অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/23/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে কোটালান্ট ঘটকম্বর্ালবিস (CATALANT
TECHNOLOGIES) ঘরাম্বেস্টার’স ডাউর্টাউর্ ইম্বর্াম্বভের্ ঘিার্ (ROCHESTER'S
DOWNTOWN INNOVATION ZONE) এ ঘকন্দ্র খুলম্বে

উচ্চ-প্রেুবি ঘকাম্পাবর্, সংস্কার করা বসিম্বলয় বিবডংম্বয় ইবিবর্য়াবরং বিভাম্বগর ির্ে ঘর্ক্সটকর্নস
(NextCorps) এ িায়গা লীি ঘর্ম্বি ো 45টি র্েন ন্ত র্তু র্ কমন সংস্থার্ ততবর করম্বি
"বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন (Finger Lakes Forward)" সম্পূরক বিবর্ম্বয়াগ - কবমউবর্টিসমূহম্বক

র্ুর্রুজ্জীবিত করার এিং অর্ন র্ীবতম্বক েবিোলী করার লম্বযে এই অঞ্চম্বলর সাবিন ক ঘকৌেল

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘ াস্টর্-স্থিত প্রেুস্থি সংিা কযাটালান্ট ঘটকমর্ালস্থজ
ঘরামেস্টার’স ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজার্ এ ইস্থিস্থর্য়াস্থরং অ্পামরশর্ িাপর্ করমে। সংস্কার করা স্থস মল
স্থ স্থডংময় য সারত ঘর্ক্সটকপনস এর ঘেমক জায়গা লীজ স্থর্ময় উদ্ভা র্শীল ঘকাম্পাস্থর্টি সাইমট 45টি পেনন্ত র্তু র্
কমনসংিার্ ততস্থর করার প্রস্থতশ্রুস্থত স্থিময়মে। এই পিমেপটি ঘকাম্পাস্থর্টির সফটওয়যার ইস্থিস্থর্য়াস্থরং টিমমক তার
কমনতৎপর অ্পামরটিং মমডল সফটওয়যামরর স্থ কামশর জর্য ঘকাম্পাস্থর্টির সম্প্রসারমণ সহায়তা করম । লীজ
ঘর্ওয়া জায়গায় ঘকাম্পাস্থর্টি তার কাজ আরম্ভ করম 2019 সামলর ঘফব্রুয়াস্থর মামস।
"ঘরামেস্টার’স ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজার্ তেয প্রেুস্থি স্থশমের স নাস্থিক প্রস্থতভা ার্ ঘকাম্পাস্থর্গুস্থলর মমিয
কময়কটির স্বভূ স্থম, ো অ্ঞ্চমলর অ্েনর্ীস্থতমক উন্নত কমর এ ং অ্ঞ্চলটিমত র্তু র্ য সাগুস্থলমক আকষনণ কমর",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "কযাটালান্ট ঘটকমর্ালস্থজমসর মত ঘকাম্পাস্থর্গুস্থলর তামির কােনকলাপ স্থফঙ্গার ঘলকমস
সম্প্রসারণ করার মািযমম, আমরা র্তু র্, ভামলা ঘ তমর্র োকস্থর ততস্থর করমত হহায়তা করস্থে এ ং স্থফঙ্গার
ঘলকমসর উন্নয়র্ অ্ যাহত ঘরমেস্থে।"
"ঘরামেস্টার’স ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজার্ এর সংেুস্থি এই অ্ঞ্চমল আরও উচ্চ-প্রেুস্থির ঘকাম্পাস্থর্মক স্থর্ময়
আসম এ ং র্তু র্ কমনসংিার্ ততস্থর করম ", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহােু ল িম্বলর্। "এই স্থ স্থর্ময়াগ
কযাটালান্ট ঘটকমর্ালস্থজমসর ইস্থিস্থর্য়াস্থরং অ্পামরশমর্র সম্প্রসারণ টাম এ ং স্থফঙ্গার ঘলকমসর অ্েনর্ীস্থতমক
ইন্নত করা অ্ যাহত রােম ।"
কযাটালামন্টর প্রেুস্থি প্ল্যাটফমন এ ং ঘপ্রাগ্রাম কঠির্ কাজুমক দ্রুত সম্পাির্ করমত সেম কমর তু লম --ফেুন র্ 100
(Fortune 100) এর 30 শতাংশ সহ--ঘেমহতু তারা একটি কমনতৎপর অ্পামরটিং মমডমল রূপান্তস্থরত হমে।
কযাটালামন্টর প্ল্াটফমন, কযাটালামন্টর সুিে মামকন টমপ্ল্মস, ঘকাম্পাস্থর্গুস্থলমক, কমনোস্থর, 50,000 এরও ঘ স্থশ স্বতন্ত্র্য
পরামশনিাতা, এ ং 1,000 ুটিক ফামন সহ প্রস্থতভা অ্যামক্সস ও কামজ লাগামর্ার সুমোগ ঘিম ।

কোটালাম্বন্টর ঘকা-িাউন্ডার, রি বিম্বয়ডারমোর্ এিং র্োট ঘর্টিটি িম্বলম্বের্, "আমামির ঘরামেস্টার
অ্স্থফস ঘোলা কযাটালামন্টর জর্য একটি স্থ শাল মাইলমস্টার্। একটি স্থ শ্বমামর্র ইস্থিস্থর্য়াস্থরং অ্স্থফস ততস্থর করমত
স নাস্থিক ভামলা সম্ভা র্ােুি শহর স্থর্ নাের্ করার জর্য আমরা িী ন প্রস্থিয়ার মমিয স্থিময় এমসস্থে, এ ং
ঘরামেস্টার কস্থমউস্থর্টির সামে অ্ংশীিারীত্ব করমত পামর আমরা অ্তযন্ত আর্স্থিত। এের্ ঘরামেস্টামর আমামির
উপস্থিস্থত েত শীঘ্র সম্ভ াড়ামর্া এ ং শহমরর উদ্ভা র্ী সংস্কৃ স্থতমত েোসম্ভ অ্ িার্ রাোই আমামির মূল
লেয।"
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডম্বভলর্ম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কতনা এিং কবমের্ার হাওয়াডন ঘেমবস্ক িম্বলর্, "ঘরামেস্টার’স ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজার্, 21
শতমকর কমনসংিার্ ততস্থর কমর এ ং শহমরর ঘকন্দ্রিমল িনর্শীল অ্েননর্স্থতক ঘপ্ররণা ততস্থর কমর অ্তযািুস্থর্ক
ঘকাম্পাস্থর্গুস্থলর জর্য একটি উচ্চ-প্রেুস্থির াস্তুতন্ত্র্য ততস্থর করমে।"
ঘরামেস্টামর এই সফল ঘকাম্পাস্থর্মক তার য সা াড়ামত উৎসাস্থহত করার জর্য এমম্পয়ার ঘস্টট ঘডমভলপমমন্ট
(Empire State Development) কমনসংিার্ সৃস্থির প্রস্থতশ্রুস্থতর স্থ স্থর্মময় পারফরমমন্স-স্থভস্থিক এমক্সলস্থসওর
টযাক্স ঘিস্থডট ঘপ্রাগ্রাম (Excelsior Tax Credit Program) এর মািযমম 900,000 ডলার পেনন্ত অ্েন
সাহামেযর প্রস্তা স্থিময়মে। মর্মরা কাউস্থন্ট, স্থসটি অ্ফ ঘরামেস্টার, এ ং ঘগ্রটার ঘরামেস্টার এন্টারপ্রাইজও
(Greater Rochester Enterprise) প্রকেটির জর্য সহায়তা করমে।
ঘরামেস্টার’স ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজার্ এ কযাটালান্ট ঘটকমর্ালস্থজমসর স্থর্উ ইয়কন ইস্থিস্থর্য়াস্থরং
অ্পামরশর্গুস্থল ততস্থর করার স্থসদ্ধান্ত, 2018 সামলর ঘফব্রুয়াস্থরমত গভর্নর কুওমমার দ্বারা ঘ াস্থষত স নাঙ্গীর্
"আরওস্থস িযা স্থরভারওময় (ROC the Riverway)" প্রকেটির অ্র্ুপূরক, এই ঘপ্ররণার উপর স্থর্স্থমনত। 50
স্থমস্থলয়র্ ডলামরর উমিযাগ ঘজমর্স্থস র্িীর পাশ্বন তী অ্ঞ্চমলর আমূল পস্থর তন র্ টাম এ ং ঘরামেস্টামরর র্িী
তীর তী অ্ঞ্চমলর সম্ভা র্া উন্মুি করম । কযাটালান্ট ঘটকমর্ালস্থজমসর র্তু র্ আ াস ঘর্ক্সটকপনস
(NextCorps), সম্প্রস্থত 10 স্থমস্থলয়র্ ডলামরর লুস্থমমর্ট স্থর্উ ইয়কন (Luminate NY) উমিযাগ উদ্ভা মর্র
স্থদ্বতীয় পেনায়ও আময়াজর্ করমে, ো অ্পটিকস, ফমটাস্থর্কস এ ং ইমমস্থজং প্রেুস্থিগুস্থলর জর্য স্থ মশ্বর ৃহিম
প্রারস্থম্ভক অ্যাস্থক্সমলটর ঘপ্রাগ্রাম।
ঘসম্বর্টর ঘিা ঘরািাে িম্বলম্বের্, "ঘরামেস্টার’স ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজার্ কমনসংিার্ ততস্থর এ ং উন্নত
স্থেন্তািারার একটি ঘকন্দ্রিল হময় উমেমে। স্থসটি অ্ফ ঘরামেস্টার এ ং ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজামর্র প্রস্থত
কযাটালান্ট ঘটকমর্ালস্থজমসর প্রস্থতশ্রুস্থত একটি সঠিক ঘমল ন্ধর্ এ ং উিোপমর্র কারণ। কযাটালান্ট
ঘটকমর্ালস্থজমসর উন্নয়র্ ও তামির য সা সম্প্রসারণ এ ং আমামির অ্ঞ্চমল আরও োকস্থর স্থর্য়ে আসার জর্য
আস্থম তামির সামে কাজ করার জর্য মুস্থেময় োক ।"
অোম্বসেবল সদসে হোবর ব্রর্সর্ িম্বলম্বের্, "আস্থম র স্থ ময়ডারমযার্ এ ং পযাট ঘপটিটি এ ং কযাটালান্ট
ঘটকমর্ালস্থজমসর টিমমক আমামির অ্ঞ্চমলর প্রস্থত তামির প্রস্থতশ্রুস্থতর জর্য সািু াি জার্াই। ঘকাম্পাস্থর্ এ ং
গভর্নর কুওমমার আজমকর ঘ াষণা ঘিোয় ঘে ঘরামেস্টার এলাকার একটি শস্থিশালী, ত স্থেত্র্যময়, এ ং িে
কমী াস্থহর্ী রময়মে এ ং ভস্থ ষযৎ কমনসংিার্ ততস্থর করার ঘেমত্র্ অ্েননর্স্থতক অ্ িামর্ আমে। আস্থম কযাটালান্ট
ঘটকমর্ালস্থজমসর উন্নস্থত এ ং ঘরামেস্টার’স ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজার্ কযাম্পামস র্তু র্ কমনসংিার্
সংমোজমর্র জর্য অ্িীর আগ্রমহ অ্মপো কর ।"

ঘরাম্বেস্টার ঘময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলম্বের্, "ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজামর্ কযাটালান্ট
ঘটকমর্ালস্থজমসর সংমোজর্ একটি সুসং াি এ ং প্রিশনর্ কমর ঘে ঘরামেস্টামরর জ্ঞার্ প্রস্থতপালমর্র জর্য আমরা
ঘে ঘেিা করস্থে অ্েনর্ীস্থত তার লভযাংশ প্রিার্ করমে। আমামির শহমরর উপর ভরসা রাোর জর্য এ ং
আমামির কস্থমউস্থর্টিমত এই স্থ স্থর্ময়াগ করার জর্য আস্থম কযাটালান্ট টিমমক ির্য াি জার্ামত োই। ঘসইসামে,
স্থফঙ্গার ঘলকস জুুুমড় ঘরামেস্টামর আমামির র্াগস্থরকমির জর্য এই কমনসংিার্গুস্থল জায় রাো ও তার ৃস্থদ্ধ
এ ং আরও কমনসংিার্ ততস্থর, আরও স্থর্রাপি, আরও ণনময় পস্থরম শ এ ং আরও স্থশোমূলক সুমোগ প্রিামর্র
লেয পূরমণ সহায়তা করার জর্য আস্থম গভর্নর কুওমমা এ ং এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভলপমমমন্টর কামে তামির
কামজর জর্য কৃ তজ্ঞ।"
কাউবন্ট এবক্সবকউটিভ ঘেবরল বডম্বর্ালম্বিা িম্বলম্বের্, "মর্মরা কাউস্থন্টমত আরও কমনসংিার্ সৃিি করমত
উদ্ভা র্মূলক প্রেুস্থিই আসল। আমামির কস্থমউস্থর্টিমত পর তী প্রজমন্মর প্রেুস্থিগুস্থল ততস্থর করার জর্য কাজ
করমত ঘেমহতু কযাটালান্ট ঘটকমর্ালস্থজস, ডামটার মত অ্র্যার্য কমনসংিার্ সৃস্থিকাস্থর ঘকাম্পাস্থর্গুস্থলর সামে
ঘোগিার্ কমরমে, তাই আমরা কযাটালান্ট ঘটকমর্ালস্থজসমক স্বাগত জার্ামত ঘপমর গস্থ নত।"
ঘেটার ঘরাম্বেস্টার ইন্টারপ্রাইি ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও মোট হালন িাট িম্বলম্বের্, "সমগ্র ঘিমশর অ্সংেয
প্রেুস্থির ঘকন্দ্রিল মূলযায়র্ কমর, কযাটালামন্টর পস্থরোলকমন্ডস্থল তামির র্তু র্ সফটওয়যার ইস্থিস্থর্য়াস্থরং টিমমর
জর্য ঘরামেস্টার, স্থর্উ ইয়কন মক ঘ মে স্থর্ময়মে। আমামির উন্নয়র্শীল সফটওয়যার ঘসক্টরমক সহায়তাকারী
উপলব্ধ প্রস্থতভা ার্মির িেতা এ ং য সা করার সাশ্রয়ী যয় ঘরামেস্টারমক অ্র্যার্য মুেয ঘমমরা অ্ঞ্চলগুস্থলর
তু লর্ায় একটি প্রস্থতমোস্থগতামূলক সুস্থ িা প্রিার্ কমরমে।"
কযাটালান্ট ঘটকমর্ালস্থজস সম্পমকন আরও তমেযর জর্য এ ং োকস্থরর সুমোগগুস্থল ঘিেমত, এোমর্ স্থিক করুর্ ।
বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডনম্বক ত্বরাবিত করা
আজমকর ঘ াষণা "স্থফঙ্গার ঘলকস ফমরায়াডন" এর সম্পূরক, এই এলাকায় যাপক অ্েননর্স্থতক এ ং সামাস্থজক
উন্নয়মর্র একটি সম্পূণন ব্লুস্থপ্রন্ট। 2012 সাল ঘেমক ঘস্টট ইস্থতমমিয পস্থরকের্াটির ুস্থর্য়াি স্থহমসম এই অ্ঞ্চমল
ঘফামটাস্থর্কস, কৃ স্থষ ও োিয উৎপাির্, এ ং অ্গ্রসর উৎপাির্ সহ মুেয স্থশেগুস্থলমত স্থ স্থর্ময়াগ করার মািযমম 6.1
স্থ স্থলয়র্ মাস্থকনর্ ডলামরর ঘ স্থশ স্থ স্থর্ময়াগ কমরমে। তন মামর্, মহা মিার (Great Recession) পর ঘেমক
ঘ কারত্ব স মেময় কম হময়মে; যস্থিগত এ ং কমপনামরট আয়কর কমমমে এ ং য সা প্রস্থতষ্ঠার্গুস্থল উন্নস্থত ও
স্থ স্থর্ময়াগ করার জর্য ঘরামেস্টার, াটাস্থভয়া এ ং কার্ার্ডাইগুয়ার মমতা জায়গা ঘ মে স্থর্মে।
এের্, এই অ্ঞ্চলটি স্থডমসম্বর 2015 ঘত গভর্নর কুওমমা দ্বারা ঘ াস্থষত আপমস্টট স্থরভাইটালাইমজশর্
ইস্থর্স্থশময়টিমভর মািযমম 500 স্থমস্থলয়র্ মাস্থকনর্ ডলামরর ঘস্টট স্থ স্থর্ময়ামগর মািযমম স্থফঙ্গার ঘলকস ফমরায়াডনমক
ত্বরাস্থিত করমে। ঘস্টমটর এই 500 স্থমস্থলয়র্ মাস্থকনর্ ডলামরর স্থ স্থর্ময়াগ 2.5 স্থ স্থলয়র্ মাস্থকনর্ ডলামররও ঘ স্থশ
স্থ স্থর্ময়াগ করার জর্য যস্থিগত য সায়ীমির উদ্দীপর্া ঘিম - এ ং এলাকার জমাকৃ ত পস্থরকের্া অ্র্ুোয়ী
আশা করা হমে ঘে 8,200 এরও র্তু র্ ঘ স্থশ কমনসংিার্ ততস্থর হম । আরও তেয এোমর্ রময়মে।
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