
 

 

 

 
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা রম্বেস্টাম্বরর ককন্দ্রস্থম্বল কাম্বলম্বরা-এমবিএসএল এর আর্ুষ্ঠাবর্কভাম্বি র্তুর্ সদর 
দপ্তর ক ালার ক াষণা বদম্ব়েম্বের্ 

  
কেকম্বর্ালবি  রে িেিস্থাপর্া ককাম্পাবর্ আর্ুষ্ঠাবর্কভাম্বি িাউর্োউর্ ইম্বর্াম্বভের্ কিাম্বর্র 

কাম্বে র্তুর্ সুবিধা োলু কম্বরম্বে; 100টি র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃবির পবরকল্পর্া 
  

NYS বিবর্ম্ব়োগ "বিঙ্গার কলকস িম্বরা়োিন " এর পবরপরূক- যা সম্প্রদা়েগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত 
করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক সমৃবি করম্বত অঞ্চলটির বিসৃ্তত ককৌেল 

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা রমেস্টামরর কেন্দ্রস্থমে োমেমরা-এমডিএসএে এর আর্ুষ্ঠাডর্েভামে র্তুর্ 
সদর দপ্তর ক াোর ক াষণা ডদম়েমের্। 2020 সামের জার্ু়োডর মামস গভর্নর ক াষণা েমরর্ কে 
সম্প্রসারণ প্রেমের োরমণ প্রেুডি  রে েযেস্থাপর্া কোম্পাডর্ আগামী পাাঁে েেমর 100টি র্তুর্ 
েমনসংস্থার্ সৃডি েরমত প্রডতশ্রুডতেদ্ধ। োমেমরা-এমডিএসএে শহমরর প্রাণেন্ত শহরতেী এোোর 
োোোডে থাোর জর্য করামেস্টামরর ডেশ্বডেদযাে়ে এডভডর্উ অ্েস্থার্ কেমে ডর্ম়েমে ো এই অ্ঞ্চে 
জমু়ে অ্তযন্ত দক্ষ প্রডতভা পুমের োরমণ কোম্পাডর্গুমোর জর্য এেটি আেষনণ। র্তুর্ স্থার্ এেটি 
পডরষ্কার, আধুডর্ে, এেং উন্মুি োমজর র্েশা অ্ন্তভুন ি েমর ো টিমমমটমদর এেটি প্রাণেন্ত, 
আরামদা়েে এেং ডর্রাপদ পডরমেশ প্রদার্ েমর কে ামর্ োমজ ডিমর োও়ো ো়ে। 
  
"িাউর্টাউর্ করামেস্টার ডশমের সেমেম়ে প্রডতভাোর্ প্রেুডি কোম্পাডর্র োসস্থার্। প্রেডুির কক্ষমে 
রামজযর েডুদ্ধমার্ ডেডর্ম়োমগর েেযামণ আমরা আমামদর অ্থনর্ীডত পুর্রা়ে উন্নত েমর গম়ে তুেডে 
এেং ডর্উ ই়েেন োসীমদর জর্য সুমোগ ততডর অ্েযাহত রা ডে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "োমেমরা 
ডর্উ ই়েমেন র প্রেুডি-ডশে শডির এেটি প্রধার্ উদাহরণ, এেং আমরা গডেনত তারা রমেস্টামর 
তামদর সদর দপ্তর সম্প্রসারণ েরমে — ো কটে ডেিার ডহমসমে আমামদর অ্েস্থার্মে কপাি সাহােয 
েরমত সাহােয েরমে।" 
  
"এমর্ডে মহামারীর সমম়েও, ডর্উ ই়েেন  পথ প্রদশনর্ েরা োডেম়ে োমে এেং এডগম়ে 
োমে," কলিম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ক ােুল িম্বলর্। "করামেস্টার উদ্ভােমর্র সমাথনে, এেং 
োমেমরা-এমডিএসএে িাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ কজামর্র োোোডে এেটি প্রাণেন্ত এেং ডেেতন র্শীে 



 

 

এোো়ে কোগ দার্ েমরমে- ো প্রা়ে 200 েযেসা এেং এই অ্ঞ্চমের অ্তযন্ত দক্ষ প্রডতভা পুমের 
আোসর্। ডর্উ ই়েেন  ডিঙ্গার কেেস অ্ঞ্চমে ডেডর্ম়োগ েরমে এেং মহামারী পরেতী ভডেষযমতর 
জর্য র্তুর্ োেডর এেং সুমোগ ডর্ডিত েরমত আমরা ভামো ভামে গম়ে তুেমে। 
  
COVID-19 ডর্রাপত্তা ডর্মদন ডশো কমাোমেো েরমত, কোম্পাডর্ সামাডজে দরূত্ব ডেডধ পূরমণর জর্য 
র্তুর্ স্থামর্ এেটি পডরেতন র্শীে ডদো সম়েসূেী ডর্ধনারণ েরমে। এো়োও প্রমেিার মমধয রম়েমে 
সামাডজে দরূেতী কিস্ক এেং এেটি এআই সডি়ে তাপমাো স্কযার্ার এেং কিসমাস্ক কস্টশর্ োমত 
কেউ এোো়ে ক াোর আমগ ডর্রাপত্তা কপ্রামটােে পরূণ েরমত পামর। উদ্ভাের্ী কোম্পাডর্র েমীমদর 
ভের্ উমবাধমর্র প্রথম পেনাম়ের জর্য েমন পডরেের্া়ে কেো়ে ডিমর আসার প্রস্তাে কদও়ো হমে। 
  
20 েের আমগ কহর্ডরম়েটা শহমর প্রডতডষ্ঠত োমেমরা-এমডিএসএে ডিডর্ক্স, েিুরাজয এেং 
কর্দারেযামে োেনিম পডরোের্া েমর। 800 েমী সহ, উচ্চ প্রেৃডদ্ধ প্রেুডি কোম্পাডর্টি কটডেেম 
এেং ও়েযারমেস  রে পেনমেক্ষণ, ঐেযেদ্ধ কোগামোগ, েে অ্যাোউডটং এেং প্রডতমেদর্ এেং 
পডরোডেত সেেতা পডরমষোর জর্য কসো উন্ন়েমর্র উপর মমর্ামোগ প্রদার্ েমর। 
  
কাম্বলম্বরা-এমবিএসএল-এর কপ্রবসম্বিন্ট স্কে বগলিােন  িম্বলর্, "আমরা  ুেই উমত্তডজত কে ডর্উ 
ই়েেন  এর করামেস্টামর আমামদর র্তুর্ সদর দপ্তর ভের্ ক াো হম়েমে। অ্ডিসটি ঐ এোো এেং 
আমামদর টিমমমটমদর প্রডত আমামদর অ্ঙ্গীোর প্রডতিডেত েমর এেং আমামদর দমের জর্য এেটি 
কসরা-কেণীর ও়োেন মেস প্রদার্ েরার সুমোগ কদ়ে ে র্ তারা অ্ডিমস ডিমর আসমত শুরু 
েমর। োমেমরা-এমডিএসএে 20 েেমররও কেডশ সম়ে ধমর করামেস্টামর অ্েস্থার্ েমর আসমে এেং 
আমরা আগামী েম়েে েের ধমর এ ামর্ আমামদর দেমে প্রসাডরত েরার জর্য উদগ্রীে।" 
  
এম্পা়োর কস্টট কিমভেপমমট (Empire State Development, ESD) েমনসংস্থার্ সডৃির প্রডতশ্রুডতর 
ডেডর্মম়ে এমক্সেডস়ের জেস টযাক্স কিডিট কপ্রাগ্রামমর মাধযমম প্রেমের জর্য টযাক্স কিডিট প্রদার্ 
েরমে। মর্মরা োউডট, ডসটি অ্ি করামেস্টার এেং কগ্রটার করামেস্টার এটারপ্রাইজ এই অ্ঞ্চমের 
অ্থননর্ডতে উন্ন়েমর্ োমেমরা-এমডিএসএে-এর অ্েযাহত প্রেৃডদ্ধমে সহা়েতা েরমে। 
  
োমেমরা-এমডিএসএে রমেস্টামরর িাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ কজামর্র অ্দমূর তামদর োেনিম েৃডদ্ধর 
ডসদ্ধান্ত েহামে কেন্দ্রী়ে শহমরর ডভতমর এেং তার আমশপামশ অ্গ্রসর গডত অ্েযাহত করম মে। 
রমেস্টার িাউর্টাউর্ কিমভেপমমট েমপনামরশমর্র (Rochester Downtown Development 
Corporation) মমত, ডর্ডদনি এোোটি 195টি েযেসার আোসস্থে ো শহমরর ডেেতন র্শীে শহরতডে 
এোোমে সমথনর্ েরার জর্য োজ েরমে। 2018-এর কিব্রু়োডরমত গভর্নর কুওমমার প্রথম ক াষণা 
েরা েযাপে "ROC ডদ ডরভারওম়ে" উমদযামগর মাধযমম কসই গডতমেগ আমরা কেশী উদ্দীডপত হম়েমে। 
13টি ডর্েনাডেত কিজ ও়োর্ প্রেে, োর অ্থনা়ের্ েরা হম়েমে 50 ডমডে়ের্ মাডেন র্ িোমরর ডিঙ্গার 
কেেস িমরা়োিন  আপমস্টট ডরভাইটাোইমজশর্ ইডর্ডশম়েটিভ (Finger Lakes Forward Upstate 
Revitalization Initiative) গ্রাট বারা, োর উমদ্দশয ডেে কজমর্ডস র্দীর োরপামশর এোো়ে ডেপ্লে 
আর্া এেং রমেস্টামরর জে সডন্নডহত এোোর সম্ভাের্ামে উদ্ঘাটিত েরা। 
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-projects-transformative-roc-riverway-initiative-downtown-rochester#_blank


 

 

এম্পা়োর কস্টে কিম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
কপ্রবসম্বিন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া এবরক গােন লার িম্বলর্, "োমেমরা-এমডিএসএে, 
এেটি কহামটাউর্ কোম্পাডর্ োর তেডশ্বে কোগামোগ আমে, শহমরর কেন্দ্রস্থমে করামেস্টামরর উমদযািা 
শডি কোগ েরমে। তারা এোোর অ্মর্ে প্রডতভাোর্ প্রেুডি কোম্পাডর্র এেটি, ভাে কেতমর্র 
োেডর ততডর েরমে এেং ডিঙ্গার কেেমসর অ্থনর্ীডত গম়ে তুেমে। 
  
বসম্বর্ের কিা করািাক িম্বলর্, "তামদর পদমক্ষপ এেং সম্প্রসারমণর জর্য েযামেমরা-এমডিএসএেমে 
অ্ডভর্ন্দর্, ডেমশষ েমর এই েঠির্ সমম়ে। পুরুষ, র্ারী এেং পডরোমরর জর্য সৃি প্রডতটি োজ 
অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। আডম োমেমরা-এমডিএসএে-এর প্রমেিার প্রশংসা েরডে এেং করামেস্টামরর 
উদ্ভাের্ী োডহর্ীমত এটা  টমত কদম  আর্ডন্দত। 
  
অোম্বসেবল কমোর  োবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "আডম োেনস কেইর্ ও োমেমরা-এমডিএসএে টিম-কে এই 
অ্ঞ্চমের প্রডত তামদর অ্ঙ্গীোমরর জর্য সাধেুাদ জার্াই। কোম্পাডর্ এেং গভর্নর কুওমমার আজমের 
ক াষণা কদ া়ে কে করামেস্টার এোোর এেটি শডিশােী, তেডেেযম়ে, এেং দক্ষ েমীোডহর্ী রম়েমে 
এেং ভডেষযৎ েমনসংস্থার্ ততডর েরার কক্ষমে অ্থননর্ডতে অ্েস্থামর্ আমে। আডম োমেমরা- 
এমডিএসএে-এর প্রেৃডদ্ধ এেং তামদর সম্প্রসাডরত রমেস্টামরর েযাম্পামস আমরা র্তুর্ েমনসংস্থামর্র 
েযেস্থা কদ ার জর্য উদগ্রীে।" 
  
মর্ম্বরা কাউবন্টর ক্লাকন  এিাম কিম্বলা িম্বলর্, "োমেমরা-এমডিএসএে-এর করামেস্টামর এই ডেডর্ম়োগ 
প্রমাণ েমর কে মর্মরা োউডটর উমদযািা কেতর্া, অ্তযন্ত দক্ষ েমী এেং জীের্োোর মার্ 
আমামদর সম্প্রদা়েমে ভডেষযমতর এেটি উচ্চ-প্রেডুির কেন্দ্র ডহমসমে তুমে ধরমে। আডম োেনস কেইর্ 
এেং তার দেমে ধর্যোদ জার্াই এ ামর্ সম্প্রসারমণর জর্য এেং আমামদর অ্ঞ্চমে 100টিরও কেডশ 
র্তুর্ েমনসংস্থার্ প্রদামর্র জর্য। ডিঙ্গার কেেস অ্ঞ্চমের অ্থনর্ীডতমে শডিশােী েরার জর্য 
গুরুত্বপূণন েযেসামে সহা়েতা েরার জর্য আডম গভর্নর কুওমমা এেং এম্পা়োর কস্টট কিমভেপমমটমে 
ধর্যোদ জার্াই।" 
  
করাম্বেস্টাম্বরর কম়ের লাভবল এ. ও়োম্বরর্ িম্বলর্, "আডম োমেমরা-এমডিএসএেমে ধর্যোদ জার্ামত 
োই করামেস্টামর এই ডেডর্ম়োগ েরার জর্য, ো আমামদর িাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ কজামর্র েন্দমর্ 
অ্েদার্ রাম  এেং এই অ্ঞ্চমের জ্ঞার্ অ্থনর্ীডতর প্রেৃডদ্ধমে ইন্ধর্ কজাগা়ে। "ডিঙ্গার কেেস 
িরও়োমিন র মাধযমম করামেস্টামর োেডর েজা়ে রা া এেং িমেধনমার্ েমনসংস্থামর্র সুমোগ ততডরর 
জর্য আডম গভর্নর কুওমমা এেং এম্পা়োর কস্টট কিমভেপমমমটর োমে েৃতজ্ঞ। আমরা আরও 
েমনসংস্থার্, ডর্রাপত্তা, আরও প্রাণেন্ত এোো এেং আমামদর র্াগডরেমদর জর্য উন্নততর ডশক্ষাগত 
সুমোগ ততডর েরার জর্য এেসামথ এডগম়ে োডে।" 
  
কেোর করাম্বেস্টার ইন্টারপ্রাইি কপ্রবসম্বিন্ট ও বসইও মোে  ালনিাে িম্বলম্বের্, "প্রডতভা, সৃজর্শীেতা 
এেং এেটি উমদযািা কেতর্া করামেস্টামরর পাশ্বনেতী ডশে শহমরর োমেমরা-এমডিএসএেমে আেৃি 
েমরমে। আমামদর স্থার্ী়ে ডেশ্বডেদযােম়ে প্রডশডক্ষত এেদে অ্তযন্ত দক্ষ েমীমে আেৃি েরার ক্ষমতা 
োমেমরা-এমডিএসএে-এর প্রেৃডদ্ধমে ইন্ধর্ কজাগামে। 



 

 

  
োমেমরা-এমডিএসএে সম্পমেন  আরও তমথযর জর্য ডিে েরুর্ এ ামর্। 
  
বিঙ্গার কলকস িম্বরা়োিন ম্বক ত্বরাবিত করা  
আজমের ক াষণা "ডিঙ্গার কেেস এর অ্গ্রগডত ত্বরাডিতেরণ" এর সমূ্পরে, ো শডিশােী 
অ্থননর্ডতে প্রেৃডদ্ধ ও েডমউডর্টি ডেোমশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমডিত রূপমর া। কস্টট এ অ্ঞ্চমে 
2012 সাে কথমে এই পডরেের্ার জর্য েডুর়্োদী োমজর ডপেমর্ ইমতামমধযই 8.07 ডেডে়েমর্র কেডশ 
মাডেন র্ িোর ডেডর্ম়োগ েমরমে - িমটাডর্ক্স, েৃডষ ও  াদয উৎপাদর্ এেং আধুডর্ে ডর্মনাণ োমেনর 
মমতা মূে ডশে এই ডেডর্ম়োমগর অ্ন্তভুন ি। েতন মামর্, উত্তরাঞ্চমের পুর্রুজ্জীডেডতেরণ উমদযামগর 
মাধযমম অ্ঞ্চেটি 500 ডমডে়ের্ মাডেন র্ িোমরর অ্ঙ্গরামজযর ডেডর্ম়োগসহ ডিঙ্গার কেেস এর 
অ্গ্রগডত ত্বরাডিত েরমে ো গভর্নর কুওমমা ডিমসম্বর 2015-এ ক াষণা েমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 
500 ডমডে়ের্ মাডেন র্ িোমরর ডেডর্ম়োগ কেসরোডর  ামতর েযেসা়েীমদর 2.5 ডেডে়ের্ মাডেন র্ 
িোমররও কেডশ ডেডর্ম়োগ েরার জর্য উদ্দীপর্া কদমে - এেং অ্ঞ্চমের দাড েেৃত পডরেের্া 
অ্র্ুো়েী আশা েরা হমে কে 8,200 এর কেডশ র্তুর্ েমনসংস্থার্ সডৃি হমে। আরও তথয পাও়ো 
োমে এ ামর্। 
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