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গভর্নর কুওম্বমা কু্ষদ্র ও মাঝাবর আকাম্বরর বর্মনাতাম্বের COVID-19 মহামারী থেম্বক আম্বরাগে লাম্বভ 
সাহায্ে করার জর্ে 2.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার থকয়ার অোক্ট তহবিল িািে প্রোম্বর্র থ াষণা 

কম্বরম্বের্  
  
COVID-19 মহামারী থেম্বক পরু্রুদ্ধার হম্বের্ থয্ বর্মনাতারা, তাম্বেরভবিষেৎ প্রবতম্বয্াবগতার জর্ে 

বর্ম্বজম্বের অিবিত করার জর্ে সহায়তা করার উম্বেোগ  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ চোরটি প্রতিষ্ঠোমর্র জর্য 2.3৩ তমতিয়র্ মোতকন র্ ডিোর ককন্দ্রীয় 
ককয়োর অ্যোক্ট (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act) িহতিি 
ক োষণো কমরমের্ যো কেোট এিং মধ্যম আকোমরর তর্মনোিোমের জর্য যখর্ িোরো COVID-19 
মহোমোতরর মমধ্য পতরিিন র্শীি িোজোমরর সোমে মোতর্ময় কর্ওয়োর জর্য কচষ্টো করমের্, িোমের গুরুত্বপূণন 
পতরমষিো প্রেোমর্র জর্য সোহোযয কমর। িহতিিপ্রোপ্তরো, যোরো হমির্ এম্পোয়োর কেট কডমভিপমমন্ট 
(Empire State Development) দ্বোরো মমর্োর্ীি তর্উ ইয়কন  মযোর্ুফ্যোকচোতরং এক্সমটর্শর্ পোটন র্োরতশপ 
কসন্টোর (New York Manufacturing Extension Partnership centers), যোরো তিমেশ কেমক 
িযিসো তফ্তরময় আর্মি, সরিরোহ শৃঙ্খি পুর্গনঠর্, িযতিগি প্রতিরক্ষোমূিক সরঞ্জোম প্রোপ্ত হমি, 
তর্রোপত্তো এিং েক্ষিো উন্নি করমি, র্িুর্ প্রযতুি অ্িিম্বর্ করমি এিং ভতিষযৎ তিমের জর্য 
তিতিশীিিো িৃতি করমি ককোম্পোতর্গুতিমক সহোয়িো করমি এই িহতিি িযিহোর করমির্।  
  
"যখর্ তর্উ ইয়কন  িিন মোমর্ COVID-19 মহোমোরীর সোমে িডোই করমে, এটো অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন কয 
আমরো ভতিষযমির জর্য পতরকল্পর্ো কতর, তিমশষ কমর যখর্ িযিসোয়ীগুতি পযনোয়ক্রমম পুর্রোয় কখোিোর 
কোমজ অ্ংশ তর্মে এিং তর্উ ইয়কন িোসীরো কোমজ তফ্মর আসমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই 
CARES অ্যোক্ট িহতিি তর্মনোিোমের সরিরোহ শৃঙ্খি, PPE এিং প্রযতুি অ্যোমক্সস করমি সোহোযয 
করমি যো িোমের কমীমের রক্ষো করমি এিং এই কঠির্ অ্েননর্তিক পতরমিমশ প্রতিমযোতগিোমূিক 
েোকমি সোহোযয করমি। প্রকৃি অ্মেন কু্ষদ্র িযিসো এিং সম্প্রেোয়গুতিমক শতিশোিী করমি যেোযেভোমি 
প্রময়োগ করো ককন্দ্রীয় িহতিি এটোই করমি পোমর।"  
  
"আমোমের অ্েননর্তিক উন্নয়র্ এিং তিতর্ময়োগ প্রমচষ্টোর কোরমণ আমরো কেশিযোপী সম্প্রেোয়গুতিমক 
রূপোন্ততরি কমরতে, এিং আমরো কয অ্গ্রগতি কমরতে িোর সি তকেু আমরো হোরোমি পোতর র্ো," 
থলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে থহাচুল িম্বলর্। "COVID-19 মহোমোরী আমোমের িযিসো, অ্েনর্ীতি এিং 
সোরো রোমজযর িোতসন্দোমের জর্য ক্ষতিকর প্রভোি কফ্মিমে। তর্মনোিোমের জর্য এই 2.3 তমতিয়র্ মোতকন র্ 



 

 

ডিোমরর িহতিি িোমের সঙ্কট কেমক পুর্রুিোর করমি এিং PPE প্রোপ্ত হমি, তর্রোপত্তো এিং েক্ষিো 
উন্নি করমি, এিং র্িুর্ প্রযুতির সোমে মোতর্ময় তর্মি সক্ষম হমি সোহোযয করোর কক্ষমে অ্িযন্ত 
গুরুত্বপূণন। আমরো আমরো ভোমিো ভোমি গমড িুিমি এিং আমোমের িযিসো এিং আমোমের 
সম্প্রেোয়গুতি যোমি মহোমোরীর পরিিী ভতিষযমির জর্য আমরো শতিশোিী এিং আমরো তিতিশীি হয় 
িো তর্তিি করমি প্রতিশ্রুতিিি।"  
  
কফ্ডোমরিভোমি মমর্োর্ীি তর্উ ইয়কন  মযোর্ুফ্যোকচোতরং এক্সমটর্শর্ পোটন র্োরতশপ কসন্টোর (New York 
Manufacturing Extension Partnership, NY MEP), এম্পোয়োর কেট কডমভিপমমমন্টর (Empire 
State Development, ESD) তিজ্ঞোর্, প্রযুতি ও উদ্ভোির্ তিভোগ (Division of Science, 
Technology and Innovation, NYSTAR) র্যোশর্োি ইর্তেটিউট অ্ফ্ েযোন্ডোডন স এন্ড কটকমর্োিতজর 
(National Institute of Standards and Technology) মোধ্যমম জরুরী সহোয়িো প্রেোর্ করমে।  
  
এম্পায়ার থেে থডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
থপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক থজ. গােন লার িম্বলর্, "এম্পোয়োর কেট 
কডমভিপমমন্ট চিমোর্ COVID-19 মহোমোরীর সময় তর্উ ইয়কন  কেমটর অ্মর্ক অ্সুতিধ্োর সম্মুখীর্ 
হওয়ো িযিসোর জর্য প্রতিটি উপিব্ধ সংিোর্ িযিহোর করমে, এিং এই িহতিি তর্মনোিোমের তর্রোপমে 
কোজ করমি এিং এই মহোমোরীর কোরমণ ভতিষযমির িোজোর তিতেি হওয়োর জর্য তর্মজমের প্রস্তুি 
করমি সোহোযয করমি।"  
  
2.3 তমতিয়র্ মোতকন র্ ডিোর তর্ম্নতিতখি সংিোগুতিমক প্রেোর্ করো হময়মে:  
  
থসন্টার ফর ইম্বকার্বমক থরাে (Center for Economic Growth, CEG) - 800,000 মাবকন র্ ডলার  
CEG, রোজধ্োর্ী অ্ঞ্চমি অ্িতিি NY MEP কসন্টোর, রোজযিযোপী ককোম্পোতর্গুমিোমক িযিসোগুতি কেমশ 
তফ্তরময় আর্মি এিং সরিরোহ শৃঙ্খি পুর্গনঠমর্ সহোয়িো করমি। এই উমেযোগ েক্ষিোর িযিধ্োর্, 
উৎপোের্ খরচ কমোমর্ো, উৎপোেমর্র জর্য তিকল্প উপোেোর্ তচতিি করো, পমণযর পুর্ঃর্কশো তিতর 
করো, এিং অ্র্যোর্য কেশ কেমক তর্উ ইয়কন  রোমজয উৎপোের্ সতরময় আর্োর অ্র্যোর্য িোধ্ো 
কমোকোমিিোর উপর মমর্োমযোগ প্রেোর্ করমি।  
  
ইন্ডাবিয়াল অোন্ড থেকম্বর্ালবজ অোবসেোন্স কম্বপনাম্বরের্ (Industrial & Technology Assistance 
Corporation, ITAC) - 650,000 মাবকন র্ ডলার  
তর্উ ইয়কন  তসটিমি অ্িতিি NY MEP কসন্টোর ITAC িিন মোর্ িো ভতিষযৎ মহোমোরীর সময় যোমি 
রোজয িযোপী ককোম্পোতর্গুতি তর্রোপমে কোজ করমি পোমর িো তর্তিি করমি িযতিগি প্রতিরক্ষোমূিক 
সরঞ্জোম (Personal Protective Equipment, PPE) প্রোপ্ত হমি পোমর িোর জর্য সহোয়িো করমি।  
  
মোর্ুফোকচাবরং অোন্ড থেকম্বর্ালবজ এন্টারপ্রাইজ থসন্টার (Manufacturing and Technology 
Enterprise Center, MTEC) - 500,000 মাবকন র্ ডলার  
হোডসর্ উপিযকোয় অ্িতিি NY MEP কসন্টোর MEP, রোজয জমুড তর্মনোিোমের ভোচুন য়োি মিূযোয়র্ 
পতরচোির্ো করমি যোমি িোরো তর্রোপমে, কোযনকরভোমি এিং েক্ষিোর সোমে কোজ কমর িো তর্তিি 



 

 

করো যোয়, এিং র্িুর্ প্রযুতি ও প্রতক্রয়ো গ্রহণ সহ উৎপোের্শীিিো এিং তর্রোপত্তো উন্নয়মর্ 
তর্মনোিোমের সোহোযয করোর উপোয় তচতিি করমি।  
  
বফউজহাি (FuzeHub) - 3,50,000 মাবকন র্ ডলার  
NY MEP রোজযিযোপী ককন্দ্র তফ্উজহোি, সোরো রোজয জমুড যি কিতশ সম্ভি তর্মনোিোমের কোমে 
কপ ৌঁেোমি ভোচুন য়োি ওময়তির্োর এিং কমনশোিো উন্নয়র্, সরিরোহ এিং তিিরণ করমি। প্রতশক্ষণ এিং 
িেয আেোর্-প্রেোমর্র মমধ্য েোকমি জরুরী প্রস্তুতি, সঙ্কমটর সময় সরিরোহ শঙৃ্খি িযিহোর, সোইিোর 
তর্রোপত্তো এিং পুর্রুিোমরর প্রমচষ্টোর মমিো তিষয়।  
  
প্রবতবর্বধ পল েংম্বকা িম্বলর্, "আমরো কংমগ্রমসর মোধ্যমম কমরোর্ভোইরোস সহোয়িো, েোণ এিং 
অ্েননর্তিক সরুক্ষোর CARES আইর্মক এতগময় তর্ময় যোই, যোমি কেশ জমুড িোর্ীয় সম্প্রেোয় এিং 
আঞ্চতিক অ্েনর্ীতিমি জরুরী সহোয়িো প্রেোর্ করো যোয়। এই কমরোর্ভোইরোস সহোয়িো, েোণ এিং 
অ্েননর্তিক সরুক্ষো CARES আইমর্র িহতিি এই উমেশযটিমি সহোয়িো কমর তর্উ ইয়মকন র কু্ষদ্র ও 
মোঝোতর আকোমরর তর্মনোিোমের একটি িোইফ্িোইর্ তর্মক্ষপ কমর, গুরুত্বপূণন সোপ্লোই কচইর্গুতিমি 
প্রমিশোতধ্কোর িজোয় রোখমি িোমের সহোয়িো কমর, িযতিগি প্রতিরক্ষোমূিক সরঞ্জোম অ্জন র্ কমর, 
এিং কসই প্রযুতি িোস্তিোয়র্ করমি সোহোযয কমর যো িোমের এই ঝমডর আিহোওয়োয় এিং ভতিষযমির 
জর্য আমরো তিতিশীি হময় উঠমি সোহোযয করমি। এই িহতিি যোমি তর্উ ইয়মকন র কু্ষদ্র ও মোঝোতর 
আকোমরর তর্মনোিো এিং কু্ষদ্র িযিসোয়ীমের সমেনমর্ কোযনকরভোমি এিং েক্ষিোর সোমে পতরচোতিি হয় 
িো তর্তিি করোর জর্য আতম গভর্নর কুওমমোর প্রশংসো কতর।"  
  
বর্উ ইয়কন  মোরু্ফোকচাবরং এক্সম্বের্ের্ পােন র্ারবেপ (NY MEP) সম্পম্বকন   
র্যোশর্োি ইর্তেটিউট অ্ফ্ েযোন্ডোডন স অ্যোন্ড কটকমর্োিতজর (National Institute of Standards and 
Technology, NIST) হতিংস মযোর্ুফ্যোকচোতরং এক্সমটর্শর্ পোটন র্োরতশপ (MEP) কু্ষদ্র ও মোঝোতর 
আকোমরর মোতকন র্ তর্মনোিোমের সোমে কোজ কমর, িোমের জর্য কমনসংিোর্ সৃতষ্ট করমি এিং ধ্মর 
রোখমি, িোমভর িতৃি এিং সময় এিং অ্েন সঞ্চয় করমি সোহোযয করোর জর্য। এই কেশিযোপী 
কর্টওয়োকন  উদ্ভোির্ী কক শি এিং প্রতক্রয়োকরমণর উন্নতি কেমক, কটকসই উৎপোের্, সোপ্লোই কচইর্ এিং 
প্রযুতি ত্বরণ পতরমষিোর মমিো তিতভন্ন ধ্রমর্র পতরমষিো প্রেোর্ কমর। এেোডোও মযোর্ুফ্যোকচোতরং 
এক্সমটর্শর্ পোটন র্োরতশপ (MEP) ককন্দ্রগুতি রোজয এিং কফ্ডোমরি স্তমর কসই সকি কোযনক্রমম 
অ্ংশীেোরমের সোমে কোজ কমর যো তর্মনোিোমের র্িুর্ গ্রোহক উন্নয়র্, র্িুর্ িোজোমর সম্প্রসোরণ এিং 
র্িুর্ পণয তিতর করমি সোহোযয কমর।  
  
মোতকন র্ িোতণজয তিভোমগর (U.S. Department of Commerce) একটি কোযনক্রম তহমসমি, 
মযোর্ুফ্যোকচোতরং এক্সমটর্শর্ পোটন র্োরতশপ (MEP) তর্মনোিোমের সুমযোগ তচতিি করমি সোহোযয করোর 
জর্য তিতভন্ন কোযনকর সম্পে প্রেোর্ কমর যো তিশ্বিযোপী িোজোমর িোমের প্রিৃতি এিং প্রতিমযোতগিোমক 
ত্বরোতিি করমি। মযোর্ুফ্যোকচোতরং এক্সমটর্শর্ পোটন র্োরতশপ (MEP) প্রতিটি রোমজয অ্িতিি 1,200 
জমর্রও কিতশ প্রযুতিগি তিমশষজ্ঞমের একটি কেশিযোপী কর্টওয়োকন । িোরো তিশ্বস্ত িযিসোতয়ক উপমেষ্টো 
তহমসমি কোজ কমর, যোরো মোতকন র্ তর্মনোিোমের তিশ্বিযোপী প্রতিমযোতগিো করোর জর্য সোপ্লোই কচইর্ 
ইতন্টমগ্রশর্ সমেনর্, এিং উন্নি উৎপোের্শীিিোর জর্য প্রযুতিমি প্রমিশোতধ্কোর প্রেোর্ করোর উপর 



 

 

মমর্োমযোগ কেয়। মযোর্ুফ্যোকচোতরং এক্সমটর্শর্ পোটন র্োরতশপ (MEP) 50টি রোজয এিং পুময়মটন ো তরমকো 
জমুড অ্িতিি উৎ্পোের্ সম্প্রসোরণ ককন্দ্রগুতিমক ত মর তর্তমনি হময়মে। মযোর্ুফ্যোকচোতরং এক্সমটর্শর্ 
পোটন র্োরতশপ (MEP) ককন্দ্রগুতি রোজয, তিশ্বতিেযোিয়-তভতত্তক অ্িোভজর্ক প্রতিষ্ঠোর্, এিং অ্র্যোর্য 
অ্িোভজর্ক প্রতিষ্ঠোমর্র একটি তিতচেযময় কর্টওয়োকন , যো কসই সি পণয এিং পতরমষিো প্রেোর্ কমর 
যো িোমের িোর্ীয় তর্মনোিোমের গুরুত্বপূণন চোতহেো পূরণ কমর।  
  
এম্পোয়োর কেট কডমভিপমমমন্টর (ESD) তিজ্ঞোর্, প্রযুতি ও উদ্ভোির্ তিভোগ (NYSTAR) তর্উ 
ইয়কন  রোমজযর জর্য মমর্োর্ীি মযোর্ুফ্যোকচোতরং এক্সমটর্শর্ পোটন র্োরতশপ (MEP) ককন্দ্র। এগোমরোটি 
ককন্দ্র (েশটি আঞ্চতিক এিং একটি রোজযিযোপী) প্রতিমযোতগিো কমর এিং এই কোযনক্রমমর অ্ধ্ীমর্ 
পতরমষিো ও সহোয়িো প্রেোমর্র জর্য মমর্োর্ীি হয়।  
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