অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/18/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘর্টবিক্স (NETFLIX) বর্উ ইয়কন েহম্বর র্তু র্ উৎপাদর্ হাি
স্থাপর্ কম্বর বর্উ ইয়ম্বকন তাম্বদর উপবস্থবত প্রসাবরত করম্বি

হাম্বির অন্তভুন ক্ত হম্বি মোর্হাটাম্বর্র অবিস যা 127টি এবক্সবকউটিভ বিষয়িস্তু, বিপণর্ ও
উৎপাদম্বর্র চাকবর ততবর করম্বি 2024 সাম্বলর মম্বযে
ব্রুকবলম্বর্র উত্পাদম্বর্র স্থাম্বর্ থাকম্বি েয়টি সাউন্ড ঘেজ যাম্বত পাাঁচ িেম্বরর মম্বযে হাজার
হাজার চাকবরর িেিস্থা করার ক্ষমতা থাকম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বিমের শীষনস্থার্ীয় ইন্টারমর্ট বিমর্াদর্
পবরমষিা ঘর্টবিক্স, বর্উ ইয়কন বিটিমে একটি উৎপাদর্ হাি তেবর কমর বর্উ ইয়মকন োর উপবস্থবে
প্রিাবরে করমি, এই শহমর শে শে কাজ এিং 100 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার অ্িবি বিবর্ময়ামগর
মািযমম। উৎপাদর্ ঘকন্দ্রটিমে মযার্হাটামর্র একটি িবিনে অ্বিি অ্ন্তভুন ক্ত করা হমি ো পরিেী
পাাঁচ িেমর 127টি উচ্চমূমিযর একমজবকউটিভ বিষয়িস্তু, বিপণর্ ও উৎপাদর্ উন্নয়মর্র কমনিংস্থার্
িৃবি করমি এিং ব্রুকবিমর্ েয়টি িাউন্ড ঘেজ তেবর করমি ঘেখামর্ পাাঁচ িেমরর মমিয হাজার
হাজার উৎপাদর্ কমীর চাকবরর িুমোগ হমি। এই ঘ াষণা বর্উইয়মকন র প্রেুবক্ত ও বিমর্াদর্ খামে
িহায়ো করার জর্য গভর্নর কূওমমার অ্ঙ্গীকারিদ্ধোমক আমরা িাব়িময় ঘদয় রাজয জুম়ি িিশািী
কমনিংস্থার্ তেবর করার জর্য।
"ঘর্টবিক্স উদ্ভাির্ী, িৃজর্শীি এিং িাহিী - ঠিক বর্উ ইয়কন িািীমদর মমোই - এিং বর্উয়মকন
এই আিুবর্কেম প্রেুবক্ত িম্ববিে িংস্থার িম্প্রিারমণ আমরা একিার ঘদখায় ঘে এই িাম্রাজ্ঞী রাজয
িযিিার জর্য উদগ্রীি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা গবিনে ঘে ঘর্টবিক্স বর্উ ইয়কন মক োর
িযিিার প্রিারমণর জর্য ঘিমে বর্ময়মে এিং এই প্রকল্পটি ঘে িকি চাকবর, অ্র্ননর্বেক কােনকিাপ
এিং বিেমামর্র প্রমোজর্াগুবি বর্ময় আিমি, ো ঘদখার জর্য উন্মুখ।"
"আমমবরকা এিং িারা বিে জুম়ি বিবমং পবরমষিার ঘর্েৃ স্থার্ীয় এক িরিরাহকারী বহিামি, বর্উ
ইয়মকন ঘর্টবিমক্সর প্রিারণ একটি উমেখমোগয মাইিিিক, ো হাজার হাজার কমনিংস্থামর্র িম্ভাির্া
িৃবি কমর", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ ঘহাচু ল িম্বলর্। "র্েু র্ উৎপাদর্ হািটি ব্রুকবিমর্ অ্বিি
ঘেি এিং িাউন্ড ঘেজগুবি েুক্ত করমি, এ অ্ঞ্চমির প্রেুবক্ত ও বিমর্াদর্ বশমল্পর অ্গ্রগবেমক উন্নে
কমর, এিং িম্পূণন বর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীবেমে বিবর্ময়াগ অ্বিরে রাখমি এিং োমক আমরা উন্নে
করমি।"

ঘজসর্ হোবরটর্, ঘর্টবিম্বক্সর ওয়ার্ল্নওয়াইড েু বডও অপাম্বরের্স ও বরম্বয়ল এম্বেট পবরচালক,
িম্বলর্, "বর্উ ইয়কন একটি চিবচত্র-অ্র্ুকূি পবরমিশ তেবর কমরমে ো বিমের বকেু ঘিরা ও
িৃজর্শীি ও বর্িনাহী প্রবেভাগুবির িািস্থার্, এিং আমরা আমামদর উৎপাদর্ হামির িামর্ ঘর্টবিমক্স
োমদর জর্য একটি স্থার্ প্রদার্ করমে ঘপমর আর্বিে।"
ঘর্টিবিমক্সর র্েু র্ কমপনামরট অ্বিি মযার্হাটামর্র িযাটআয়রর্ বডবিমের 888 ব্রডওময়মে প্রায়
100,000 িগনিুট জায়গা বর্ময় স্থাবপে হমি। ঘর্টিবিমক্সর িেন মার্ 32 জর্ বর্উ ইয়কন -বভবিক
কমনচারী ো়িাও 127 টি র্েু র্ এবক্সবকউটিভ বিষয়িস্তু অ্বিগ্রহণ, উন্নয়র্, উৎপাদর্, আইবর্, প্রচার
ও বিপণমর্র পদিমূমহর িযিস্থা করমি।
বর্উইয়মকন উৎপাদর্ দী ন ইবেহাি িহ িংস্থাটি - োর মমিয রময়মে অ্মরঞ্জ ইি দযা বর্য় ব্ল্যাক
(Orange is the New Black), আর্মব্রমকমিি বকবম বিট (Unbreakable Kimmy Schmidt),
বিজ গটা হযাভ ইট (She's Gotta Have It), দযা আইবরশমযার্ (The Irishman), িামওয়ার্
ঘগ্রট (Someone Great), প্রাইমভট িাইি (Private Life) এিং রাবশয়ার্ ডি (Russian Doll)
- োরা আর্ুমাবর্ক 161,000 িগনিুট বিজ কমরমে ব্রুকবিমর্ 333 জর্ির্ এবভবর্উমে েয়টি
িাউন্ড ঘেজ এিং িহায়োমূিক স্থার্ তেবর করমে। এই স্থার্ পাাঁচ িেমরর মমিয হাজার হাজার
উৎপাদর্ িংক্রান্ত কামজর িযিস্থা করমি িমি আশা করা হয়।
এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ঘপ্রবসম্বডন্ট, বচি একম্বজবকউটিভ
অবিসার এিং কবমের্ার হাওয়াডন ঘজমবি িম্বলর্, "ঘর্টবিক্সমক ির্যিাদ ঘে অ্র্িাইর্ বিবমং
ঘকিি োমরর ঘটবিবভশমর্র মমোই িািারণ হময় উমেমে এিং হয়ে আমরা ঘিবশ অ্যামক্সিমোগয এিং বর্উ ইয়মকন প্রিারমণর বিদ্ধান্ত, বর্উ ইয়মকন র প্রেুবক্ত, বিমর্াদর্ ও উৎপাদর্ বশল্পগুবিমক
িহায়ো প্রদার্ ও বিকামশর জর্য আমামদর কামজর একটি স্বীকৃ বে।"
জর্ ঘিাডন, ঘমাের্ বপকচার েু বডও ঘমকাবর্ক্স স্থার্ীয় (Motion Picture Studio Mechanics
Local) 52, I.A.T.S.E-র সভাপবত, িম্বলর্, "পবরশ্রমী কমীরা বর্উ ইয়মকন র চিবচ্চত্র বশমল্পর
বভবিস্বরুপ, এিং এই প্রকল্প োমদর ভবিষযমে বিবর্ময়াগ কমর। এই প্রবেভািাণ িযবক্তরা প্রমোজর্গুবি
ঘকার্রকম বিঘ্ন ো়িাই োমে বর্িনাবহে হয় ো বর্বিে করার জর্য প্রবেবদর্ কাজ কমরর্ - এিং
োমদর গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমমার ঘচময় ি়ি িমর্নক আর ঘকউ ঘর্ই। বর্উ ইয়কন বিটিমে ঘর্টবিমক্সর
র্েু র্ হাি বর্ময় আিমে িহায়ো করার জর্য আবম গভর্নরমক ির্যিাদ জার্ামে চাই।"
টম ও'ঘডাম্বর্ল, বথম্বয়টার টীমোর স্থার্ীয় 817 (Theatrical Teamsters Local 817) িম্বলম্বের্:
"আমামদর বশমল্প খুি কম িংস্থা আমে োরা ঘর্টবিমক্সর মে দূরদশী। এই খিমরর িামর্, আমরা
ইবেমমিযই িৃি কমনিংস্থামর্র ঘরকমডন আমরা িবিষ্ঠ, মিযবিি কমনিংস্থার্ ঘোগ করা চাবিময় োি।
এর জর্য প্রময়াজর্ীয় পবরমিমশর অ্বিত্ব বর্উ ইয়কন ঘেট বিল্ম চিবচ্চত্র টযাক্স ঘক্রবডট ঘপ্রাগ্রাম
(New York State Film Tax Credit Program) ো়িা িম্ভি হে র্া - এিং আবম োর
দূরদবশনোর এিং োর িহায়ো অ্িযাহে রাখার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রশংিা কবর।"

2024 িামির মমিয ঘর্টবিমক্সর 127টি উচ্চ-ঘিের্ প্রদার্কারী অ্বিি-বভবিক চাকবর তেবরমে
িহায়ো করমে এিং অ্র্যার্য বিমিচর্ািীর্ শহরগুবির িামর্ প্রবেদ্ববিো করমে - এম্পায়ার ঘেট
ঘডমভিপমমন্ট (Empire State Development) দশ িের িমর পারিরমযান্স বভবিক এমক্সিবিয়র
টযাক্স ঘক্রবডমট (Excelsior Tax Credits) 4 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার প্রদামর্র প্রিাি বদময়মে, ো
িরািবর িািি কমনিংস্থার্ িৃবির িামর্ িম্পবকন ে। িম্পূণন ইমন্সবন্টভ পাওয়ার জর্য, ঘর্টবিক্সমক
2024 িামির মমিয োর র্েু র্ একমজবকউটিভ উৎপাদর্ অ্বিমি অ্িশযই 127টি কাজ তেবর করমে
হমি এিং োরপমর ঘিই র্েু র্ কাজগুবি এিং োমদর ইবেমমিযই বিদযমার্ 32টি অ্বিমির কাজমক
আরও পাাঁচ িেমরর জর্য িজায় রাখমে হমি।
ঘর্টবিক্স সেম্বে
ঘর্টবিক্স হি বিমের শীষনস্থার্ীয় ইন্টারমর্ট বিমর্াদর্ পবরমষিা োর 190 টিরও ঘিবশ ঘদমশ
139টিরও ঘিবশ প্রমদয় িদিয রময়মে োরা এক বিিৃ ে িরমণর এিং ভাষার TV বিবরজ, ের্যবচত্র
এিং বিচার োয়ােবি উপমভাগ কমরর্। ঘে ঘকার্ও ইন্টারমর্ট-িংেুক্ত বিমর্ িদিযরা ঘে ঘকার্ও
িময়, ঘে ঘকার্ও জায়গায়, োরা েে চার্, ঘদখমে পামরর্। িদিযরা বিজ্ঞাপর্ িা ঘকার্রকম
প্রবেশ্রুবে ো়িাই ঘে করমে পামরর্, র্ামামে পামরর্ এিং আিার ঘদখা শুরু করমে পামরর্।
###

অ্বেবরক্ত ের্য ঘপমে ঘদখুর্ www.governor.ny.gov
বর্উ ইয়কন ঘেট | এবক্সবকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্িািিাইি করুর্

