
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 24তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: বেম্বের 
স্টর্তৃত্বস্থার্ীয় উচ্চ প্রযুবির স্টকাম্পাবর্গুবল 700-র স্টিবে কাজ ততবর করম্বি রম্বেোম্বর এিং 
রম্বেোম্বরর েহরতবলর ইম্বর্াম্বভের্ স্টজাম্বর্র (DOWNTOWN INNOVATION ZONE) কাম্বে  

  
ক্লাউড মোম্বর্জম্বমন্ট প্লাটফমন স্টকাম্পাবর্ ক্লাউডম্বেকর (CloudCheckr), কবমউবর্ম্বকের্ হাডন ওয়োর 
মোর্ুফোকোবরং স্টেোবলে মাম্বোডর্ (Mastodon), এিং স্টযাগাম্বযাগ সফটওয়োর স্টডম্বভলপম্বমন্ট 

স্টকাম্পাবর্ কোম্বলম্বরা (Calero) রম্বেোর েহম্বর তাম্বদ্র কাযনকলাপ িৃবি করম্বি  
  

কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক িাড়াম্বত এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত স্টকৌেল - 
"বফঙ্গার স্টলকস ফম্বরায়াডন " (Finger Lakes Forward)-স্টক আম্বরা সহায়তা প্রদ্ার্ কম্বর এই 

বিবর্ম্বয়াগ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেট কমনসূচীর 24তম প্রস্তামের 
কথা স্ট াষণা কমরমের্, যার মমযয রম়েমে রমচোর শহমরর ততর্টি তশল্প-অ্গ্রণী উচ্চ প্রযুতি সংস্থার 
প্রসারণ যা তফঙ্গার স্টেকমসর আঞ্চতেক অ্থনর্ীততমক আরও েৃতি করমে রমচোমরর ডাউর্টাউর্ 
ইমর্ামভশর্ স্টজামর্ এেং তার চাতরপামশ উচ্চ প্রযতুির োস্তুতন্ত্রমক েৃতি করার জর্য গভর্নমরর অ্েযাহত 
প্রততশ্রুততর অ্ংশ তহমসমে। ক্লাউড মযামর্জমমন্ট প্লাটফমন স্টকাম্পাতর্ ক্লাডমচকর, রমচোর শহমরর 
ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ স্টজামর্ তামদ্র প্রযার্ কাযনাে়ে সম্প্রসারণ করমত প্রস্তুত, 397টি পযনন্ত র্তুর্ 
ভাে স্টেতমর্র, উচ্চ প্রযতুির চাকতর তততর করার প্রততশ্রুতত সহ। কতমউতর্মকশর্ হাডন ও়েযার 
মযার্ুফযাকচাতরং তেমশষজ্ঞ মামোডর্ তডজাইর্ সাইন্স পাকন ওম়েমত একটি 34,000 েগন ফুমটর স্থামর্ 
সমর এমসমে, 235টি পযনন্ত র্তুর্ চাকতরর প্রততশ্রুতত সহ। উপরন্তু, কযােমরা সফ্টও়েযার 
উমেখমযাগযভামে তার কাযনকোপ েৃতি করমে এেং আগামী পাাঁচ েের যমর 100টি পযনন্ত র্তুর্ 
চাকতর তততর করমে রমচোর শহমর।  
  
"রমচোর এই অ্ঞ্চমের তকেু উদ্ভাের্ী প্রযুতি সংস্থার আোসস্থে তহমসমে দ্রুত সুর্াম অ্জন র্ করমে, 
যার জর্য আংতশকভামে রাষ্ট্রী়ে তেতর্ম়োগ এেং অ্থননর্ততক উন্ন়েমর্র প্রতত আমামদ্র স্থার্ী়েভামে 
চাতেত পদ্মেপমক যর্যোদ্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্ঞ্চমে সম্প্রসারণ করার জর্য এই 
স্টকাম্পাতর্গুমোর তেতর্ম়োগ র্তুর্, ভাে স্টেতমর্র চাকরী তততর করমে এেং সে তীর তফঙ্গার স্টেকস 
অ্ঞ্চমের জর্য সঠিক তদ্ক তর্মদ্নশ কমর চমেমে তা তর্তিত করমত সাহাযয করমে।"  



 

 

  
ক্লাউডমচকর, েৃহৎ উমদ্যাগ, পতরচাতেত পতরমষো প্রদ্ার্কারী এেং পােতেক স্টসক্টরমক একটি 
সফটও়েযার-অ্যাজ-এ-সাতভন স প্লযাটফমন দ্বারা পতরমষো প্রদ্ার্ কমর যা সেমচম়ে জটিে ক্লাউড 
পতরকাঠামমামক সহজভামে পতরচাের্া করমত এেং দ্রুত ফোফে সহও তর্রাপদ্ করমত সাহাযয কমর। 
অ্যামাজর্ ওম়েে সাতভন মসস (Amazon Web Services), মাইমরাসফট অ্যাতজওর (Microsoft 
Azure), গুগে ক্লাউমডর (Google Cloud) মমতা েৃহত্তম পােতেক ক্লাউড পতরমষো প্রদ্ার্কারীমদ্র 
সামথ অ্ংশীদ্াতরত্ব কমর। সদ্র তেল্ডাউমটর জর্য খরচ 6,700,000 মাতকন র্ ডোর হমত পামর েমে 
আশা করা হ়ে।  
  
এম্পা়োর স্টেট স্টডমভেপমমন্ট (Empire State Development, ESD) কাজ সৃতির প্রততশ্রুততর 
তেতর্মম়ে এমেেতসওর জে টযাে স্টরতডট স্টপ্রাগ্রামমর (Excelsior Jobs Tax Credit Program) 
মাযযমম 8 তমতে়ের্ মাতকন র্ ডোর পযনন্ত অ্থন প্রদ্ার্ কমর ক্লাউডমচকরমক তার সম্প্রসারণ পতরকল্পর্া়ে 
সহা়েতা করমে। ক্লাডমচকর 2025 গ্রীমের স্টকামর্া সম়ে সম্প্রসারণ সম্পন্ন করমত পারমে েমে আশা 
কমর। মর্মরা কাউতন্ট এেং েৃহত্তর স্টরামচোর এন্টারপ্রাইজও (Greater Rochester Enterprise, 
GRE) এই প্রকমল্প সহমযাতগতা কমরমে।  
  
মামোডর্ তডজাইমর্র প্রাথতমক গ্রাহক মাতকন র্ যিুরামষ্ট্রর প্রততরো তেভাগ (United States 
Department of Defense)। 2013 সামে প্রতততিত, মামোডর্ তডজাইর্ দ্রুত র্কশা এেং েতেি 
তসগ্নােস ইমন্টতেমজন্স ও স্টযাগামযামগর পণয ও সতেউশর্ তর্মনাণ কমর। 2019 সামের স্টফব্রু়োতরমত, 
মামোডর্ তডজাইমে CACI ইন্টার্নযাশার্াে (CACI International) অ্তযগ্রহণ কমর, যারা একজর্ 
প্রততরো ঠিকাদ্ার যামদ্র স্টফতসতেটিগুতে ভাতজন তর়্ো এেং স্টলাতরডা়ে অ্েতস্থত। CACI জাতী়ে 
তর্রাপত্তা তমশমর্র সমথনমর্ তথয সংরান্ত সতেউশর্ ও স্টসো প্রদ্ার্ কমর এেং স্টেৌতিক, প্রততরো 
এেং স্টফডামরে স্টেসামতরক গ্রাহকমদ্র জর্য সরকাতর রূপান্তমরর স্টেমে সহা়েতার জর্য পতরমষো প্রদ্ার্ 
কমর।  
  
মামোডর্ তডজাইমর্র অ্র্যে অ্েস্থার্ এেং েৃতির জর্য এম্পা়োর স্টেট স্টডমভেপমমন্ট কমনসংস্থার্ 
সৃতির প্রততশ্রুততর তেতর্মম়ে এমেেতসওর জেস স্টপ্রাগ্রামমর (Excelsior Jobs Program) মাযযমম 3 
তমতে়ের্ মাতকন র্ ডোর পযনন্ত কর স্টরতডট প্রদ্ার্ করমে। রমচোর শহর, মর্মরা কাউতন্ট এেং 
স্টগ্রটার রমচোর এন্টারপ্রাইজও (Greater Rochester Enterprise, GRE) এই প্রকমল্প সহমযাতগতা 
কমরমে। অ্েস্থার্ পতরেতন র্ ও সম্প্রসারমণর জর্য স্টমাট খরচ রাখা হম়েমে 4.755 তমতে়ের্ মাতকন র্ 
ডোমর।  
  
2013 সামে কযামেমরা প্রতততিত হ়ে এেং 2019 সামের তডমসম্বমর আতরমজার্ার তফতর্মে প্রযার্ দ্প্তর 
থাকা MDSL এর সামথ মাজন  কমর। প্রততিার্টি তার সে স্টচম়ে েড় অ্পামরটিং স্টফতসতেটি 
রেণামেেণ কমর রমচোর তর্উ ই়েমকন  এেং আটোন্টা, GA, ইউর্াইমটড তকংডম, হংকং, ফ্রান্স 
এেং স্টর্দ্ারেযান্ডমস তামদ্র অ্তফস অ্েতস্থত। স্টযাগামযামগর সফটও়েযার স্টডমভেপমমন্ট স্টকাম্পাতর্টি 
শহমরর প্রাণেন্ত শহরততের এোকার কাোকাতে থাকার প্রমচিা়ে 1040 ইউতর্ভাতসনটি অ্যাতভতর্উমত 
অ্েতস্থত একটি ভেমর্ তার েযেসা সম্প্রসারণ করমে যা অ্তযন্ত দ্ে স্টমযার পুমের কারমণ অ্তযন্ত 



 

 

সফে স্টকাম্পাতর্গুতেমক আকৃি করমে। সারা তেশ্ব জমুড় গ্রাহকমদ্র পতরমষো প্রদ্ার্ কমর, এই প্রযুতি 
সংস্থা তামদ্র উন্নত সফ্টও়েযার এেং পতরমষোর সংতমশ্রমণ স্টটতেকম, গততশীেতা এেং ক্লাউড সহ 
স্টযাগামযাগ স্টসোর পণূন সম্ভার পতরচাের্া করমত উমদ্যাগগুতেমক সাহাযয কমর ।  
  
এই প্রকল্পটি সমথনর্ করার জর্য, ESD চাকরী তততরর প্রততশ্রুততর তেতর্মম়ে এমেেতসওর জে 
স্টপ্রাগ্রামমর (Excelsior Jobs Program) মাযযমম 1 তমতে়ের্ মাতকন র্ ডোর পযনন্ত প্রদ্ার্ করমে। 
প্রকমল্পর স্টমাট খরচ 3 তমতে়ের্ মাতকন র্ ডোর রাখা হম়েমে। স্টকাম্পাতর্টি আশা করমে, 2020-এর 
প্রথম স্টকা়োটন ামর র্তুর্ অ্েস্থামর্ কাযনরম পতরচাের্া করমে।  
  
শহরততের রমচোর এখর্ পুর্জন মের মমযয তদ্ম়ে চমেমে। রমচোর ডাউর্টাউর্ স্টডমভেপমমন্ট 
কমপনামরশমর্র (Rochester Downtown Development Corporation) মমত, তর্তদ্নি এোকাটি 
ইমর্ামভশর্ স্টজার্ র্ামম পতরতচত, এেং এটি 195টি েযেসার আোসস্থে যা শহমরর তেেতন র্শীে 
শহরততে এোকামক সমথনর্ করার জর্য কাজ করমে। 2018-এর স্টফব্রু়োতরমত গভর্নর কুওমমার 
প্রথম স্ট াষণাকরা েযাপক "ROC তদ্ তরভারওম়ে" উমদ্যামগর মাযযমম স্টসই গততমেগ আমরাস্টেশী উদ্দীতপত 
হম়েমে। 13টি তর্েনাতচত স্টফজ ও়োর্ প্রকল্প, যার অ্থনা়ের্ করা হম়েমে 50 তমতে়ের্ মাতকন র্ ডোমরর 
তফঙ্গার স্টেকস ফমরা়োডন  আপমেট তরভাইটাোইমজশর্ ইতর্তশম়েটিভ (Finger Lakes Forward 
Upstate Revitalization Initiative) গ্রান্ট দ্বারা, যার উমদ্দশয তেে স্টজমর্তস র্দ্ীর চারপামশর 
এোকা়ে তেপ্লে আর্া এেং রমচোমরর জে সতন্নতহত এোকার সম্ভাের্ামক উদ্ঘাটিত করা।  
  
ক্লাউডমচকর সম্পতকন ত অ্তততরি তমথযর জর্য এখামর্ তক্লক করুর্।  
  
CACI ইন্টারর্যাশর্াে এেং মামোডর্ তডজাইর্ সংরান্ত আমরা তমথযর জর্য তক্লক করুর্ এখামর্।  
  
কযামেমরা সফটওম়ের সম্পমকন  আরও তমথযর জর্য তক্লক করুর্ এখামর্।  
  
বফঙ্গার স্টলকস এর অগ্রগবত ত্বরাবিতকরণ  
আজমকর স্ট াষণা "তফঙ্গার স্টেকস এর অ্গ্রগতত ত্বরাতিতকরণ" এর সমূ্পরক, যা শতিশােী 
অ্থননর্ততক প্রেৃতি ও কতমউতর্টি তেকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমতিত রূপমরখা। স্টেট এ অ্ঞ্চমে 
2012 সাে স্টথমক এই পতরকল্পর্ার জর্য েতুর়্োদ্ী কামজর তপেমর্ ইমতামমযযই 6.1 তেতে়েমর্র স্টেতশ 
মাতকন র্ ডোর তেতর্ম়োগ কমরমে - ফমটাতর্ে, কৃতষ ও খাদ্য উৎপাদ্র্ এেং আযুতর্ক তর্মনাণ কামযনর 
মমতা মূে তশল্প এই তেতর্ম়োমগ অ্ন্তভুন ি। েতন মামর্, মহামন্দার (Great Recession) পর স্টথমক 
স্টেকারত্ব কমম সেমচম়ে তর্ম্ন পযনাম়ে রম়েমে; েযতিগত ও কমপনামরট আ়েকর কমমমে এেং েযেসা 
প্রততিার্গুতে তেকাশ ও তেতর্ম়োমগর জর্য স্টরামচোর, োটাতভ়ো এেং কার্ার্ডাইগু়োর মমতা জা়েগা 
স্টেমে তর্মে।  
  
েতন মামর্, উত্তরাঞ্চমের পুর্রুজ্জীতেততকরণ উমদ্যামগর মাযযমম অ্ঞ্চেটি 500 তমতে়ের্ মাতকন র্ ডোমরর 
অ্ঙ্গরামজযর তেতর্ম়োগসহ তফঙ্গার স্টেকস এর অ্গ্রগতত ত্বরাতিত করমে যা গভর্নর কুওমমা তডমসম্বর 
2015-এ স্ট াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 তমতে়ের্ মাতকন র্ ডোমরর তেতর্ম়োগ স্টেসরকাতর 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-projects-transformative-roc-riverway-initiative-downtown-rochester
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6be922de-37681a25-6bebdbeb-000babd9f8b3-d2600d71298be7d3&q=1&e=58bfe2e6-2867-425b-ad5f-34937660c17f&u=https%3A%2F%2Fcloudcheckr.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fad40aa8-a6553253-fad6f39d-000babd9f8b3-c6d75317112a0100&q=1&e=58bfe2e6-2867-425b-ad5f-34937660c17f&u=https%3A%2F%2Fwww.caci.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b36287a5-efe3bf5e-b3607e90-000babd9f8b3-1d223f327edf082c&q=1&e=58bfe2e6-2867-425b-ad5f-34937660c17f&u=https%3A%2F%2Fwww.calero.com%2F


 

 

খামতর েযেসা়েীমদ্র 2.5 তেতে়ের্ মাতকন র্ ডোমররও স্টেতশ তেতর্ম়োগ করার জর্য উদ্দীপর্া স্টদ্মে - 
এেং অ্ঞ্চমের দ্াতখেকৃত পতরকল্পর্া অ্র্যুা়েী আশা করা হমে স্টয 8,200 এর স্টেতশ র্তুর্ 
কমনসংস্থার্ সৃতি হমে। আরও তথয পাও়ো যামে এখামর্।  
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