
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হরা-NY খাদ্ে ও কৃবি িেিসা প্রবিম্ব াবগিার চিুি ন রাউন্ড বিজয়ীম্বদ্র 

হ ািণা করম্বলর্  

  

অম্বেবলয়ার্ ফার্ ন হপ্রাঅোবি 1 বর্বলয়র্ র্াবকনর্ ডলার প্রির্ পুরস্কার হপম্বয়ম্বে  

  

বসরাবকউম্বজ দ্ইু বদ্র্িোপী সেরীম্বর এিং ভাচুনেয়াল  বপচ প্রবিম্ব াবগিার পম্বর আটটট 

স্টাটনআপম্বক 3 বর্বলয়র্ র্াবকনর্ ডলার পুরস্কার প্রদ্ার্ করা  ম্বয়ম্বে  

  

প্রবিম্ব াবগিার ি বিল প্রদ্ার্ করা  ম্বয়ম্বে আপম্বস্টট পুর্রুজ্জীির্ উম্বদ্োগসরূ্ম্ব র 

র্াধ্েম্বর্: CNY রাইজজং, বফঙ্গার হলকস ফম্বরায়াডন এিং সাউদ্ার্ ন টটয়ার হসাবরং -  া  ম্বলা 

আঞ্চবলক সাবি নক অি ননর্বিক বিকাে হকৌেলসরূ্   

  

বিজয়ী দ্ম্বলর েবি হদ্খুর্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে অকেথলয়ার লযাথভিংটকর্র হরাঅযাথির 

(ProAgni) হরা-NY (Grow-NY) ব্যব্সা রথিকোথগিার 1 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার রিি পুরস্কাকরর 

থব্জয়ী  কয়কে, এটট এক্টট খাদ্য ও কৃ্থষ স্টাটনআপ চ্যাকলঞ্জ োর হক্ন্দ্রীয় উকেশ্য  কলা হসন্ট্রাল 

থর্উ ইয়ক্ন (Central New York, CNY) , থিঙ্গার হলক্স, এব্িং সাউদ্ার্ ন টটয়াকরর উদ্ীয়িার্ খাদ্য, 

পার্ীয়, এব্িং কৃ্থষ উদ্ভাব্র্ ক্লাস্টারকক্ উন্নি ক্রা। ব্িনিাকর্ এর চ্িুি ন ব্েকর িাক্া ক্ি নসূথচ্টট 

আকরক্ব্ার পুকরা থব্কের অসাধারণ স্টাটনআপসিূ কক্ এব্িং উকদ্যাক্তা রথিভাকক্ আকৃ্ষ্ট ক্করকে 

এর ব্যব্সা থব্ক্াশ্ অযাক্সিলাকরটকর এব্িং হরা-NY সাথিকটর দু্ই থদ্র্ব্যাপী থপচ্ রথিকোথগিায় 

রথিকোগী  ওয়ার জর্য।করাঅযাথি পুরস্কাকরর টাক্া পাওয়া আটটট িাইর্াথলস্টকদ্র িকধয এক্টট। 

থব্জয়ী দ্লগুথলকক্ অব্শ্যই ক্িপকে এক্ ব্েকরর জর্য হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন, থিঙ্গার হলক্স, ব্া 

সাউদ্ার্ ন টটয়ার অঞ্চকল ক্ি নক্াণ্ড পথরচ্ালর্া ক্রকি  কব্, এব্িং হসই সাকি হরা-NY-হক্ িাকদ্র 

এর্টটটটকি এক্টট েুদ্র ইকু্যইটট থব্থর্কয়াগ হস্টক্ রদ্ার্ ক্রকি  কব্। রথিকোথগিার ি থব্ল, ো 

ক্কর্ নল ইউথর্ভাথস নটটর (Cornell University) আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ অরগথি হক্ন্দ্র (Center for 

Regional Economic Advancement) দ্বারা পথরচ্াথলি  কব্, রদ্ার্ ক্রা  কে আপকস্টট 

পুর্রুজ্জীব্র্ উকদ্যাকগর (Upstate Revitalization Initiative) িাধযকি।  

  

"অথভর্ন্দর্ সক্ল অরগািী থচ্ন্তার উকদ্যাক্তাকদ্র োরা হরা-NY রথিকোথগিার চ্িুি ন রাউকে 

অিংশ্ থর্কয়কে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই রথিকোথগিা এই হক্াম্পাথর্গুথলকক্ শুধু উদ্ভাব্র্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FGrow-NY_Round_Four_Winners.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535602584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=27qZjjzz9qUrfzEqDs2sMEfEL1%2FreQoZArfHbH7dBXQ%3D&reserved=0


অব্যা ি রাখকি সা ােয় ক্রকব্ র্া, ব্রিং এটট আিাকদ্র বব্থেক্ভাকব্ সুপথরথচ্ি খাদ্য ও কৃ্থষ 

থশ্ল্পখাকির রথি আকরা থব্েব্যাপী আক্ষ নণ সৃটষ্ট ক্কর থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর আঞ্চথলক্ 

অি নর্ীথিসিূ কক্ আকরা সিি নর্ ক্রকব্। থর্উ ইয়ক্ন অিযাধুথর্ক্ অব্স্থা ধকর হরকখকে, আথি 

আজকক্র থব্জয়ীরা পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট হেইসব্ উকদ্যাগ র ণ ক্রকব্ িা হদ্খার জর্য উনু্মখ।"  

  

হরাঅযাথির হরাকটক্ট (ProTect ) পশুসম্পথির জর্য এক্টট থব্প্লব্ী সাথপ্লকিন্ট ও খাব্াকরর ব্যাথি 

ো হভড়া ও গব্াথদ্ পশুর থিকির্ থর্িঃসরণ হ্রাস ক্কর অযাথন্টব্াকয়াটটক্ ব্যব্ ার র্া ক্করই, োর 

িকল ব্যয় ব্ৃক্সি র্া ক্কর এক্জর্ উৎপাদ্র্ক্ারীর পথরকব্কশ্ পদ্থচ্হ্ন হ্রাস ক্কর।  

  

হপ্রাঅোবির প্রধ্ার্ বর্ি না ী কর্ নকিনা এিং স প্রবিষ্ঠািা লোকলার্ কোম্পম্বিল িম্বলর্, 

"আিরা হরা-NY থব্জয়ীকদ্র দু্দ্নান্ত িাথলক্ায় হোগ থদ্কি হপকর সম্মাথর্ি, এব্িং থর্উ ইয়ক্ন হস্টট, 

হরা-NY, এব্িং খাদ্য ও কৃ্থষর এক্সিকলন্স হক্কন্দ্রর (enter of Excellence for Food and 

Agriculture)  রথি িাকদ্র সিি নকর্র জর্য কৃ্িজ্ঞ। আিরা আিাকদ্র থিশ্র্ সম্প্রসাথরি ক্কর 

পশুসম্পথির জর্য থিকির্ থর্িঃসরণ হ্রাসক্ারী সাথপ্লকিন্ট ও খাদ্য থব্প্লব্ বিথর ক্রকি চ্াই 

আপকস্টট থর্উ ইয়কক্ন এব্িং এই পুরস্কাকরর অি ন আিাকদ্রকক্ আকরা ব্ড় রভাব্ হিলকি থদ্কব্। 

আিাকদ্র পুকরা ক্ি নসূথচ্র অথভজ্ঞিা দ্ারুণ, আিাকদ্র হিন্টর ব্র্যাড হগালকরাপ হেই থর্কদ্নশ্র্া ও 

সিংকোগ রদ্ার্ ক্করকের্ িা হিকক্ শুরু ক্কর আিরা হেই সব্ আঞ্চথলক্ অিংশ্ীদ্ারকদ্র সাকি 

হদ্খা ক্রকি হপকরথে, এব্িং আিাকদ্র রথিকোগীকদ্র পে নন্ত, োকদ্র অিযাধুথর্ক্ ক্াজ ও থপচ্ 

সথিযই অর্ুকররণাদ্ায়ক্ থেকলা।"  

   

সব্ থিথলকয়, 52টট হদ্শ্ হিকক্ 390টট স্টাটনআপ আকব্দ্র্ ক্করকে, োকদ্র িকধয থসঙ্গাপুর, 

অকেথলয়া এব্িং শ্রীলঙ্কা রকয়কে। িাথক্নর্ েুক্তরাকে, 25টট হস্টকটর রথিথর্থধ একসকে, োর িকধয 

92টট দ্ল একসকে থর্উ ইয়ক্ন হিকক্। 38 শ্িািংশ্ আকব্দ্র্ক্ারীকদ্র িকধয এক্জর্ র্ারী রথিষ্ঠািা 

থেকলা এব্িং হরক্ডন 75 শ্িািংকশ্ এক্টট ক্ি রথিথর্থধত্ব পাওয়া সিংখযাল ু হগাষ্ঠীর রথিষ্ঠািা 

থেকলা। 20টট চূ্ড়ান্ত রথিকোগী রথিকোথগিার আকগ থদ্কয় ব্াোইকৃ্ি শ্ীষ ন আঞ্চথলক্ ব্যব্সা 

উপকদ্ষ্টাকদ্র হিকক্ থর্কব্থদ্ি উপকদ্শ্ ও থশ্ো লাভ ক্করকে। োরা থব্জয়ী থ কসকব্ থর্ব্ নাথচ্ি 

 কয়কে িারা এখর্ অথব্লকে থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট িাকদ্র ব্যব্সা পথরক্ল্পর্া ব্াস্তব্ায়কর্র ক্াজ শুরু 

ক্রকব্, এই রথিকোথগিায় িারা োকদ্র সাকি সিংেুক্ত  কয়কে এব্িং হেই আঞ্চথলক্ জ্ঞার্ লাভ 

ক্করকে িা ব্যব্ ার ক্কর।  

  

চ্িুি ন ব্াথষ নক্ হরা-NY সাথিকটর জর্য 1,200-র হব্থশ্ িার্ুষ থর্ব্ন্ধর্ ক্করকে। 20 িাইর্াথলস্ট েয় 

থব্চ্ারকক্র এক্টট পযাকর্কলর সািকর্ ব্হু রিীথেি ব্যব্সা থপচ্ রদ্ার্ ক্কর, পযাকর্লটট কৃ্থষ, খাদ্য 

উৎপাদ্র্, হভঞ্চার থব্ক্াশ্ অথভজ্ঞিাকক্ গভীর ও রশ্স্তভাকব্ রথিথর্থধত্ব ক্কর এব্িং িারা রথিটট 

থপচ্ শুকর্কে এব্িং অর্ুসন্ধার্ী রশ্ন ক্করকে শ্ীষ ন থব্জয়ীকদ্র থর্ণ নয় থর্কয় থব্কব্চ্র্া ক্রার পূকব্ ন। 

সাথিটটট পুরস্কার রদ্াকর্র িাধযকি হশ্ষ  য়, হেখাকর্ 2021 হরা-NY এর 1 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার 

রিি পুরস্কার থব্জয়ী এভথর ব্থড ইকটর (Every Body Eat) রধার্ থর্ব্ না ী ক্ি নক্িনা ও 

স রথিষ্ঠািা, টিস টিাস 250,000 িাথক্নর্ ডলাকরর চ্ারজর্ থব্জয়ীর র্াি হ াষণা ক্করর্ এব্িং 

ক্থিশ্র্ার থরচ্াডন ব্ল দু্ইজর্ 500,000 িাথক্নর্ ডলার রাপক্ এব্িং 1 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার 

থব্জয়ীর র্াি রক্াশ্ ক্করর্।  

  



কৃবি ও িাজার বিভাম্বগর (Department of Agriculture and Markets) কবর্ের্ার বরচাডন 

এ. িল িম্বলর্, "হরা-NY থর্উ ইয়কক্নর হসরা ব্াথষ নক্ ঐথি যগুথলর এক্টট  কয় উঠকে, এটট পুকরা 

হস্টকটর ব্হু বব্থচ্ত্র্যিয়, উদ্ভাব্র্ী, আক্ষ নণীয় কৃ্থষ ও খাদ্য ব্যব্সার উপর এক্টট স্পটলাইট হিকল 

হসগুথলকক্ আকলাথক্ি ক্রকে। আথি গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যব্াদ্ জার্াক্সে হরা-NY 

রথিকোথগিার রথি িার অব্যা ি সিি নকর্র জর্য এব্িং এই ব্েকরর সক্ল থব্জয়ী ও 

অিংশ্র ণক্ারীকদ্র আিার অথভর্ন্দর্ হররণ ক্রথে। আথি আপর্াকদ্রকক্ ভথব্ষযকির রেুক্সক্ত ও 

ক্ি নসিংস্থার্ সৃটষ্ট ক্রকি এব্িং এক্ই সাকি আিাকদ্র স্থার্ীয় খািাথরকদ্র এক্টট উেীপর্া রদ্ার্ 

ক্রকি হদ্খকি উনু্মখ।"  

  

অর্োর্ে বিজয়ীম্বদ্র র্ম্বধ্ে রম্বয়ম্বে:  

500,000 র্াবকনর্ ডলার বিজয়ী: - ক্র্যািট ক্যার্াথর (Craft Cannery) (ব্াকগ নর্, NY) - ক্র্যািট 

ক্যার্াথর আপর্ার রান্না করর অথি থরয় হরথসথপ থর্কয় িুথদ্ হদ্াক্াকর্র িাকক্, হরস্টুকরন্ট, িাি নাস ন 

িাকক্নট এব্িং এর ব্াইকরও থর্কয় োয়, একদ্র থব্কশ্ষত্ব সস, হেথসিং, িযাথরকর্ড এব্িং আকরা অকর্ক্ 

থক্েুর চু্ক্সক্তথভথিক্ উৎপাদ্র্।  

  

500,000 র্াবকনর্ ডলার বিজয়ী: হ ম্পম্পকটক্চ্ার (Hempitecture), (হক্টচ্যাি, ID) - 

হ ম্পম্পকটক্চ্াকরর থিশ্র্  কলা স্বাস্থযক্র, শ্ক্সক্ত দ্ে ভব্কর্র উপাদ্ার্ বিথর ক্রা ো ক্াব্ নর্ ডাই 

অিাইড ধারণ ক্কর এব্িং কৃ্থষ জথিকক্ পুর্রায় পুটষ্টপূণ ন ক্কর িার্ুষ ও র কক্ ইথিব্াচ্ক্ভাকব্ 

রভাথব্ি ক্রকব্। এর ব্াকয়াথভথিক্ ইন্সুযকলশ্র্ থর্ি নাণ রক্ল্পসিূ কক্ আকরা হটক্সই, স্বাস্থযক্র, 

এব্িং উচ্চির ক্ি নদ্েিা অজনর্ ক্রকি হদ্য়।  

  

250,000 র্াবকনর্ ডলার বিজয়ী: লযাথব্ (Labby), (ক্যািথব্র্জ, MA) - লযাথব্র রেুক্সক্ত দু্গ্ধজাি 

খািাকরর জর্য দ্রুি, সটঠক্, এব্িং সাশ্রয়ী সিাধার্ রদ্ার্ ক্কর, এটট AI-সক্সক্র্য় অপটটক্যাল 

হসক্সন্সিং ব্যব্ ার ক্কর ক্াাঁচ্া দু্কধর পরীো ক্কর ো আিার আঙুকলর ডগায় িাৎেথণক্ পথরজ্ঞার্ 

রদ্ার্ ক্কর।  

  

250,000 র্াবকনর্ ডলার বিজয়ী: সুইট থপ উক্সদ্ভদ্থভথিক্ রান্না র (Sweet Pea Plant-Based 

Kitchen), (রকচ্স্টার, NY) - সুইট থপ এক্টট উক্সদ্ভদ্ েিিাথয়ি রান্না র ো সুস্থিার রূপান্তরক্ারী 

পি বিথর ক্কর, এর উক্সদ্ভদ্ হক্ক্সন্দ্রক্ খাদ্য রদ্াকর্র হসব্া এব্িং পুটষ্ট হক্াথচ্িংকয়র সক্সম্মলকর্ ো 

িার্ুষকক্ এক্টট স্বাস্থযক্র জীব্র্োপকর্ সা ােয ক্কর।  

  

250,000 র্াবকনর্ ডলার বিজয়ী: থভথভড হিথশ্র্স (Vivid Machines), (টকরকন্টা, ক্ার্াডা) - 

থভথভড এি-থভশ্র্ ব্যব্স্থা এক্টট সমূ্পণ ন িলকর্র রথিটট গাকের দৃ্শ্যিার্ ও রাসায়থর্ক্ থব্স্তাথরি 

সিংর  ক্কর চ্ারা হিকক্ শুরু ক্কর িসল উকিালর্ পে নন্ত োকি ব্ৃক্সি ব্যব্স্থাপর্া ক্রা োয় এব্িং 

ক্ি িসল উঠাকর্া োকব্ িা অর্ুিার্ ক্রা োয়, এব্িং হপাক্ািাক্ড়, হরাগ ও পুটষ্ট  াটথি দ্রুি 

থর্ণ নয় ক্রকি পারার এক্টট পন্থা রদ্ার্ ক্কর।  

  

250,000 র্াবকনর্ ডলার বিজয়ী: জযাথলকয়ন্ট (Zalliant), (আিস্টারডাি, NY), জযাথলকয়কন্টর 

ইন্টারকর্ট অি থিিংস এব্িং কৃ্ক্সত্র্ি ব্ুক্সিিিা রেুক্সক্ত উন্নি থসিান্ত র ণ এব্িং ব্যব্স্থাপর্ার 

িাধযকি খািাথরকদ্র িূলয ও ক্াে নক্াথরিা রদ্ার্ ক্কর।  



  

রথিকোথগিাটট এোড়াও এক্টট "দ্শ্ নক্কদ্র পেন্দ" পুরস্কার রদ্ার্ ক্কর হসই স্টাটনআকপর জর্য ো 

জর্গকণর দ্বারা সব্কিকক্ আলাদ্া এব্িং রথিশ্রুথিশ্ীল থপচ্ থ কসকব্ হভাট পাকব্। থর্উ ইয়কক্নর 

ওকডসার হসকর্ক্া িাি নস ব্াকয়াক্যার (Seneca Farms Biochar) 10,000 িাথক্নর্ ডলার পুরস্কার 

হপকয়কে ো ওকয়গিযান্স স্পন্সর ক্করকে।  

  

হরা-NY বিচারম্বকরা বর্ম্নবলবখি বর্ণ নায়ম্বকর বভবিম্বি পুরস্কাম্বরর বসদ্ধান্ত র ণ কম্বরম্বে:  

• স্টাটনআপ ব্যব্সা িকডকলর ব্াস্তকব্াপকোথগিা  

• স্টাটনআপ দ্কলর বব্থচ্ত্র্য, গুণিার্, রস্তুথি, এব্িং সমূ্পণ নিা  

• স্টাটনআপ রা ক্কদ্র হেই িূলয রদ্ার্ ক্রকব্  

• স্টাটনআকপর উদ্ভাব্র্ ক্রা কৃ্থষখাদ্য উদ্ভাব্র্া।  

স্টাটনআপটট অঞ্চকল হে চ্াক্থর ব্ৃক্সি ও সুকোকগর সম্ভাব্র্া আর্কি পারকব্ 

 

অিীকির হরা-NY থব্জয়ীরা অি ন উকিালর্, সম্প্রসারণ এব্িং সিৃক্সি ক্রা অব্যা ি হরকখকে। 

থরকয়লইটস, রিি ব্েকরর শ্ীষ ন পুরস্কার থব্জয়ী, 20 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর হব্থশ্ অথিথরক্ত 

ি থব্ল উটঠকয়কে এব্িং GNC-র সাকি এক্টট অিংশ্ীদ্াথরকত্ব রকব্শ্ ক্করকে। সম্প্রথি িারা থর্উ 

ইয়কক্নর হজকর্ভাকি এক্টট 80,000 ব্গ নিুট উৎপাদ্র্ ক্ারখার্া খুকলকে। হসাকেশ্, রিি ব্েকরর 

আকরক্ থব্জয়ী, 3.3 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার বিথর ক্করকে র্িুর্ খাদ্য ব্াজাকর সম্প্রসারণ ক্রার 

জর্য। িৃিীয় ব্েকরর রিি পুরস্কার থব্জয়ী এভথর ব্থড ইট হদ্শ্ব্যাপী হ াল িুড িাকক্নকটর 

হদ্াক্ার্গুথলকি থর্কজর স্থার্ ক্কর থর্কয়কে। অর্যার্য থব্জয়ীরা িাকদ্র রা ক্ থভথি সম্প্রসাথরি 

ক্করকে, হক্ৌশ্লী অিংশ্ীদ্াথরত্ব ক্করকে এব্িং ি থব্ল থর্ক্সিি ক্রা অব্যা ি হরকখকে। 

 

হরা-NY কর্ নসূবচর পবরচালক হজর্ জিি িম্বলর্, "হরা-NY িাইর্াথলস্ট এব্িং থব্জয়ীরা সক্ল 

থদ্ক্ থদ্কয় আিাকদ্র রিযাশ্া োথড়কয় োকে, সিলভাকব্ অঞ্চকলর শ্ক্সক্ত ব্যব্ ার ক্কর থর্কজকদ্র 

হভঞ্চার হস্কল ক্রকে, ক্ি নসিংস্থার্ সৃটষ্ট ক্রকে, থব্থর্কয়াগ আকৃ্ষ্ট ক্রকে, এব্িং বব্থেক্ কৃ্থষখাদ্য 

হর্িা থ কসকব্ থর্উ ইয়কক্নর ভূথিক্া হজারদ্ার ক্রকে। আথি এই ব্েকরর হক্া টনকক্ আিার 

সব্ নাথধক্ উৎসা ী অথভর্ন্দর্ জার্াক্সে।" 

 

সক্ল থব্জয়ীকক্ হরা-NY অঞ্চকল এক্টট ইথিব্াচ্ক্ অি ননর্থিক্ রভাব্ বিথরর জর্য 

আব্থশ্যক্ভাকব্ ক্াজ ক্রকি  কব্, ো 22টট ক্াউথন্ট দ্বারা গটঠি হেগুথল রাণব্ন্ত কৃ্থষজথি, রিুল 

থিঠাপাথর্, এক্াথধক্ উদ্ীয়িার্ শ্ করর ব্াথড়, হেির্ রকচ্স্টার, থসরাথক্উজ, ইিাক্া, হজকর্ভা এব্িং 

থব্িং যািটর্। থব্জয়ী ব্যব্সাগুথল চ্াক্থরর থব্ক্াশ্কক্ পালর্ ক্রকব্, স্থার্ীয় থশ্ল্পখাকির 

অিংশ্ীদ্ারকদ্র সাকি সিংেুক্ত ক্রকব্, এব্িং এক্টট সিৃি অি নর্ীথিকি অব্দ্ার্ রাখকব্। 

 

এম্পায়ার হস্টট হডম্বভলপম্বর্ম্বের (Empire State Development) হপ্রবসম্বডে, প্রধ্ার্ 

বর্ি না ী কর্ নকিনা এিং কবর্ের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "হরা-NY থব্জয়ীকদ্র, এব্িং এই অর্র্য 

কৃ্থষথভথিক্ ব্যব্সা রথিকোথগিার চ্িুি ন রাউকে অিংশ্র ণক্ারী সক্লকক্ অথভর্ন্দর্। আথি 

হরা-NY এর সিি নকর্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর ভূথিক্া থর্কয় গথব্ নি, ক্ারণ এই স্টাটনআপগুথল উকদ্যাক্তা 

ইকক্াথসকস্টি গঠর্ এব্িং থিঙ্গার হলক্স, হসন্ট্রাল এব্িং সাউদ্ার্ ন টটয়ার অঞ্চকলর সিৃি খািার ও 



কৃ্থষ এলাক্াগুথলজকুড় উদ্ভাব্র্ী অি ননর্থিক্ উেীথপি ক্রা অব্যা ি রাখকব্। 

 

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন আঞ্চবলক অি ননর্বিক বিকাে পবরিম্বদ্র (Central New York 

Regional Economic Development Council) স প্রধ্ার্ হসন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকনর 

র্োর্ুফোকচারাস ন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Manufacturers Association of Central New 

York) হপ্রবসম্বডে ও প্রধ্ার্ বর্ি না ী কর্ নকিনা রে্াজন্ড উলম্বকর্ এিং লা র্ম্বয়র্ কম্বলম্বজর 

(Le Moyne College) হপ্রবসম্বডে বলন্ডা এর্. হলর্ুরা িম্বলর্, "আিরা আজকক্র সক্ল 

থব্জয়ী এব্িং এই ব্ের ডাউর্টাউর্ থসরাথক্উকজ অর্ুটষ্ঠি হরা-NY রথিকোথগিার চ্িুি ন রাউকের 

অিংশ্ সক্লকক্ অকর্ক্ অথভর্ন্দর্ জার্াক্সে। থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর কৃ্থষ ও খাদ্য থশ্কল্প অভূিপূব্ ন 

সিৃক্সি অব্যা ি রকয়কে। হরা-NY রথিকোথগিাটট আিাকদ্র সম্প্রদ্াকয়র আকরক্টট আক্ষ নণীয় 

থব্থর্কয়াকগর রথিথর্থধ ো আঞ্চথলক্ ক্ি নসিংস্থাকর্র থব্ক্াশ্কক্ আকরা ব্লীয়ার্ ক্রকব্ এব্িং পুকরা 

হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন আিাকদ্র কৃ্থষ থভথিকক্ আকরা সিি নর্ ক্রকব্ ো অঞ্চকলর উন্নয়র্ অব্যা ি 

রাখা থর্ক্সিি ক্রকব্।" 

 

বফঙ্গার হলকস আঞ্চবলক অি ননর্বিক বিকাম্বের (Finger Lakes Regional Economic 

Development) স প্রধ্ার্, হরটার রম্বচস্টার হচোর অফ কর্াম্বস নর (Greater Rochester 

Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বডে ও প্রধ্ার্ বর্ি না ী কর্ নকিনা িি ডাবফ এিং বর্উ 

ইয়কন হস্টট ইউবর্ভাবস নটট (State University of New York, SUNY) হজম্বর্ম্বসার 

(Geneseo) হপ্রবসম্বডে ডাাঃ হডবর্স িোটলস িম্বলর্, "োরা এই উদ্ভাব্র্ী রথিকোথগিার চ্িুি ন 

রাউকে অিংশ্র ণ ক্করকে িাকদ্র সক্লকক্ থর্কয় আিরা অিযন্ত গথব্ নি। হস্টকটর কৃ্থষ ও খাদ্য 

থশ্ল্প থব্ক্াকশ্ আঞ্চথলক্ ক্াউক্সন্সকলর িীক্ষ্ণ িকর্াকোগ রকয়কে। হরা-NY রথিকোথগিায় আিাকদ্র 

অব্যা ি থব্থর্কয়াগ স্থার্ীয় থশ্ল্পখাকির অিংশ্ীদ্ারকদ্রকক্ এই উকদ্যাক্তাকদ্র অিযাধুথর্ক্ ধারণার 

সাকি সিংেুক্ত ক্রকি ক্াজ ক্রকে, এক্টট সিৃিশ্ালী আঞ্চথলক্ অি নর্ীথি গঠকর্ আিাকদ্র 

ব্হুিাক্সত্র্ক্ পন্থাকক্ আকরা সিি নর্ ক্রকে।" 

 

সাাউদ্ার্ ন টটয়ার আঞ্চবলক অি ননর্বিক বিকাে পবরিম্বদ্র (Southern Tier Regional 

Economic Development Council) স প্রধ্ার্, অি ননর্বিক বিকাম্বের সু্কেইলার কাউবে 

অংেীদ্াবরম্বের (Schuyler County Partnership for Economic Development) বর্ি না ী 

পবরচালক জুবড র্োকবকবর্ হচবর এিং SUNY ব্রুর্ কবর্উবর্টট কম্বলম্বজর (SUNY 

Broome Community College) হপ্রবসম্বডে ডাাঃ হকবভর্ ড্রার্ িম্বলর্, "আিরা থব্জয়ী 

দ্লগুথলকক্ এব্িং হরা-NY চ্িুি ন রাউকের সক্ল রথিকোগীকক্ আিাকদ্র আন্তথরক্ অথভর্ন্দর্ 

জার্াকি চ্াই। উদ্ভাব্র্ এব্িং উকদ্যাক্তা আিাকদ্র অি ননর্থিক্ ভথব্ষযকির চ্াথব্ক্াটঠ। থর্উ ইয়কক্নর 

কৃ্থষ থশ্ল্প থব্কের অর্যিি বব্থচ্ত্র্যিয় ও িে নাদ্াপূণ ন এব্িং এই উকদ্যাগটট থর্উ ইয়ক্নকক্ অর্যার্য 

হস্টটগুথল হিকক্ পৃিক্ ক্করকে, থর্িঃসকন্দক  আিাকদ্র অঞ্চলগুথলকি অি ননর্থিক্ সািলয ব্াথড়কয় 

হদ্ওয়া উথচ্ি।" 

 

হরা-NY রথিকোথগিার ব্যাপাকর আকরা জার্কি থভক্সজট ক্রুর্ https://www.grow-ny.com।   

 

ক্কর্ নল ইউথর্ভাথস নটটর হসন্টার ির থরক্সজওর্াল ইকক্াকর্াথিক্ অযাডভান্সকিকন্টর ব্যাপাকর আকরা 

জার্কি থভক্সজট ক্রুর্: https://crea.cornell.edu 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grow-ny.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UhmtGn9gaDpufyNVOI78P0EbzRP7HVXabhPioBniqbc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrea.cornell.edu%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8i9OFJDtQVVh4MUynzw08nZvxMawyMpdCQZ%2FD99Gxo8%3D&reserved=0


 

বফঙ্গার হলকস ফম্বরায়াডনম্বক েরাবিি করা  

 

আজকক্র হ াষণাটট "থিঙ্গার হলক্স িরওয়াডন" এর পথরপূরক্, ো শ্ক্সক্তশ্ালী অি ননর্থিক্ রব্ৃক্সি 

এব্িং সম্প্রদ্াকয়র উন্নয়কর্র জর্য এই অঞ্চকলর ব্যাপক্ ব্্লুথরন্ট। আঞ্চথলক্ভাকব্ পথরক্থল্পি 

পথরক্ল্পর্াটট হিাকটাথর্ি, কৃ্থষ এব্িং খাদ্য উৎপাদ্র্, এব্িং উন্নি উি্পাদ্র্ স  িূল থশ্ল্পগুথলকি 

থব্থর্কয়াকগর উপর দৃ্টষ্ট থর্ব্ি ক্কর। এখর্, অঞ্চলটট আপকস্টট পুর্জনাগরণ উকদ্যাকগর িাধযকি 

500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর রােীয় থব্থর্কয়াকগর সাকি থিঙ্গার হলক্স িরওয়াডনকক্ ত্বরাথিি 

ক্রকে। হস্টকটর 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর থব্থর্কয়াগ হব্সরক্াথর ব্যব্সগুথলকক্ 2.5 থব্থলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলাকররও হব্থশ্ থব্থর্কয়াগ ক্রকি অর্ুরাথণি ক্রকব্ - এব্িং জিা হদ্ওয়া অঞ্চকলর 

পথরক্ল্পর্াটট 8,200-টট অব্থধ র্িুর্ চ্াক্থর রদ্ার্ ক্রার আশ্া রাকখ। আরও িিয এখাকর্ 

উপলভয। 

 

CNY রাইজজং েরাবিি করা   

 

আজকক্র হ াষণাটট "CNY রাইক্সজিং" এর সমূ্পরক্, ো শ্ক্সক্তশ্ালী অি ননর্থিক্ রব্ৃক্সি ও 

সম্প্রদ্াকয়র থব্ক্াকশ্র জর্য অঞ্চকলর থব্স্তাথরি রূপকরখা। অঞ্চথলক্ভাকব্ বিথর পথরক্ল্পর্াটট 

বব্থেক্ ব্াজাকরর সুকোগগুথলর সুথব্ধা হর্য়, থশ্কল্পাকদ্যাগ রকচ্ষ্টা শ্ক্সক্তশ্ালী ক্কর এব্িং এক্টট 

অন্তভুনক্সক্তিূলক্ অি নর্ীথি সৃটষ্ট ক্কর। এখর্, অঞ্চলটট আপকস্টট পুর্জনাগরণ উকদ্যাকগর িাধযকি 

500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর রােীয় থব্থর্কয়াকগর সাকি থিঙ্গার হলক্স িরওয়াডনকক্ ত্বরাথিি 

ক্রকে। হস্টকটর এই 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর থব্থর্কয়াগ হব্সরক্াথর খাকির ব্যব্সায়ীকদ্র 2.5 

থব্থলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকররও হব্থশ্ থব্থর্কয়াগ ক্রার জর্য উেীপর্া হদ্কব্ - এব্িং অঞ্চকলর 

দ্াথখলকৃ্ি পথরক্ল্পর্া অর্ুোয়ী আশ্া ক্রা  কে হে 5,900 এর হব্থশ্ র্িুর্ ক্ি নসিংস্থার্ সৃটষ্ট  কব্। 

আরও িিয এখাকর্ উপলভয। 

 

সাউদ্ার্ ন টটয়ার হসাবরং ক্রর্িধ্ নর্ার্   

 

আজকক্র হ াষণার সমূ্পরক্ সাউদ্ার্ ন টটয়ার হসাথরিং এই এলাক্ায় অকর্ক্ অি ননর্থিক্ এব্িং 

সািাক্সজক্ উন্নথি ক্রার এক্টট সমূ্পণ ন ব্্লুথরন্ট। আঞ্চথলক্ভাকব্ র্ক্শ্াকৃ্ি পথরক্ল্পর্াটট এক্টট 

রথিভাব্ার্ ক্িীদ্ল, ক্র্িব্ধ নিার্ ব্যব্সা এব্িং উদ্ভাব্র্ আক্ষ নকণর থদ্কক্ হিাক্াস ক্কর। ব্িনিাকর্, 

অঞ্চলটট আপকস্টট থরভাইটালাইকজশ্র্ ইথর্থশ্কয়টটকভর (Upstate Revitalization Initiative) 

িাধযকি সাউদ্ার্ ন টটয়ার হসাথরিংকক্ 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হস্টট থব্থর্কয়াগ থদ্কয় ত্বরাথিি 

ক্রকে। হস্টকটর 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার থব্থর্কয়াগ হব্সরক্াথর ব্যব্সাগুথলকক্ 2.5 থব্থলয়কর্র 

হব্থশ্ িাথক্নর্ ডলার থব্থর্কয়াগ ক্রকি রকণাথদ্ি ক্রকব্ - এব্িং এই অঞ্চকলর দ্াথখলকৃ্ি পথরক্ল্পর্া 

অর্ুোয়ী অর্ুথিি  কে হে 10,200টট র্িুর্ ক্ি নসিংস্থার্  কব্। আরও িিয এখাকর্ উপলভয। 

 

এম্পায়ার হস্টট হডম্বভলপম্বর্ে সম্পম্বকন  

 

এম্পায়ার হস্টট হডকভলপকিন্ট (Empire State Development, ESD)  কে থর্উ ইয়কক্নর রধার্ 

অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ সিংস্থা (www.esd.ny.gov)৷ ESD এর থিশ্র্  কে এক্টট উন্নি এব্িং 

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%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BonezXdDfKHLJH6wTue6%2F5quBYI%2B8P%2BUB0XV9A7SUY0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jKxZcJi9BfofPljdg5YrtvXLT7wUNEXlcVbK8p9ES%2Fs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsouthern-tier-soaring-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8awKpAaeFaiKmr9S9JS0cbNHl1hk6RLDgTiPQ1ETck4%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%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uRSSOYhVMb5D7RcTsTfw6Jj%2F%2FZZVERnww%2B34drWFmrw%3D&reserved=0


ক্র্িব্ধ নিার্ অি নর্ীথি রথিষ্ঠা ক্রা, র্িুর্ ক্ি নসিংস্থার্ এব্িং অি ননর্থিক্ সুকোকগর বিথরক্রণ 

উৎসাথ ি ক্রা, হস্টট এব্িং িার থিউথর্থসপযাথলটটস রাজস্ব ব্ৃক্সি ক্রা এব্িং থস্থথিশ্ীল ও 

বব্থচ্ত্র্যিয় স্থার্ীয় অি নর্ীথি অজনর্ ক্রা। ঋণ, অর্ুদ্ার্, টযাি হক্র্থডট এব্িং অর্যার্য ধরকর্র 

অি ননর্থিক্ স ায়িা ব্যব্ াকরর িাধযকি থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট ক্ি নসিংস্থার্ সৃটষ্ট শুরু ক্রা এব্িং উন্নি 

ক্থিউথর্টটকক্ স ায়িা ক্রার জর্য ESD ব্যক্সক্তগি ব্যব্সায় থব্থর্কয়াগ ব্ৃক্সি ক্রার রকচ্ষ্টা 

চ্ালাকে। এোড়াও ESD  কলা আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ ক্াউক্সন্সলগুকলার এব্িং হস্টকটর 

আইক্থর্ক্ পে নটর্ ব্র্যাে "আই লাভ থর্উ ইয়ক্ন" এর থব্পণকর্র িত্ত্বাব্ধার্ক্ারী রধার্ রশ্াসথর্ক্ 

সিংস্থা। আঞ্চথলক্ ক্াউক্সন্সল এব্িং এম্পায়ার হস্টট হডকভলপকিন্ট সম্পকক্ন আকরা িকিযর জর্য, 

অর্ুর  ক্কর www.regionalcouncils.ny.gov এব্িং www.esd.ny.gov হদ্খুর্।  

  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q8Ogt4vYxdwGxZXuJARonmQrhHsllPVvAcQE27tvkDo%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%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uRSSOYhVMb5D7RcTsTfw6Jj%2F%2FZZVERnww%2B34drWFmrw%3D&reserved=0
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