
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ওম্বেস্ট হারম্বলম্বম টেবস্ট লোি ভিম্বর্র (TAYSTEE LAB BUILDING) বভবিপ্রস্তর 

স্থাপম্বর্র ট াষণা টের্  
  

র্তুর্ 350,000 িগন ফুম্বের ভিম্বর্ থাকম্বে জীির্ বিজ্ঞার্ লোি, অলাভজর্ক স ংস্থা, িাবণবজেক 
ভাড়াটিো, খুচম্বরা পম্বণের বিপবণ এিং বেক্ষা সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠার্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওমেস্ট হারমেমম 11 তো বিবিষ্ট, 350,000 িগন ফুমের LEED-
প্রতযবেত A শ্রেবির প্রপার্টন  শ্রেবস্ট েযাি ভিমর্র বভবিপ্রস্তর স্থাপমর্র শ্র াষিা শ্রের্ শ্রের্ট দ্রুত 
বিকািমার্া মযার্হাোর্বভে ফযাক্টবর বিবিমক্ট (Manhattanville Factory District) জীির্-বিজ্ঞার্, 
প্রেুবি, বিক্ষা, অ্োভজর্ক স ংস্থা ও বিল্পকো খামতর বিবভন্ন শ্রকাম্পাবর্ ও প্রবতষ্ঠামর্র জর্য একর্ট 
অ্তযাধুবর্ক শ্রকন্দ্র বহমসমি কাজ করমি। জার্সু প্রপার্টন  শ্রকাম্পাবর্ (Janus Property Company) 
কততন ক বর্বমনত এই র্তুর্ ভির্র্ট হমি বিবিমক্টর শ্রকন্দ্রবিন্দ,ু ো ওমেস্ট 125 বিে শ্রেমক ওমেস্ট 
128 বিে পেনন্ত বিস্ততত এিং র্তুর্ ভির্ বর্মনাি এিং পুমরামর্া ইন্ডাবিোে ভিমর্র পুর্ঃবর্মনাি 
উভেই এর অ্ন্তভুন ি। এই প্রকল্প শ্রস্টেজমুে কবমউবর্র্টগুমোমত অ্েননর্বতক প্রিতবি অ্জন মর্র শ্রে েক্ষয 
গভর্নর কুওমমার রমেমে শ্রসবেমক আমরা এবগমে বর্মে োমি।  
  
"হারমেমমর এক অ্বিশ্বাসয ইবতহাস রমেমে এিং এর্ট অ্িবস্থতও একর্ট উমিজর্াপূিন শ্ররমর্সাাঁর মামে 
এিং এই র্তুর্ ভির্র্ট আমিপামির মার্ুমষর ভবিষযমতর জর্য এক গুরুত্বপূিন বিবর্মোগ 
হমি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "শ্রেবস্ট ভির্র্ট আমিপামির সি শ্রসরা সাইেগুমো শ্রেমক স্বল্প েরূমত্বর 
মমধয জীির্-বিজ্ঞার্ েযাি এিং বিক্ষা প্রবতষ্ঠামর্র এক অ্তযাধুবর্ক শ্রকন্দ্র প্রোর্ করমি।"  
  
"হারমেম সংস্কত বত ও বিবিমযয পবরপূিন এিং এোকার প্রিতবির গবত অ্িযাহত রামখ এমর্ প্রকমল্প 
বিবর্মোগ করমত আমরা প্রবতশ্রুবতিি", িম্বলম্বের্ টলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ টহাচুল, বিবর্ 
আজম্বকর ট াষণা বেম্বেম্বের্। "এই র্তুর্ শ্রেবস্ট েযাি ভির্র্ট মযার্হাোর্বভে ফযাক্টবর বিবিমক্টর 
শ্রকন্দ্রবিন্দ ুএিং জীির্-বিজ্ঞার্ ও প্রেুবির উপর গুরুত্ব বেমে কাজ কমর োওো উদ্ভাির্ী শ্রকাম্পাবর্ 
ও সংস্থাগুমোর ঠিকার্া হমি। এই উন্নের্ ভবিষযত অ্েনর্ীবত রূপান্তর ও বর্মনাি অ্িযাহত রাখাে 
এোকার অ্র্যার্য সংস্থা ও প্রকল্পগুমোর পবরপূরক বহমসমি কাজ করমি।"  
  
"আমরা েী নকাে ধমর ওমেস্ট হারমেমম বিশ্বাস শ্ররমখ আসবে এিং সবিে সমেনর্ জাবর্মে 
আসবে," জার্সু প্রপাটিন  টকাম্পাবর্র বপ্রবিপাল স্কে টমজর্ার িম্বলর্। "শ্রেবস্ট েযাি ভির্র্ট অ্ঞ্চমের 
িাবিবজযক এোকামক পুর্রুজ্জীবিত করার উমেমিয অ্ঞ্চমের অ্খণ্ডতা িজাে শ্ররমখ উদ্ভািকমের 
বর্মজমের শ্রোরমগাোে বর্মে আসার জর্য জার্ুস এর 30 িেমরর িেমার্ প্রমিষ্টামক অ্িযাহত রাখমি। 



এ র্তুর্ ভির্র্ট ওমেস্ট হারমেমম িমিধনমার্ জীির্-বিজ্ঞামর্র উপবস্থবত এিং বর্উ ইেকন  িহরজমুে 
শ্রসই বিস্ততবতর জর্য প্রমোজর্ীে স্থামর্র সংকে উভের্টর সমাধার্ কমরমে। বের্ বের্ আমরা শ্রিবি 
ভাোর্টোগি অ্ঞ্চমের সুবিধা, িমৎকার অ্িস্থার্, ঐবতহাবসক বিবিক্ট, পাকন  ও র্েীমখু এিং 
গমিষিা ও সাংস্কত বতক েমের অ্সাধারি উপবস্থবত উপেবি করমত পারমের্।"  
  
"মযার্হাোর্বভে ফযাক্টবর বিবিক্ট ওমেস্ট হারমেমমর আমিপামির একামিবমক ও সতজর্িীে ঐবতমহযর 
সামে গভীরভামি েুি", িম্বলর্ জার্সু প্রপাটিন  টকাম্পাবর্র বপ্রবিপাল টজবর সালামা। "এর্ট বর্উ 
ইেমকন র িীষনস্থার্ীে উচ্চ বিক্ষা প্রবতষ্ঠামর্র  র্িসবতপূিন কবমউবর্র্ট অ্ঞ্চে এিং বিমশ্বর অ্র্যতম 
একর্ট স্পন্দর্িীে ও ঐবতহাবসক সাংস্কত বতক শ্রকমন্দ্রর বর্কেিতী। শ্রেবস্ট েযাি ভির্ এিং 
মযার্হাোর্বভে ফযাক্টবর বিবিক্ট িহমরর সংস্কত বত, বিক্ষা ও প্রগবতর বমের্স্থে—এিং শ্রসখামর্ মার্ুমষর 
োওোর অ্সাধারি সুবিধাসম্পন্ন গি ট্রার্বজমে অ্িবস্থত।"  
  
সামিক শ্রেবস্ট শ্রেি শ্রিকাবরর সাইমে অ্িবস্থত এই ভির্র্ট এই অ্ঞ্চমের সামিক বিল্প প্রবতষ্ঠামর্র 
শ্রকন্দ্রবিন্দরু সামে সবজ্জত একর্ট আধুবর্ক র্ান্দবর্ক শ্রসৌন্দেন প্রেিনর্ করমি। এই প্রােবমক উন্নের্র্ট 
একর্ট প্রেুবিগতভামি সবিে স্থার্ শ্রের্ট স্থার্ীে অ্ঞ্চমের বিবিযযমক তুমে ধরার মাধযমম জীির্ 
বিজ্ঞার্ শ্রেমক সতজর্িীে TAMI ও বিক্ষা সংিান্ত কামজ িযিহারকারী বিবভন্ন ধরমর্র ভাোর্টোমের 
সমন্বে করমত পামর। ভূবমর 36,000 িগন ফুে শ্রেমক শ্রপন্টহাউমজর 15,000 িগন ফুে পেনন্ত র্মর্ীে 
শ্রমমে বিেযমার্, শ্রেখামর্ সি শ্রমমেই িযেিহুে ো শ্রমমে-শ্রেমক-বসবেং পেনন্ত গ্লাস বেমে বতবর 14-
ফুমের বসবেং বিবিষ্ট। তাোো, এই প্রকমল্প রমেমে প্রাে 20,000 িগন ফুমের িবহরাঙ্গমর্র জােগা 
োমত রমেমে েম্বা আবির্া শ্রের্টর মাধযমম সরাসবর মযার্হাোর্বভে ফযাক্টবর বিবিমক্ট প্রমিি করা 
োে।  
  
A, B, C, D ও 1 সািওমে োইর্ শ্রেমক কমেক ধাপ েমূর এিং বমিোউর্ মযার্হাোর্ শ্রেমক এক 
স্টমপমজ, শ্রেবস্ট েযাি ভির্ র্তুর্ বিজমর্স সু্কে ও শ্রজমরাবম বির্ সামেন্স শ্রসন্টার (Jerome 
Greene Science Center) সহ কোবম্বো ইউবর্ভারবসর্ট এিং শ্রসইসামে বর্উ ইেকন  িাকিারাে 
িামোেবজ শ্রসন্টার (New York Structural Biology Center) ও বসর্ট কমেজ অ্ি বর্উ ইেকন  
(City College of New York) উভমের পামি অ্িবস্থত, োর মমধয আমে বসর্ট ইউবর্ভারবসর্ট অ্ি 
বর্উ ইেকন  (City University of New York, CUNY) শ্রসন্টার ফর বিসকভাবর এন্ড ইমর্ামভির্ 
(CUNY Center for Discovery and Innovation) এিং CUNY অ্যািভান্সি সামেন্স বরসাসন 
শ্রসন্টার (CUNY Advanced Science Research Center)।  
  
প্রপার্টন র্ট বসর্টিযাপী প্রবতমোবগতার পর বর্উ ইেকন  বসর্ট ইমকার্বমক শ্রিমভেপমমন্ট কমপনামরির্ (New 
York City Economic Development Corporation) কততন ক জার্ুস প্রপার্টন র কামে বিবি করা 
হমেবেে এিং শ্রেমভর্মিেস আবকন মেকেস (LevenBetts Architects) ও SLCE আবকন মেকেস (SLCE 
Architects) কততন ক বিজাইর্ করা হমেবেে। পূমিনর জরাজীিন ফযাক্টবরর্ট ধ্বংস করমত এিং র্তুর্ 
শ্রেবস্ট েযাি ভির্ বর্মনাি করমত জার্মুসর 350 বমবেের্ মাবকন র্ িোমরর বিবর্মোমগর সমেনমর্, 
এম্পাোর শ্রস্টে শ্রিমভেপমমন্ট (Empire State Development) কমনক্ষমতা-বভবিক অ্র্ুোমর্ 10 
বমবেের্ মাবকন র্ িোর প্রোর্ কমরমে। ভির্র্ট 2020 সামের শ্রিমষর বেমক শ্রমাোমুর্ট সম্পন্ন হওোর 
পমে আমে।  



  
ভির্র্টর জীির্ বিজ্ঞার্ বসর্টমত বিমল্পর িবিিােী বভবিমক বিগুি করার প্রবত গুরুত্ব শ্রেে শ্রের্টর 
মমধয আমে গমিষিা প্রবতষ্ঠামর্র জর্য সহােতা এিং েযামেন্ট পাইপোইর্ সতবষ্ট শ্রের্ট সারা বিমশ্বর 
জীির্ বিজ্ঞার্ শ্রকাম্পাবর্গুমোমক আকত ষ্ট করমি। গভর্নর কুওমমার শ্রর্তত মত্ব, বর্উ ইেকন  শ্রস্টে বর্উ 
ইেমকন  একর্ট বিশ্বমামর্র জীির্-বিজ্ঞার্ গমিষিা ক্লাস্টার গমে শ্রতাোর এিং এই গমিষিার 
িাবিবজযকীকরমি শ্রস্টমের সক্ষমতা িতবির জর্য 620 বমবেের্ মাবকন র্ িোমরর উমেযাগ িহি কমরমে।  
  
এম্পাোর টস্টে টেম্বভলপম্বমন্ট এর টপ্রবসম্বেন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওোেন  
টিমবস্ক িম্বলর্, "মযার্হাোর্বভে ফযাক্টবর বিবিক্ট এর সামে, জার্ুস প্রপার্টন  শ্রকাম্পাবর্ েী ন বেমর্র 
খাবে প্রপার্টন গুমোমত র্তুর্ কমী বর্মে - এিং হারমেম কবমউবর্র্টমত আমরা কমনস ংস্থার্, কবমউবর্র্টর 
জােগা ও বিক্ষা প্রবতষ্ঠার্ আর্মে।"  
  
বফোর ব্রাোম্বসনর পােন র্ার ও NYC REDC এর সহ-সভাপবত উইর্স্টর্ বফোর িম্বলর্, "শ্রেবস্ট 
ভির্র্ট এই অ্িযিহৃত ভূবমমক েযািমরেবর, বিপিী এিং বিক্ষা ও কবমউবর্র্ট গ্রুপগুমোর জর্য একর্ট 
গবতিীে হামি পবরিত করমি - ো হারমেমমর প্রিতবি ত্বরাবন্বত করমত ও বর্উ ইেকন িাসীমের জর্য 
সুমোগ বতবর করমত সহােতা করমি।"  
  
বর্উ ইেকন  বজম্বর্াম টসন্টাম্বরর টপ্রবসম্বেন্ট ও বচফ অপাম্বরটিং অবফসার এিং NYC REDC এর সহ-
সভাপবত টচবরল এ. মুর িম্বলর্, "বর্উ ইেমকন র জীির্ বিজ্ঞার্ বিল্প আমামের বসর্ট ও শ্রস্টমের প্রবতর্ট 
শ্রকািাে শ্রকািাে উেীেমার্ হমে। শ্রেবস্ট েযাি ভির্র্ট এই খামতর িমাগত িতবির িাঞ্চেযকর প্রমাি, 
ো িমিধনমার্ জীির্ বিজ্ঞার্ শ্রকাম্পাবর্গুমোর জর্য তামের প্রসার অ্র্সুামর সহােতা প্রোর্ করমে।"  
  
টসম্বর্ের রিােন  জোকসর্ িম্বলর্, "ওমেস্ট হারমেমম এই ভিমর্র বভবিপ্রস্তর হমত শ্রেখা শ্রিি োরুি 
বিষে। এই বর্মনাি আগামী েিকগুমোমত ওমেস্ট হারমেম ও িতহির র্েন ার্ মযার্হাোর্ কবমউবর্র্টর 
িাবহোগুমো কীভামি পূরি কমর আসমি শ্রস িযাপামর আমোির্া করার জর্য আবম জার্সু প্রপার্টন র 
সামে সাক্ষামতর জর্য উন্মখু হমে আবে।"  
  
টসম্বর্ের ব্রাোর্ এ. টিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "শ্রেবস্ট ভির্র্ট সিসমে র্তুর্মত্বর প্রবত প্রবতশ্রুবতর জর্য 
পবরবিত এোকা বহমসমি বিেযমার্ হারমেমম িােবত র্তুর্ত্ব ও স ংস্থার্ বর্মে আসমি। আবম আজ 
গভর্নর কুওমমার সামে এই বভবিপ্রস্তর স্থাপমর্ ও কবমউবর্র্টর গুরুত্ত্বপূিন উন্নের্ উেোপমর্ শ্রোগোর্ 
করি।"  
  
অোম্বসেবল সেসে ইম্বর্জ ই. বেম্বকি িম্বলর্, "হারমেমমর মযার্হাোর্বভমে ফযাক্টবর বিবিক্ট এর 
উন্নের্ হ মে আর আমরা এমর্ প্রকল্পগুমোমত বিবর্মোগ অ্িযাহত রাখি শ্রের্ তা এই এোকার 
রূপান্তর আমরা িাবেমে শ্রেে। শ্রেবস্ট েযাি ভির্র্ট শুধু এোকার্টমত র্তুর্ িযিসা আর্মি তা র্ে, 
এো এোকার্টমত জীির্-বিজ্ঞার্, প্রেুবি ও কোবিমল্পর প্রসামর সাহােয করমি। এগুমোর মমতা 
গুরুত্বপূিন বিবর্মোমগ সহােতা ও এই কবমউবর্র্টর িতবিমত অ্িযাহত সাহামেযর জর্য আবম গভর্নর 
কুওমমামক ধর্যিাে জার্াই।"  
  



মোর্হাোর্ িারা টপ্রবসম্বেন্ট টগল এ. ব্রুোর িম্বলর্, "আমরা সিাই জাবর্ শ্রে হারমেমমর িমিধনমার্ 
িযিসা—এিং শ্রেবস্ট েযামির মমতা ভির্গুমো বর্বিত কমর শ্রে এর্ট প্রমতযমকর জর্য বিকবিত হমে। 
আবম এই প্রকমল্প এম্পাোর শ্রস্টে শ্রিমভেপমমমন্টর কামজর জর্য তামেরমক ধর্যিাে জার্াই ো 
আমামের তরুি প্রবতভাধর উমেযািামের বিমল্পর একর্ট পবরসমর িাকবর ও সুমোগ সতবষ্ট করমি এিং 
আমরা শ্রিবি িযেিহুে পািবেক শ্রস্পস সরিরাহ করমি।"  
  
বমউ ইেকন  বসটি কাউবিল সেসে মাকন  টলবভর্ িম্বলর্, "ওমেস্ট হারমেম কবমউবর্র্টর সামে একান্ত 
সহমোবগতার কমেক িেমর শ্রেবস্ট ভির্র্ট উমিাধর্ কমরমে, এর্ট একর্ট র্তুর্ বিবিমক্টর অ্ংি ো 
এোকার্টর বিল্প ইবতহাস গমে শ্রতামে। সম্পন্ন হওোর পর, এর্ট কবমউবর্র্টর জর্য কমনস ংস্থার্ ও 
অ্েননর্বতক জীির্োযার একর্ট গুরুত্বপূিন উৎস হমত পামর এিং প্রকল্পর্ট এবগমে বর্মে োওোর জর্য 
আবম অ্ধীর আিহ প্রকাি করবে।"  
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