
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল কার্াবিয়ার্ ফার্ ন বল-সাইম্বকম্বলর সাম্বি র্র্র কাউবিম্বে প্রায় 270টি 

কর্ নসংস্থার্ তেবর করার জর্ে চুক্তির হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

হিকসই প্রযুক্তি হকাম্পাবর্ ইস্টর্োর্ বিজম্বর্স পাম্বকন োর র্াবকনর্ অপাম্বরের্ আরও 

িৃক্তি  ম্বে; প্রায় 270টিরও হিবে র্েুর্ কর্ নসংস্থার্ সৃটিম্বে প্রবেশ্রুবেিি  

  

বল-সাইম্বকল এম্পায়ার হস্টি হিম্বভলপম্বর্ম্বির এম্বেলবসয়র জিস িোে হেবিি 

হপ্রাগ্রাম্বর্র র্াধ্েম্বর্ 13.5 বর্বলয়র্ র্াবকনর্ িলার পয নন্ত রাষ্ট্রীয় স ায়ো হপম্বে পাম্বর  

  

কবর্উবর্টিসর্ূ ম্বক পুর্রুজ্জীবিে করার এিং অি নর্ীবেম্বক েক্তিোলী করার লম্বযে 

অঞ্চলটির বিস্েৃে হকৌেল - NYS এর বিবর্ম্বয়াগ "বফঙ্গার হলকস ফম্বরায়ািন" এর 

সম্পূরম্বকর কাজ কম্বর  

  

প্রম্বজক্ট হরন্ডাবরং পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্   

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ক্ার্াথিয়ার্ থলথিয়াম-আয়র্ ব্যাটাথর থরসর্ার্ ন থরসক্াভার হক্াম্পাথর্ 

থল-র্াইসক্সলর র্াসি থর্উ ইয়ক্ন হেসটর চুক্তি হ াষণা ক্সরসের্, যাসে ক্সর পারফরমযান্স-থভথিক্ 

এসেলথর্য়র জব্র্ টযাে হেথিট হরাগ্রাসমর মাধ্যসম মর্সরা ক্াউথিসে রায় 270টট ক্ম নর্ংস্থার্ 

র্টৃি ক্রা যায়। হক্াম্পাথর্টট মাথক্নর্ যুিরাসে রসচোর  াব্ র্াসম পথরথচে এক্টট র্েুর্ 

ফযাথর্থলটটর মাধ্যসম োর ক্ায নেম র্ম্প্রর্াথরে ক্রসব্ এব্ং এটট ব্েনমাসর্ ইেমযার্ থব্জসর্র্ 

পাক্ন র্াউি র্াসম পথরথচে 41-এক্র জথমর উপর থর্থম নে  সে। এটট থল-র্াইসক্সলর রিম 

মাথক্নর্ যুিরাসের হপাক্ ফযাথর্থলটট োড়াও ব্েনমাসর্ ব্যব্র্াথয়ক্ পাসক্নর মসধ্য ক্াজ ক্রসে 

এব্ং এটট 35 টটরও হব্থি ক্ম নর্ংস্থার্ তেথর ক্সরসে। র্ব্ নসিষ রক্ল্পটট 269টট র্েুর্ ক্ম নর্ংস্থার্ 

এব্ং থর্ম নাসণর র্ময় 1,000 টটরও হব্থি ক্ম নর্ংস্থার্ তেথর ক্রসব্ ব্সল রেযািা ক্রা  সে। 

এম্পায়ার হেট হিসভলপসমি ক্ম নর্ংস্থার্ র্টৃির রথেশ্রুথের থব্থর্মসয় এসেলথর্য়র জব্র্ 

হরাগ্রাম টযাে হেথিসট 13.5 থমথলয়র্ িলার পয নন্ত এই রক্ল্পটটসক্ র্ ায়ো ক্রসে র্ম্মে 

 সয়সে।  

  

গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্, "থল-র্াইসক্সলর র্ম্প্রর্ারণসক্ র্ ায়োর মাধ্যসম আমরা থর্উ 

ইয়সক্নর থির্সটক্ অি নর্ীথেসক্ িক্তিিালী ক্সর েুলথে হযটট শুধ্ুমাত্র আমাসের থলথিয়াম-আয়র্ 

ব্যাটাথর র্রব্রা ই ব্াড়াসব্ র্া ব্রং আমাসের ব্ধ্ নর্িীল এর্াক্তজন হোসরজ ইন্ডাথিসক্ও র্মদৃ্ধ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FLi-Cycle_Rochester_Hub_2_Warehouse_Construction_Site.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FiW7TfhDx29CQnyZM3pn8qxRYsj1b65HGR3Mz%2BFxYTc%3D&reserved=0


ক্রসব্।" "হেসটর র্ ায়োর মাধ্যস ম, থল-র্াইসক্ল আমাসের হেসটর থির্ এর্াক্তজন হর্ক্টরসক্ 

র্ ায়ো ক্সর থফঙ্গার হলক্র্ অঞ্চসল 260 টটরও হব্থি র্েুর্ ক্ম নর্ংস্থার্ তেথর ক্রসে। আমার 

রিার্র্ এমর্ রক্ল্পগুথলসক্ র্ ায়ো ক্রার জর্য রথেশ্রুথেব্দ্ধ যা আমাসের হেসটর 

অি ননর্থেক্ রব্কৃ্তদ্ধসক্ হজারোর ক্রসব্ এব্ং র্ক্ল থর্উ ইয়ক্নব্ার্ীর জর্য এক্টট পথরেন্ন, আসরা 

হব্থি থস্থথেস্থাপক্ ভথব্ষযে তেথর ক্রসব্।"  

  

2020 র্াসলর জার্ুয়াথরসে, এম্পায়ার হেট হিভলপসমি (Empire State Development, ESD) 

হ াষণা ক্সরসে হয িক্তিিালী থলথিয়াম-আয়র্ ব্যাটাথর র্রব্রাস র হচইর্ এব্ং ব্াস্তুেসের র্াসি 

টযাপ ক্রার রয়াসর্ থল-র্াইসক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেসট রিম মাথক্নর্ যুিরাে থভথিক্ র্ুথব্ধ্া রথেষ্ঠা 

ক্রসব্। থল-র্াইসক্ল যখর্ র্েুর্ ক্ম নর্ংস্থাসর্র রথেশ্রুথে পূরণ ক্রসে শুরু ক্সর েখর্ উচ্চের 

জব্র্ টযাে হেথিট হরাগ্রাসমর মাধ্যসম ESD থল-র্াইসক্লসক্ পারফসম নসন্সর থভথিসে 13.5 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার পয নন্ত র্ ায়ো ক্রসে। মর্সরা ক্াউথিও ব্ ৃির হরাসচোর এিাররাইজও 

(Greater Rochester Enterprise, GRE) এই রক্সল্প র্ সযাথগো ক্সরসে। থল-র্াইসক্ল আিা ক্সর 

হয োরা 2023 র্াসল পয নায়েসম রসচোর  াব্ র্ুথব্ধ্া চাল ুক্রসব্।  

  

থল-র্াইসক্সলর "হপাক্" এব্ং " াব্" অপাসরির্ এসক্ অপসরর পথরপরূক্  সব্। থল-র্াইসক্ল 

হক্াম্পাথর্সে ব্েনমাসর্ মাথক্নর্ যুিরাে থভথিক্ হব্ি ক্সয়ক্টট হপাক্ রসয়সে হযগুথল এক্টট 

মাথলক্ার্া রক্তেয়ার মাধ্যসম আজীব্র্ ব্যাটাথর এব্ং ব্যাটাথর উৎপাের্ স্ক্র্যাপ রক্তেয়া ক্সর এব্ং 

এটট খুব্ র্ামার্য পথরমাণ ব্জনয পাথর্ এব্ং থর্গ নমর্ তেথর ক্সর। থল-র্াইসক্সলর হপাক্সর্র 

রািথমক্ পণয  সলা ব্ল্যাক্ মযার্ এব্ং এর মসধ্য থলথিয়াম, হক্াব্াল্ট এব্ং থর্সক্ল র্  হব্ি 

ক্সয়ক্টট অেযন্ত মূলযব্ার্ জটটল ধ্ােু রসয়সে। থল-র্াইসক্ল োর মাথলক্ার্াধ্ীর্ রযুক্তি ব্যব্ ার 

ক্সর পথরসব্িগেভাসব্ হটক্র্ই পদ্ধথেসে ' াব্'-এ ব্ল্যাক্ মযার্সক্ ব্যাটাথর-হগ্রসির উপক্রসণ 

রূপান্তথরে ক্রসব্।  

  

'হপাক্' অপাসরির্টট থলথিয়াম-আয়র্ ব্যাটাথরর রথে ব্েসর 5,000 টর্ পয নন্ত হেথিং ক্রসে 

র্ক্ষম। হিষ পয নন্ত, " াব্" র্ুথব্ধ্াটট মাথক্নর্ যুিরাে জসুড় োর হপাক্ হলাসক্ির্ হিসক্ ব্ল্যাক্ 

মযার্ গ্র ণ ক্রসব্ এব্ং ব্যাটাথর উপাোর্ রক্তেয়া চলাসব্ যা রথে ব্ের রায় 225,000 তব্েুযথেক্ 

গাথড়র র্মেুলয। অভযন্তরীণভাসব্ গুরুত্বপূণ ন ব্যাটাথর-হগ্রি র্ামগ্রীগুসলা র্রব্রা  ক্রা মাথক্নর্ 

যুিরাসে এক্টট গুরুত্বপূণ ন অি ননর্থেক্, পথরসব্িগে এব্ং জােীয় থর্রাপিার রভাব্ তেথর 

ক্রসব্।  

  

Li-Cycle এর স  প্রবেষ্ঠাো এিং CEO অজয় হকাোর িম্বলম্বের্, "আমরা রসচোর এলাক্ায় 

আমাসের হপাক্ ও  াব্ র্ুথব্ধ্া র্ম্প্রর্ারণ ও ব্কৃ্তদ্ধ ক্রসে উৎর্াথ  এব্ং োসের িক্তিিালী 

র্ ায়োর জর্য ESD-হক্ ধ্র্যব্াে জার্াই। থল-র্াইসক্সলর রিম রস্তাব্ক্ র্ুথব্ধ্া এটটসক্ 

অসটাসমক্ার এব্ং রস্তুেক্ারক্সের জর্য ক্তেটটক্যাল ব্যাটাথর উপক্রণগুথল হেল ক্রা এব্ং 

র্রব্রা  ক্রার জর্য েেুনান্ত অব্স্থাসর্ রাসখ যাসে োরা  সরায়া উপাোর্ হর্াথর্ নং রসয়াজর্ীয়ো 

পূরণ ক্রসে র্ক্ষম  য়। আমাসের হপসটি ক্রা এব্ং পথরসব্িগেভাসব্ হটক্র্ই রযুক্তিগুথল 

থলথিয়াম-আয়র্ ব্যাটাথর পুর্ব্ নযব্ ার ক্রার এক্টট রমাথণে এব্ং এক্টট অগ্রণী উপায় আর এটট 

থির্ এর্াক্তজন স্থার্ান্তরসক্ ত্বরাথিে ক্রসে র্ ায়ো ক্রসব্৷"  

  



ক্ার্ািার অিাথরওসে 2016 র্াসল রথেটষ্ঠে, থল-র্াইসক্ল এক্টট অর্র্য রক্তেয়া উন্নে এব্ং তব্ধ্ 

ক্সরসে যা োরা থলথিয়াম-আয়র্ ব্যাটাথরসে পাওয়া র্ব্ উপাোসর্র র্সব্ নাচ্চ 95% পরু্রুদ্ধার 

ক্রসে অর্মুথে হেয় যখর্ র্ূযর্েম ব্জনয পাথর্ থর্ষ্কাির্ এব্ং হক্াম্পাথর্র িূর্য ব্জনয লক্ষযসক্ 

ব্াস্তব্ায়র্ ক্রা  য়। থলথিয়াম-আয়র্ ব্যাটাথর হিসক্ উদ্ধার  ওয়া র্ক্ল উপাোর্ ব্যাটাথর 

উৎপােসর্ ব্া অর্যার্য অযাথিসক্ির্গুথলসে ব্যব্ াসরর জর্য পুর্ব্ নযব্ ারসযাগয  ওয়ার থব্ন্দসুে 

রক্তেয়াজাে ক্রা  য়।  

  

থল-র্াইসক্সলর রসচোর " াব্" রক্ল্পটট ইেমযার্ থব্জসর্র্ পাসক্নর পুর্জনসের র্াফসলযর গল্পটটর 

উপর থভথি ক্সর গসড় উসে, হযখাসর্ ব্েনমাসর্ 114টট রথেষ্ঠাসর্ 6,000 জসর্র হব্থি হলাক্ ক্াজ 

ক্সর যা এখর্ পাসক্নর মসধ্য ক্াজ ক্রসে৷ হটক্র্ই িক্তি ব্াস্তুেে ব্কৃ্তদ্ধর লসক্ষয EBP এর অর্যার্য 

হটক্র্ই রযুক্তি রসচিার মসধ্য রসয়সে হর্রা পরীক্ষা ও ব্াথণক্তজযক্ীক্রণ হক্ন্দ্র (BEST Test and 

Commercialization Center), হক্ািাক্ হর্ল অযাসর্ম্বথল হর্িার (Kodak Cell Assembly Center) 

এব্ং িাগ পাওয়ার (Plug Power)। EBP-হে র্মদৃ্ধ অর্যার্য হক্াম্পাথর্র মসধ্য রসয়সে িুপি 

(DuPont), যা গে ব্ের থব্সের ব্ ৃিম হরাব্াসয়াটটক্ ফাসম নির্ র্ুথব্ধ্া, L3  যাথরর্ (L3 Harris), 

থলসিথি ফুি অযান্ড ক্তরংক্ (LiDestri Food & Drink)।।।  

  

এম্পায়ার হস্টি হিম্বভলপম্বর্ি হপ্রবসম্বিি, CEO এিং কবর্ের্ার হ াপ র্াইি িম্বলম্বের্, 

"ইেমযার্ থব্জসর্র্ পাসক্ন থল-র্াইসক্সলর থলথিয়াম-আয়র্ ব্যাটাথর থরর্াইথিং র্ুথব্ধ্াসে 

আমাসের থব্থর্সয়াগ থর্উ ইয়ক্ন হেসটর হক্াম্পাথর্গুথলর রথে অব্যা ে রথেশ্রুথের রথেথর্থধ্ত্ব 

ক্সর যারা হটক্র্ই িক্তির মাধ্যসম উদ্ভাব্র্ ক্রসে এব্ং অি ননর্থেক্ র্ুসযাগ তেথর ক্রসে। এই 

অগ্রগামী-থচন্তামূলক্ রক্ল্প থফঙ্গার হলক্র্ অঞ্চসল উচ্চ-মাসর্র ক্ম নর্ংস্থার্ র্টৃি ক্রসব্ এব্ং 

থর্উ ইয়ক্নসক্ িক্তি র্ঞ্চসয়র (এর্াক্তজন হোসরজ) হক্ষসত্র থব্েব্যাপী হর্ো থ সর্সব্ রথেটষ্ঠে ক্রার 

জর্য আমাসের রসচিাসক্ আসরা হব্থি এথগসয় থর্সয় যাসব্।"  

  

হস্টি বসম্বর্ির হজম্বরবর্ কুবর্ িম্বলম্বের্, "রসচোসরর থর্জস্ব ইেমযার্ থব্জসর্র্ পাসক্ন থল-

র্াইসক্সলর র্ম্প্রর্ারণ আমাসের অঞ্চসলর অব্যা ে অি ননর্থেক্ রব্কৃ্তদ্ধর জর্য এক্টট 

উসেখসযাগয থব্থর্সয়াগ। থর্ম নাণ পয নাসয় 200টটরও হব্থি স্থায়ী, ভাসলা হব্েসর্র, পথরসব্ি ব্ান্ধব্ 

ক্ম নর্ংস্থার্ এব্ং  াজার  াজার ক্ম নর্ংস্থার্ থর্সয় আর্ার মাধ্যসমই এই রক্ল্পটট থর্ক্তিে ক্সর হয 

হগ্রটার রসচোর রযুক্তিগে অগ্রগথেসে হর্েৃত্ব রোর্ ক্রসব্। আথম এই আক্ষ নণীয় ক্াসজ োসের 

অব্যা ে র্মি নসর্র জর্য গভর্ নর হ াক্ল এব্ং এম্পায়ার হেট হিসভলপসমসির রথে কৃ্েজ্ঞ।"  

  

অোম্বসেবল হর্োর হজাশুয়া হজর্ম্বসর্ িম্বলম্বের্, "আজসক্র হ াষণাটট  সলা আমাসের 

পরব্েী রজসের অি নর্ীথের উন্নয়সর্ থিসল্পর হর্ত্বত্ব রোর্ ক্রার জর্য আমাসের ক্থমউথর্টটর 

অর্র্য অব্স্থাসর্র আসরক্টট উো র ইেমযার্ থব্জসর্র্ পাক্ন এব্ং মর্সরা ক্াউথিসে থল-

র্াইসক্সলর থব্থর্সয়াগ শুধ্ুমাত্র এই ক্থমউথর্টট এব্ং হেসটর জর্য অি ননর্থেক্ র্ুসযাগই রোর্ 

ক্রসব্ র্া ব্রং আমাসের ব্যব্র্া এব্ং রযুক্তিগে অব্ক্াোসমাটট র্েুর্ জায়গা থ সর্সব্ রসচোসর 

থব্থর্সয়াগ ক্রসব্ থক্র্া ো থর্দ্ধান্ত হর্ওয়ার র্াসি র্াসি ব্কৃ্তদ্ধ অব্যা ে রাখার জর্য অর্র্যভাসব্ 

রস্তুে  সব্ হর্টটও থর্ক্তিে ক্রসব্।"  

  



র্র্ম্বরা কাউবির বর্ি না ী অোিার্ হিম্বলা িম্বলম্বের্, "হযস েু আমাসের থব্ে আমাসের 

তের্ক্তন্দর্ জীব্সর্ আসরা হব্থি হব্থি থলথিয়াম-আয়র্ ব্যাটাথর ব্যব্ ার ক্সর োই থল-র্াইসক্ল 

এক্টট অেযন্ত রসয়াজর্ীয় পথরসষব্া রোর্ ক্রার র্াসি র্াসি আমাসের রথেসব্িীসের জর্য িে 

িে ব্ড় হব্েসর্র চাক্থর তেথর ক্রসে মর্সরা ক্াউথি থল-র্াইসক্সলর র্াসি অংিীোথরসত্বর 

মাধ্যসম মর্সরা ক্াউথিসে এর ক্ায নেম রর্াথরে ক্রসে র্ ায়ো ক্রসে হপসর গব্ নসব্াধ্ ক্সর - 

এব্ং আমরা গভর্ নসমসির জর্য কৃ্েজ্ঞ। থল-র্াইসক্লসক্ আসরা র্মদৃ্ধ ক্সর েুলসে এব্ং 

আমাসের অি নর্ীথেসক্ িক্তিিালী ক্রসেই ক্যাথি হ াক্ল থব্থর্সয়াগ ক্সরসের্।"  

  

রম্বচস্টাম্বরর হর্য়র র্াবলক ইভান্স িম্বলম্বের্, "আথম থল-র্াইসক্লসক্ োসের র্ম্প্রর্ারসণর 

জর্য অথভর্ন্দর্ জার্াসে চাই এব্ং এই থব্থর্সয়াগ ক্রার জর্য োসের ধ্র্যব্াে জার্াসে চাই, হযটট 

আসরা রমাণ ক্স র হয 21 িেসক্ উচ্চ রযুক্তির চাক্থর তেথরসে রসচোর উপযুি অব্স্থাসর্ 

রসয়সে। থফঙ্গার হলক্র্ ফরওয়াসিনর মাধ্যসম রসচোসরর অি নর্ীথেসক্ র্মি নর্ ক্রার জর্য গভর্ নর 

ক্যাথি হ াক্ল এব্ং এম্পায়ার হেট হিসভলপসমিসক্ও ধ্র্যব্াে৷ আমরা এক্র্াসি এক্টট 

অর্াধ্ারণ ভথব্ষযে র্  এক্টট আিাপূণ ন ি র তেথর ক্রসে এথগসয় যাক্তে।"  

  

বগ্রম্বসর িাউর্ সুপারভাইজার বিল বরবলচ িম্বলম্বের্, "থগ্রসর্র ইেমযার্ থব্জসর্র্ পাসক্ন এই 

থব্িাল থব্থর্সয়াগ আর্ার জর্য থগ্রসর্র ি র 2019 র্াল হিসক্ থল-র্াইসক্সলর র্াসি ক্াজ ক্সর 

যাসে। যখর্ আমার অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ েল পথরসব্িগে অর্ুমথে এব্ং রসণাের্া র্ুরথক্ষে ক্রার 

জর্য র্রক্াসরর র্ক্ল স্তসরর র্ংস্থাগুথলর র্াসি  থর্ষ্ঠভাসব্ ক্াজ ক্সরসে টেক্ েখর্ই গ্রীসর্র 

র্েুর্ অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ এব্ং উদ্ভাব্র্ ওভারসল অগ্রাথধ্ক্ার স্থার্ীয় অর্ুসমােসর্র পি রিস্ত 

ক্সরসে। শুধ্ুমাত্র থল-র্াইসক্ল থর্সজরাই এই রক্ল্পটটসক্  সর েুলসে ক্সোর পথরশ্রম ক্সরসে। 

থল-র্াইসক্সলর  াসব্ এখর্ থর্ম নাণ ক্াজ চলমার্ িাক্ায় আমার েল রথেথের্ই রসজসক্টর র্মাথি 

হেখসে থর্যুি িাসক্। এক্ েিসক্রও হব্থি র্ময় ধ্সর মর্সরা ক্াউথিসে এই হেসল থিল্প উন্নয়র্ 

এব্ং থব্থর্সয়াগ হেখা যায়থর্ এব্ং আমরা এই র্ুসযাগটট ক্াসজ লাগাসে পাথর ো থর্ক্তিে ক্রার 

জর্য আথম ক্সোর পথরশ্রম ক্রথে। এই মাত্রার এক্টট রক্ল্প মাধ্যাক্ষ নণ এব্ং হগৌণ অি ননর্থেক্ 

রব্কৃ্তদ্ধ তেথর ক্সর এব্ং এটট শুধ্ুমাত্র থির্ এর্াক্তজন খাসে র্য়। থগ্রসর্ থল-র্াইসক্ল থব্থর্সয়াগ স্থার্ীয় 

অি নর্ীথের জর্য অেযন্ত গুরুত্বপণূ ন থর্ম নাণ ও পথরসষব্া থিল্পসক্ও র্মদৃ্ধ ক্রসব্। থল-র্াইসক্লসক্ 

থগ্রসর্র ইেমযার্ থব্জসর্র্ পাসক্ন স্বাগে জার্াসে হপসর আথম গথব্ নে এব্ং রক্ল্পটট এথগসয় হযসে 

হেসখ খুব্ই আর্ক্তন্দে।"  

  

হকািাম্বকর বর্ি না ী হচয়ারর্োর্ এিং CEO ক্তজর্ কবিম্বর্ঞ্জা িম্বলম্বের্, "হক্ািাক্ থল-

র্াইসক্ল  াব্ রক্সল্পর এক্টট অংি  সে হপসর গথব্ নে, যা ব্যাটাথর ও িক্তি র্ঞ্চয় রযুক্তি (এর্াক্তজন 

হোসরজ হটক্সর্ালক্তজ) এব্ং হটক্র্ই রক্তেয়ার রথে আমাসের রথেশ্রুথেসক্ রথেফথলে ক্সর। 

 াব্ রক্ল্পটট ইেমযার্ থব্জসর্র্ পাসক্নর থব্িাল র্ম্পে হিসক্ উপকৃ্ে  সব্, যার মসধ্য ইউটটথলটট, 

হরল, থর্রাপিা এব্ং র্ুথব্ধ্া ব্যব্স্থাপর্া পথরসষব্া রসয়সে। রসচোর অঞ্চলটট রেযক্ষভাসব্ ও 

পসরাক্ষভাসব্ রক্সল্পর দ্বারা র্িৃ চাক্থর হিসক্ উপকৃ্ে  সব্। আর আমাসের পথরসব্ি থল-

র্াইসক্ল দ্বারা রেি মাথলক্ার্া উপাোর্ পুর্রুদ্ধার পথরসষব্া হিসক্ উপকৃ্ে  সব্।"  

  

রম্বচস্টার হচোর অফ কর্াম্বস নর (Rochester Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বিি এিং 

বসইও এিং বফঙ্গার হলকস বরক্তজওর্াল ইম্বকার্বর্ক হিম্বভলপম্বর্ি কাউক্তন্সম্বলর (Finger 



Lakes Regional Economic Development Council) স -সভাপবে িি িাবফ িম্বলর্, 

"ইেমযার্ থব্জসর্র্ পাসক্ন থল-র্াইসক্ল এর র্ম্প্রর্ারণ  সলা আসরা এক্টট রমাণ হয ব্ ৃির 

রসচোসর আন্তজনাথেক্ ব্যব্র্াথয়ক্ উদ্ভাব্র্ থব্ক্াি লাভ ক্সরসে এব্ং এটট আমাসের অঞ্চসলর 

জর্য এক্টট ব্ড় ধ্রসর্র অজনর্। হযস েু এই ব্ ৃৎ হক্াম্পাথর্টট আমাসের ব্যব্র্ায়ী ক্থমউথর্টটর 

রথেভা, র্ম্পে এব্ং র্মি নর্ দ্বারা িক্তিিালী  সয়সে, োই আমরা োসের র্াফসলযর আসরা হব্থি 

অগ্রগথে অজনর্ ক্রার জর্য উেুখ। হগ্রটার রসচোর অঞ্চসল এই র্ুথর্থেনি থব্থর্সয়াগ ক্রার জর্য 

ESD, মর্সরা ক্াউথি এব্ং থল-র্াইসক্ল এর র্ -রথেষ্ঠাো ও CEO অজয় হক্াচারসক্ ধ্র্যব্াে৷"  

  

হগ্রিার রম্বচস্টার এিারপ্রাইজ এর হপ্রবসম্বিি ও বর্ি না ী কর্ নকেনা র্োি  াল নিাি িম্বলর্, 

"ইেমযার্ থব্জসর্র্ পাক্ন (Eastman Business Park) এ ব্যাটাথর পুর্ব্ নযব্ াসরর হক্ন্দ্র তেথর ক্রার 

জর্য থল-র্াইসক্সলর পথরক্ল্পর্াটট NY রসচোসরর এই র্াইসট উপলভয মূলযব্ার্ অব্ক্াোসমার 

পািাপাথি ব্যাটাথর ও িক্তি র্ঞ্চয়স্থাসর্র েক্ষোসক্ও থর্সেনি ক্সর। GRE থল-র্াইসক্সলর 

উসেখসযাগয থব্থর্সয়াগ ও আমাসের ক্থমউথর্টটসে 220টট র্েুর্ ক্ম নর্ংস্থার্ র্টৃির জর্য 

রসয়াজর্ীয় থব্থভন্ন অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ র্ম্পসের র্মিয় র্াধ্র্ ক্সরসে।"  

  

থল-র্াইসক্ল র্ম্পসক্ন অথেথরি েসিযর জর্য হেখরু্: https://li-cycle.com/।  

  

বফঙ্গার হলক ফরওয়ািন ত্বরাবিে করা  

আজসক্র হ াষণাটট "থফঙ্গার হলক্র্ ফরওয়ািন" এর পথরপরূক্, যা িক্তিিালী অি ননর্থেক্ রব্কৃ্তদ্ধ 

এব্ং র্ম্প্রোসয়র উন্নয়সর্র জর্য এই অঞ্চসলর ব্যাপক্ ব্্লুথরি। আঞ্চথলক্ভাসব্ পথরক্থল্পে 

পথরক্ল্পর্াটট হফাসটাথর্ে, কৃ্থষ এব্ং খােয উৎপাের্, এব্ং উন্নে উে্পাের্ র্  মূল থিল্পগুথলসে 

থব্থর্সয়াসগর উপর েৃটি থর্ব্দ্ধ ক্সর। এখর্, অঞ্চলটট আপসেট পুর্জনাগরণ উসেযাসগর মাধ্যসম 

500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাসরর রােীয় থব্থর্সয়াসগর র্াসি থফঙ্গার হলক্র্ ফরওয়ািনসক্ ত্বরাথিে 

ক্রসে। হেসটর 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাসরর থব্থর্সয়াগ হব্র্রক্াথর ব্যব্র্গুথলসক্ 2.5 থব্থলয়র্ 

মাথক্নর্ িলাসররও হব্থি থব্থর্সয়াগ ক্রসে অর্ুরাথণে ক্রসব্ - এব্ং জমা হেওয়া অঞ্চসলর 

পথরক্ল্পর্াটট 8,200-টট অব্থধ্ র্েুর্ চাক্থর রোর্ ক্রার আিা রাসখ। আসরা েিয এখাসর্ পাওয়া 

যাসব্।  

  

এম্পায়ার হস্টি হিম্বভলপম্বর্ি সম্পম্বকন  

এম্পায়ার হেট হিসভলপসমি (Empire State Development, ESD)  সে থর্উ ইয়সক্নর রধ্ার্ 

অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ র্ংস্থা (www.esd.ny.gov)৷ ESD এর থমির্  সে এক্টট উন্নে এব্ং 

েমব্ধ্ নমার্ অি নর্ীথে রথেষ্ঠা ক্রা, র্েুর্ ক্ম নর্ংস্থার্ এব্ং অি ননর্থেক্ র্ুসযাসগর তেথরক্রণ 

উৎর্াথ ে ক্রা, হেট এব্ং োর থমউথর্থর্পযাথলটটর্ রাজস্ব ব্কৃ্তদ্ধ ক্রা এব্ং থস্থথেিীল ও 

তব্থচত্রযময় স্থার্ীয় অি নর্ীথে অজনর্ ক্রা। ঋণ, অর্ুোর্, টযাে হেথিট এব্ং অর্যার্য ধ্রসর্র 

অি ননর্থেক্ র্ ায়ো ব্যব্ াসরর মাধ্যসম থর্উ ইয়ক্ন হেসট ক্ম নর্ংস্থার্ র্টৃি শুরু ক্রা এব্ং উন্নে 

ক্থমউথর্টটসক্ র্ ায়ো ক্রার জর্য ESD ব্যক্তিগে ব্যব্র্ায় থব্থর্সয়াগ ব্কৃ্তদ্ধ ক্রার রসচিা 

চালাসে। এোড়াও ESD  সলা আঞ্চথলক্ অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ ক্াউক্তন্সলগুসলার এব্ং হেসটর 

আইক্থর্ক্ পয নটর্ ব্র্যান্ড "আই লাভ থর্উ ইয়ক্ন" এর থব্পণসর্র েত্ত্বাব্ধ্ার্ক্ারী রধ্ার্ রিার্থর্ক্ 

র্ংস্থা। আঞ্চথলক্ ক্াউক্তন্সল এব্ং এম্পায়ার হেট হিসভলপসমি র্ম্পসক্ন আসরা েসিযর জর্য 

www.regionalcouncils.ny.gov এব্ং www.esd.ny.gov হেখুর্।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fli-cycle.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TqbHhrbhE0TS%2BSswrp2yloWG1qNSaK79ISLZ1TmxaOc%3D&reserved=0
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%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vBtuGArKm9iMObOQDd%2FtOw45qnSt8qA61LUHlfGF8EE%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%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McaH8UGpJR4aotlY19bj%2BGjOGdfixEVlFZB8BjgvCps%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L7F5A2OIoW0SBPaf%2BN1VRpd%2FISR3NHit9tNm8bpNyEI%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%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McaH8UGpJR4aotlY19bj%2BGjOGdfixEVlFZB8BjgvCps%3D&reserved=0
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