
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর গ্রা-বর্উইয়কন  খাদ্ে এিং কৃবি িেিসা প্রবিম্ব াবগিার বিিীয় দ্ফার 
জর্ে 20 জর্ চূড়ান্ত প্রবিম্ব াগী বর্িনাচম্বর্র গ্ ািণা করম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
27টি গ্দ্ম্বের 260টিরও গ্িবে স্টার্ন আপ উদ্ভাির্ী গ্মন্টবরং গ্প্রারাম্বম প্রবিিবিিা করার জর্ে 

আম্বিদ্র্ কম্বরম্বে  
  
খাদ্ে ও কৃবি বেম্বের এই প্রবিম্ব াবগিায় কবমউবর্টিম্বক পরু্রুজ্জীবিিকরণ ও অর্নর্ীবির বিকাম্বের 
লম্বে বিসৃ্তি আঞ্চবলক গ্কৌেল, আপম্বস্টর্ বরভাইর্ালাইম্বজের্ উম্বদ্োম্বগর মাধ্েম্বম অর্নায়র্ করা 

হম্বয়ম্বে - CNY রাইবজং, বফঙ্গার গ্লকস ফরওয়াডন , এিং সাউদ্ার্ন র্ায়ার গ্সাবরং  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম কুয ়োযম়ো আজ মধ্য নর্উ ই র্ন , নিঙ্গ়োর লের্ এবং দনিণ টি ়োর অঞ্চযের 
উদী ম়োর্ এর্টি খ়োদয উদ্ভ়োবর্ী ও রৃ্নি প্রযনুি বযবস়োর চ্য়োযেঞ্জ লর়ো-নর্উ ই র্ন  (Grow-NY) এর 
নিতী  র়োউযে অংশরহযণর জর্য নর্বন়োনচ্ত 20 জর্ চূ্ড়োন্ত প্রনতযয়োগীযদর র়্োম ল ়োিণ়ো র্যরর্। এই 
উযদয়োযগর অংশ নহযসযব আযবদর্ র্র়ো 260টিরও লবনশ স্ট়োর্ন আযের এর্টি লিত্র লেযর্ ি়োইর়্োনেস্টযদর 
লবযে লর্ও ়ো হয যে। লর়ো-নর্উই র্ন  এর অঞ্চযের মযধ্য রয যে 22টি র়্োউনির নবসৃ্তত এে়োর়্ো য়োর 
অন্তভুন ি আেযস্টর্ নর্উ ই যর্ন র খ়োম়োর সম্প্রদ়ো , এবং ত়োর স়োযে লর়োযচ্স্ট়োর, স়োইর়োনর্উজ, ইে়োর়্ো 
এবং নবংহয়োমর্র্ সহ লবশ র্য র্টি প্রধ়্োর্ র্গর লর্ন্দ্র। র্যর্নে নবশ্বনবদয়োেয র আঞ্চনের্ অেননর্নতর্ 
অরগনত লর্ন্দ্র (Cornell University's Center for Regional Economic Advancement) এই 
প্রনতযয়োনগত়ো েনরচ়্োের়্ো র্রযে এবং নর্উ ই র্ন  র়োজয নতর্টি অঞ্চযের স়োযে সংযুি গভর্নযরর 
আেযস্টর্ েুর্রুজ্জীবর্ উযদয়োযগর (Upstate Revitalization Initiative) ম়োধ্যযম লর়ো-নর্উ ই র্ন  
(Grow-NY) প্রনতযয়োনগত়োর জর্য তহনবে প্রদ়োর্ র্রযে – লসন্ট্র়োে নর্উ ই র্ন  র়োইনজং (CNY 
Rising), নিঙ্গ়োর লের্স িরও ়োর্ন  (Finger Lakes Forward) এবং স়োউদ়োর্ন টি ়োর লস়োনরং 
(Southern Tier Soaring)।  
  
"নর্উ ই র্ন  লস্টর্ আম়োযদর নবশ্বনবখয়োত খ়োদয এবং রৃ্নি নশল্পযর্ সমেনর্ র্রযত 
প্রনতশ্রুনতবদ্ধ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আযর়ো এর্ব়োর লর়ো-নর্উ ই র্ন  প্রনতযয়োনগত়ো এর্দে 
ববনচ্ত্রযম , উদ্ভ়োবর্ী সংনিষ্ট উযদয়োি়োযদর আরৃ্ষ্ট র্যরযে য়োর়ো নর্উ ই যর্ন র নবশ্বখয়োত খ়োদয ও রৃ্নি 
নশল্পযর্ আরও রূে়োন্তর র্র়োর র্তুর্ উে়ো  সন্ধ়োর্ র্র়োর জর্য মযর়্োনর্যবশ র্রযত প্রস্তুত। লর়ো-নর্উ 
ই র্ন  এর মযত়ো েিযনিত প্রযচ্ষ্ট়োর ম়োধ্যযম আমর়ো এই আঞ্চনের্ অেনর্ীনতযর্ শনিশ়োেী র্রযত 
ে়োর্ব, র়োজযবয়োেী প্রবৃনদ্ধযর্ উৎস়োনহত র্রব যখর্ আমর়ো আযর়ো ভ়োযে়ো ভ়োযব গযড লত়োে়োর জর্য 
র়্োজ র্রনে।"  



 

 

  
"নর্উ ই যর্ন র রৃ্নি অেনর্ীনত আম়োযদর খ়োম়োর ও ি়োর্ী  েযণয বনধ্নত নবনর্য ়োগ নর্য  লবযড 
চ্যেযে," গ্লফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবর্ গ্হাচুল িম্বলর্। "লর়ো-নর্উ ই র্ন  প্রনতযয়োনগত়োর প্রেম র়োউে 
সিে হয যে, এবং এই নশল্পযর্ আযর়ো শনিশ়োেী র্রযত এই র়োউে দইু এর নির়্োনেস্টযদর লয 
সম্ভ়োবর়্ো রয যে ত়ো সম্পযর্ন  আমর়ো উদ্দীপ্ত। এই সংি়োগুযে়ো লর্র্সইত়োযর্ রূে়োন্তর এবং নর্উ 
ই র্ন ব়োসীর স্ব়োিয ও সুিত়োর উন্ননত  র়্োযর়্োর ম়োধ্যযম এই নশযল্পর ববপ্লনবর্ েনরবতন র্  র়্োযর়্োর 
ধ়্োরণ়ো এবং েনরর্ল্পর়্ো বতনর র্রযে। প্রনতযয়োনগত়োর চূ্ড়োন্ত প্রনতযয়োগী ও নবজ ী সব়োইযর্ আনম 
অনভর্ন্দর্ জ়োর়্োই এবং নর্উ ই যর্ন  এই উদ্ভ়োবর্ী লর়্োম্প়োনর্গুযে়োর বৃনদ্ধ ও স়োিেযে়োভ র্রযত 
সহ়ো ত়ো প্রদ়োযর্র প্রতীি়ো  ে়োর্ে়োম।"  
  
আযজন নির়্ো, জ়োমন়োনর্ এবং ইজর়োয ে সহ 27টি লদশ লেযর্ সব নমনেয  264টি স্ট়োর্ন আে আযবদর্ 
র্যরযে। ম়োনর্ন র্ যিুর়োযে, 26টি র়োযজযর প্রনতনর্নধ্ত্ব র্র়ো হ , নর্উ ই র্ন  লেযর্ 98টি এনন্ট্র সহ। 
29 শত়োংশ আযবদর্র়্োরীর মযধ্য নেযের্ এর্জর্ মনহে়ো প্রনতষ্ঠ়োত়ো এবং 32 শত়োংযশর মযধ্য নেযের্ 
এর্জর্ সংখয়োে ু লগ়োষ্ঠীর প্রনতষ্ঠ়োত়ো। 20 জর্ নর্বন়োনচ্ত ি়োইর়্োনেস্ট এই র্যভম্বযর লর়ো-নর্উ ই র্ন  
িুর্ এে এনজ স়োনমযর্ (Food and Ag Summit) ত়োযদর বযবস়োর েনরর্ল্পর়্ো বযি র্রযবর্। 
লর়ো-নর্উ ই র্ন  স়োতজর্ নবজ ীযর্ লম়োর্ 3 নমনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োর েরুস্ক়োর প্রদ়োর্ র্রযব। এর মযধ্য 
রয যে 1 নমনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযরর শীিন েুরস্ক়োর, দ'ুটি 500,000 ম়োনর্ন র্ র্ে়োযরর েুরস্ক়োর এবং 
চ়্োরটি 250,000 ম়োনর্ন র্ র্ে়োযরর েুরস্ক়োর। নবজ ীযর্ র্মনসংি়োর্ বৃনদ্ধ এবং ি়োর্ী  নশল্প 
অংশীদ়োরযদর স়োযে সংযিু হও ়োর ম়োধ্যযম লর়ো-NY অঞ্চযে এর্টি ইনতব়োচ্র্ অেননর্নতর্ প্রভ়োব 
নবস্ত়োর র্রযত হযব।  
  
বর্িনাবচি 20 জর্ চূড়ান্ত প্রবিম্ব াগীম্বদ্র মম্বধ্ে রম্বয়ম্বে:  

• এগযেস (AgTrace),  লল়োনর ়োযর়্োযে়োনেস, ব্র়োনজে - এর্টি অর্ুসন্ধ়োর্যয়োগযত়োর সম়োধ়্োর্ প্রদ়োর্ 
র্যর য়ো লস্টর্যহ়োল্ড়োরযদর সংযুি র্র়োর স়োযে রৃ্নি তেয অন্তভুন ি র্যর এবং লর্র়্ো 
র্য়োেচ়্োর, লস্ট়োর এবং প্রনি ়ো র্যর  

• আরেয়োর্ (ARPAC), লে়োযতন ়ো আযেযর়ো, ব্র়োনজে - ভ়োরী উযত়োের্র়্োরী লর়োর্ বতনর এবং 
এর্ীভূত র্যর য়ো দ্রুত এবং ি়োর্ী ভ়োযব র্ীর্র়্োশর্ প্রয ়োগ র্যর, অনভন্নত়ো এবং নর্খুুঁতত়োর 
স়োযে  

• আস়োর়োনস (Asarasi), র়্োযর়্োর়্ো, NY - ময়োযেে নশযল্পর অেচ্  97% ময়োযেে ে়োনর্র উে-
েণয েরু্রুদ্ধ়োর র্যর, ঐনতহযগত লব়োতেজ়োত ে়োনর্র এর্টি লর্র্সই নবর্ল্প প্রদ়োর্ র্যর  

• নব্রর্ে়োইি িুর্স (brytlife foods), লর্রহন্সর্র্, NY - লর্র্সইভ়োযব লজ়োগ়োড র্র়ো লভিজ 
নশল্পসূেভ নচ্জ এবং দই েরবতী স্তযরর েুনষ্ট সহ 100% উনদ্ভদ লেযর্ বতনর র্যর  

• র্য়োনের়্োস (Candidus), হ়োে, GA - ব়োনণনজযর্ রীর্হ়োউস অে়োযরশযর্র জর্য স়োশ্র ী 
সমূ্পরর্ আযে়োর্সজ্জ়োর লর্ৌশে এবং নর্ ন্ত্রণ নসযস্টম উন্ন র্ র্যর  

• নিস্ট়োে নির্ অগন়োনর্র্স (Crystal Creek Organics), লর়োযচ্স্ট়োর NY - তরে স়োযরর 
মযধ্য দ্রবণী  িসির়োস রূে়োন্তর র্যর এর্টি অ-দ্রবণী , র়োজস্ব উত্ে়োদর্র়্োরী, র্ঠির্ উে-
েযণয  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=01528f5c-5d74bbe8-01507669-000babd9fe9f-a1c40e442f11f5b9&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.agtrace.ag%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=39bf5787-65996333-39bdaeb2-000babd9fe9f-19fc350f0e8ec138&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.arpacbrasil.com.br%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5c02dfcc-0024eb78-5c0026f9-000babd9fe9f-3dbb34da6c89abd6&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=https%3A%2F%2Fasarasi.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3f2b44b9-630d700d-3f29bd8c-000babd9fe9f-1a97318f60839ed5&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=https%3A%2F%2Fwww.brytlifefoods.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bfa507b1-e3833305-bfa7fe84-000babd9fe9f-7df85c0ca75f4938&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.candidus.us%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=afbba3e8-f39d975c-afb95add-000babd9fe9f-d243f25fc057334d&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.crystalcreekinc.com%2F


 

 

• লেশযস়োসন (FreshSource), নগজ়ো, নমশর - র্য়োযয, আধ্ুনর্র্ এবং স্বচ্ছ ব়োজ়োযরর স়োযে 
সংযুি র্যর িুদ্র রৃ্ির্যদর িমত়ো র্ র্যর  

• হয়োযে়োম়োইর্ (Halomine), ইে়োর়্ো, NY - আম়োযদর খ়োদয সরবর়োযহর নর্র়োেত়ো নর্নিত 
র্রযত অয়োনি-ম়োইযি়োনব ়োে েণয বতনর র্যর  

• ইর়্োরপ্লয়োি (InnerPlant), লর্নভস, CA - লজযর্টির্য়োনে উনদ্ভদযর্ জীবন্ত লসন্সযর রূে়োন্তনরত 
র্যর উৎে়োদর্ বনৃদ্ধ র্রযত এবং রৃ্নির়োস়ো নর্র্ বজন য র্ম়োযত  

• নেে িুর্স (Leep Foods), লর়োযচ্স্ট়োর, NY - লভ়োি়ো এবং লরসু্টযরযির জর্য েুনষ্ট সমৃদ্ধ 
আযমনরর়্োর্ হ়োর্ন উযর্র উের েুর্রুৎে়োদর্শীে ম়োটির েদ্ধনত বযবহ়োর র্যর উচ্চম়োযর্র বজব 
ম়োশরুম উৎে়োদর্ র্যর  

• র্রনর্যর্ক্ট (Nordetect), লর়্োযের্যহযগর্, লর্র্ম়োর্ন  - রৃ্নি খ়োদয নশযল্পর েনুষ্টর জর্য দ্রুত 
র়োস়ো নর্র্ নবযিিণ প্রদ়োর্ র্যর  

• র্রহয  (Norwhey), ইে়োর়্ো, NY - নর্উ ই র্ন  র়োযজযর ই গ়োর্ন  লহ়োয যর্ সসু্ব়োদ ুএবং 
লর্র্সই অয়োেযর়্োহনের্ ে়োর্ী যত রূে়োন্তনরত র্যর  

• নের্মস (PittMoss), অয়োমনব্রজ, PA - এর্টি েরবতী প্রজযের িমবধ্নম়োর্ নমনর্ ়ো 
উৎে়োদর্ র্যর য়ো অনধ্র়্োংশ নের্-নভনতর্ নমশ্রযণর লচ্য  বড, শনিশ়োেী উনদ্ভদ উৎে়োদর্ 
র্যর বযে প্রম়োনণত  

• নেওরযেস (PureSpace), বুস়োর্, দনিণ লর়্োনর ়ো - বযবহ়োরযয়োগয জীবর্ প্রস়োনরত র্যর 
এবং ইনেনের্ গয়োস, ব়ো ুব়োনহত ে়োুঁচ্, এবং ভ়োইর়োস র়্োযনর্রভ়োযব এবং দিত়োর স়োযে েনচ্য  
খ়োদয নর্র়োেত়ো উন্নত র্যর  

• নর-র্ুবে (Re-Nuble), নর্উ ই র্ন , NY - খ়োদয বজন যযর্ নশল্প-লরর্, ে়োনর্ দ্রবণী , 
ম়োটিহীর্ চ়্োযির জর্য বজব হ়োইযর়োেনর্র্ েুনষ্টযত রূে়োন্তর র্যর  

• Ripe.io, নর্উ ই র্ন , NY - খ়োযদযর উৎেনত, য়োত্র়ো এবং ম়োর্ সম্পযর্ন  স্বচ্ছ এবং নর্ভন রযয়োগয 
তেয অয়োযেস র্র়োর জর্য এর্টি প্লয়োর্িমন প্রদ়োর্ র্যর  

• নসম্পনে গুর্ জ়োরস (Simply Good Jars), নিে়োযর্েনি ়ো, PA - এর্টি সুনবধ়্োজর্র্, 
প্র়োর্-েয়োযর্জর্ িরময়োযর্ লর্র্সই, লরসু্টযরি ম়োযর্র খ়োব়োযরর অয়োযেস প্রস়োনরত র্যর  

• লস়োযেশ (SoFresh), নপ্লজয়োি লপ্র ়োনর, WI - ত়োজ়ো রুটির বযবহ়োরযয়োগয জীবর্ প্রস়োনরত 
র্রযত এর্টি বজব ব়োষ্প সহ এর্টি অর্র্য েয়োযর্নজং উে়োদ়োর্ উত্ে়োদর্ র্যর  

• সুস লর্র্যর়্োেনজ (Soos Technology), নর্রর্, ইজর়োয ে - েুরুি মুরনগর ব়োচ্চ়োযর্ নর্ম 
ে়োড়ো র়্োরীযত রূে়োন্তর র্যর েুরুি ব়োচ্চ়োর নর্ধ্র্ হ্র়োস র্যর  

• লজটিনি (Zetifi), নর্উ স়োউে ওয েস, অযেনে ়ো - রৃ্ির্যদর ত়োযদর সম্পনতর সমূ্পণন 
জযুড দ্রুত এবং নর্ভন রযয়োগয সংযয়োগ অয়োযেস র্রযত সিম র্যর  

  
সকল ফাইর্াবলস্টরা পাম্বির্:  

• এর্জর্ হ়োযত র্যর নর্বন়োনচ্ত বযবস়োন র্ উেযদষ্ট়োর নর্যবনদত লমিরনশে;  
• নবচ়্োরর্যদর জর্য ত়োযদর ে়োইভ নেচ্ উতরৃ্ষ্ট র্র়োর জর্য অনতনরি নেচ্ প্রনশিণ;  
• সম্ভ়োবয অংশীদ়োর এবং সুযয়োযগর স়োযে ত়োযদর সংযিু র্রযত বযবস়োন র্ উন্ন র্ সহ়ো ত়ো 

এবং র্মনশ়োে়ো;  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e50d523a-b92b668e-e50fab0f-000babd9fe9f-ea283b3923f2ce0d&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.freshsourceglobal.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ad832cd3-f1a51867-ad81d5e6-000babd9fe9f-27fc657e4baff8ac&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.halomine.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=966bf3cd-ca4dc779-96690af8-000babd9fe9f-49463282709068c5&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.innerplant.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=94f619eb-c8d02d5f-94f4e0de-000babd9fe9f-e591bb8d4cfba90d&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=https%3A%2F%2Fwww.leepfoods.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=05336db4-59155900-05319481-000babd9fe9f-d02f49005bcddfe1&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=https%3A%2F%2Fwww.nordetect.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b0e34741-ecc573f5-b0e1be74-000babd9fe9f-42865467607e801f&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=https%3A%2F%2Fnorwhey.weebly.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e0afeb19-bc89dfad-e0ad122c-000babd9fe9f-cc919c165c9064b1&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.pittmoss.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4e4b79f4-126d4d40-4e4980c1-000babd9fe9f-396309a473cfdd89&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.purespace.io%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ca7847ea-965e735e-ca7abedf-000babd9fe9f-b36227c404ae8d4e&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.re-nuble.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cd4fdbc5-9169ef71-cd4d22f0-000babd9fe9f-bedb0eee8710cd66&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.ripe.io%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f356a1cc-af709578-f35458f9-000babd9fe9f-afaea3799cc9d536&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.simplygoodjars.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=23fe28e8-7fd81c5c-23fcd1dd-000babd9fe9f-c0f3d3d3377cc5c4&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fwww.sofresh.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=689c779b-34ba432f-689e8eae-000babd9fe9f-50f0e680c99a41fd&q=1&e=70726d23-4ecb-468e-900a-f2cdc8757c73&u=http%3A%2F%2Fzetifi.com%2F


 

 

• লর্র্ও ়োনর্ন ং েনরনচ্নত, বযবস়োন র্ ভ্রমণ, এবং ি়োইর়্োনেস্ট দযের প্রনতনর্নধ্যদর জর্য মূেযব়োর্ 
অয়োেয িযমি।  

  
2019 স়োযে লর়োযচ্স্ট়োযর অর্ুনষ্ঠত লর়ো-NY িুর্ অয়োে এনজ স়োনমর্ 900 জযর্রও লবশী 
অংশরহণর়্োরীযর্ আরৃ্ষ্ট র্যরনেে। COVID-19 এর নবস্ত়োর লর়োধ্ র্রযত নর্র়োেত়ো নর্যদন নশর়্োর স়োযে 
স়োমঞ্জসয লরযখ এই বের 17১৭ ও 18 র্যভম্বর এই অর্ুষ্ঠ়োর্ অর্ুনষ্ঠত হযব। চূ্ড়োন্ত প্রনতযয়োগীর়ো 
এখযর়্ো ত়োযদর বযবস়োন র্ েনরর্ল্পর়্ো বযি র্র়োর এবং নবচ়্োরর্যদর এর্টি ে়োইভ েয়োযর্ে লেযর্ 
প্রযের উতর লদও ়োর সুযয়োগ ে়োযবর্। অংশরহণর়্োরীর়ো এর্টি নসযম্প়োনজ ়োযমর অনভজ্ঞত়ো প্র়োপ্ত হযত 
ে়োরযবর্ লযখ়োযর্ খ়োদয ও রৃ্নি নশযল্পর সবযচ্য  বড নবি গুনে নর্য  এর্ গুচ্ছ েয়োযর্যের আযে়োচ্র়্ো 
েনরচ়্োনেত হযব। নর্বন্ধর্ এখর্ উেেব্ধ, এবং অর্ুষ্ঠ়োর্টি নবর়্োমূযেয জর্স়োধ়্োরযণর জর্য উেেভয।  
  
বিচারকরা িাম্বদ্র চূড়ান্ত বসদ্ধান্ত বর্ম্নবলবখি পাাঁচটি মার্দ্ম্বের উপর বভবি কম্বর করম্বির্:  
  

• িাবণবজেকীকরণ ও িেিসাবয়ক মম্বডম্বলর িাস্তম্বিাপম্ব াবগিা: মুর়্োি়ো অজন র্ এবং দি ও 
লর্র্সই বযবস়োর সুযয়োগ র্র়োর, প্রযনুিগত উেযয়োনগত়ো প্রদশনর্ র্র়োর অেব়ো প্রস্ত়োনবত ম়োর্ 
েূরযণর উযদ্দযশয উদ্ভ়োবর্ী েন্থ়ো অবেম্বর্ র্র়োর এমর্ মূযেযর র়্োঠ়োযম়ো বজ়ো  র়োখ়ো  
প্রনতযয়োগীর সিমত়ো;  

• রাহম্বকর জর্ে মার্ প্রদ্ার্: - প্রনতযয়োগী র্ী েনরম়োযণ এমর্ নর্েু প্রদ়োর্ র্রযের্ য়োর জর্য 
র়োহর্ মূেয প্রদ়োর্ র্রযত ইচ্ছরু্ এবং এর্টি উযেখযয়োগয আ তযর্র ব়োজ়োযরর লম়োর়্োযবে়ো 
র্রযের্;  

• খাদ্ে ও কৃবি বিিয়ক উদ্ভাির্ - খ়োদয ও রৃ্নি নশযল্প সবন়োধ্নুর্র্ নবযবচ্য নবিয র লিযত্র 
প্রনতযয়োগী র্তর়্ো উদ্ভ়োবর্ী িমত়োর েনরচ্  নদযত ে়োযরর্ এবং এই ব়োজ়োরগুযে়োযত এর্ 
ববনশ্বর্ লর্তৃত্ব নহযসযব আেযস্টর্ নর্উ ই যর্ন র অবি়োযর্র উযদ্দযশয অবদ়োর্ র়োখযব;  

• আঞ্চবলক কমনসংস্থার্ সৃবি - লর়ো-নর্উ ই র্ন  এর ধ়্োুঁযচ্ উচ্চ-ম়োযর্র র্মনসংি়োর্ সৃনষ্টর 
সম্ভ়োবর়্ো; এবং  

• দ্ল - দযের ম়োর্ ও সমূ্পণনত়ো এবং িে়োিে প্রদ়োযর্ তৎেরত়ো।  
  
এম্পায়ার গ্স্টর্ গ্ডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং গ্প্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধ্ার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া এবরক গ্জ. গার্ন লার িম্বলর্, "লর়ো-নর্উ ই র্ন  (Grow-NY) বযবস়ো প্রনতযয়োনগত়ো নর্উ 
ই র্ন  র়োযজয স়োর়ো নবযশ্বর ম়োর্সম্পন্ন র্তুর্ বযবস়ো ও উদ্ভ়োবর্ী প্রনতভ়োগুযে়োযর্ আরৃ্ষ্ট র্যরযে- য়ো 
রৃ্নির়্োযযন র্তুর্ত্ব প্রদ়োযর্র জর্য আযর়ো উত্সগীরৃ্ত প্রযচ্ষ্ট়ো র্রযব, য়ো র্মনসংি়োর্ সৃনষ্ট র্রযব এবং 
নিঙ্গ়োর লের্স, লসন্ট্র়োে নর্উ ই র্ন  এবং স়োউদ়োর্ন টি ়োযরর অেনর্ীনতর বৃনদ্ধ র্রযব।"  
  
গ্স্টম্বর্র কৃবি কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "লর়ো নর্উ ই র্ন  (Grow NY) প্রনতযয়োনগত়ো নর্উ 
ই যর্ন র রৃ্নি নশযল্পর ববনচ্ত্রযযর্ তুযে ধ্যর, লযখ়োযর্ উদী ম়োর্ বযবস়োগুনে গুরুতর নদর্গুনের উের 
মযর়্োযয়োগ প্রদ়োর্ র্যর, খ়োম়োযর উচ্চ-প্রযুনির সম়োধ়্োর্ লেযর্ শুরু র্যর খ়োদয নর্র়োেত়ো েযনন্ত। এই 
বেরটি আম়োযদর সম্প্রদ়ো  এবং আম়োযদর অেনর্ীনতর লিযত্র রৃ্নির়্োযন র্তর়্ো গুরুত্বেূণন ত়ো তুযে 
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ধ্যরযে, এবং আনম এই ি়োইর়্োনেস্টযদর ত়োযদর উদ্ভ়োবযর্র জর্য অনভর্ন্দর্ জ়োর়্োনচ্ছ য়ো এই 
নশল্পযিযত্রযর্ এনগয  নর্য  য়োযব।”  
  
গ্সন্ট্রাল বর্উইয়কন  আঞ্চবলক অর্ননর্ক পবরিম্বদ্র সহ-সভাপবি, গ্সন্ট্রাল বর্উইয়কন  এিং গ্ডম্বিারাহ 
স্টোর্বল উৎপাদ্র্কারী সবমবির (Manufacturers Association of Central New York) সভাপবি 
ও প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকিন া, ওসওম্বয়ম্বগা গ্স্টর্ ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উইয়কন  (State University of 
New York at Oswego) এর সভাপবি রে্াবি ওলম্বকর্ িম্বলর্, "নর্উ ই র্ন  লস্টর্ রৃ্নি ও খ়োদয নশযল্প 
এর্টি নবশ্ববয়োেী লর্ত়ো এবং এই উদ্ভ়োবর্ী প্রনতযয়োনগত়ো আম়োযদর সম্প্রদ়োয  এর্টি উযতজর়্োেূণন 
নবনর্য ়োযগর প্রনতনর্নধ্ত্ব র্যর য়ো আঞ্চনের্ র্মনসংি়োর্ বৃনদ্ধ র্রযত স়োহ়োযয র্রযব। লসন্ট্র়োে নর্উ 
ই যর্ন  আম়োযদর রৃ্নিনভনত সমেনর্ র্র়োর জর্য REDC র্যঠ়োর েনরশ্রম র্রযে, এই অঞ্চেটি বেযরর 
ের বের ধ্যর য়োযত লবযড চ্েযত ে়োযর ত়ো নর্নিত র্র়োর জর্য।"  
  
বফঙ্গার গ্লকস আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়ম্বর্র (Finger Lakes Regional Economic 
Development) সহ-সভাপবি, এিং গ্রর্ার গ্রাম্বচস্টার গ্চোর অফ কমাম্বসনর (Greater Rochester 
Chamber of Commerce) গ্প্রবসম্বডন্ট এিং প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকিন া, িি ডাবফ এিং গ্স্টর্ 
ইউবর্ভাবসনটি অফ বর্উ ইয়কন  গ্জম্বর্বসও (SUNY Geneseo)-এর গ্প্রবসম্বডন্ট, ডঃ গ্ডবর্স িোম্বর্লস 
িম্বলর্, "আমর়ো গভর্নর কুওযম়োর লর়ো-নর্উ ই র্ন  প্রনতযয়োনগত়োযর্ সমেনর্ র্রযত লেযর আর্নন্দত য়ো 
এই উদ্ভ়োবর্ী উযদয়োি়োযদর স়োযে ি়োর্ী  নশযল্পর অংশীদ়োর এবং লমিরযদর সংযুি র্র়োর জর্য র়্োজ 
র্রযে। নবর়্োশশীে আঞ্চনের্ অেনর্ীনতযর্ অরগ়োমী ও লর্র্সই র্যর নিঙ্গ়োর লের্সযর্ স়োমযর্ এনগয  
নর্যত রৃ্নি ও খ়োদয নশল্পই মূে চ়্োনবর়্োঠি।"  
  
সাউদ্ার্ন টিয়ার বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক গ্ডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিম্বলর (Southern Tier Regional 
Economic Development Council) গ্কা-গ্চয়ার, এিং অর্ননর্বিক উন্নয়ম্বর্র জর্ে শুইলার কাউবন্ট 
পার্ন র্ারবেম্বপর (Schuyler County Partnership for Economic Development) বর্িনাহী পবরচালক, 
জবুড মোবকবর্ গ্চবর, এিং ব্রুম কবমউবর্টি কম্বলম্বজর (Broome Community College) গ্প্রবসম্বডন্ট 
ডঃ গ্কবভর্ ড্রাম িম্বলর্, "ি়োর্ী ভ়োযব েনরর্নল্পত স়োউদ়োর্ন র়্ো ়োর লস়োনরং আেযস্টর্ 
নরভ়োইর়্োইে়োইযজশর্ উযদয়োগ রৃ্নি নশল্পযর্ ব়োনডয  লত়োে়োর নদযর্ তীক্ষ্ণ র্জর লরযখযে, এই তেযযর্ 
স্বীরৃ্নত লয এর়্ো আম়োযদর অঞ্চযের অেননর্নতর্ স়োিেয অবয়োহত র়োখ়োর জর্য এর্টি অতযন্ত গুরুত্বেূণন 
অংশ। লর়ো-নর্উ ই র্ন  প্রনতযয়োনগত়ো এই দরূদশী উদ্ভ়োবর্যদর স়োহ়োযয র্রযব, আম়োযদর প্রযচ্ষ্ট়োযর্ 
আযর়ো বেবত র্যর, বেযরর ের বের ধ্যর আঞ্চনের্ অেনর্ীনতযর্ উদ্দীনেত র্র়োর জর্য।"  
  
লর়ো-নর্উ ই র্ন  সম্পযর্ন  আরও জ়োর্যত লদখুর্, grow-ny.com। র্যর্নে লসি়োর ির নরনজওর়্োে 
ইযর়্োর্নমর্ অয়োর্ভয়োন্সযমি (Cornell Center for Regional Economic Advancement) সম্পযর্ন  
আরও জ়োর্যত, লদখুর্ https://crea.cornell.edu।  
  
বফঙ্গার গ্লকস এর অরগবি ত্বরাবিিকরণ  
আজযর্র ল ়োিণ়ো "নিঙ্গ়োর লের্স এর অরগনত ত্বর়োনিতর্রণ" এর সমূ্পরর্, য়ো শনিশ়োেী 
অেননর্নতর্ প্রবৃনদ্ধ ও র্নমউনর্টি নবর়্োযশর জর্য এই অঞ্চযের সমনিত রূেযরখ়ো। লস্টর্ এ অঞ্চযে 
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2012 স়োে লেযর্ এই েনরর্ল্পর়্োর জর্য বনুর্ ়োদী র়্োযজর নেেযর্ ইযত়োমযধ্যই 8.07 নবনে যর্র লবনশ 
ম়োনর্ন র্ র্ে়োর নবনর্য ়োগ র্যরযে - িযর়্োনর্ে, রৃ্নি ও খ়োদয উৎে়োদর্ এবং আধ্ুনর্র্ নর্মন়োণ র়্োযযনর 
মযত়ো মূে নশল্প এই নবনর্য ়োযগর অন্তভুন ি। বতন ম়োযর্, উতর়োঞ্চযের েুর্রুজ্জীনবনতর্রণ উযদয়োযগর ম়োধ্যযম 
অঞ্চেটি 500 নমনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযরর অঙ্গর়োযজযর নবনর্য ়োগসহ নিঙ্গ়োর লের্স এর অরগনত 
ত্বর়োনিত র্রযে য়ো গভর্নর কুওযম়ো নর্যসম্বর 2015-এ ল ়োিণ়ো র্যরর্। অঙ্গর়োযজযর এই 500 নমনে র্ 
ম়োনর্ন র্ র্ে়োযরর নবনর্য ়োগ লবসরর়্োনর খ়োযতর বযবস়ো ীযদর 2.5 নবনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযররও লবনশ 
নবনর্য ়োগ র্র়োর জর্য উদ্দীের়্ো লদযব - এবং অঞ্চযের দ়োনখেরৃ্ত েনরর্ল্পর়্ো অর্ুয়ো ী আশ়ো র্র়ো 
হযচ্ছ লয 8,200 এর লবনশ র্তুর্ র্মনসংি়োর্ সৃনষ্ট হযব। আরও তেয ে়োও ়ো য়োযব এখ়োযর্।  
  
গ্সন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন র অরগবি ত্বরাবিিকরণ  
আজযর্র ল ়োিণ়ো "লসন্ট্র়োে নর্উই যর্ন র অরগনত" এর সমূ্পরর্, য়ো শনিশ়োেী অেননর্নতর্ প্রবৃনদ্ধ ও 
র্নমউনর্টি নবর়্োযশর জর্য এই অঞ্চযের সমনিত রূেযরখ়ো। 2012 স়োে লেযর্ এই র়োজয ইনতমযধ্যই 
6.3 নবনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযররও লবনশ নবনর্য ়োগ র্যরযে য়ো নবশ্ব ব়োজ়োযরর সুযয়োগ র়্োযজ ে়োনগয  
উযদয়োি়োযদর শনিশ়োেী র্যর এবং অন্তভুন নিমূের্ অেনর্ীনত বতনর র্যর এই েনরর্ল্পর়্োর মূে নভনত 
ি়োের্ র্যরযে। বতন ম়োযর্, এ অঞ্চে 2015 স়োযের নর্যসম্বযর গভর্নর কুওযম়ো ল ়োনিত উতর়োঞ্চযের 
েুর্রুজ্জীনবনতর্রণ উযদয়োযগর ম়োধ্যযম 500 নমনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযরর অঙ্গর়োযজযর নবনর্য ়োগ 
সহযয়োনগত়ো  লসন্ট্র়োে নর্উই যর্ন র অরগনত ত্বর়োনিত র্রযে। অঙ্গর়োযজযর এই 500 নমনে র্ ম়োনর্ন র্ 
র্ে়োযরর নবনর্য ়োগ লবসরর়্োনর খ়োযতর বযবস়ো ীযদর 2.5 নবনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযররও লবনশ নবনর্য ়োগ 
র্র়োর জর্য উদ্দীের়্ো লদযব - এবং অঞ্চযের দ়োনখেরৃ্ত েনরর্ল্পর়্ো অর্ুয়ো ী আশ়ো র্র়ো হযচ্ছ লয 
5,900 এর লবনশ র্তুর্ র্মনসংি়োর্ সৃনষ্ট হযব। আরও তেয ে়োও ়ো য়োযব এখ়োযর্।  
  
সাউদ্ার্ন টিয়ার এর অরগবি ত্বরাবিিকরণ  
আজযর্র ল ়োিণ়ো "স়োউদ়োর্ন টি ়োর এর অরগনত" এর সমূ্পরর্, য়ো শনিশ়োেী অেননর্নতর্ প্রবৃনদ্ধ ও 
র্নমউনর্টি নবর়্োযশর জর্য এই অঞ্চযের সমনিত রূেযরখ়ো। প্রনতভ়োধ্র শ্রমশনি আর্িনণ, িমবধ্নম়োর্ 
বযবস়ো এবং উদ্ভ়োবর্ লজ়োরদ়োর র্র়োর েনরর্ল্পর়্োর নভনত ি়োের্ র্রযত 2012 স়োে লেযর্ ইযত়োমযধ্য 
এ অঞ্চযে 7.4 নবনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযরর লবনশ নবনর্য ়োগ র্যরযে লস্টর্। বতন ম়োযর্, এ অঞ্চে 2015 
স়োযের নর্যসম্বযর গভর্নর কুওযম়ো ল ়োনিত উতর়োঞ্চযের েুর্রুজ্জীনবনতর্রণ উযদয়োযগর ম়োধ্যযম 500 
নমনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযরর অঙ্গর়োযজযর নবনর্য ়োযগর ম়োধ্যযম স়োউদ়োর্ন টি ়োযরর অরগনত ত্বর়োনিত 
র্রযে। অঙ্গর়োযজযর এই 500 নমনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযরর নবনর্য ়োগ লবসরর়্োনর খ়োযতর বযবস়ো ীযদর 
2.5 নবনে র্ ম়োনর্ন র্ র্ে়োযররও লবনশ নবনর্য ়োগ র্র়োর জর্য উদ্দীের়্ো লদযব - এবং অঞ্চযের 
দ়োনখেরৃ্ত েনরর্ল্পর়্ো অর্যু়ো ী আশ়ো র্র়ো হযচ্ছ লয 10,200 এর লবনশ র্তুর্ র্মনসংি়োর্ সৃনষ্ট হযব। 
আরও তেয ে়োও ়ো য়োযব এখ়োযর্।  
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