
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল, হেয়র অোডােস SPARC বকপস হি-র জর্ে পবরকল্পর্া হ াষণা করম্বলর্, 

এটি স্বাস্থ্ে ও লাইফ সাম্বয়ন্স উদ্ভািম্বর্র জর্ে এধরম্বর্র প্রিে চাকবর এিং বেক্ষা হকন্দ্র  

  

বসটি ও হেম্বির ঐবি াবসক বিবর্ম্বয়াগ, CUNY-র সাম্বি অংেীদাবরম্বে, বর্শ্চিি করম্বি 

যাম্বি বর্উ ইয়কন লাইফ সাম্বয়ন্স এিং জর্স্বাস্থ্ে কোবরয়াম্বরর সুম্বযাম্বগর বদক হিম্বক 

বিবিক হর্িা  ম্বয় িাম্বক  

  

র্িুর্ অিোধুবর্ক ব্রুকম্বডল কোম্পাস বর্উ ইয়কন বসটির বেক্ষািীম্বদর জর্ে একটি 

কোবরয়ার পাইপলাইর্ বিবর করম্বি এিং লাইফ সাম্বয়ন্স বেম্বল্পর হর্াঙ্গর স্থ্াপম্বর্ সা াযে 

করম্বি  

  

প্রকল্পটি গভর্ নর হ াকম্বলর বর্উ ইয়ম্বকনর স্বাস্থ্েম্বসিা খাম্বির উন্নয়র্ আরম্ভ করার 

বভেম্বর্র সম্পূরক যার েম্বধে রম্বয়ম্বে 620 বেবলয়র্ োবকনর্ ডলাম্বরর লাইফ সাম্বয়ন্স 

উম্বদোগ, CUNY ও SUNY হি হরকডন বিবর্ম্বয়াগ, স্বাস্থ্েম্বসিা কেীম্বদর হিার্াস কে নসূবচ  

  

হরন্ডাবরং এিং সাইি এলাকার োর্বচত্র উপলভে এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং থর্উ ইয়ক্ন থিটির হেয়র এথরক্ অ্যাডােি আজকক্ থবজ্ঞার্ পাক্ন এবং 

গকবষণা ক্যাম্পাি থক্পি হব-র (Science Park and Research Campus Kips Bay, SPARC) জর্য 

পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্রকলর্, এটি এক্টি উদ্ভাবর্ী হক্ন্দ্র যা হেকির এধরকর্র প্রিে হক্ন্দ্র  কব। 

থিটি এবং হেকির এক্টি ঐথি াথিক্ থবথর্কয়াগ দ্বারা চাথলি SPARC থক্পি হব থর্উ ইয়ক্নকক্ 

লাইফ িাকয়ন্স, স্বাস্থ্যকিবা এবং জর্স্বাকস্থ্য পাওয়ার হযাগয চাক্থর তিথর ও আকৃ্ষ্ট ক্রার তবথিক্ 

হর্িা ক্কর িুলকব, এইিব বথধ নষু্ণ এবং অ্িযাবশ্যক্ীয় হেকে স্থ্ার্ীয় পাবথলক্ সু্কল হিকক্ 

ক্যাথরয়ার পয নন্ত এক্টি পাইপলাইর্ তিথর ক্রার োধযকে।  

  

"থিটির িাকি এই চুক্তির ক্লযাকণ, SPARC থক্পি হব থর্উ ইয়কক্নর লাইফ িাকয়ন্স খািকক্ এক্টি 

বড় িা াযয প্রদার্ ক্রকব,  াজার  াজার ভাকলা হবিকর্র চাক্থর তিথর ক্রকব, থশ্োয় থবথর্কয়াগ 

ক্রকব এবং থর্উ ইয়ক্নকক্ এের্ এক্টি স্থ্ার্ বার্াকব হযখাকর্ চেৎক্ার  কয় িাকক্," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আোর প্রশ্াির্ জীবর্ রো ক্রকি এবং থর্উ ইয়ক্নকক্ ভথবষযকির 

রূপান্তরক্ারী হেেিেূক র আবাি বার্াকি থর্থবড় েকর্াকযাগী। এই প্রক্ল্পটি দ্বারা, আেরা এক্ই 

িাকি উভয় লেয অ্জনর্ ক্রকবা।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FKips_Bay_Science_District.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F89iBYweQiO%2BUgOIM3iM5Bn%2BDXUD3UvyfYcWuQdh4%2Bk%3D&reserved=0


  

থর্উ ইয়ক্ন থিটি ইউথর্ভাথি নটির (City University of New York, CUNY) িাকি এক্টি 

অ্ংশ্ীদাথরকের োধযকে, SPARC থক্পি হব শ্ করর জর্য আগােী 30 বছকর আর্ুোথর্ক্ 25 

থবথলয়র্ োথক্নর্ ডলার অ্ি ননর্থিক্ প্রভাব িৃটষ্ট ক্রকব; 10,000 চাক্থর িৃটষ্ট ক্রকব যার েকধয 

2,000টি স্থ্ায়ী চাক্থর িাক্কব; এবং ইে 25 থিি এবং ফােন অ্যাথভথর্উকয়র  ান্টার ক্কলকজর 

(Hunter College) ব্রুক্কডল ক্যাম্পািকক্ (Brookdale Campus) এক্টি র্িুর্, অ্িযাধুথর্ক্ 

থশ্োদার্ ও বাথণক্তজযক্ ফযাথিথলটিকি রূপান্তথরি ক্রকব। প্রক্ল্পটি এক্টি িমূ্পণ ন থিটি ব্লক্কক্ 

রূপান্তর ক্কর থদকব, হযখাকর্ িাক্কব 1.5 থেথলয়র্ বগ নফুি এক্াকডথেক্, জর্স্বাস্থ্য ও লাইফ িাকয়ন্স 

হেি, যা থক্পি হব-র লাইফ িাকয়ন্স পদথচহ্নকক্ থদ্বগুকণর হবথশ্ ক্রকব, এবং ইে 25 থিকি 

এক্টি র্িুর্ অ্যাকেথিবল পিচারী থিজ পুর্গ নঠর্ ক্রকব যা ইে থরভার এবং েযার্ াির্ 

ওয়ািারফ্রন্ট হগিওকয়কক্ (Manhattan Waterfront Greenway) িংযুি ক্রকব।  

  

বর্উ ইয়কন বসটি অি ননর্বিক বিকাে কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (New York City Economic 

Development Corporation, NYCEDC) হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কে নকিনা অোন্্ডরু 

বকেল িম্বলর্, "SPARC থক্পি হব থর্উ ইয়ক্ন থিটির অ্ি ননর্থিক্ থবক্াকশ্র এক্টি যুগান্তক্ারী 

পন্থার প্রথিথর্থধে ক্কর হযখাকর্ আেরা এের্ ক্লাোর গঠর্ ক্থর হযখাকর্ বাথণজয ও সু্কল 

পাশ্াপাথশ্ িাকক্ এবং CUNY ও থর্উ ইয়ক্ন থিটি থশ্ো থবভাগ (New York City Department of 

Education, DOE) থশ্োিীকদর জর্য আজকক্র ও আগােীক্াকলর উদ্ভাবর্ী খািিেূক র জর্য 

ক্যাথরয়ার পি প্রদার্ ক্কর। এটি শুধু অ্ি ননর্থিক্ থবক্াকশ্র িমূ্পণ ন র্িুর্ এক্টি উপায় র্য়, বরং 

হেকির িাকি এক্টি দুদনান্ত অ্ংশ্ীদাথরেও। এক্কে,আেরা তবথচেযেয় প্রথিভার এক্টি 

র্ক্তজরথব ীর্ পাইপলাইর্ তিথর ক্রথছ যা আোকদর থিটিকক্ ভথবষযকির স্বাস্থ্য জরুথর অ্বস্থ্ার 

জর্য প্রস্তুি ক্রকব এবং এক্ইিাকি িাকি র্িুর্ ওষুধ, থচথক্ৎিা যন্ত্র,উদ্ভাবর্ী হিরাথপ এবং অ্িুস্থ্ 

োর্ুকষর থচথক্ৎিার জর্য অ্র্যার্য পণয অ্গ্রির ক্রকব এবং জীবর্ ও থচথক্ৎিাকিবার উন্নয়র্ 

ক্রকব। NYCEDC আত্মথবিািী হয এই ঐথি াথিক্ থবথর্কয়াগ স্বাস্থ্য ও লাইফ িাকয়ন্স খািিেূ কক্ 

থবক্থশ্ি ক্রকব, আোকদর অ্ি নর্ীথিকক্ তবথচেযেয় ক্রকব এবং এর দী নকেয়াথদ থস্থ্থিস্থ্াপক্িাকক্ 

িেি নর্ ক্রকব।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির হেয়র এবরক অোডােস িম্বলর্, "থক্পি হব-র এই র্িুর্ থবজ্ঞার্ পাক্ন ও 

গকবষণা ক্যাম্পািটি শুধু লাইফ িাকয়ন্স থশ্কল্পর এক্টি হক্ন্দ্র এবং এলাক্ার এক্টি হর্াঙ্গর  কব 

র্া, হিন্ট এটি আোকদর শ্ করর িরুণকদর ভথবষযকির জর্য এক্টি হিিু থ কিকব ক্াজ ক্রকব। 

SPARC থক্পি হব এক্টি িমূ্পণ ন থিটি ব্লক্কক্ এক্টি অ্িযাধুথর্ক্ লাইফ িাকয়ন্স থশ্কল্পর গন্তকবয 

এবং এের্ এক্টি স্থ্াকর্ পথরণি ক্রকব হযখাকর্ ক্েীবাথ র্ীর থবক্াশ্, অ্ি ননর্থিক্ িুকযাগ এবং 

জর্স্বাস্থ্য থর্থব নকে এক্ক্তেি  য়, যা বযবিািেূ কক্ আকৃ্ষ্ট ক্রকব এবং থর্উ ইয়ক্নবািীকদর উক্তিি 

ক্রকব যাকি ক্কর আোকদর থিটি আকগর হিকক্ও বথলষ্ঠ  কয় উকঠ এবং আগােী থির্ দশ্ক্ ধকর 

আোকদর থিটিকি 25 থবথলয়র্ োথক্নর্ দকলর র্িুর্ অ্ি ননর্থিক্ ক্ে নক্াকের িৃটষ্ট ক্কর। ‘ক্াজ 

হশ্ষ ক্রার (Get Stuff Done)’ জর্য আোকদর িক্ল অ্ংশ্ীদাকরর স্বপ্ন এবং দলবদ্ধ ক্াকজর জর্য 

িক্লকক্ ধর্যবাদ।"  

  

িাম্বজি পবরচালক রিািন এফ.েুশ্চজকা জুবর্য়র িম্বলর্, "এগুথল  কলা চাক্থর তিথর ক্রকি, 

আোকদর িরুণকদর থশ্োদার্ ক্রকি এবং জর্স্বাস্থ্য ও থর্রাপত্তা িুরোয় িা াযয ক্রকি 



গুরুেপূণ ন থবথর্কয়াগ। এছাড়াও িারা হেি এবং থিটির েধযক্ার এক্টি উৎপাদর্শ্ীল 

অ্ংশ্ীদাথরকের প্রথিথর্থধে ক্কর এবং গভর্ নর হ াক্ল বিনোর্ হেি বাকজকি অ্ি ননর্থিক্ থবক্াশ্, 

থশ্ো ও স্বাস্থ্যকিবায় হযই উকেখকযাগয থবথর্কয়াগ ক্করকছর্ িার িমূ্পরক্।"  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বেম্বন্টর (Empire State Development, ESD) হপ্রবসম্বডন্ট, 

প্রধার্ বর্ি না ী কে নকিনা এিং কবেের্ার হ াপ র্াইি িম্বলর্, "এই প্রক্ল্পটি থর্উ ইয়কক্নর 

উদ্ভাবর্ী DNA-র প্রথিথর্থধ, এটি আোকদর প্রিে হেণীর উচ্চির থশ্োর িম্প্রদায়কক্ বযব ার 

ক্কর এক্টি প্রথিভার আধার গঠর্ ক্রকব যা হেকির থবিোকর্র লাইফ িাকয়ন্স থশ্ল্পকক্ থবক্থশ্ি 

ক্রকব। ক্েীবাথ র্ী থবক্াকশ্ আোকদর হক্ৌশ্লগি থবথর্কয়াগ এবং েকর্াকযাগ থর্উ ইয়ক্নবািীকদর 

জর্য এক্টি থবজয়ী িূে থ কিকব ক্াজ ক্রকছ; এটি চাক্থর তিথর ক্রকছ, অ্ি ননর্থিক্ িুকযাগ 

প্রদার্ ক্রকছ এবং হেিবযাপী অ্ি নর্ীথিকক্ হজারদার ক্রকছ।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির ফােন হডপুটি হেয়র হলাৱাইর্ বিম্বলা িম্বলর্, "এটি িথিযই এক্টি 

রূপান্তরক্ারী প্রক্ল্প যা  াই সু্কল, আন্ডার গ্রযাজকুয়ি, গ্রযাজকুয়ি, এবং হপাে গ্রযাজকুয়ি থশ্োিী, 

জর্স্বাস্থ্য প্রথিষ্ঠার্ এবং বাকয়াকিক্ হক্াম্পাথর্িেূক র জর্য এক্টি অ্িযাধুথর্ক্ স্থ্ার্ তিথর ক্কর।" 

"এটি থর্উ ইয়ক্নবািীকদর অ্কর্ক্ প্রজকের জর্য ক্যাথরয়ার িুকযাকগর এক্টি পি তিথর ক্কর 

থদকব।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির অি ননর্বিক ও কেীিাব র্ী বিকাম্বের হডপুটি হেয়র োবরয়া হিাম্বরস-

স্প্রিঙ্গার িম্বলর্, "আজকক্ আোকদর থিটি ও আোকদর োর্ুকষর জর্য িুকযাকগর এক্টি র্িুর্ 

যুকগর িূচর্া থচথহ্নি  কলা। SPARC থক্পি হব-র রূপান্তরক্ারী র্ূির্ ক্যাম্পাি এক্াকডথেয়া ও 

থশ্ল্পকক্ এক্কে আর্কব এবং থর্উ ইয়ক্ন থিটিকক্ লাইফ িাকয়ন্স ও জর্স্বাকস্থ্যর জর্য থবকির শ্ীষ ন 

শ্ র  কয় উঠকি িা াযয ক্রকব। অ্র্িাইকি পথরক্থল্পি ক্ে নিূথচ ও স্থ্াকর্র িক্তিলকর্, আোকদর 

ক্াকছ এক্টি িথিযক্াকরর অ্র্র্য িুকযাগ রকয়কছ স্থ্ার্ীয় প্রথিভাকক্ লাইফ িাকয়ন্স, স্বাস্থ্যকিবা এবং 

জর্স্বাকস্থ্য  কি িাক্া উদ্দীপক্ ও প্রভাবশ্ালী ক্াকজর হক্কন্দ্র স্থ্াপর্ ক্রার এবং িাকদরকক্ এইিব 

ক্যাথরয়াকর হযাগদাকর্র জর্য প্রকয়াজর্ীয় প্রথশ্েণ প্রদার্ ক্রার।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির স্বাস্থ্ে ও োর্িম্বসিার (Health and Human Services) হডপুটি হেয়র 

অোর্ উইবলয়ােস-আইসে িম্বলর্, "SPARC থক্পি হব ক্যাম্পাি স্বাস্থ্য ও লাইফ িাকয়ন্স 

হেকে হিরা ও উজ্জ্বলিেকদর আকৃ্ষ্ট ক্রকি ও ধকর রাখকি িা াযয ক্রকব," বকলর্। "এটি 

উদ্ভাবর্ এবং ি কযাথগিার বাথড় এবং এইিব বধ নর্শ্ীল গুরুেপূণ ন থবষকয় আগােী প্রজকের 

হপশ্াদারকদর থশ্োদাকর্র হক্ন্দ্রথবন্দ ু কয় উঠকব। থিটি এবং হেিজকুড় িক্ল দলকক্ এবং 

এক্ইিাকি থবজ্ঞার্ ও বযবিা িম্প্রদায়িেূক র িক্লকক্ ধর্যবাদ এই পথরক্ল্পর্াকক্ ক্াকজ পথরণি 

ক্রকি এক্ক্তেি  ওয়ার জর্য।"  

  

SPARC থক্পি হব তবজ্ঞাথর্ক্ গকবষণা এবং স্বাস্থ্যকিবা ক্েীবাথ র্ীর আগােী প্রজকের আবাদ 

ক্রকব, এক্টি র্িুর্ পাবথলক্  াই সু্কল, স্বাস্থ্যকিবা হক্ক্তন্দ্রক্ CUNY সু্কল, উদ্ভাবর্ী স্বাস্থ্য ও 

বাকয়াকিক্ হক্াম্পাথর্ এবং িরক্াথর স্বাস্থ্য প্রথিষ্ঠার্িেূ কক্ স্থ্ার্ প্রদার্ ক্কর এক্টি এক্ক্ 

ক্যাম্পাি তিথর ক্রকব, যা থর্উ ইয়ক্ন থিটির  াই সু্কল, আন্ডার গ্রযাজকুয়ি এবং হপাে গ্রযাজকুয়ি 

থশ্োিীকদর জর্য ভাকলা হবিকর্র ক্যাথরয়াকরর পি প্রদার্ ক্রকব। CUNY অ্যাকেথিবল থডথগ্র 



প্রদার্ ক্রকব এবং জর্স্বাস্থ্য ও হেথডকক্ল গকবষণায় থশ্ো ক্ে নিূথচ অ্বযা ি রাখকব, যার েকধয 

রকয়কছ ে াোরীর িাড়াদার্ক্ারী ও গকবষক্, যারা টিক্া থবক্াকশ্ িা াযয ক্করকছ, িাকদর দ্বারা 

অ্র্ুপ্রাথণি বহু, িরুণ থর্উ ইয়ক্নবািী।  

  

ক্যাথরয়ার িুকযাকগর বযাথি  কব ডািার ও র্াি ন হিকক্ শুরু ক্কর বাকয়াকক্থেে ও প্রকক্ৌশ্লী 

পয নন্ত, এবং এক্ইিাকি লাইফ িাকয়ন্স ও স্বাস্থ্যকিবার হেকে থবথভন্ন ধরকর্র িেি নক্ পদ হযের্ 

বযবিা বযবস্থ্াপক্, উথক্ল এবং প্রশ্ািথর্ক্ ি ক্ারী। র্িুর্ প্রথিভার থবক্াকশ্র িাকি িাকি আিকব 

র্িুর্ গকবষণা, যা অ্র্ুবাদ  কব আকরা হক্াম্পাথর্, চাক্থর, ওষুধ, এবং আধুথর্ক্ প্রযুক্তিকি, যা 

থর্ক্তিি ক্রকব যাকি থর্উ ইয়ক্ন থিটি আোকদর িেকয়র িব নাকপো জরুথর িরক্াথর স্বাস্থ্য 

িেিযাগুথলর ক্কয়ক্টির থচথক্ৎিা ও থর্রােয় থবক্াকশ্ হর্িৃে থদকি পাকর।  

  

পাশ্াপাথশ্, SPARC থক্পি হব এক্টি আকরা গথিশ্ীল ও থস্থ্থিস্থ্াপক্ থর্উ ইয়ক্ন থিটি অ্ি নর্ীথি 

গঠকর্ অ্থি গুরুেপূণ ন  কব। থর্উ ইয়ক্ন থিটির স্বাস্থ্যকিবা খাি 750,000-র হবথশ্ থর্উ 

ইয়ক্নবািীকক্ চাক্থর প্রদার্ ক্কর, এবং হেকরাপথলির্ এলাক্ার লাইফ িাকয়ন্স খাি এক্টি দ্রুি 

বধ নর্শ্ীল থশ্ল্প হযখাকর্ গি বছর প্রায় 150,000 অ্থিথরি চাক্থর িৃটষ্ট  কয়কছ। থিটির অ্র্ুোর্ 

অ্র্ুযায়ী ক্যাম্পািটির র্িুর্ বাথণক্তজযক্ গকবষণা হেি প্রায় 2,000 োর্িম্পন্ন চাক্থর তিথর 

ক্রকব এবং র্িুর্ হক্াম্পাথর্ ও োিনআপকক্ আকৃ্ষ্ট ক্রকব, যার ফকল স্বাস্থ্যকিবা ও লাইফ 

িাকয়ন্স হেকে অ্থিথরি ভাকলা হবিকর্র চাক্থর িৃটষ্ট  কব।  

  

বর্উ ইয়কন বসটি ইউবর্ভাবস নটির চোম্বন্সলর হফবলক্স বভ. েোম্বিাস রশ্চিম্বগজ িম্বলর্, 

"হক্াথভড-19 প্রোণ ক্করকছ থর্উ ইয়কক্নর িরক্াথর  ািপািাল, গকবষণা প্রথিষ্ঠার্ এবং CUNY 

আোকদর শ্ করর টিকক্ িাক্া ও িুস্থ্িার জর্য ক্িিা গুরুেপূণ ন। যার ফকল, গভর্ নর হ াক্ল এবং 

হেয়র অ্যাডােকির CUNY-র িাকি দলবদ্ধ  কয়  ান্টার ক্কলকজর ব্রুক্কডল ক্যাম্পািকক্ এক্টি 

িরক্াথর স্বাস্থ্য ও থশ্ো হক্কন্দ্র রূপান্তর ক্রা যুিিই, যাকি ক্কর আোকদর থশ্োিী, ফযাক্াথি 

এবং িক্ল থর্উ ইয়ক্নবািীকদর প্রকয়াজর্ আকরা ভাকলাভাকব পূরণ ক্রা যায়। প্রথি বছর, CUNY 

প্রায় 40,000 থশ্োিীকক্ স্বাস্থ্য ও োর্বকিবা ক্ে নিথূচিেূক  ভথিন ক্কর, এবং এই অ্িযাধুথর্ক্ 

ফযাথিথলটিটি িাকদরকক্ থর্উ ইয়কক্নর বধ নর্শ্ীল লাইফ িাকয়ন্স এবং জর্স্বাস্থ্য খাকি ক্াজ ক্রার 

জর্য প্রস্তুি ক্রকব এবং এক্ইিাকি আোকদর অ্ি নর্ীথিকক্ িা াযয ক্রার জর্য এইিব হেকে 

অ্থি প্রকয়াজর্ীয় চাক্থর িৃটষ্ট ক্রকব। CUNY এই অ্ংশ্ীদাথরকের অ্ংশ্  কি হপকর গথব নি, যা থর্উ 

ইয়ক্নকক্ ে াোরী হিকক্ র্যাযযভাকব পুর্রুদ্ধাকর িা াযয ক্রকব।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটি ইউবর্ভাবস নটির ট্রাবে হিাম্বডনর হচয়ারপাস নর্ উইবলয়াে বস. িম্পসর্ 

জুবর্য়র িম্বলর্, "এই অ্থি প্রকয়াজর্ীয় র্িুর্ ফযাথিথলটিটি CUNY-হক্ আোকদর স্বাস্থ্যকিবা ও 

ক্েীবাথ র্ী থবক্াকশ্র ক্ে নিূথচ িম্প্রিারণ ক্রকি থদকব, থশ্োিীকদর এইিব বধ নর্শ্ীল থশ্কল্প 

ইন্টার্ নথশ্প ও চাক্থরর িাকি যুি ক্কর থদকব, এবং আোকদর বথলষ্ঠ ও বধ নর্শ্ীল লাইফ িাকয়ন্স 

থরিাচন ধারণেেিা আকরা থবি্িৃি ক্রকব। আথে গভর্ নর হ াক্ল এবং হেয়র অ্যাডােকির প্রথি 

কৃ্িজ্ঞ CUNY-হক্ এই র্িুর্, প্রাণবন্ত হডকভলপকেকন্টর হর্াঙ্গর ক্রার জর্য, যা আোকদর থিটির 

ভথবষযৎ িাফকলযর জর্য অ্থি গুরুেপূণ ন  কব।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fplanning%2Fabout%2Fpress-releases%2Fpr-20220602.page&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DHoZjJ7FOMCJrPkOLXmJjfk2O3wf8KlATWIvZ9e%2FXM%3D&reserved=0


বর্উ ইয়কন বসটি ইউবর্ভাবস নটির উন্নি বিজ্ঞার্ গম্বিষণা হকন্দ্র কাঠাম্বোিদ্ধ জীিবিজ্ঞার্ 

উম্বদোম্বগর (Advanced Science Research Center Structural Biology Initiative) 

পবরচালক হকবভর্ এইচ. গাম্বডনর্ার, Ph.D, িম্বলর্, "এের্থক্ আোকদর থডক্তজিালভাকব যুি 

িেকয়ও, অ্িাধারণ োর্ুষ, থচন্তা ও ধারণা িাথন্নকধয, পাশ্াপাথশ্ ক্াজ ক্রকল এবং একক্ অ্কর্যর 

আকশ্পাকশ্ িাক্কল থবক্থশ্ি  য়। SPARC থক্পি হব প্রক্ল্পটি উদ্ভাবর্ী উপাকয় বাকয়াকেথডথিকর্র 

িক্ল েুখয ক্ে নক্াকের জর্য এক্টি র্িুর্ স্থ্ার্ গঠর্ ক্কর, থচথক্ৎিাকিবা হিকক্ গকবষণা ও 

প্রথশ্েণ পয নন্ত, আথবষ্কার হিকক্ই প্রকয়াগ পয নন্ত, যাকি ক্কর থবথভন্ন স্থ্াকর্ ছথড়কয় র্া হিকক্ই এই 

িব এক্ই ছাকদর থর্কচ  কি পাকর।এখাকর্ দারুণ িব ক্াজ  কি যাকে, হরাগীকদর থচথক্ৎিা হিকক্ 

শুরু ক্কর ধারণাকক্ অ্র্ুশ্ীলকর্ পথরণি ক্রা এবং স্বাস্থ্যকিবা প্রদার্ক্ারীকদর আগােী প্রজেকক্ 

থশ্োদার্ ক্রা।"  

  

NYC হ লি +  াসপািাম্বলর (NYC Health + Hospitals, H+H) হপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ 

বর্ি না ী কে নকিনা বেম্বচল কোিজ, MD, িম্বলর্, "NYC হ লি +  ািপািাল SPARC থক্পি হব-

র এক্টি অ্ংশ্  কি হপকর গথব নি, আেরা হবথলথভউ  ািপািাকলর প্রধার্ হিবা থক্লথর্ক্ থবি্িৃি 

ক্রথছ এবং আোকদর ক্ে নচারী ও CUNY থশ্োিীকদর জর্য এক্টি র্িুর্ থক্লথর্ক্যাল থিেুকলশ্র্ 

হক্ন্দ্র হযাগ ক্রথছ। আোকদর স্বাস্থ্য বযবস্থ্া এই র্িুর্ ক্যাম্পাকি এক্টি গথিশ্ীল ভূথেক্া পালর্ 

ক্রকব হযক িু আেরা হরাগী এবং ভথবষযকির র্াি ন ও থচথক্ৎিক্কদর এখাকর্ জথড়ি ক্রকবা।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির বেক্ষা বিভাম্বগর চোম্বন্সলর হডবভড বস. িোঙ্কস িলম্বর্, "আোকদর 

থশ্োিীকদর এক্টি েষ্ট পি প্রদার্ ক্রা এবং এক্টি ফলপ্রিূ ক্যাথরয়ার ও দী নকেয়াথদ 

অ্ি ননর্থিক্ থর্রাপত্তার প্রস্তুথি প্রদার্ ক্রা আোকদর ধ্রুবিারা। SPARC থক্পি হব  কব আোকদর 

িরক্াথর সু্কলিেূ , CUNY, আকশ্পাকশ্র স্বাস্থ্য ও বাকয়াকিক্ থশ্ল্প এবং িরক্াথর স্বাস্থ্য প্রথিষ্ঠাকর্র 

েকধয এক্টি র্ক্তজরথব ীর্ ি কযাথগিােূলক্ ক্াজ যা আোকদর  াই সু্ককলর থশ্োিীকদরকক্ এক্টি 

অ্ি নপূণ ন ক্যাথরয়াকরর পি প্রদার্ ক্রকব। আথে খুথশ্ হয এই িুকযাগটি আোকদর আকরা হবথশ্ 

থশ্োিীকদরকক্ এক্থবংশ্ শ্িাব্দীর অ্ি নর্ীথি এবং ভথবষযকির িুকযাকগর জর্য প্রস্তুি ক্রকব।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির সু্কল বর্ে নাণ কিত নপম্বক্ষর (New York City School Construction 

Authority) হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কে নকিনা বর্র্া কুম্বিািা িম্বলর্, "এই উচ্চাক্াঙ্ক্ষী 

প্রক্ল্পটি ক্রি-একজক্তন্স ি কযাথগিার আকরক্টি উদা রণ যার হর্িৃে থদকের্ হেয়র অ্যাডােি 

এবং গভর্ নর হ াক্ল এবং যা থক্পি হব এলাক্াকক্ আগােী প্রজেগুথলর জর্য রূপান্তর ক্কর 

থদকব। এই লাইফ িাকয়ন্স এবং জর্স্বাস্থ্য ক্যাম্পাকির অ্ংশ্ থ কিকব এক্টি অ্িযাধুথর্ক্ সু্কল হযাগ 

ক্রার ফকল এইিব বধ নর্শ্ীল থশ্ল্পিেূক  ক্যাথরয়ার গড়কি আগ্র ী থশ্োিীকদর জর্য র্িুর্, 

আক্ষ নণীয় িুকযাগ প্রদার্ ক্রা  কব।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির বসটি পবরকল্পর্া বিভাম্বগর (New York City Department of City 

Planning) পবরচালক ও বসটি পবরকল্পর্া কবেেম্বর্র (City Planning Commission) প্রধার্ 

ডোর্ গাম্বডনাবর্ক িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থিটি অ্ঞ্চলটি হদশ্কক্ লাইফ িাকয়ন্স চাক্থরর থদক্ থদকয় 

হর্িৃে থদকে, এবং এই প্রক্ল্পটি দ্বারা আেরা আোকদর হস্কার বাথড়কয় যাকবা। র্িুর্ এই হক্ন্দ্রটি 

এক্টি স্বাস্থ্যকিবা ক্থরকডাকর থর্খুুঁিভাকব অ্বথস্থ্ি  কব হযখাকর্  ািপািাল, গকবষণাগার, সু্কল 

এবং িরক্াথর স্বাস্থ্য ফযাথিথলটি রকয়কছ, এের্ এক্টি শ্ কর হযখাকর্ র্িুর্ উদ্ভাবর্কক্ জীবর্ দার্ 



ক্রার জর্য িক্ল প্রথিভা রকয়কছ। এটি এলাক্াটির জর্য রূপান্তরক্ারী এবং থর্উ ইয়কক্নর জর্য 

এক্টি থবশ্াল থবজয়।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির হেয়ম্বরর প্রবিভা ও কেীিাব র্ী বিকাে অবফম্বসর (New York City 

Mayor's Office of Talent and Workforce Development) বর্ি না ী পবরচালক অোবি হজা 

বসগাল িম্বলর্, "SPARC থক্পি হব থর্ে নাকণ িরক্াথর হবিরক্াথর থবথর্কয়াগ থর্উ ইয়ক্নবািীর জর্য 

অ্ি ননর্থিক্ িচলিা তিথরর িুকযাগ িৃটষ্ট ক্রকব এবং আোকদর অ্ি নর্ীথিকক্ িেৃদ্ধ  কি িা াযয 

ক্রকব। অ্র্িাইি প্রথশ্েণ হক্ন্দ্রগুথল এবং িরক্াথর  াই সু্কলটি CUNY এবং DOE থশ্োিীকদর 

ক্যাথরয়ার-িংযুি হশ্খার িুকযাগ প্রদার্ ক্রকব যা িাকদর হপশ্াদাথর িাফকলযর জর্য গুরুেপূণ ন 

এবং লাইফ িাকয়ন্স ও স্বাস্থ্যকিবা থশ্ল্পখািগুথলর চাক্থরদািাকদর NYC বাথিন্দাকদর দুদনান্ত প্রথিভা 

বযব ার ক্রার এক্টি িুকযাগ প্রদার্ ক্রকব।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির প্রধার্ হেবডম্বকল পরীক্ষক ডাাঃ জোসর্ িা াে িম্বলর্, "থক্পি হব এক্ 

শ্িাব্দীর হবথশ্ িেয় ধকর OCME-র বাথড়, এবং আোকদর র্িুর্ ফকরর্থিক্ পযািলক্তজ হক্ন্দ্র 

থর্কয়, আেরা ফকরর্থিক্ থবজ্ঞাকর্র আথবষ্কার ও উদ্ভাবকর্র জর্য এক্টি তবথিক্ হর্িা থ কিকব 

এই এলাক্ার র্িুর্ অ্ধযায় শুরু  কি হদখকি হপকর আর্ক্তন্দি। আোকদর অ্িযাধুথর্ক্ 

ফযাথিথলটিটি ডািার ও থবজ্ঞার্ীকদর িেি নর্ ক্রকব যারা জর্স্বাস্থ্য ও থর্রাপত্তার এই প্রথিকেদক্ 

িেকয় ক্াজ ক্কর যাকে যাকি থর্ক্তিি ক্রা যায় হয আেরা হবাডন-প্রিযথয়ি ফকরর্থিক্ 

পযািলক্তজে তিথর ক্রার হেকে হদশ্কক্ হর্িৃে থদক্তে, এের্ এক্টি িেকয় যখর্ এই হেথডকক্ল 

উপথবকশ্ষে অ্থি গুরুেপূণ নভাকব প্রকয়াজর্।"  

  

SPARC থক্পি হব-র হর্াঙ্গর ক্রা  কব  ান্টার র্াথি নং সু্কল (Hunter School of Nursing) এবং 

হ লি প্রকফশ্ন্স সু্কল (School of Health Professions), CUNY পাবথলক্ হ লি এবং হ লি 

পথলথি গ্রযাজকুয়ি সু্কল (CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy), এবং 

েযার্ াির্ বকরা ক্থেউথর্টি ক্কলকজর (Borough of Manhattan Community College) 

স্বাস্থ্যকিবা ক্ে নিূথচর 4,500-র হবথশ্ থশ্োিীকদর থর্কয় এক্টি র্িুর্, আধুথর্ক্ ফযাথিথলটি দ্বারা। 

হক্কন্দ্র এছাড়াও িাক্কব:  

  

• এক্টি H+H/হবথলথভউ অ্যামু্বকলিথর হক্য়ার হিন্টার হযখাকর্ ক্তিথর্ং, এক্থদকর্র 

থচথক্ৎিাক্াজ, হরাগথর্ণ নয় এবং প্রথিকরাধেূলক্ হিবা প্রদার্ ক্রা  কব;   

• এক্টি H+H থিেুকলশ্র্ প্রথশ্েণ হক্ন্দ্র যা CUNY থশ্োিী ও অ্র্যার্যকদর হরাগীকদর 

দৃশ্যক্ল্প থিেুকলি ক্রকি, র্ক্ল অ্পাকরটিং ক্ে এবং হলবার ও হডথলভার ক্ে বযব ার 

ক্রকি থদকব।  

• এক্টি DOE  াই সু্কল হযখাকর্  াকি ক্লকে স্বাস্থ্যকিবা ও থবজ্ঞার্ থশ্োদার্ ক্রা  কব যাকি 

থশ্োিীকদরকক্ এইিব বধ নর্শ্ীল খাকির জর্য প্রস্তুি ক্রা যায়।  

• এক্টি র্িুর্ প্রধার্ হেথডকক্ল পরীেক্ অ্থফকির (Office of Chief Medical Examiner, 

OCME) ফকরর্থিক্ পযািলক্তজ হিন্টার (Forensic Pathology Center), হযখাকর্ 150 জর্ 

ক্াজ ক্কর এবং যা ফকরর্থিক্ পযািলক্তজেকদর জর্য এক্টি জািীয়ভাকব শ্ীষ নস্থ্ার্ীয় 

প্রথশ্েণ ফযাথিথলটি, হযখাকর্ 24/7, িারাবছর, ক্াজ  কয় িাকক্।  



  

SPARC থক্পি হব িরক্াথর-হবিরক্াথর অ্ংশ্ীদাথরকের এক্টি থলকগথি অ্বযা ি রাখকব যাকি 

ক্কর থর্উ ইয়ক্নকক্ এর লাইফ িাকয়ন্স থশ্ল্প থবক্াকশ্ িা াযয ক্রা যায়। আগােী এক্ বছর ধকর, 

থিটি এবং NYCEDC, হেি এবং CUNY-র িাকি এক্কে ক্াজ ক্কর এক্টি েূল পথরক্ল্পর্া 

প্রক্তক্রয়ায় হর্িৃে থদকব যার ফলাফল  কব এক্টি ধারণােূলক্ িাইি পথরক্ল্পর্া যা প্রক্ল্পটি 

বাস্তবায়কর্র জর্য প্রকয়াজর্ীয় িাইকির অ্বক্াঠাকো চাথ দা, ভবর্ েযাথিং, হখালা স্থ্ার্ এবং শ্হুকর 

র্ক্শ্া, এবং িম্ভাবয হজাথর্ং ও অ্র্যার্য এর্িাইকিলকেন্ট পথরবিনর্ ির্াি ক্রকব। পথরক্ল্পর্া 

প্রক্তক্রয়াটি িম্প্রদায়কক্ এবং এই থবষকয়র অ্থভজ্ঞকদর জথড়ি ক্কর অ্বগি ক্রা  কব, এবং 

স্থ্াপিয, আব নার্ পথরক্ল্পর্া, এবং প্রকক্ৌশ্ল ফাে ন থস্কডকোর, ওথয়ংি এবং হেথরল (Skidmore, 

Owings & Merrill) দ্বারা িেথি নি  কব।  

  

এই িরক্াথর-হবিরক্াথর অ্ংশ্ীদাথরেটি থর্উ ইয়কক্নর স্বাস্থ্যকিবা ও লাইফ িাকয়ন্স থশ্ল্পখািিেূক  

থবক্াশ্ ও উদ্ভাবর্ বৃক্তদ্ধ ক্রকি গভর্ নর হ াক্কলর প্রথিশ্রুথির উপর আকলাক্পাি ক্কর। গভর্ নর 

থর্উ ইয়ক্ন হেকির 620 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকরর লাইফ িাকয়ন্স উকদযাগ অ্গ্রির ক্কর চকলকছর্ 

যাকি ক্কর অ্িযাধুথর্ক্ স্বাস্থ্যকিবা িোধার্ তিথরকি ইন্ধর্ প্রদার্ ক্রা যায় এবং হেকির গকবষণা 

বাথণক্তজযক্ীক্রণ েেিাকক্ িম্প্রিারণ ক্রা যায়। এই উকদযাকগ রকয়কছ এক্টি 40 থেথলয়র্ োথক্নর্ 

ডলাকরর থর্উ ইয়ক্ন হেি বাকয়াথডকফন্স বাথণক্তজযক্ীক্রণ ি থবল, যা হক্াথভড-19 ে াোরীর 

িাড়াদার্ ক্রকি তিথর ক্রা  য় থর্উ ইয়কক্নর গকবষণা ও থবক্াশ্ িম্পদ ও অ্থভজ্ঞিা বযব ার 

ক্রার জর্য।  

  

পৃিক্ভাকব, গভর্ নর হ াক্ল হেকির 350 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকরর লং আইলযান্ড থবথর্কয়াগ 

ি থবল (Long Island Investment Fund) হিকক্ ফাইর্থের্ হেথডকক্ল থরিাচন ইর্থেটিউিকক্ 

(Feinstein Institutes for Medical Research) প্রিে অ্র্ুদার্ প্রদার্ ক্করকছর্ এবং আিন্ন 

িিা গুথলকি ি থবকলর োধযকে এক্টি 50 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকরর লাইফ িাকয়ন্স বযবিা 

প্রস্তাব পথরক্ল্পর্ার প্রথিকযাথগিার পথরক্ল্পর্া ক্রকছর্। এছাড়াও গভর্ নর হেকির আইর্িভার 

িাকি ক্াজ ক্কর CUNY এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি ইউথর্ভাথি নটি (State University of New York, 

SUNY) সু্কলগুথলর ক্যাথপিাল উন্নয়কর্র জর্য হরক্ডন 2.2 থবথলয়র্ োথক্নর্ ডলার এবং এই বছকরর 

বাকজকির অ্ংশ্ থ কিকব পথরচালর্ার বযকয়র জর্য অ্থিথরি 500 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার থর্ক্তিি 

ক্করকছর্। এবং আগে োকি,গভর্ নর এক্টি 1.3 থবথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকরর স্বাস্থ্যকিবা ও োর্থিক্ 

 াইক্তজর্ ক্েী হবার্াি ক্ে নিূথচ (Health Care and Mental Hygiene Worker bonus program) 

শুরু ক্করকছর্ যাকি থর্উ ইয়কক্নর স্বাস্থ্যকিবা খাকি হিরা প্রথিভাবার্কদর থর্কয়াগ প্রদার্ ক্রা ও 

ধকর রাখা যায়।  

  

SPARC থক্পি হব-র জর্য আর্ুোথর্ক্ 1.6 থবথলয়র্ োথক্নর্ ডলার খরচ  কব এবং এটি থিটি এবং 

হেকির দ্বারা হযৌিভাকব অ্ি নাথয়ি  কব, িাকি িাক্কব অ্থিথরি হবিরক্াথর থবথর্কয়াগ। SPARC 

থক্পি হব-র ক্াজ 2026 িাকল শুরু  কব এবং 2031 িাকলর হশ্কষর থদকক্ হশ্ষ  কব বকল আশ্া 

ক্রা যাকে।  

  

প্রবিবর্বধ কোম্বরাবলর্ েোম্বলাবর্ িম্বলর্, "অ্কর্ক্ বছর ধকর, এই িম্প্রদায় এই িাইকি এক্টি 

বড় লাইফ িাকয়ন্স হক্কন্দ্রর পকে ক্িা বকলকছ, এবং আথে আর্ক্তন্দি হয হিই থদর্টি অ্বকশ্কষ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fck%2Fa%3F!&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=04d%2BHl4NqentAceB1HW1%2BSqWP%2BRqNpplh0Ob3F%2F18dw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-long-island-investment-fund-award-10-million-feinstein&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8sj5zrkahufIY6WHKd%2FtD295Lf0whYA5TWohGFXGQ74%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-unprecedented-support-education-fy-2023-budget-including-315-billion&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FOCktti4Km49yX%2BGF%2FxMUwo9ROGaI7PEoLbKEU9KPJY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-unprecedented-support-education-fy-2023-budget-including-315-billion&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FOCktti4Km49yX%2BGF%2FxMUwo9ROGaI7PEoLbKEU9KPJY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-health-care-worker-bonus-program&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=asTACwzn%2FerkFP8Wf5c75JUL9OvJ9DkltDhsuOrch00%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-health-care-worker-bonus-program&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=asTACwzn%2FerkFP8Wf5c75JUL9OvJ9DkltDhsuOrch00%3D&reserved=0


চকল একিকছ। হযক িু হিরা থক্ছু হেথডকক্ল সু্কল, িরক্াথর  ািপািাল এবং গকবষণা হক্ন্দ্র ক্াকছই 

অ্বথস্থ্ি, িাই এক্টি অ্িযাধুথর্ক্ লাইফ িাকয়ন্স থশ্ো ক্যাম্পাি স্থ্াপকর্র জর্য এর হিকক্ ভাকলা 

স্থ্ার্ আর  কি পাকর র্া। আেরা যথদ স্বাস্থ্যকিবা হপশ্ার হেকে জািীয় হর্িার পদ ধকর রাখকি 

চাই, িা কল আোকদরকক্ এই ধরকর্র থবথর্কয়াগ ক্রকি  কব এবং প্রথিভাবার্ থর্উ 

ইয়ক্নবািীকদরকক্ স্বাস্থ্যকিবা খাকি থর্কয় আিার পাইপলাইর্ তিথর ক্রকি  কব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে বরচাডন গিবিড িম্বলর্, "এই প্রকচষ্টাটি থর্উ ইয়কক্নর স্বাস্থ্যকিবা এবং 

ক্যাথরয়াকরর িুকযাগ হজারদার ক্রকব, থবকশ্ষ ক্কর থর্উ ইয়কক্নর হেথডথিকর্ তবথচকেযর ক্ে নিূথচকি 

(Diversity in Medicine program) িম্প্রিারকণর িাকি িক্তিথলি  কয়। এছাড়াও এটি িরক্াথর 

থশ্ো ও িরক্াথর উচ্চির থশ্োর জর্য এক্টি গুরুেপূণ ন থবথর্কয়াগ।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির পবরষদ সদসে বকি পাওয়াস ন িম্বলর্, "ব্রুক্কডকলর ভথবষযৎ থর্কয় বহু 

বছকরর অ্থর্িয়িার পর, আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন থিটির জর্য এক্টি বড় িুকযাকগর িূচর্া  কলা। 

আোকদর থিটি যাকি লাইফ িাইকন্সর এক্জর্ হর্িা  কয় িাকক্ এবং আোকদর পরবিী প্রজে 

যাকি এই অ্িযাধুথর্ক্ থশ্ল্পখািিেূক র হর্িৃেদাকর্ প্রস্তুি িাকক্, িা অ্থি গুরুেপূণ ন। এই 

প্রক্তক্রয়াটি চলাক্াকল, আথে জর্েি গ্র ণ ক্রকি, আোর ি ক্েীকদর িাকি থেকল এই প্রস্তাবর্ার 

পয নাকলাচর্া ক্রকি, এবং িম্প্রদাকয়র িাকি গুরুেপূণ ন আকলাচর্া ক্রকি উেুখ।"  

  

1199SEIU ইউর্াইম্বিড হ লিম্বকয়ার ওয়াকনাস ন ইম্বের (1199SEIU United Healthcare 

Workers East) হপ্রবসম্বডন্ট জজন বিোে িম্বলর্, "লাইফ িাকয়ন্স স্বাস্থ্যকিবা, চাক্থর এবং 

এক্টি বধ নর্শ্ীল অ্ি নর্ীথির ভথবষযকির জর্য অ্িযাবশ্যক্ীয়। থর্উ ইয়ক্ন থিটির ক্াকছ অ্িযাধুথর্ক্ 

হেথডকক্ল গকবষণা ও প্রথশ্েকণর তবথিক্ হক্ন্দ্র  কয় উঠার িংস্থ্ার্ রকয়কছ যা পুকরা অ্ঞ্চকল 

ভাকলা, ইউথর্য়র্ চাক্থর এবং অ্ি ননর্থিক্ প্রবৃক্তদ্ধর জর্য এক্টি আশ্ীব নাদ  কয় আিকব। CUNY 

আগােীথদকর্র স্বাস্থ্যকিবা ক্েীকদর প্রথশ্েকণর অ্থবকেদয অ্ংশ্ হযখাকর্ বহু 1199SEIU িদিয 

পড়াকশ্ার্া ক্কর, আোকদর প্রথশ্েণ ও উন্নয়র্ ি থবকলর িেি নকর্। আেরা এই উকদযাকগ হেয়র 

অ্যাডােি ও গভর্ নর হ াক্কলর িাকি অ্বযা ি ি কযাথগিার জর্য উেুখ, থর্উ ইয়কক্ন স্বাস্থ্যকিবা 

প্রদার্কক্ বলীয়ার্ ক্রকব।"  

  

হিিার বর্উ ইয়ম্বকনর বিশ্চডং এিং কর্স্ট্রাকের্ হট্রডস পবরষম্বদর (Building and 

Construction Trades Council of Greater New York) হপ্রবসম্বডন্ট গোবর লািাি নারা িম্বলর্, 

"যখর্ থর্উ ইয়ক্ন ে াোরী হিকক্ হবর  কয় আিকছ, িখর্ অ্থি গুরুেপূণ ন থবক্াশ্ প্রক্ল্পিেূক  

অ্বযা ি থবথর্কয়াগ অ্থি গুরুেপূণ ন যা শুধু আোকদর স্বাস্থ্যকিবা এবং লাইফ িাকয়ন্স 

অ্বক্াঠাকোকক্ উন্নি ক্রকব র্া, বরং  াজার  াজার ভাকলা হবিকর্র চাক্থর এবং আোকদর 

ক্ে নজীবী হেণীর োর্ুষকদর জর্য ক্যাথরয়াকরর িুকযাগ িৃটষ্ট ক্রকব। থক্পি হব-র এই র্িুর্ 

জর্স্বাস্থ্য ও থশ্ো হক্ন্দ্রটি আকরা এক্টি প্রক্ল্প যা থর্উ ইয়ক্নকক্ লাইফ িাকয়ন্স এবং স্বাস্থ্যকিবার 

হর্িা থ কিকব প্রথিটষ্ঠি ক্রকব এবং পথরেেী থর্উ ইয়ক্নবািীকদর জর্য েধযথবত্ত ক্যাথরয়ার-পি 

পাওয়ার িুকযাগ ক্কর থদকব। আেরা হেয়র অ্যাডােি ও গভর্ নর হ াক্কলর প্রশ্ংিা ক্রথছ এইিব 

উকদযাগ অ্গ্রির ক্রকি িাকদর অ্বযা ি প্রথিশ্রুথির জর্য, যা আোকদর থিটিকক্ আকরা 

ভাকলাভাকব হফরি আিার এবং িক্ল থর্উ ইয়ক্নবািীকদর জীবর্ অ্কর্ক্ হবথশ্ উন্নি ক্রার 

অ্বস্থ্াকর্ স্থ্াপর্ ক্কর।"  



  

হলশ্চক্সও হিরাবপউটিম্বক্সর (LEXEO Therapeutics) প্রধার্ বর্ি না ী কে নকিনা আর. হর্ালোন্ড 

িাউর্ম্বসন্ড িম্বলর্, "এক্টি থর্উ ইয়ক্নথভথত্তক্ বাকয়াকিক্কর্ালক্তজ হক্াম্পাথর্র প্রধার্ থর্ব না ী 

ক্ে নক্িনা থ কিকব, আথে এই ঐথি াথিক্ থবথর্কয়াগ হদকখ অ্কর্ক্ খুথশ্, যা থিটিকি লাইফ িাকয়ন্স 

খাকির আকরা থবক্াকশ্র অ্র্ু িক্ থ কিকব ক্াজ ক্রকব। গুরুেপূণ ন  কলা, থশ্ল্প, থশ্ো ও িরক্াথর 

হেক্ক াল্ডারকদর চলোর্ ি কযাথগিােূলক্ ক্াজ থর্উ ইয়কক্ন লাইফ িাকয়ন্স খাকির গঠর্ ও 

িম্প্রিারকণর এই গথি েরাথিি ক্রার ক্াকজর জর্য অ্থি গুরুেপূণ ন।"  

  

বর্উইয়কনিাম্বয়ার (NewYorkBIO) প্রধার্ বর্ি না ী কে নকিনা হজবর্ফার  কস ব্ল্োন্ড িম্বলর্, 

"উদ্ভাবর্ অ্গ্রির ক্রা এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকির লাইফ িাকয়ন্স থশ্কল্পর থবক্াশ্ ও প্রবৃক্তদ্ধ িেি নর্ 

 কলা আোকদর থেশ্কর্র হক্ন্দ্রথবন্দ।ু SPARC থক্পি হব-হি হেয়র অ্যাডােি এবং গভর্ নর 

হ াক্কলর অ্ংশ্ীদাথরে থশ্ো অ্গ্রির ক্রকি এবং এই অ্িযাবশ্যক্ীয় থশ্ল্প খাকির ক্যাথরয়ার 

পাইপলাইর্ উন্নি ক্রার জর্য এক্টি র্ক্তজরথব ীর্ ি কযাথগিােূলক্ থবথর্কয়াগ। এই থবথর্কয়াগটি 

লাইফ িাইকন্সর হর্িা এবং তবজ্ঞাথর্ক্ িুনর্পুকণযর আবাি থ কিকব থর্উ ইয়কক্নর অ্বস্থ্ার্ বযব ার 

ক্রকব, যা প্রথিভার দুদনান্ত থবক্াশ্ এবং পথরণাকে োিনআপ ও হক্াম্পাথর্র থবক্াকশ্র পি তিথর 

ক্কর থদকব।"  

  

েোর্ াির্ কবেউবর্টি হিাডন 6-র (Manhattan Community Board 6) প্রধার্ কাইল 

অোিাইড িম্বলর্, "েযার্ াির্ ক্থেউথর্টি হবাডন 6 বহুথদর্ ধকর ব্রুক্কডল িাইকির 

আধুথর্ক্ায়কর্র পকে ক্িা বকলকছ এবং অ্থি আর্ক্তন্দি হয হর্িৃবৃন্দ আোকদর আহ্বার্ শুকর্কছর্ 

এবং এক্টি র্িুর্ ও অ্গ্রগােী পন্থায় অ্গ্রির  কের্। আেরা গভর্ নর হ াক্ল, হেয়র অ্যাডােি, 

চযাকন্সলর েযাকিাি রক্তিকগজ, এবং হপ্রথিকডন্ট রাবকক্ ধর্যবাদ জার্াক্তে এক্টি পথরক্ল্পর্া 

অ্গ্রির ও অ্ি নায়র্ ক্রার জর্য যা েযার্ াির্ ক্থেউথর্টি হজলা 6-হক্ লাইফ িাকয়ন্স থশ্ল্পখাকির 

হর্িৃে থদকি এবং এক্থবংশ্ শ্িাব্দীকি িেৃক্তদ্ধ ক্রার অ্বস্থ্াকর্ স্থ্াপর্ ক্কর। ক্থেউথর্টি হবাডন 6 

এছাড়াও খুথশ্ হয পথরক্ল্পর্াটিকি িম্প্রদাকয়র থক্ছু উন্নয়র্ অ্ন্তভুনি  কব, যার পকে আেরা 

অ্কর্ক্ বছর ধকর ক্িা বলথছ, হযের্ FDR িাইভ হিকক্ ওয়ািারিাইড প্লাজা পয নন্ত এক্টি 

আকেথরক্ার্ি উইি থডজযাথবথলটিজ অ্যাক্ট (Americans with Disabilities Act,ADA) 

অ্যাকেথিবল পিচারী থিজ। ক্থেউথর্টি হবাডন 6 আোকদর িরক্াথর অ্ংশ্ীদারকদর িাকি আিন্ন 

পথরক্ল্পর্া প্রক্তক্রয়ায় িক্তক্রয়ভাকব জথড়ি িাক্কি উেুখ।"  

  

অোলিািন এিং েোবর লাস্কার ফাউম্বন্ডেম্বর্র (Albert and Mary Lasker Foundation) 

স প্রধার্, হেয়ম্বরর লাইফ সাম্বয়ন্স উপম্বদষ্টা পবরষদ (Mayor's Life Sciences Advisory 

Council), এিং হপ্রবসম্বডন্ট হেয়ার পম্বেরয় িম্বলর্, "আেরা গভর্ নর হ াক্ল এবং হেয়র 

অ্যাডােকির প্রশ্ংিা ক্রথছ এই ঐথি াথিক্ হ াষণার জর্য। র্িুর্ SPARC থক্পি হব আোকদর 

থর্উ ইয়ক্ন থিটি িম্প্রদায় এবং থবকির োর্ুকষর স্বাস্থ্য উন্নি ক্রকি ক্াজ ক্রকি িাক্া বিনোর্ ও 

ভথবষযৎ প্রজকের থবজ্ঞার্ী, থক্লথর্থশ্য়ার্, এবং িরক্াথর চাক্থরজীবীকদর জর্য এক্টি অ্থি 

গুরুেপূণ ন এবং অ্র্ুকপ্ররণাদায়ক্ থবথর্কয়াগ। হেয়করর লাইফ িাকয়ন্স উপকদষ্টা পথরষকদর 

ি প্রধার্ থ কিকব, আথে এই র্িুর্ থশ্ো, ক্যাথরয়ার প্রথশ্েণ ও উদ্ভাবর্ হক্ন্দ্রকক্ িেি নর্ ক্রকি 

হপকর অ্থি আর্ক্তন্দি।"  

  



লুইস িোস ইউবর্ভাবস নটির (Lewis Thomas University) হেবডবসম্বর্র অধোপক, ওয়াইল 

কম্বর্ নল হেবডবসর্, হেয়ম্বরর লাইফ সাম্বয়ন্স উপম্বদষ্টা পবরষদ (Weill Cornell Medicine, 

Mayor's Life Sciences Advisory Council),  োরড ভাে নাস িম্বলর্, "আজকক্র হেয়র ও 

গভর্ নকরর হ াষণা আেরা যারা NYCEDC-হক্ এর এক্াথধক্ প্রক্কল্প উপকদশ্ প্রদার্ ক্রথছ 

ক্যাথপিাল থবথর্কয়াগ, থরকয়ল একেি হডকভলপকেন্ট, এবং স্থ্ার্ীয় প্রথিবার প্রথশ্েকণর োধযকে 

লাইফ িাকয়ন্স এন্টারপ্রাইজ িম্প্রিারণ উৎিাথ ি ক্রকি, িাকদর জর্য খুবই স্বাগি এক্টি 

িংবাদ। ইথিেকধযই অ্কর্ক্ অ্গ্রগথি ক্রা  কয়কছ, এবং র্িুর্ পথরক্ল্পর্ািেূ  ভথবষযৎ থবক্াকশ্র 

গথিকক্ েরাথিি ক্রকব বকল আশ্া ক্রা যাকে।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির পািনর্ারবেপ ফাম্বন্ডর (Partnership Fund for New York City) 

হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কে নকিনা োবরয়া গি িম্বলর্, "এই র্িুর্ গকবষণা হক্ন্দ্রটি থর্উ 

ইয়ক্ন থিটিকি লাইফ িাইকন্সর থবক্াশ্ েরাথিি ক্রকব এবং থক্পি হব-হি এক্টি িম্প্রিাথরি 

হক্ন্দ্র তিথর ক্রকব, যা বিনোকর্ আকলোক্তিয়া হক্কন্দ্র (Alexandria Center) হর্াঙ্গর ক্রা আকছ। 

বড় িরক্াথর ও হবিরক্াথর থবথর্কয়াকগর ক্লযাকণ, লাইফ িাকয়ন্স থিটির অ্ি নর্ীথির এক্টি উজ্জ্বল 

থর্দশ্ নর্  কয় উকঠকছ,  াজার  াজার ক্ে নিংস্থ্ার্ িৃটষ্ট ক্রকছ এবং হবিরক্াথর খাি হিকক্ 

অ্থিথরি থেথলয়র্ থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগকক্ আকৃ্ষ্ট ক্রকছ। ক্যাম্পািটি এছাড়াও 

চাক্থরর প্রথশ্েণ এবং ক্েীবাথ র্ী থবক্াকশ্র উকদযাগিেূ কক্ উন্নি ক্রকব যা দেিার  ািথি 

পূরকণ এবং লাইফ িাকয়ন্স প্রথিভার এক্টি পাইপলাইর্ তিথরকি প্রকয়াজর্। আেরা হেয়র 

অ্যাডােি এবং গভর্ নর হ াক্লকক্ এই থশ্কল্পর প্রথি িাকদর অ্বযা ি িেি নকর্র জর্য ধর্যবাদ 

জার্াক্তে।"  

  

স্িুইম্বভসোন্ট িাউর্-বপিার কুপার িাম্বের ভাড়াটিয়া অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Stuyvesant 

Town-Peter Cooper Village Tenants Association) হপ্রবসম্বডন্ট সুজার্ োইর্িাগ ন 

িম্বলর্, "আেরা কৃ্িজ্ঞ হয থর্উ ইয়ক্ন হেি ও থর্উ ইয়ক্ন থিটির েধযক্ার অ্ংশ্ীদাথরে 23 থিি 

ও 34 থিকির েধযক্ার থবদযোর্ স্বাস্থ্য ও বাকয়ািাকয়ন্স ক্থরকডারকক্ িম্প্রিাথরি ক্রকি ব্রুক্কডল 

িাইিকক্ বযব ার ক্রকব। আেরা এই ি কযাথগিােূলক্ ক্াজ হিকক্ পাওয়া থশ্ো, প্রথশ্েণ ও 

থচথক্ৎিা হিবার জর্য উেুখ  কয় আথছ যা িম্প্রদায়কক্ লাভবার্ ক্রকব।"  

  

ওয়ািারসাইড ভাড়াটিয়া অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Waterside Tenants Association) 

হপ্রবসম্বডন্ট জোম্বর্ি  ান্ডাল িম্বলর্, "ওয়ািারিাইড ভাড়াটিয়া অ্যাকিাথিকয়শ্র্ অ্িযন্ত 

আর্ক্তন্দি এটি জার্কি হপকর হয  ান্টার ব্রুক্কডল ক্যাম্পাকির পুর্গ নঠকর্র পথরক্ল্পর্া ক্রা 

 কয়কছ, যা িম্প্রদাকয় এক্টি র্িুর্  াইসু্কল এবং হপশ্াদার প্রথশ্েণ ক্ে নিূথচ এবং উচ্চোকর্র 

ক্ে নিংস্থ্ার্ থর্কয় আিকব। আেরা থবকশ্ষভাকব খুথশ্ হয এই প্রক্কল্পর অ্ংশ্ থ কিকব ওয়ািারিাইড 

হিকক্ 25 থিিকক্ িংযুিক্ারী এক্টি র্িুর্ ADA-অ্র্ুিারী ফুিথিজ গঠর্ ক্রা  কব  আেরা 

NYCEDC-র িাকি িম্প্রদাকয়র পথরক্ল্পর্া প্রক্তক্রয়ায় ক্াজ ক্রকি উেুখ যাকি থর্ক্তিি ক্রা যায় 

হয িম্প্রদাকয়র থচন্তা ও চাথ দাকক্ েূল পথরক্ল্পর্ার অ্ন্তভুনি ক্রা যায়।"  

  

###  
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