
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/21/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

2024 অি নিছম্বরর বর্ি না ী িাম্বেম্বের অংে ব ম্বেম্বি বিড- াডেম্বর্ আঞ্চবলক বিবর্ম্ব াগ 

েম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর আম্বলাকপাত  

  

এই িাম্বেম্বে আিাের্ েংক্রান্ত অিকাঠাম্বিাম্বত অি না ম্বর্র ের্ে 250 বিবল র্ ডলার; 

পবরকল্পর্া ে া তার ের্ে 20 বিবল র্ ডলার অন্তভভ নক্ত রম্ব ম্বছ  

  

পবরি র্ বিভাম্বগর িূলধর্ী প্রকল্পগুম্বলার ের্ে 240 বিবল র্ ডলার এিং স্থার্ী  

েড়কগুম্বলা হিরািম্বতর ের্ে 27 বিবল র্ ডলার এর িম্বধে অন্তভভ নক্ত রম্ব ম্বছ  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ তার 2024 অি নবছররর থর্ব না ী বারজরের অংশ থ রেরব থর্উ ইয়রক্নর 

থিড  াডের্ অঞ্চরল ক্ি নেংস্থার্ বৃদ্ধি ক্রা এবং অি নর্ীথত েিৃি ক্রার জর্য গুরুত্বপূর্ ন 

প্রস্তাবগুরলা েম্পরক্ন থবস্তাথরত তিয হ াষর্া ক্রররছর্। 2023 োরলর হেে অব দ্যা হেে 

হ াষর্ার েরে েেথত রক্ষা ক্রর, এই বারজরে এই অঞ্চরল আবাের্ েরবরা  বৃদ্ধি ক্রা এবং 

অি ননর্থতক্ েুর াগ-েুথবধা ও উদ্ভাবর্ বৃদ্ধি ক্রার জর্য এক্টে বৃ ৎ থবথর্রয়াগ অন্তভভ নক্ত ররয়রছ।  

  

"থিড- াডের্ অঞ্চরল আবাের্, থশক্ষা, ও অবক্াঠারিা খারত এেব উরেখর াগয থবথর্রয়াগ স্থার্ীয় 

ক্থিউথর্টে ও অি নর্ীথতরক্ েিৃি ক্রার জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ন," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর 

হ াকল। "এই অঞ্চলটে  ারত থর্রাপদ্, োশ্রয়ী, এবং ভথবষযরতর চ্যারলঞ্জগুরলা হিাক্ারবলা ক্রার 

িরতা শদ্ধক্তশালী  রয় উরঠ তা থর্দ্ধিত ক্ররত ইরতািরধয চ্লিার্ প্ররচ্ষ্টাগুরলার োরি এই ত থবল 

হ াগ  রে এবং ভথবষযত প্রজন্মগুরলার জর্য আররা েিৃি থিড- াডের্ অঞ্চল গরে তভলরছ।"  

  

আজ গভর্ নর হ াক্রলর হ াষর্া ক্রা ক্রয়ক্টে বারজে প্রস্তাব উচ্চ-েিৃিশীল থশল্পগুরলারক্ লক্ষয 

ক্রর োরগ নেকৃ্ত থবথর্রয়াগ, বযবোথয়ক্ ে ায়তা এবং অর্যার্য ক্ি নেূথচ্র িাধযরি থর্উ ইয়ক্ন 

হেেজরুে অি ননর্থতক্ েুর াগ-েুথবধা ও উদ্ভাবর্ েম্প্রোরর্ ক্রার িাধযরি ক্ি নেংস্থার্ ও বযবো 

প্রথতষ্ঠার্ বৃদ্ধির জর্য 2023 োরলর হেে অব দ্যা হেে ভাষরর্ হ াষর্া ক্রা অি ননর্থতক্ উদ্ভাবর্ 

পথরক্ল্পর্ার োরি েেথতপূর্ ন। গভর্ নররর বারজরে হেেজরুে উচ্চ থশক্ষায় থবথর্রয়াগ ক্রার এবং 

স্থার্ীয় আক্ষ নর্গুরলা উন্নত ক্রার ক্রয়ক্টে উরদ্যাগ অন্তভভ নক্ত ররয়রছ। থিড- াডের্ অঞ্চরলর 

জর্য এই পথরক্ল্পর্ার িরধয ররয়রছ:  

  

- থিড- াডের্ ভযাথল অঞ্চরলর জর্য 3.6 থবথলয়র্ ডলাররর সু্কল ে ায়তা  

- ফাউরেশর্ ে ায়তা 451.5 থিথলয়র্ ডলার বৃদ্ধি ক্রা  
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- আরেয়াস্ত্র েংক্রান্ত েথ ংেতা ক্িারর্ার জর্য 337 থিথলয়র্ ডলাররর পথরক্ল্পর্া  

- 250 থিথলয়র্ ডলাররর আবাের্ অবক্াঠারিা ত থবল এবং পথরক্ল্পর্া ে ায়তার জর্য 20 

থিথলয়র্ ডলার  

-DOT-এর িূলধর্ী প্রক্ল্পগুরলার জর্য 240 থিথলয়র্ ডলার,  ার িরধয ররয়রছ:  

- হেতভ  হিরািত/প্রথতস্থাপরর্র জর্য 51 থিথলয়র্ ডলার  

- থক্ংেেরর্ উেনে থিে থিরজর জর্য 45 থিথলয়র্ ডলার  

- র্তভর্ রুে 17 রয্ারম্পর জর্য 30 থিথলয়র্ ডলার  

- হবয়ার িাউরের্ হেে পারক্নর জর্য 60 থিথলয়র্ ডলার  

- আেদ্ধক্ত েংক্রান্ত পথররষবার অি নায়রর্র জর্য 57 থিথলয়র্ ডলার  

- GO SEMI: গভর্ নে ন অথফে অব হেথিক্োক্টর এক্সপযার্শর্, িযারর্জরিে, এে ইথেরেশর্ 

(Governor's Office of Semiconductor Expansion, Management, and Integration)-এর 

জর্য 45 থিথলয়র্ ডলার,  া আপরেে থর্উ ইয়ক্ন জরুে হেথিক্োক্টর উৎপাদ্র্ থশরল্পর 

েম্প্রোররর্ ে ায়তা ক্ররব।  

- স্থার্ীয় েেক্গুরলা হিরািরতর জর্য 27 থিথলয়র্ ডলার  

- হবরলয়াথর িাউরেরর্র জর্য 14.8 থিথলয়র্ ডলার  

- হভরেরার্ থপয়ার-েভ-থপয়ার পথররষবার জর্য 1.3 থিথলয়র্ ডলার  

- আরশপারশর এলাক্া ও োিীর্ েংরক্ষর্ ক্ি নেূথচ্র জর্য 1.5 থিথলয়র্ ডলার  

  

এম্পা ার হেে হডম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development) হপ্রবেম্বডে, CEO ও 

কবিের্ার হ াপ র্াইে িম্বলর্, "আইক্থর্ক্ প্রাকৃ্থতক্ হেৌন্দর নর টঠক্ার্া এবং থশক্ষা ও 

উদ্ভাবরর্র হক্ষরে শীষ ন-প নারয়র এক্টে  াব থ রেরব থিড- াডের্ অঞ্চল োম্প্রথতক্ 

বছরগুরলারত ক্রিবধ নিার্ েংখযক্ দ্শ নর্ািী ও র্তভর্ অথধবােীরদ্ররক্ আকৃ্ষ্ট ক্ররছ। গভর্ নর 

হ াক্রলর থর্ব না ী বারজে বােথত আবাের্, অবক্াঠারিা, ও অি ননর্থতক্ েুর াগ-েুথবধার জর্য 

হক্ৌশলগত থবথর্রয়ারগর প্ররয়াজর্ স্বীক্ার ক্ররছ, হ  থবথর্রয়াগ এই অঞ্চরলর দ্ী নরিয়াদ্ী প্রবৃদ্ধি 

অজনরর্ ে ায়তা ক্ররব এবং তা থর্দ্ধিত ক্ররব।"  
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