
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/6/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অি নিছর 24 এর বর্ি না ী িাম্বেম্বের অংে ব ম্বেম্বি হেন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন 

কর্ নেংস্থার্ েৃষ্টি এিং অি নর্ীবিম্বক িলীয়ার্ করার পবরকল্পর্ার বিস্তাবরি হ াষণা 

করম্বলর্  

  

অি ননর্বিক বিকাে, আিাের্ েরিরা  িৃদ্ধি, উচ্চির বেক্ষা ের্ি নর্ করার ের্ে এম্বি 

িাকম্বছ 80 বর্বলয়র্ র্াবকনর্ ডলাম্বরর হিবে  

  

এছাড়াও িাকম্বছ র্িুর্ হেবর্কন্ডাক্টর েম্প্রোরণ, িেিস্থাপর্া ও ের্ন্বয় অবিম্বের 

র্াধ্েম্বর্ র্াইক্রর্ বিবর্ম্বয়াগ ও অর্োর্ে হেবর্কন্ডাক্টর বেল্পখাম্বির বিকাম্বের ের্ে 45 

বর্বলয়র্ র্াবকনর্ ডলার প্রোেবর্ক ও পবরচালর্া ের্ি নর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হেন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন ক্র্ নেংস্থার্ েষৃ্টি এবং অি নর্ীথিকক্ বলীয়ার্ 

ক্রার জর্য িার অি নবছর 2024 এর থর্ব না ী বাকজট হিকক্ র্ুখ্য প্রস্তাবর্ােরূ্ক র থবস্তাথরি হ াষণা 

ক্রকলর্। 2023 হেট অফ দ্য হেকটর (State of the State) োকি েঙ্গথি হরকখ্, এই অঞ্চকল 

আবাের্ েরবরা  বদৃ্ধি ক্রকি এবং অি ননর্থিক্ েুক াগ ও উদ্ভাবর্ েম্প্রোথরি ক্রকি বাকজকট 

এক্ষ্টট র্ুখ্য থবথর্কয়াগ অন্তভভ নক্ত ক্রা  কয়কছ।  ার র্কযয আকছ ওর্ন্ডাগা ক্থর্উথর্ষ্টট ক্কলকজর 

(Onondaga Community College) জর্য 36 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার, স্থার্ীয় ক্র্ীবাথ র্ী ও 

অি ননর্থিক্ থবক্াশ উকদ্যাগেরূ্ক র জর্য 11 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার, র্িভর্ 15ির্ ওয়াডন েরক্াথর 

আবাের্ প্রক্কের জর্য 10 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার এবং হেট হফয়ার এবং স্থার্ীয় পাক্নেরূ্ক র 

জর্য 26 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার। এছাড়াও গভর্ নর হ াক্ল 45 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার হ াষণা 

ক্করকছর্ গভর্ নকরর হেথর্ক্ন্ডাক্টর েম্প্রোরণ, বযবস্থাপর্া ও ের্ন্বয় অথফকের (Governor's 

Office of Semiconductor Expansion, Management and Integration, GO SEMI) জর্য,  া 

হেন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন এক্ষ্টট র্িভর্ হর্গাফযাকবর জর্য এবং থর্উ ইয়কক্নর হেথর্ক্ন্ডাক্টর থশেখ্াকি 

আকরা থবে্িৃি প্রয়াকের হর্িৃত্বদ্াকর্র জর্য র্াইক্রকর্র (Micron) ঐথি াথেক্ 100 থবথলয়র্ 

র্াথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াকগর ের্য় িাকদ্র প্রশােথর্ক্ ও পথরচালর্া ের্ি নর্ প্রদ্ার্ ক্রকব।  

  

"এই থবথর্কয়াগগুথল থেরাথক্উজ ও হেন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্নকক্ আকরা ের্িৃশালী, োশ্রয়ী ও 

বেবােক াগয ক্রকি আর্াকদ্র গথিকবকগর উপর থভথি ক্কর  কে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"আবাের্, থশক্ষা ও অি ননর্থিক্ থবক্াকশ র্িভর্, আকরা গভীর প্রথিশ্রুথিে  আর্াকদ্র বাকজটষ্টট 

র্াইক্রকর্র থবথর্কয়াগকক্ ক্াকজ লাথগকয় আকরা হবথশ থর্উ ইয়ক্নবােীর জর্য র্িভর্ েুক াগ তিথর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and%23%3A~%3Atext%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2Cof%2520the%25202023%2520State%2520of&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cvas9okUK%2BW9qzA77qpkWM1odJTllJCAbcZo5xnrdg%3D&reserved=0
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ক্রকব এবং আথর্ হেন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্নর জর্য এই থভশর্কক্ বাস্তকব পথরণি ক্রকি স্থার্ীয় 

হর্িৃবকৃের োকি ক্াজ ক্রকি উন্মখু্।"  

  

গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্ হ াথষি বাকজট প্রস্তাবর্াের্ূক র অকর্ক্গুথলই অভীি থবথর্কয়াগ, 

বযবো ের্ি নর্ এবং দ্রুি বয নর্শীল থশেখ্ািের্ূক র উকেকশয ক্রা অর্যার্য ক্র্ নেূথচর র্াযযকর্ 

থর্উ ইয়ক্ন হেটজকুড় অি ননর্থিক্ েুক াগ ও উদ্ভাবর্ বদৃ্ধি ক্কর চাক্থর ও বযবোর থবক্াকশর জর্য 

2023 হেট অফ দ্য হেকট হ াথষি অি ননর্থিক্ উদ্ভাবর্ পথরক্ের্ার (Economic Innovation 

Plan) োকি েঙ্গথিপূণ ন। এছাড়াও গভর্ নকরর বাকজকট রকয়কছ উচ্চির থশক্ষায় থবথর্কয়াগ এবং 

হেটজকুড় স্থার্ীয় আক্ষ নণের্ূ  উন্নি ক্রকি এক্াথযক্ উকদ্যাগ। হেন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্নর জর্য, 

পথরক্ের্ায় রকয়কছ:  

  

• থেরাথক্উকজ র্িভর্ 15ির্ ওয়াডন েরক্াথর আবাের্ প্রক্কের জর্য 10 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ 

ডলার,  া বহু-বছকরর 12 যাকপর প্রক্েষ্টটর প্রির্ থির্ষ্টট যাকপর থর্র্ নাণকক্ ের্ি নর্ ক্রকব।  

• শ করর কু্ষদ্র হিকক্ র্যযর্ আক্াকরর বযবোের্ূ কক্ আবাের্ থর্র্ নাণ ও পুর্ব নাের্ এবং 

হেই োকি আবােকর্র েীোর থবপদ্ হ্রাকের জর্য হ াগয ষ্টিক্াদ্াকরর চাথ দ্া অথি 

গুরুত্বপূণ ন  াটথি পূরণ ক্রকি ো া য ক্রকি থেরাথক্উজ অি ননর্থিক্ থবক্াশ 

ক্কপ নাকরশর্কক্ (Syracuse Economic Development Corporation) এক্ষ্টট আবথিনি ঋণ 

ি থবল তিথরকি ো া য ক্রার জর্য 5 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার।  

• থেরাথক্উজ থেষ্টটকি অি ননর্থিক্ থবক্াকশর ের্ি নকর্ র্র্র্ীয় আথি নক্ ক্র্ নেূথচর (Flexible 

Finance Program) জর্য 5 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার।  

• থেরাথক্উকজ বাথণকজযর থশক্ষার্থবথশ গির্ ের্ি নকর্ েফল থেরাথক্উজ থশক্ষার্থবথশর জর্য 

পি তিথরর ক্র্ নেূথচষ্টট (Syracuse Build Pathways to Apprenticeship program) 

েম্প্রোথরি ক্রার জর্য এবং ক্াকজ হ কি  ার্বা র্ ক্র্ নেূথচষ্টট (Vehicles to Work 

program) েম্প্রোথরি ক্রার জর্য 1 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার।  

• থেরাথক্উজ োজন  াই-কটক্ ক্যাথরয়ার থিজ ক্র্ নেূথচ (Syracuse Surge High-Tech 

Careers Bridge Program) তিথরর জর্য 1 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার,  া থেরাথক্উকজর 

বাথেোকদ্র হেথর্ক্ন্ডাক্টর ক্যাথরয়ার, eSOL ক্র্ নেূথচের্ূ  এবং আযুথর্ক্ উৎপাদ্র্ 

ক্যাথরয়াকরর জর্য দ্ক্ষিার প্রথশক্ষকণর োকি েং ুক্ত ক্কর থদ্কি ো া য ক্রকব।  

• ওর্ন্ডাগা ক্থর্উথর্ষ্টট ক্কলকজর জর্য 36 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার,  ার র্কযয িাক্কব;   

- হ লি সু্কল (School of Health) েম্প্রোথরি ক্রকি 15 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার।  

- থশক্ষািীকদ্রকক্ হেথর্ক্ন্ডাক্টর ও র্াইকক্রাইকলক্ট্রথর্ক্স থশেখ্াকির জর্য প্রথশক্ষণ 

প্রদ্ার্ ক্রকি এক্ষ্টট 5,000 বগ নফুকটর ISO ক্লাে 5 এবং 6 থক্লর্ রুর্ থর্র্ নাকণর জর্য 5 

থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার।  

- ফথলি প্রকক্ৌশল, ক্াথরগথর এবং ক্র্ীবাথ র্ীর থশক্ষার ক্াকজ বযব াকরর জর্য এক্ষ্টট 

উন্মুক্ত গুদ্ার্ করর জর্য 3 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার।  

- ক্য়র্  কলর (Coyne Hall) এক্ষ্টট শদ্ধক্ত হরকট্রাথফকটর জর্য 2.5 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ 

ডলার।  

- ক্যাম্পােজকুড় এক্াথযক্ উন্নয়র্ক্াকজর জর্য 10.25 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার।  
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• হেকটর হফয়ারগ্রাউন্ড রক্ষণাকবক্ষণ ও প্রকয়াজর্ীয় অবক্ািাকর্া উন্নয়কর্র জর্য 14 

থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার।  

• হেলদ্ধক্রক্ হশারে হেট পাকক্নর (Selkirk Shores State Park) ক্যাম্পগ্রাউকন্ড দ্ুইষ্টট েম্পূণ ন 

র্িভর্ থবশ্রার্ হেশর্ থর্র্ নাণ এবং চলাচকলর উন্নয়র্ক্াকজর জর্য 7 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ 

ডলার।  

• থগ্রর্ হলক্ে হেট পাকক্নর (Green Lakes State Park) উন্নয়কর্র জর্য 5 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ 

ডলার।  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বর্ম্বের (Empire State Development) হপ্রবেম্বডে, প্রধ্ার্ 

বর্ি না ী কর্ নকিনা ও কবর্ের্ার হ াপ র্াইে িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেথর্ক্ন্ডাক্টর থশেখ্াি ও 

এইেব থবথর্কয়াগকক্ আকৃ্ি ক্রার জর্য অকর্ক্গুথল হক্ৌশলী থবথর্কয়াগ ক্করকছ  া হেকটর থগ্রর্ 

CHIPS (Green CHIPS) ক্র্ নেূথচ এবং হফডাকরল CHIPS ও থবজ্ঞার্ আইকর্র (federal CHIPS and 

Science Act) োকি থর্থলি  কয় হেথর্ক্ন্ডাক্টর থশে ইকক্াথেকের্ গির্ ক্রার ের্য়, থবকশষ ক্কর 

হেন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন, অিভলর্ীয় প্রবদৃ্ধি  কি থদ্কব। থর্উ ইয়ক্ন হেকট এই অিযাবশযক্ীয় থশেখ্াি 

থবক্াকশ গভর্ নর হ াক্কলর প্রথিশ্রুথির জর্য আথর্ িার প্রশংো ক্রথছ।"  

  

র্াইক্রম্বর্র বিবিক কর্ নকাম্বের বর্ি না ী ভাইে হপ্রবেম্বডে র্র্ীে ভাষ্টেয়া িম্বলর্, "এই 

প্রক্েষ্টটকক্ অগ্রের ক্রার জর্য র্াইক্রকর্র দ্ল স্থার্ীয় েম্প্রদ্ায় ও েরক্াকরর অংশীদ্ারকদ্র 

োকি এক্কে র্ািপ নাকয় হ ই ক্াজ ক্রকছ িা থর্কয় আর্রা গথব নি। হেথর্ক্ন্ডাক্টর থশেখ্াি এর্র্ 

েুক াগ তিথর ক্রকছ  া এই অঞ্চকলর রূপান্তর শুরু ক্কর থদ্কে। আর্রা আত্মথবশ্বােী হ  হেন্ট্রাল 

থর্উ ইয়কক্ন হশক্ড় স্থাপর্ ক্রা র্াইক্রকর্র জর্য এক্ষ্টট দ্ারুণ থেিান্ত।"  

  

হেম্বের বেম্বর্ের ের্ ডবিউ. র্োবর্য়র্ িম্বলর্, "থগ্রর্ CHIPS থবথযর্ালার অগ্রগথির উপর 

থভথি ক্কর 100 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ ডলাকরর র্াইক্রর্ হেথর্ক্ন্ডাক্টর উৎপাদ্র্ প্রক্েকক্ েকব নাচ্চ 

েফল ক্রকি 50ির্ থেকর্ট হজলার প্রকয়াজর্ীয় র্ার্ব ও বাস্তব অবক্ািাকর্াকি েষ্টিক্ থবথর্কয়াগ 

ক্রার জর্য গভর্ নকরর োকি ে ক াথগিা ক্রা অবযা ি রাখ্কি আথর্ উন্মুখ্। প্রথশক্ষণ 

ক্র্ নেূথচের্ূক র র্াো বদৃ্ধি ক্রকি এবং হেই োকি আর্াকদ্র K-12 সু্কল, ক্থর্উথর্ষ্টট ক্কলজ, এবং 

চার বছকরর ইউথর্ভাথে নষ্টটগুথল হিকক্ ক্র্ীবাথ র্ীর পাইপলাইর্কক্ ের্ি নর্ ক্রার জর্য আর্াকদ্র 

বযাপক্ হেট েংস্থার্ প্রকয়াজর্। প্রণীি বাকজকট হেন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন আযথুর্ক্ উৎপাদ্র্ এবং 

এষ্টট হেকট হ ই  াজার  াজার চাক্থর থর্কয় আেকব িার জর্য অিযাবশযক্ীয় হেট ি থবল হ াগ 

ক্রকি আথর্ গভর্ নর এবং আইর্েভায় আর্ার ে ক্র্ীকদ্র োকি ক্াজ ক্রকি প্রথিশ্রুথিবি।"  

  

হেম্বের বেম্বর্ের রে্াম্বচল হর্ িম্বলর্, "হ ক িভ  র্াইক্রর্ হেন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন এক্ষ্টট হদ্কশর 

শীষ নস্থার্ীয় হেথর্ক্ন্ডাক্টর ক্ারখ্ার্া গির্ ক্রকি এবং  াজার  াজার ক্র্ীকক্ থর্কয়াগ হদ্ওয়ার 

জর্য প্রস্তুি  কে, িাই এলাক্াষ্টটকক্ োশ্রয়ী ও র্ার্েম্পন্ন আবাের্ দ্বারা প্রস্তুি ক্রা এবং হেই 

োকি অঞ্চলষ্টটর বাথেোকদ্র জর্য এক্ষ্টট ভাকলা প্রথিকবশী  কয় উিা থর্দ্ধিি ক্রকি 

হক্াম্পাথর্ষ্টটকক্ প্রকয়াজর্ীয় বযবস্থা প্রদ্ার্ ক্রা আর্াকদ্র জর্য অথি গুরুত্বপূণ ন। র্াইক্রকর্র 

থবক্াকশর োফলয থর্দ্ধিি ক্রকি এই বযাপারগুথলর ের্াযাকর্ এই বছকরর বাকজকট ি থবল হ াগ 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ যর্যবাদ্।"  

  



বেরাবকউম্বের হর্য়র হির্ ওয়ালে িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর দৃ্ঢ় অংশীদ্াথরত্ব থর্কয় 

থেরাথক্উজ প্রবদৃ্ধির এর্র্ এক্ষ্টট ের্কয় প্রকবশ ক্রকি  াকে  া প্রায় এক্ শিকক্ হদ্খ্া  ায়থর্। 

আবাের্, কু্ষদ্র বযবোর থবক্াশ ও চাক্থরর জর্য প্রস্তুিক্রকণর জর্য আজকক্ গভর্ নর হ াক্কলর 

থর্ব না ী বাকজকট হ াথষি ি থবকলর আর্রা প্রশংো ক্রথছ। এইেব খ্াকি থবথর্কয়াগ দ্বারা আর্রা 

থেরাথক্উজ ও হেন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্নর থবক্াশকক্ হটক্েই ক্রা এবং েক্কলর জর্য েুক াগ তিথর 

ক্রা থর্দ্ধিি ক্রকি আর্াকদ্র প্রয়ােকক্ থবে্িৃি ক্রকি পারকবা।"  

  

GO SEMI এিং বর্উ ইয়ম্বকনর বিকাের্ার্ হেবর্কন্ডাক্টর বেল্পখাি  

গভর্ নর হ াক্ল এছাড়াও 2023 হেট অফ দ্য হেকটর ভাষকণর অংশ থ কেকব GO SEMI এর জর্য 

45 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার হ াষণা ক্করকছর্,  া  কলা থর্উ ইয়কক্নর ওর্ন্ডাগা ক্াউথিকি অবথস্থি 

হক্লকি থবকশ্বর েব নব ৃৎ হর্কর্াথর উৎপাদ্র্ ক্ারখ্ার্া গিকর্ র্াইক্রকর্র 100 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার 

থবথর্কয়াগ ক্রার ঐথি াথেক্ হ াষণার অর্ুবিী। থবথর্কয়াগষ্টট হেন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন অঞ্চকল 

আর্ুর্াথর্ক্ 50,000ষ্টট প্রজর্ ষ্টট চাক্থর আর্কব এবং এষ্টট েম্ভব  কয়কছ হফডাকরল CHIPS এবং 

থবজ্ঞার্ আইর্ ও 2022 োকল গভর্ নকরর স্বাক্ষর ক্রা থর্উ ইয়কক্নর থগ্রর্ CHIPS থবথযর্ালার ক্ারকণ। 

র্িভর্ অথফকের হর্িৃত্ব থদ্কব এম্পায়ার হেট হডকভলপকর্ি এবং এখ্াকর্ ক্াজ ক্রকব হেট 

থবভাগ (Department of State), থর্উ ইয়ক্ন হেকটর শদ্ধক্ত গকবষণা ও থবক্াশ ক্িৃনপক্ষ (New York 

State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), শ্রর্ থবভাগ (Department 

of Labor, DOL), পথরব র্ থবভাগ (Department of Transportation, DOT), পথরকবশ েংরক্ষণ 

থবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC), NY CREATES, থর্উ ইয়ক্ন থবদ্ুযৎ 

ক্িৃনপক্ষ, হ ার্ে এবং ক্থর্উথর্ষ্টট থরথর্উয়াল অথফে (Office of Homes and Community 

Renewal, HCR) এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট ইউথর্ভাথে নষ্টটর (State University of New York, SUNY) 

থবকশষজ্ঞরা।  

  

GO SEMI র্াইক্রর্ প্রক্ে বাস্তবায়কর্র প্রয়াকের হর্িৃত্ব থদ্কব এবং এষ্টটকক্ হক্ন্দ্রীভূি ক্রকব; 

হেথর্ক্ন্ডাক্টর থশেখ্াি ও এর েরবরা  হচইর্কক্ আকৃ্ি ক্রকি পথলথে অগ্রের ক্রকব; 

ক্র্ীবাথ র্ীর থবক্াশ এবং েম্প্রদ্াকয় থবথর্কয়াকগর হক্ষকে স্থার্ীয়, হেট, হফডাকরল ও হবেরক্াথর 

অংশীদ্ারকদ্র র্কযয ের্ন্বয় ক্রকব; প্রকয়াজর্ীয় উচ্চ দ্ক্ষিার ক্র্ীবাথ র্ী তিথর, আকৃ্ি ও যকর 

রাখ্ার প্রকচিার হর্িৃত্ব থদ্কব; এবং স্মাটন প্রবদৃ্ধি পথলথের লকক্ষয ের্থন্বি থবক্াশ ের্ি নর্ ক্রকব।  

  

র্াইক্রকর্র হ াষণার অে থক্ছভ থদ্র্ পরই গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্করর্ হ  হেথর্ক্ন্ডাক্টর 

থশেখ্াকি ভযাকু্য়ার্ এবং অযাকবটকর্ি েরঞ্জার্ তিথরকি থবকশ্বর শীষ নস্থার্ীয় এক্ষ্টট থিষ্টটশ থভথিক্ 

হক্াম্পাথর্ এডওয়াডনে ভযাকু্য়ার্ (Edwards Vacuum), দ্ধজকর্থে ক্াউথিকি অবথস্থি ওকয়োর্ ন 

থর্উ ইয়ক্ন থবজ্ঞার্ ও প্র ুদ্ধক্তর আযুথর্ক্ উৎপাদ্র্ পাকক্ন (Western New York Science & 

Technology Advanced Manufacturing Park, STAMP) এক্ষ্টট র্িভর্ 319 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ 

ডলাকরর র্াথক্নর্ ড্ৰাই পাম্প উৎপাদ্র্ ক্ারখ্ার্া থর্র্ নাণ ক্রকব,  া 600ষ্টট প নন্ত চাক্থর তিথর 

ক্রকব। র্াইক্রর্ এবং এডওয়াডনে ভযাকু্য়াকর্র োকি  ওয়া চভ দ্ধক্তেরূ্  আযুথর্ক্ উৎপাদ্র্ হক্ন্দ্র 

ও এক্থবংশ শিাব্দীর চাক্থরর ভূথর্ থ কেকব থর্উ ইয়কক্নর অবস্থার্কক্ পাক্াকপাক্ত ক্রকি ো া য 

ক্রকব।  

  

###  



  

 
আকরা েংবাদ্ পাওয়া  াকব এখ্াকর্ www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এদ্ধক্সথক্উষ্টটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aNrZjnWb3C6kw9kD3X06%2BvGMRY7GIziz%2F0EdDkZ4%2FV0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

