
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেটজুম্বে বর্র্ নাণকাজ শুরুর জর্ে প্রস্তুত সাইটগুম্বলাম্বত গুরুত্বপূণ ন বেল্পগুম্বলাম্বক 

আকৃষ্ট করার জর্ে 200 বর্বলয়র্ ডলাম্বরর "FAST NY" অর্ুদার্ কর্ নসূবি এখর্ অবভপ্রায় 

পত্র গ্র ণ করম্বে  

  

এই কর্ নসূবি বর্উ ইয়ম্বকনর বর্র্ নাণকাজ শুরুর জর্ে প্রস্তুত িাকাম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয় যাম্বি 

এিং িৃ ৎ বর্ম্বয়াগকতনাম্বদর কাম্বে হেম্বটর আকর্ নণ িৃদ্ধি করম্বি  

  

15 বডম্বসের তাবরম্বখ সম্ভািে আম্বিদর্কারীম্বদর জর্ে তিেরূ্লক ওম্বয়বির্ার আম্বয়াজর্ 

করা  ম্বি  

  

আম্বিদম্বর্র হপাটনাল 15 বডম্বসের হিম্বক িালু  ম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরে গুরুত্বপূণ ন প্রবৃদ্ধি অজনর্ক্ারী 

থিল্পগুরলারক্ আকৃ্ষ্ট ক্রা ও সম্প্রসাররণর সুরোগ হেওয়ার জর্য 200 থিথলয়র্ ডলার পে নন্ত 

বরাদ্দ প্রোর্ ক্ররে োওয়া র্েুর্ হ াক্াসড অযাট্রাক্ির্ অব হিারভল-হরথড ট্রযাক্টস (Focused 

Attraction of Shovel-Ready Tracts) অর্ুোর্ ক্ি নসূথি এখর্ সম্ভাবয আরবের্ক্ারীরের ক্াে 

হিরক্ অথভপ্রায় পত্র গ্র ণ ক্ররব।  াই-হেক্ িযার্ু যাক্িাথরিং; ইন্টাররেে থডথিথবউির্ ও 

লদ্ধজথেক্স বযবসা প্রথেষ্ঠার্; এবিং অর্যার্য বৃ ৎ থর্রয়াগক্েনারক্ আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন 

হেেজরুে গুরুত্বপূণ ন বাথণদ্ধজযক্ সাইেগুরলারক্ প্রস্তুথে থর্রে সা ােয ক্রার জর্য FAST-NY 

সার্েনথ রক্ির্ ও অর্ুোর্ ে থবল প্রোর্ ক্ররে। এম্পায়ার হেে হডরভলপরিন্ট (Empire State 

Development) আরবের্ প্রদ্ধিয়ার প্রিি ধাপ থ রসরব অথভপ্রায় পত্র গ্র ণ ক্ররে এবিং 15 

থডরসম্বর োথররখ আরবেরর্র হপােনাল িালু  ওয়ার পর হিরক্ এই পত্র জিাোর্ক্ারীরের ক্াে 

হিরক্ িিান্বরয় আরবের্পত্র গ্র ণ ক্ররব।  

  

"র্েুর্  াে-NY ক্ি নসূথি আিারের থর্ি নাণক্াজ শুরুর জর্য প্রস্তুে সাইেগুরলার সরবরা  বৃদ্ধি 

ক্রা এবিং ভথবষযরের ক্ি নসিংস্থার্ ও বযবসা প্রথেষ্ঠার্গুরলারক্ আকৃ্ষ্ট ক্রার িাধযরি এক্র্ে 

বাথণদ্ধজযক্  াব থ রসরব থর্উ ইয়রক্নর অবস্থার্রক্ আররা হবথি সুেৃঢ় ক্ররব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "এই 200 থিথলয়র্ ডলার পে নন্ত থবথর্রয়ারগর িধয থেরয়, আিরা আিারের হেরের 

অি নর্ীথেরক্ উজ্জীথবে ক্ররে এবিং উচ্চ-প্রবৃদ্ধি, উচ্চ-হবেরর্র িাক্থর থর্রয় আসরব এির্ 

গুরুত্বপূণ ন থিল্পগুরলারক্ আকৃ্ষ্ট ক্ররে সা ােয ক্রথে। FAST NY-এর প্রথে আগ্র ীরেররক্ আথি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_ks1gZ2_PT6mOZ6x5-_WJoA&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v75yBnjKQjMHda1HbYqSRXOkcjpy4iepIU9K5nzgeO8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0


এক্র্ে অথভপ্রায় পত্র জিা হেওয়ার িাধযরি োরের আরবের্ প্রদ্ধিয়া শুরু ক্রার জর্য উৎসাথ ে 

ক্রথে।"  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বর্ন্ট-এর হপ্রবসম্বডন্ট, CEO ও কবর্ের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, 

"হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্ন িাইির্ (Micron)-এর ঐথে াথসক্ থবথর্রয়ারগর এই হ াষণা এই থবষয়র্ের 

ইথেবািক্ প্রিাণ হে হক্াম্পাথর্গুরলার জর্য থর্ি নাণক্াজ শুরুর জর্য প্রস্তুে সাইে িাক্া এক্র্ে 

স্মােন থবথর্রয়াগ। হের েু এসব হক্াম্পাথর্ হ ডাররল CHIPS এন্ড সারয়ন্স (CHIPS and Science) 

আইর্ এবিং থর্উ ইয়রক্নর থর্জস্ব থগ্রর্ CHIPS (Green CHIPS) ক্ি নসূথির সুথবধা ক্ারজ লাগারে 

িায়, থর্উ ইয়রক্নর থর্ি নাণক্াজ শুরুর জর্য প্রস্তুে বােথে থক্েু সাইে প্ররয়াজর্  রব, এবিং FAST 

NY সিৃদ্ধির এক্র্ে েুগ থর্রয় আসরে সা ােয ক্ররব।"  

  

থর্ি নারণর জর্য প্রস্তুে িাক্ার প্রথে থবথর্রয়াগ  রলা হসথিক্ন্ডাক্টর থিরল্পর জর্য সাইে বাোইরয়র 

এক্র্ে িুখয িালক্। হসথিক্ন্ডাক্টর িযার্ু যাক্িারার িাইির্ সম্প্রথে হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্ন 

থর্ি নাণক্াজ শুরুর জর্য প্রস্তুে হ ায়াইে পাইর্ সাইেরক্ এর্ের থিপ প্রস্তুেক্ারক্  যাথসথলর্ের 

জর্য 100 থবথলয়র্ ডলার পে নন্ত থবথর্রয়াগ ক্রার জর্য হবরে থর্রয়রে এবিং িাথস ন-এর থর্ি নাণক্াজ 

শুরুর জর্য প্রস্তুে সাইের্ে উল স্পিড (Wolfspeed)-হক্ হিা াক্ ভযাথলরে থর্রয় আসার জর্য 

এক্র্ে গুরুত্বপূণ ন থবষয় থ রসরব ভূথিক্া হররখরে।  

  

থের্ ধররর্র হ াক্াসড অযাট্রাক্ির্ অব হিারভল-হরথড ট্রযাক্টস (FAST NY) ক্ি নসূথি ররয়রে:  

• ট্র্োক A - FAST NY হোম্বভল-ম্বরবড সার্টনবিম্বকের্  

o ESD ক্েৃ নক্ সাইরের থবপণরর্র উরদ্দরিয প্রোর্কৃ্ে থবর্ািূরলযর এই 

স্বীকৃ্থে বুঝায় হে হলারক্ির্র্ের বযাপারর হক্ারর্া বযবসা প্রথেষ্ঠার্ আগ্র  

প্রক্াি ক্রার আরগ আরবের্ক্ারী সব বে ধররর্র অর্ুিথে সিংিান্ত 

সিসযা হিাক্ারবলা ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেরের (এই "রেে" ) সরে 

স্বেস্ ুেনভারব ক্াজ ক্রররে। পরবেী হক্ারর্া োথররখ এই বযাপারর 

থবস্তাথরে হ াষণা প্রোর্ ক্রা  রব।  

  

• ট্র্োক B - FAST NY উন্নয়র্-পূি ন অর্ুদার্  

o ভথবষযরে থর্ি নাণক্াজ শুরুর জর্য প্রস্তুে সাইেগুরলার অপথর াে ন উন্নয়র্-

পূব ন সাইে পথরক্ল্পর্া ও পে নারলাির্ার বযয় থর্ব নার র জর্য প্রথের্ে সাইেরক্ 

500,000 ডলার পে নন্ত ওয়াথক্নিং ক্যাথপোল অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রা  রব।  

▪ এসব অর্ুোর্ অর্ুোর্প্রাপ্তরেররক্ উন্নয়র্-পূব ন দ্ধিয়াক্লাপ, 

হেির্ FAST NY হিারভল-ররথড সার্েনথ রক্িরর্র জর্য আবিযক্ 

দ্ধিয়াক্লাপ সম্পন্ন ক্ররে স ায়ো ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় 

খররির অি ন হোগার্ হেরব।  

  



• ট্র্োক C - FAST NY অিকাঠাম্বর্া উন্নয়র্  

o অবক্াঠারিা উন্নয়র্ হেির্ পাথর্সম্পে, পয়ঃথর্ষ্কাির্, পথরব র্, থবেুযৎ, 

গযাস এবিং অর্যার্য িূলধর্ পাওয়ার উপেুক্ত অবক্াঠারিার সাইে 

উন্নয়রর্র বযয় থর্ব নার র জর্য অি নায়র্ ক্রার িাধযরি থবেযিার্, পথরণে 

সাইেগুরলার থর্ি নাণক্াজ শুরুর জর্য প্রস্তুথের অবস্থা উন্নে ক্ররে 

িূলধর্ী অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রা  রব।  

  

FAST NY হিারভল-হরথড সার্েনথ রক্ির্ পাওয়ার িেনসিূ  উরেখরোগযভারব পূরণ ক্রররে 

এির্ সাইেগুরলার জর্য প্রথেরোথগোিূলক্ অর্ুোর্ লভয িাক্রব।  

  

আরবের্ ক্রার জর্য উপেুক্ত আরবের্ক্ারীরা  রে থিউথর্থসপযাথলর্ে এবিং থিউথর্থসপযাথলর্ে 

পে নারয় থর্রবথেে অলাভজর্ক্ অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ সিংস্থাসিূ , হেির্ থর্উ ইয়ক্ন হেে থভথিক্ 

অলাভজর্ক্ থিল্প উন্নয়র্ সিংস্থা ও ক্েৃনপক্ষসিূ  এবিং সাইের্ে হেখারর্ অবথস্থে হসখারর্ 

থিউথর্থসপযাথলর্ের পক্ষ হিরক্ ক্ি ন সম্পাের্ ক্রার জর্য থর্রবথেে অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ 

ক্রপ নাররির্সিূ । অর্ুোর্প্রাথপ্তর জর্য থবরবথিে  ওয়ার জর্য সাইেগুরলার আক্ার অবিযই 

ক্িপরক্ষ 40 এক্র  রে  রব। েরব, সাইরের হজারারলা সিংস্থার্সিু  বা জর্ক্লযাণ হেির্ 

ব্রাউর্থ ল্ড পুর্ঃউন্নয়রর্র সম্ভাবর্া প্রেি নর্ক্ারী অরপক্ষাকৃ্ে হোে আক্াররর সাইেগুরলার জর্য 

এই থর্য়রির বযথেিি থবরবির্া ক্রা  রে পারর। উপেুক্ত থিল্পখােগুরলার িরধয ররয়রে:  

•  াই-রেক্ িযার্ু যাক্িাথরিং, হেির্ থির্-রেক্ র্বায়র্রোগয থবেুযৎ, লাই  

সারয়ন্স, কৃ্থষ বযবসা, অথিক্স, পথরব র্ সরঞ্জাি, উপাোর্ প্রদ্ধিয়াক্রণ, 

থিল্পখারের েন্ত্রপাথে প্রস্তুেক্রণ এবিং অর্যার্য উচ্চের উৎপাের্  

• আন্তঃরেে থবেরণ ও লদ্ধজথেক্রসর সাইেসিূ   

• হসথিক্ন্ডাক্টর প্রস্তুেক্ারক্ ও সিংথিষ্ট থিল্পখাে এবিং সাপ্লাই হিইর্ প্রক্ল্পগুরলারক্ 

অগ্রাথধক্ার প্রোর্ ক্রা  রে পারর  

সাইরের উপেুক্ত দ্ধিয়াক্লারপর িরধয ররয়রে:  

• উৎপাের্  

• গরবষণা ও উন্নয়র্  

• অথ স পাক্ন  

• আন্তঃরেে থবেরণ ও লদ্ধজথেক্স  

অর্ুোরর্র সব অি ন বযয় পথররিারধর জর্য প্রেি অি ন থ রসরব প্রোর্ ক্রা  রব। অথভপ্রায় পত্র 

(Letters of Intent, LOI) থক্ভারব জিা থেরে  রব হস সিংিান্ত েরিযর জর্য থভদ্ধজে ক্রুর্ 

https://esd.ny.gov/fast-ny।  

  

হেট বসম্বর্টর অোর্া এর্. কাপলার্ িম্বলর্, "ি ািারীর সিয় পার ক্রর এরস আিরা েখর্ 

থর্উ ইয়রক্নর অি নর্ীথেরক্ িদ্ধক্তিালী ক্ররে িাইথে এবিং ভথবষযরে সাপ্লাই হিইর্ থবথিে  ওয়া 

পথর ার ক্ররে স্থার্ীয় পে নারয় উৎপাের্ হজারোর ক্ররে িাইথে, এই সিরয় ভথবষযরে 

অি ননর্থেক্ সিৃদ্ধি ও উদ্ভাবরর্র উরেখরোগয িাথলক্ািদ্ধক্ত  রয় উঠরে োওয়া  াই-হেক্ 

িযার্ু যাক্িাথরিং খারে বে ধররর্র থবথর্রয়াগ ক্রা আিারের জর্য অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন। থবক্ািিার্ 

থিল্পসিূ রক্ থর্উ ইয়রক্ন আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য এখর্ পেরক্ষপ থর্রল ো আিারের হেেরক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0


েী নরিয়াথে অি ননর্থেক্ সা লয এবিং ভথবষযরে েৃঢ় ক্ি নসিংস্থার্ সৃর্ষ্ট ক্রার িরো অবস্থারর্ স্থাপর্ 

ক্ররব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে  োবর বি. ব্রর্সর্ িম্বলর্, "অি ননর্থেক্ উন্নয়রর্র সভাপথে থ রসরব 

থর্ি নাণক্াজ শুরুর জর্য প্রস্তুে থবথর্রয়াগগুরলা শুরু  রে হেরখ আথি আর্দ্ধিে। েখর্ আিরা 

থর্ি নাণক্াজ শুরুর জর্য প্রস্তুে অবস্থার জর্য ে থবলরক্ বারজরের অন্তভুনক্ত ক্রার জর্য লোই 

ক্ররথেলাি, এক্র্ে হেে থ রসরব আিারের অি ননর্থেক্ প্রবৃদ্ধির জর্য এর্ে ক্েো রূপান্তরিূলক্ 

ভূথিক্া পালর্ ক্ররব ো আিারের জার্া থেল। বযবসা প্রথেষ্ঠার্গুরলা এখর্ এই অর্ুোর্ 

ক্ি নসূথির ক্াররণ থর্উ ইয়ক্ন হেরে আসরে িাইরব, এবিং এর  রল  াজার  াজার র্েুর্ 

ক্ি নসিংস্থার্ তেথর  রব।  াই-হেক্ িযার্ু যাক্িাথরিং, আিারের অবক্াঠারিার আধুথর্ক্ায়র্, এবিং 

আিারের হেরের জর্য এক্র্ে অন্তভুনদ্ধক্তিূলক্ ক্িীেল তেথর ক্রার থেরক্ থর্উ ইয়ক্নরক্ এথগরয় 

হর্ওয়ার জর্য আিারের এই অি ননর্থেক্ উদ্দীপর্া প্ররয়াজর্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর অি ননর্বতক উন্নয়র্ কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Economic Development 

Corporation) হপ্রবসম্বডন্ট রায়ার্ বসলভা িম্বলর্, "বাজাররর জর্য/থর্ি নাণক্াজ শুরুর জর্য 

সাইে উন্নয়র্ প্রক্রল্প থবথর্রয়াগ ক্রার িাধযরি থর্উ ইয়ক্ন হেরের অবযা ে অি ননর্থেক্ প্রবৃদ্ধি 

ত্বরাথিে  রব। এই থবথর্রয়াগ থর্উ ইয়রক্ন থবথর্রয়াগ ক্ররে এবিং হবরে উঠরে আগ্র ী বযবসা 

প্রথেষ্ঠার্গুরলার জর্য অর্ুিার্রোগযো প্রোর্ ক্রা এবিং বাজারজাে ক্রার সিয় ক্থিরয় আর্ার 

িাধযরি র্েুর্ থিল্পগুরলারক্ আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য ক্থিউথর্র্েগুরলারক্ স্বেস্ ূেন ভূথিক্া পালর্ 

ক্রার সুরোগ ক্রর হেরব। এোোও এর্ে থর্ি নাণক্ারজর ক্ি নসিংস্থারর্র জর্য এক্র্ে োৎক্ষথণক্ 

িাথ ো তেথর ক্ররব এবিং আিারের অবক্াঠারিার আধুথর্ক্ায়র্ ক্ররব, হের্ে থর্উ ইয়ক্ন হেেরক্ 

এর্ের থর্ি নল জ্বালাথর্র লক্ষযসিূ  অজনর্ ক্ররে সা ােয ক্রার পািাপাথি আগািী থেরর্র 

ক্ি নসিংস্থার্গুরলা ধরর রাখরব এবিং আকৃ্ষ্ট ক্ররব, ো সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য থর্রাপে 

অি ননর্থেক্ সুরোগ-সুথবধা থর্দ্ধিে ক্ররে সা ােয ক্ররব। এই বেররর বারজরে এই অেযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন ক্ি নসূথি অর্ুরিাের্ ক্রায় আিরা গভর্ নর হ াক্লরক্ এবিং আইর্সভারক্ ধর্যবাে 

জার্াই।"  
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