক স্টেট | এক্সিনর্উটটভ স্টেম্বো  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আেসোবস্ক্রোইব র্রুে 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dVtRa5qy81BnccfOSWM%2F8oihkLftiC9r%2BKdcQurUzyc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iXnRa7p37o1DtVB5okpT%2BxPe4dcRsCXjb3TwP4AjLvw%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

