
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ব্রুকবলর্ নর্বভ ইয়াম্বডন  র্োম্বর্াট্রবর্ক্স (NANOTRONICS) হাইম্বেক মোর্ুফ্োকচাবরিং 

হাি ন াষণা কম্বরম্বের্  
  

25,000 িগন ফু্ে বিবেষ্ট হাি উৎপাদর্, গম্বিষণা, উন্নয়র্ এিিং অবফ্ম্বের জর্ে স্থার্ এর মম্বযে 
অন্তভুন ক্ত থাকম্বি  

  
প্রকম্বের জর্ে 11 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করা হম্বি যা 190টি কমনেিংস্থাম্বর্র নযাগার্ 

বদম্বি$  
  

প্রকম্বের একটি উপস্থাপর্া নদখুর্ এখাম্বর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রুকলির্ নর্লভ ইয়ামডন  র্যামর্াট্রলর্ক্স হাইমেক প্রস্তুতকারী হামের 
ন াষণা লিময়মের্, নেখামর্ 11 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লেলর্ময়াগ করা হমে ো এেং 190টি 
কমনসংস্থামর্র সুমোগ ততলর হমে। লর্উ ফ্ল্যাগলিপ মযার্ুফ্যাকচালরং নসন্টারটি ব্রুকলির্ নর্লভ ইয়ামডন র 
150 েেমরর পরুমর্া সামেক জাহাজ ততলরর কারখার্া লহমসমে েযেহৃত ঐলতহালসক ভের্ 20-নত 
অ্েলস্থত হমে। এই প্রকল্পটি একই জায়গায় উৎপাির্ এেং গমেষণা এেং উন্নয়র্মক সমলিত কমরমে, 
নসখামর্ লর্উ ইয়মকন র উৎপাির্ নেত্রমক কীভামে পরু্রজ্জীলেত করা োয় তার র্ীির্কিা লেতরণ 
করমে এেং একই সামে গভর্নর কুওমমা নেমের প্রেুলি োস্তুসংস্থামর্র উমতারতর করমে। উপরন্তু, 
র্যামর্াট্রলর্ক্স লসটি ইউলর্ভালসনটি অ্ে লর্উ ইয়কন  (City University of New York, CUNY)-এর 
নমগার ইভাসন কমিজ (Medgar Evers College)-এর সামে োেন -আপ এর্ওয়াই (START-UP 
NY) নপ্রাগ্রামম চুলিেদ্ধ হময়মে এেং একতােদ্ধ হময় লর্উ ইয়মকন র প্রেুলি ও উৎপাির্ নকমে পরেতী 
প্রজমের নর্তৃত্ব প্রিার্কারী কান্ডারী ততলর করমে।  
  
"লর্উ ইয়কন  একলেংি িতাব্দীর প্রেুলি সংস্থাগুমিা তামির সফ্িতার জর্য প্রময়াজর্ীয় প্রলতভা 
লেকামির সুমোগ প্রিার্ কমর োমক এেং আমরা এম্পায়ার নেমের উদ্ভাের্ী সংস্থাগুমিামক সহায়তা 
করমত নপমর গলেনত", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকল্পটি প্রেুলিগত ভলেষযৎমতর সামে ব্রুকলির্ 
ওয়াোরফ্রমন্টর লিল্প ঐলতহযমক সমৃ্পি কমরমে এেং একটি অ্তযাধুলর্ক উৎপাির্ নকে ততলর করমে 
ো র্তুর্ কমনমেত্র ততলর করমে, লেলর্ময়ামগর পলরলধ ততলর করমে এেং একটি িলিিািী অ্েনর্ীলত 
গম়ে তুিমে।"  
  
"লর্উ ইয়কন  লসটি দ্রুত উদ্ভাের্ ও প্রেলুির আন্তজন ালতক হামে পলরণত হময় উঠমে, আর এমর্ো শুধু 
মযার্হােমর্ই হমে র্া", নলফ্ম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ নহাচুল িম্বলর্। "লর্উ ইয়কন  নেে এর 
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সহায়তায় এেং নরকডন  পলরমাণ নেসরকালর লেলর্ময়ামগর পািাপালি ব্রুকলির্ নর্লভ ইয়াডন  তার সমৃদ্ধ 
লিল্প ইলতহামসর উপর লভলত কমর এেং একুি িতমকর উৎপাির্ এেং লহতকর প্রেুলি পুর্রুজ্জীেমর্র 
জর্য একটি জাতীয় মমডি লহমসমে আত্মপ্রকাি কমরমে। র্যামর্াট্রলর্ক্স সম্প্রসারণ 190টি র্তুর্ কামজর 
নেত্র ততলর করমে এেং সেমচময় গুরুত্বপূণন হমে, CUNY সামে একতােদ্ধ হময় একটি প্রলিেণ 
পাইপিাইর্ অ্ন্তভুন ি কমরমে োর ফ্মি লর্উ ইয়মকন র অ্লধোসীরা প্রকৃতপমে এই অ্েস্থার্গুমিা অ্জন র্ 
করমত ও ধমর রাখমত পারমে। আগামী প্রজমের উদ্ভােক ও নর্তামির স্বাগত জার্ামত আমরা 
উেুখ।"  
  
র্োম্বর্াট্রবর্ক্স-এর বেইও ও েহ-প্রবিষ্ঠািা মোবথউ পেুমোর্ িম্বলর্, "নেমহতু আমরা র্তুমর্র লভলত 
স্থাপর্ করলে, তাই আমরা লিল্প, উদ্ভাের্ নেমত্র লর্উ ইয়কন  এেং ব্রুকলির্ নর্লভ ইয়ামডন র শ্রমমর 
এেং সেমচময় গুরুত্বপূণন নে তারা লেলভন্ন কলমউলর্টিমক ঐকযেদ্ধ কমরমে।"  
  
2010 সামি প্রলতলিত র্যামর্াট্রলর্ক্স উন্নত ইমমলজং লসমেম উৎপাির্ কমর োমত নরােটিক্স, 
অ্পটিকযাি মাইমরামকালপ এেং নমলির্ িালর্নং এেং আটিন লফ্লিয়াি ইমন্টলিমজন্স প্লােফ্মনমক নক সমিয় 
করা হময়মে। এই প্লযােফ্মনগুলি উৎপাির্, কারখার্ার লর্য়ন্ত্রণ এেং গমেষণার জর্য উন্নত উপকরণ, 
ফ্ামনালসউটিকযাি, জীের্ লেজ্ঞার্ এেং মহাকাি লিমল্পs লর্য়ন্ত্রণ প্রলরয়া পুর্রুজ্জীলেত কমর। েতন মামর্ 
ব্রুকলির্ নর্লভ ইয়ামডন র র্তুর্ িযামের একজর্ সিসয, নকলিং ফ্রলন্টয়ার নেকমর্ািলজস এর জর্য 
একটি প্লােফ্মন এেং 500-এর নেলি উমিযািামির জর্য নহাম ততলর কমরমে, এই প্রকল্পটি নর্ৌোলহর্ী 
ইয়ামডন র ঐলতহালসক ভের্ 20-নত সম্প্রসালরত করমে এেং রমেধনমার্ চালহিা অ্র্ুোয়ী কােনরম 
ো়োমত োকমে।  
  
রজাসন পােন র্ারস স্থপলত + িহুমর লডজাইর্ার (Rogers Partners Architects + Urban 
Designers) দ্বারা পলরকলল্পত, র্তুর্ সলুেধার ফ্মি র্যামর্াট্রলর্ক্স কৃলত্রম েলুদ্ধমতা গমেষক, 
কলম্পউোর লেজ্ঞার্ী, রসায়র্লেি এেং পিােনলেিরা উৎপাির্ নেমত্র িে নমকালর্েমির সমে সরাসলর 
কাজ করমত পারমের্, উদ্ভােমর্র উন্নয়মর্র ফ্মি পােন র্ার ইন্ডালিগুমিা কারখার্ায় কামজ অ্েিার্ 
রাখমত পারমে, েমজন যর পলরমাণ কমমে এেং গমেষণা ও উন্নয়র্ নেমক উৎপািমর্র প্রলরয়ার মধযকার 
সময়ো দ্রুততর হমে। এই প্রলতিার্ নর্ৌোলহর্ী ইয়ামডন র এমপ্লয়মমন্ট নসন্টার ও STEAM নসন্টার, 
CUNY, কমর্নি নেক (Cornell Tech), লর্উ ইয়কন  ইউলর্ভালসনটি (New York University) ও 
কিলিয়া ইউলর্ভালসনটি (Columbia University)-সহ লর্উ ইয়মকন র প্রলতিার্গুমিার মাধযমম 
স্থার্ীয়ভামে িীষন নমধােীমির লর্ময়াগ লিমত পারমে। র্যামর্াট্রলর্ক্স-এর পািাপালি নর্লভ ইয়ামডন  হাে-
এর অ্েস্থার্ িাইফ্ সাময়মন্সস, নসলমকন্ডাক্টর, এমরামেস, অ্মোমমাোইি, অ্যালডটিভ মযার্ুফ্যাকচালরং 
এেং নকায়ান্টাম কলম্পউটিং নসক্টমরও পােন র্ার ফ্ামমনর জর্য কামজর জায়গা কমর নিয়।  
  
এম্পায়ার নেে নডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
নপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক নজ. গােন লার িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি ব্রুকলির্ 
নর্লভ ইয়াডন  এর মযার্ুফ্যাকচালরং নহলরমেমজর সম্মার্র্ায় করা এেং লর্উ ইয়মকন র িীষন একামডলমক ও 
প্রেুলি প্রলতভার সদ্বযেহার কমর ো আমামির অ্েনর্ীলতমক এলগময় লর্ময় োমে। আজমকর পােন র্ারিীপ 
ESD অ্গ্রগলতর একটি উিাহরণ ো প্রেুলি ও সুমোমগর জর্য পেততলর করমে।"  
  



 

 

অোম্বেেবল েদেে নজাম্বেফ্ আর. নলন্টল িম্বলর্, "ব্রুকলির্ এর আমরকটি মহার্ নর্তৃস্থার্ীয় প্রেুলি 
আর্ার জর্য গভর্নর কুওমমা এেং নি. গভর্নর নহােুিমক ধর্যোি। নর্ৌোলহর্ীর ইয়াডন  লর্লিতভামে 
র্তুর্, সৃজর্িীি এেং গুরুত্বপূণন প্রেুলির জর্য একটি হাে ো উচ্চ প্রেুলির নেমত্র লর্উ 
ইয়কন োসীমির জর্য চাকলর নেমত্র পলরণত হমে। এই পােন র্ারিীপ এেং এই র্তুর্ স্থার্ স্থার্ীয় 
প্রলতভামক কামজ িালগময় প্রেুলি লিমল্প ব্রুকলির্মক অ্গ্রগণয ভূলমকায় রাখমে ো আমামির সম্প্রিাময়র 
জর্য লহতকর।"  
  
CUNY চোম্বেলর নফ্বলক্স বভ. মোেে রডবরম্বগজ িম্বলম্বের্, "আমরা গভর্নর কুওমমা-নক ধর্যোি 
জার্াই তার োেন -আপ এর উমিযামগর জর্য, ো লেশ্বলেিযািয় এেং আমামির লিোেীমির মেমির 
জর্য সহায়ক। র্যামর্াট্রলর্ক্স এেং CUNY-এর নমগার ইভাসন কমিমজর মমধয এই গুরুত্বপূণন অ্ংিীিালরত্ব 
আমামির লিোেীমির প্রময়াজর্ীয় কমনমেমত্রর অ্লভজ্ঞতা এেং লডলজোি িেতা অ্জন মর্র সুমোগ নিমে 
ো তামিরমক এই 21 িতাব্দীর প্রেুলি-নকলেক অ্েনর্ীলতমত সফ্িতা অ্জন মর্র জর্য প্রময়াজর্।"  
  
ব্রুকবলর্ নর্বভ ইয়াডন  নডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরের্ (Brooklyn Navy Yard Development 
Corporation)-এর নপ্রবেম্বডন্ট-এিিং প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া নডবভড এহম্বরর্িাগন িম্বলর্, "নর্লভ 
ইয়াডন  দ্রুত িহমর নেকসই উৎপাির্ কাজ লফ্লরময় আর্ার জর্য একটি জাতীয় মমডি হময় উঠমে 
এেং র্যামর্াট্রলর্মক্সর মত নকাম্পালর্ নসই কামজর নর্তৃত্ব লিমে। র্যামর্াট্রলর্ক্স হি এমসই ধরমর্র 
উদ্ভাের্ী প্রস্তুতকারমকর লর্খুুঁত উিাহরণ, ো ইয়ামডন  প্রলতিা িাভ করমত পামর, িহুমর উৎপাির্ এেং 
উচ্চ মামর্র কাজ ততলর করার একটি র্তুর্ মমডি লহমসমে উিাহরণ ততলর করমত পামর।"  
  
বফ্োর ব্রাদাম্বেনর পােন র্ার ও NYC REDC এর েহ-েভাপবি উইর্ের্ বফ্োর িম্বলর্, "ব্রুকলির্ 
নর্লভ ইয়াডন মক প্রেুলি এেং উৎপািমর্র মমধয প্রলতিা করমত সহায়তা করমে – ো র্তুর্ প্রেুলি 
লর্মনামণর পািাপালি লর্উ ইয়মকন র জর্য লর্ভন রমোগয আময়র পে ততলর করমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  বজম্বর্াম নেন্টাম্বরর নপ্রবেম্বডন্ট ও বচফ্ অপাম্বরটিিং অবফ্োর এিিং NYC REDC এর েহ-
েভাপবি নচবরল এ. মুর িম্বলর্, "ব্রুকলির্ নেমক ব্রঙ্কস, লর্উ ইয়মকন র প্রেুলি খামত উত্থার্  েমে, 
আর এই প্রকল্পটি ভলেষযৎ েৃলদ্ধমত ডাউর্ নপমমন্ট লহমসমে কাজ করমে। র্যামর্াট্রলর্ক্স তার নেমত্রর 
নর্তৃস্থার্ীয় প্রামন্ত অ্েস্থার্ কমর, স্বাস্থযমসো এেং জীের্ লেজ্ঞার্ গমেষণার জর্য গুরুত্বপূণন সরঞ্জাম 
প্রিার্ কমর-এেং আমরা চাকলরজীেীমির জর্য এই প্রকল্পটি নে নে কমনসংস্থার্ সৃলি করমে এেং অ্র্য 
নকাম্পালর্গুমিা আমামির িহমরর প্রলত আকৃি করমে আমরা তা নিখার আিা করলে।"  
  
র্যামর্াট্রলর্মক্সর সম্প্রসারণ সমেনর্ সম্প্রসারমণ সহায়তা করমত, এম্পায়ার নেে নডমভিপমমন্ট 
2,250,000 মালকন র্ ডিার পেনন্ত উন্নয়র্ একটি কমনেমতা লভলতক মূিধর্ অ্র্ুিার্ প্রিামর্র প্রস্তাে 
নকাম্পালর্টিমক লিময়মে। অ্র্ুিামর্র পুমরা পলরমাণ পাওয়ার জর্য, র্যামর্াট্রলর্ক্সমক তার েতন মার্ 34 
পমির উপমর 190টি চাকলর ততলর করমত হমে এেং প্রকমল্প অ্ন্তত 11 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 
লেলর্ময়াগ করমত হমে। নসই সামে প্রলতিার্টি প্রতযলয়ত সংখযাি ু ও র্ারী মালিকার্াধীর্ েযেসায়ীমির 
সমে অ্র্ুিামর্র অ্ন্তত 30 িতাংি েযয় করমত চায়। লর্উ ইয়কন  লসটি লরলজওর্াি ইমকার্লমক 
নডমভিপমমন্ট কাউলন্সি কতৃন ক প্রকল্পটি সমেনর্ করা হময়লেি।  
  



 

 

উপরন্তু, োেন -আপ এর্ওয়াই নপ্রাগ্রাম, ো লর্উ ইয়কন  নেে জমু়ে উদ্ভাের্ী নকাম্পালর্ এেং 
লেশ্বলেিযািময়র মমধয সহমোলগতামত উৎসালহত কমর, তামত নোগ নিওয়ার জর্য CUNY এর নমগার 
ইভাসন কমিমজর সামে র্যামর্াট্রলর্ক্স অ্ংিীিারীমত্ব েিু হময়মে। এই নপ্রাগ্রামমর মাধযমম, লিোেীমির 
পরামিন প্রিার্, গমেষণা প্রকমল্প সহমোলগতা, কযালরয়ার নসো কমনিািা আময়াজর্, অ্েনপূণন নেতর্মভাগী 
ইন্টার্নিীপ এেং চাকলরমত লিোেীমির নোগিার্ করা এেং নসই সামে STEM এেং মার্লেক িাখার 
লিোর পাঠরম এেং নপ্রাগ্রাম উন্নত করমত র্যামর্াট্রলর্ক্স-এর লর্েনাহীরা নমগার ইভামসনর অ্র্ুষি এেং 
লিোেীমির সামে কাজ করমে। লিোেীরা একটি উিীয়মার্ হাইমেক লিমল্প োস্তে-লেমশ্বর েযেসা এেং 
প্রেুলিগত অ্লভজ্ঞতা িাভ করমে-ো র্যামর্াট্রলর্ক্সসহ লেলভন্ন ভলেষযত নপিার জর্য তামিরমক প্রস্তুত 
করমে।  
  
র্যামর্াট্রলর্মক্সর েগুান্তকারী ধাপ আমস েখর্ ব্রুকলির্ নর্লভ ইয়ামডন  1 লেলিয়র্ মালকন র্ ডিার মূমিযর 
সম্প্রসারণ চিমে, ো লদ্বতীয় লেশ্বেুমদ্ধর নেমক ে়ে। েতন মামর্র এই সম্প্রসারমণর ফ্মি, 2021 এর 
মমধয ইয়ামডন র েতন মার্ 10,000 কাজ নেমক নমাে 20,000 কাজ েৃলদ্ধ পামে, োমত অ্ন্তভুন ি 
োকমে, উল্লি-সমলিত র্কিা ও উৎপাির্ নকাম্পালর্ এেং গ্রাউন্ড-নফ্ল্ার খািয উত্পাির্ োজারমক 
স্থার্ প্রিামর্র জর্য সম্প্রলত সমূ্পণন সংকার করা লেলডং 77; এই ফ্মি উেুি হমত োওয়া একটি 
র্তুর্ সৃজর্িীি অ্লফ্স ভের্ ডক 72 ো রুলডর্ নডমভিপমমন্ট (Rudin Development), নোের্ 
প্রপাটিন জ (Boston Properties) এেং উইওয়াকন  (WeWork) এর ততলর করা; অ্মক্টােমর উেুি 
হমত োওয়া একটি হািকা উৎপাির্ এেং সৃজর্িীি অ্লফ্স সমলিত এডলমরাি’স নরা (Admiral's 
Row), ো নেইর্ার এর্ওয়াইলস (Steiner NYC) এর ততলর করা এেং ওময়গমযার্স 
(Wegmans) এর একটি সুপারমামকন ে; গ্রীর্ মযার্ফু্যাকচালরং নসন্টার (Green Manufacturing 
Center) নেখামর্ লর্উ িযাে স্থালপত হমে; এেং হলিউমডর োইমর েুিরামের সেনেৃহৎ চিলচ্চত্র ও 
নেলিলভির্ নপ্রাডাকির্ েুলডও নেইর্ার (Steiner) এর একটি সম্প্রসালরত েুলডও।  
  
উল্লি উৎপাির্ ভের্গুমিামত 10,000 অ্লতলরি চাকলর সৃলির জর্য ব্রুকলির্ নর্লভ ইয়াডন  সম্প্রলত 
2.5 লেলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্মেনর একটি মাোর প্লযার্ ন াষণা কমরমে, ো আগামী িিকগুলিমত 
ইয়ামডন  নমাে চাকলর সংখযা 30,000-এ লর্ময় োমে। ই পলরকল্পর্াটি ইয়ামডন র মমধয লতর্টি কম 
েযেহৃত উন্নয়র্ স্থার্-নকলেক এেং এমত সেনজর্ীর্ নেত্র ও প্রমেিমোগযতার উন্নলতসহ উিি 
উৎপািমর্র স্থার্সমূমহর সমূ্পণন উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ি রময়মে। নর্লভ ইয়াডন মক স্থার্ীয় কলমউলর্টির সামে 
আমরা সমলিত এেং ইয়াডন টিমক আমরা পেচারী-এেং সাইলিে োন্ধে কমর গম়ে নতািার জর্য উন্নত 
রাস্তা নখাুঁজার পদ্ধলত, আমিাকসজ্জা এেং রাস্তা ততলর পলরকল্পর্ামত লেমেচর্া করা হয়।  
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