
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গ্রা-বর্উইয়কন  (GROW-NY) খাদ্ে এিং কৃবি িেিসা প্রবিম্ব াবগিার প্রথম দ্ফার জর্ে 18 জর্ 

চূড়ান্ত প্রবিম্ব াগী বর্িনাচম্বর্র গ্ ািণা করম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

প্রবিম্ব াবগিার জর্ে আম্বিদ্র্পত্র পাওয়া গ্গম্বে 23টি রাজে ও 16টি গ্দ্ে গ্থম্বক  
  

খাদ্ে ও কৃবি বেম্বের এই প্রবিম্ব াবগিায় কবমউবর্টিম্বক পরু্রুজ্জীবিিকরণ ও অথনর্ীবির বিকাম্বের 
লম্বে বিসৃ্তি আঞ্চবলক গ্কৌেল, আপম্বেট বরভাইটালাইম্বজের্ উম্বদ্োম্বগর (Upstate Revitalization 

Initiatives) মাধ্েম্বম অথনায়র্ করা হম্বয়ম্বে - CNY রাইবজং (CNY Rising), বফঙ্গার গ্লকস 
ফরওয়ার্ন  (Finger Lakes Forward), এিং সাউদ্ার্ন টায়ার গ্সাবরং (Southern Tier Soaring)  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ গ্রা-নর্উইয়র্ন  খাদ্য উদ্ভাবর্ এবং রৃ্নি প্রযুনি বযবসার চ্যামেমের 
প্রথম দ্ফার জর্য নর্বনানচ্ত 18টি সংস্থার র্াম গ্ ািণা র্মরর্। প্রনতমযাগীমদ্র গ্বমে গ্র্ওয়া হময়মে 
প্রায় 200টি স্টার্ন আপ গ্থমর্, যারা এই উমদ্যামগর অ্ংশ হবার জর্য আমবদ্র্ র্মরনেমের্, যা 
উদ্ীয়মার্ খাদ্য, পার্ীয় এবং রৃ্নি উদ্ভাবর্ ক্লাস্টামরর বৃনিমত নর্বি, মধ্য নর্উ ইয়র্ন , নফঙ্গার 
গ্ের্স এবং সাউদ্ার্ন র্ায়ামর। আমবদ্র্র্ারী পুমের প্রনতনর্নধ্ত্ব র্মরমে 23টি নবনভন্ন রাজয ও 16টি 
গ্দ্শ। গ্রা-নর্উইয়র্ন  এর অ্ঞ্চমের মমধ্য রময়মে 22টি র্াউনির নবসৃ্তত এোর্া যার অ্ন্তভুন ি 
আপমস্টর্ নর্উ ইয়মর্ন র খামার সম্প্রদ্ায়, এবং তার সামথ গ্রামচ্স্টার, সাইরানর্উজ, ইথার্া এবং 
নবংহযামর্র্ সহ গ্বশ র্ময়র্টি প্রধ্ার্ র্গর গ্র্ন্দ্র।  
  
"গ্রা-নর্উইয়র্ন  প্রনতমযানগতা এর্দ্ে ববনচ্ত্র্যময়, উদ্ভাবর্ী উমদ্যািামদ্র আরৃ্ষ্ট র্মরমে যারা নর্উ 
ইয়মর্ন র নবশ্বখযাত খাদ্য ও রৃ্নি নশল্পমর্ আরও রূপান্তর র্রার র্তুর্ উপায় সন্ধামর্ মমর্ানর্মবশ 
র্রমত প্রস্তুত", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "গ্রা-নর্উইয়র্ন  এর মত প্রমচ্ষ্টার মাধ্যমম আমরা এই 
আঞ্চনের্ অ্থনর্ীনতগুমোমর্ উৎসানহত র্রনে এবং এই গুরুত্বপূণন নশমল্প রাজযবযাপী উন্নয়র্ গ্জারদ্ার 
র্মর চ্মেনে।"  
  
"নবমশ্বর গ্েষ্ঠ খাদ্য পণয উৎপাদ্র্র্ারী জায়গাগুনের মমধ্য অ্র্যতম হে নর্উ ইয়র্ন  এবং রৃ্নি নশল্প 
আমামদ্র রাজযবযাপী অ্থনর্ীনতর এর্ গুরুত্বপূণন অ্ংশ", গ্লফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ গ্হাচুল িম্বলর্। 
"রৃ্নিমত আমামদ্র নবনর্ময়ামগর উপর নভনি র্মর, গ্রা-নর্উইয়র্ন  প্রনতমযানগতা, নশমল্পর ভনবিযতমর্ 
গ্র্ন্দ্র র্মর গ্য স্টার্ন আপরা র্াজ র্রমব তামদ্র সমথনর্ র্রমব। উদ্ভাবর্ী নচ্ন্তা োের্ র্রা, 
র্মনসংস্থার্ বৃনি র্রা এবং আমামদ্র ফামনগুনের ও রৃ্নিপণযসমূমহর প্রচ্ার র্রার উমেমশয আমরা 
অ্নঙ্গর্ারবি যা আমামদ্র অ্থনর্ীনতমর্ আমরা শনিশােী র্রমব।"  



 

 

  
বর্িনাবচি চূড়ান্ত প্রবিম্ব াগীম্বদ্র মম্বধ্ে রম্বয়ম্বে:  
  

• এনজভময়স-র্র্ক্ন স, জনজন য়া  
• র্যাপমরা-এক্স-ইনথর্া, নর্উইয়র্ন   
• র্ম্বমেক্স-ইনথর্া, নর্উইয়র্ন   
• ড্রপর্প্টার-সাইরানর্উজ, নর্উইয়র্ন   
• হামোমাইর্-ইনথর্া, নর্উইয়র্ন   
• গ্হাে গ্হেনদ্ ফুড-ইথর্, নর্উইয়র্ন   
• ইনিমপমিি বারনে ও মল্ট-নেচ্নফল্ড, নমনশগার্  
• োইভস্টর্ ওয়ার্ার নরসাইনক্লং-আেবার্ন া, র্ার্াডা  
• র্ুু্রামভর্-নর্উ ইয়র্ন  শহর, নর্উইয়র্ন   
• পযারাগর্ নপউর-নপ্রন্সর্র্, নর্উ জানসন  
• দ্য পারমফক্ট রামর্াো-নভক্টর, নর্উইয়র্ন   
• গ্রনডর্যাে োনস্টর্স-গ্বভারনে, মযাসাচু্মসর্স  
• নরময়েইর্স আমমনরর্া-গ্জমর্ভা, নর্উইয়র্ন   
• নর-র্ুযবে-গ্রামচ্স্টার, নর্উইয়র্ন   
• নসমনে গুড জারস-নফোমডেনফয়া, গ্পর্নসেমভনর্য়া  
• গ্ের্ র্ক্াফর্ গুডস-ওময়স্টউড, মযাসাচু্মসর্স  
• টিনের্ার-নমউনর্খ, জামনানর্  
• ভামর্ন াড-র্যপারনভে, ইনের্ময়  

  
প্রনতটি স্টার্ন আপমর্ সম্প্রনত এর্জর্ পরামশনদ্াতা নর্ময়াগ র্রা হময়মে, যারা তামদ্র এই অ্ঞ্চমে 
সংমযাগ বতনর র্রমত সাহাযয র্রমব, আঞ্চনের্ বযবসানয়র্ ভ্রমমণর পনরর্ল্পর্া র্রমব এবং তামদ্র 
বযবসার বিবয গ্পশ র্রামর্ পনরমাজন র্ র্রমত পারমব। চূ্ড়ান্ত প্রনতমযাগীরা তামদ্র ধ্ারর্াগুনে গ্পশ 
র্রমব গ্রা-নর্উইয়র্ন  নবচ্ারমর্র এবং োইভ দ্শনর্মদ্র সামমর্ 12 র্মভম্বর গ্থমর্ 13 র্মভম্বর 2019 
পযনন্ত, গ্রা-নর্উইয়র্ন  খাদ্য এবং রৃ্নি সানমমর্ (Grow-NY Food and Ag Summit), যা 
গ্রামচ্স্টার নরভারসাইড র্র্মভর্শর্ গ্র্মন্দ্র (Rochester Riverside Convention Center) অ্র্নুষ্ঠত 
হমব। র্মর্নে নবশ্বনবদ্যােয় (Cornell University) আঞ্চনের্ অ্থননর্নতর্ অ্রগনতর গ্র্মন্দ্রর (Center 
for Regional Economic Advancement) মাধ্যমম এই প্রনতমযানগতার প্রশাসর্ র্রমে।  
  
করম্বর্ল বিশ্ববিদ্োলম্বয়র গ্সন্টার ফর বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক অোর্ভান্সম্বমন্ট এর বর্িনাহী 
পবরচালক টম শ্রাইভার িম্বলর্, "এর্টি রযাি নফর্ামে অ্র্ুষ্ঠামর্ গ্রা-নর্উইয়র্ন  খাদ্য এবং রৃ্নি 
সানমমর্র গ্শমি এই প্রনতমযানগতার নবজয়ীমদ্র র্াম গ্ ািণা র্রা হমব। প্রনতটি নবজয়ী সংস্থা 
আমামদ্র আপমস্টর্ অ্থনর্ীনতমত এর্টি নবমশি প্রভাব গ্ফোর জর্য প্রস্তুত এবং তামদ্রমর্ চ্ানেত 
র্রা হমব শুধ্ু পুরস্কামরর অ্থন নদ্ময়ই র্য়, নবনভন্ন অ্সাধ্ারণ সম্পমদ্র দ্বারাও যা এর্মাত্র্ আপমস্টর্ 
নর্উ ইয়র্ন  প্রদ্ার্ র্রমত পামর।"  
  



 

 

গ্রা-নর্উইয়র্ন  হে বতন মামর্ নফঙ্গার গ্ের্স, মধ্য নর্উইয়র্ন  এবং সাউদ্ার্ন টিয়ার অ্ঞ্চমে নবদ্যমার্ 
উদ্ীয়মার্ খাদ্য ও রৃ্নি উদ্ভাবর্মূের্ ক্লাস্টার নবর্ামশর উপর দ্নৃষ্ট নর্বির্ারী এর্ অ্ভূতপবূন 
বযবসানয়র্ প্রনতমযানগতা। প্রনতমযানগতাটি অ্নতনরি দ্টুি দ্ফা চ্েমব এবং বযবসানয়র্ মাইেফেমর্র 
উপর নভনি র্মর প্রনতটি দ্ফার সাত জর্ নবজয়ীমর্ গ্মার্ 3 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোর পুরস্কার প্রদ্ার্ 
র্রা হমব। এর মমধ্য রময়মে 1 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমরর শীিন পুরস্কার, দ্'ুটি 500,000 মানর্ন র্ 
ডোমরর পুরস্কার এবং চ্ারটি 250,000 মানর্ন র্ ডোমরর পুরস্কার। নবজয়ীমদ্র অ্ন্তত এর্ বেমরর 
জর্য র্ামগনমর্ড নরনজয়মর্ র্াজ র্রার অ্নঙ্গর্ার র্রমত হমব এবং এর্টি ইকুইটি গ্শয়ার গ্প্রারামম 
অ্ংশরহমণর জর্য সম্মত হমত হমব।  
  
মূেত এ বের গভর্নমরর গ্স্টর্ অ্ব দ্য গ্স্টর্ বিৃতায় গ্ ানিত গ্রা-নর্উইয়র্ন  উমদ্যাগ 43র্থন 
(43North), নজনর্য়াস নর্উইয়র্ন  (Genius NY), েুনমমর্র্ নর্উইয়র্ন  (Luminate NY) এবং 
76ওময়স্ট (76West) এর মমতা অ্র্যার্য রাজয সমনথনত প্রনতমযানগতার সাফমেযর উপর নভনি র্মর 
গমড় উমেমে। গ্রা-নর্উইয়র্ন  প্রনতমযানগতার জর্য অ্থনায়র্ র্রা হমব নতর্টি অ্ঞ্চমের উিরাঞ্চমের 
পুর্রুজ্জীনবনতর্রণ উমদ্যামগর মাধ্যমম - CNY রাইনজং (CNY Rising), নফঙ্গার গ্ের্স ফরওয়াডন  
(Finger Lakes Forward), এবং সাউদ্ার্ন র্ায়ার গ্সানরং (Southern Tier Soaring)। 
নবজয়ীমদ্র গ্রা-নর্উইয়র্ন  অ্ঞ্চমে বযবসা পনরচ্াের্া, র্মন সৃজর্, স্থার্ীয় নশল্প অ্ংশীদ্ারমদ্র সামথ 
সংমযাগ স্থাপর্ র্রমত হমব এবং এর্টি সমৃি উিরাঞ্চেীয় অ্থনর্ীনতমত অ্বদ্ার্ রাখমত হমব।  
  
এম্পায়ার গ্েট গ্র্ম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং গ্প্রবসম্বর্ন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধ্ার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া এবরক গ্জ. গাটন লার িম্বলর্, "গ্রা-নর্উইয়র্ন  বযবসা প্রনতমযানগতা সারা নবমশ্বর রৃ্নি 
উদ্ভাবমর্ নর্মবনদ্ত র্তুর্ বযবসা ও উদ্ভাবর্ী প্রনতভাগুমোমর্ আরৃ্ষ্ট র্রমে যা র্মনসংস্থার্ সৃনষ্ট 
র্রমব এবং নফঙ্গার গ্ের্স, গ্সন্ট্রাে নর্উ ইয়র্ন  এবং সাউদ্ার্ন র্ায়ামরর অ্থনর্ীনতমর্ অ্রসর 
র্রমব।"  
  
অঙ্গরাম্বজের কৃবি কবমের্ার বরচার্ন  এ. িল িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  রামজযর রৃ্ির্, খাদ্য প্রমসসর 
এবং পার্ীয় নর্মনাতারা জানতর গ্সরা নর্েু খাদ্য ও পার্ীয় উৎপাদ্র্ র্মর। এই প্রনতমযানগতা 
আমামদ্র রৃ্নি এবং খাদ্য নশমল্পর অ্ংশীদ্ারমদ্র সর্মের র্জমর নর্ময় আসার র্তুর্ সুমযাগ প্রদ্ার্ 
র্মর এবং তামদ্র উদ্ভাবর্ এবং সাফমেযর উপর নভনি র্মর অ্রসর হমতসাহাযয র্মর।"  
  
গ্সন্ট্রাল বর্উইয়কন  আঞ্চবলক অথননর্বিক উন্নয়র্ পবরিম্বদ্র (Regional Economic Development 
Council, REDC) সহ-সভাপবিগণ, মোরু্ফোকচারাসন অোম্বসাবসম্বয়ের্ অফ গ্সন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন র 
(Manufacturers Association of Central New York, MACNY) গ্প্রবসম্বর্ন্ট এিং বসইও রে্াবি 
ওলম্বকর্ এিং অম্বসাম্বয়ম্বগাম্বি গ্েট ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ ইয়ম্বকন র (State University of New 
York) সভাপবি গ্র্ম্বিারাহ েোর্বল িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  গ্স্টর্ রৃ্নি ও খাদ্য নশমল্প এর্টি 
নবশ্ববযাপী গ্র্তা এবং এই যুগান্তর্ারী, উদ্ভাবর্ী প্রনতমযানগতা আমামদ্র সম্প্রদ্াময় এর্টি উমিজর্াপূণন 
নবনর্ময়ামগর প্রনতনর্নধ্ত্ব র্মর যা আঞ্চনের্ র্মনসংস্থার্ বৃনি র্রমত সাহাযয র্রমব। গ্সন্ট্রাে নর্উ 
ইয়মর্ন  আমামদ্র রৃ্নিনভনি সমথনর্ র্রার জর্য REDC র্মোর পনরেম র্রমে, এই অ্ঞ্চেটি বেমরর 
পর বের ধ্মর যামত গ্বমড় চ্েমত পামর তা নর্নিত র্রার জর্য।"  



 

 

  
বফঙ্গার গ্লকস আঞ্চবলক অথননর্বিক উন্নয়ম্বর্র সহ-সভাপবিগণ, মর্ম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বজর 
(Monroe Community College) সভাপবি র্ঃ অোর্ গ্েস এিং িৃহত্তর রম্বচোর গ্চোর অি 
কমাম্বসনর সভাপবি ও প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকিন া িি র্াবফ িম্বলর্, "আমরা গভর্নর কুওমমার গ্রা-
নর্উইয়র্ন  প্রনতমযানগতামর্ সমথনর্ র্রমত গ্পমর আর্নিত যা এই উদ্ভাবর্ী উমদ্যািামদ্র সামথ স্থার্ীয় 
নশমল্পর অ্ংশীদ্ার এবং গ্মিরমদ্র সংযিু র্রার জর্য র্াজ র্রমে। নবর্াশশীে আঞ্চনের্ 
অ্থনর্ীনতমর্ অ্রগামী ও গ্র্র্সই র্মর নফঙ্গার গ্ের্সমর্ সামমর্ এনগময় নর্মত রৃ্নি ও খাদ্য নশল্পই 
মূে চ্ানবর্াঠি।"  
  
সাউদ্ার্ন টায়ার আঞ্চবলক অথননর্ক পবরিম্বদ্র সহ-সভাপবি, বিঙ্গহোম্টর্ বিশ্ববিদ্োলম্বয়র 
(Binghamton University) সভাপবি হাম্বভন  গ্েঙ্গার, এিং স্কাউলার কাউবন্ট অথননর্বিক উন্নয়ম্বর্র 
অংেীদ্াবরত্ব (Schuyler County Partnership for Economic Development) এর বর্িনাহী 
পবরচালক জবুর্ মোকবকর্ গ্চবর িম্বলর্, "স্থার্ীয়ভামব পনরর্নল্পত সাউদ্ার্ন র্ায়ার গ্সানরং আপমস্টর্ 
নরভাইর্াইোইমজশর্ উমদ্যাগ রৃ্নি নশল্পমর্ বানড়ময় গ্তাোর নদ্মর্ তীক্ষ্ণ র্জর গ্রমখমে, এই তথযমর্ 
স্বীরৃ্নত গ্য এর্া আমামদ্র অ্ঞ্চমের অ্থননর্নতর্ সাফেয অ্বযাহত রাখার জর্য এর্টি অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন 
অ্ংশ। গ্রা-নর্উইয়র্ন  প্রনতমযানগতা এই দ্রূদ্শী উদ্ভাবর্মদ্র সাহাযয র্রমব, বেমরর পর বের ধ্মর 
আঞ্চনের্ অ্থনর্ীনতমর্ উেীনপত র্রার জর্য আমামদ্র প্রমচ্ষ্টামর্ আমরা বনেষ্ঠ র্মর।"  
  
গ্রা-নর্উইয়র্ন  সম্পমর্ন  আরও জার্মত গ্দ্খুর্, grow-ny.com। র্মর্নে গ্সিার ফর নরনজওর্াে 
ইমর্ার্নমর্ অ্যাডভযান্সমমি (Cornell Center for Regional Economic Advancement) সম্পমর্ন  
আরও জার্মত, গ্দ্খুর্ https://crea.cornell.edu।  
  
গ্সন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন র অরগবি ত্বরাবিিকরণ  
  
আজমর্র গ্ ািণা "গ্সন্ট্রাে নর্উইয়মর্ন র অ্রগনত" এর সমূ্পরর্, যা শনিশােী অ্থননর্নতর্ প্রবৃনি ও 
র্নমউনর্টি নবর্ামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমনিত রূপমরখা। 2012 সাে গ্থমর্ এই অ্ঙ্গরাজয 
ইমতামমধ্যই 5.6 নবনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমররও গ্বনশ নবনর্ময়াগ র্মরমে যা নবশ্ব বাজামরর সুমযাগ র্ামজ 
োনগময় উমদ্যািামদ্র শনিশােী র্মর এবং অ্ন্তভুন নিমেূর্ অ্থনর্ীনত বতনর র্মর এই পনরর্ল্পর্ার মূে 
নভনি স্থাপর্ র্মরমে। বতন মামর্ গ্বর্ারত্ব র্মম মহামিার সময় গ্থমর্ সবননর্ম্ন পযনাময় গ্র্মম এমসমে; 
বযনিগত এবং র্মপনামরর্ আয়র্র নর্ম্ন পযনাময় রময়মে এবং বযবসা প্রনতষ্ঠার্গুমো নবর্াশ এবং 
নবনর্ময়ামগর জর্য গন্তবয নহমসমব নসরানর্উজ, ওসঅ্ময়মগা এবং অ্বামর্নর মমতা জায়গা নর্বনাচ্র্ 
র্রমে।  
  
বতন মামর্, এ অ্ঞ্চে 2015 সামের নডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা গ্ ানিত উিরাঞ্চমের পুর্রুজ্জীনবনতর্রণ 
উমদ্যামগর মাধ্যমম 500 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমরর অ্ঙ্গরামজযর নবনর্ময়াগ সহমযানগতায় গ্সন্ট্রাে 
নর্উইয়মর্ন র অ্রগনত ত্বরানিত র্রমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমরর নবনর্ময়াগ 
গ্বসরর্ানর খামতর বযবসায়ীমদ্র 2.5 নবনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমররও গ্বনশ নবনর্ময়াগ র্রার জর্য 

https://protect2.fireeye.com/url?k=fcbdf45d-a09bcc63-fcbf0d68-000babda0031-bc3e3b3ff6b2cb08&q=1&u=http%3A%2F%2Fgrow-ny.com%2F#_blank
https://crea.cornell.edu/#_blank


 

 

উেীপর্া গ্দ্মব - এবং অ্ঞ্চমের দ্ানখেরৃ্ত পনরর্ল্পর্া অ্র্ুযায়ী আশা র্রা হমে গ্য 5,900 এর 
গ্বনশ র্তুর্ র্মনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমব। আরও তথয পাওয়া যামব এখামর্।  
  
বফঙ্গার গ্লকস এর অরগবি ত্বরাবিিকরণ  
  
আজমর্র গ্ ািণা "নফঙ্গার গ্ের্স এর অ্রগনত ত্বরানিতর্রণ" এর সমূ্পরর্, যা শনিশােী 
অ্থননর্নতর্ প্রবৃনি ও র্নমউনর্টি নবর্ামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমনিত রূপমরখা। গ্স্টর্ এ অ্ঞ্চমে 
2012 সাে গ্থমর্ এই পনরর্ল্পর্ার জর্য বনুর্য়াদ্ী র্ামজর নপেমর্ ইমতামমধ্যই 6.1 নবনেয়মর্র গ্বনশ 
মানর্ন র্ ডোর নবনর্ময়াগ র্মরমে - ফমর্ানর্ক্স, রৃ্নি ও খাদ্য উৎপাদ্র্ এবং আধ্ুনর্র্ নর্মনাণ র্ামযনর 
মমতা মূে নশল্প এই নবনর্ময়ামগ অ্ন্তভুন ি। বতন মামর্, মহামিার (Great Recession) পর গ্থমর্ 
গ্বর্ারত্ব র্মম সবমচ্ময় নর্ম্ন পযনাময় রময়মে; বযনিগত ও র্মপনামরর্ আয়র্র র্মমমে এবং বযবসা 
প্রনতষ্ঠার্গুনে নবর্াশ ও নবনর্ময়ামগর জর্য গ্রামচ্স্টার, বার্ানভয়া এবং র্ার্ার্ডাইগুয়ার মমতা জায়গা 
গ্বমে নর্মে।  
  
বতন মামর্, উিরাঞ্চমের পুর্রুজ্জীনবনতর্রণ উমদ্যামগর মাধ্যমম অ্ঞ্চেটি 500 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমরর 
অ্ঙ্গরামজযর নবনর্ময়াগসহ নফঙ্গার গ্ের্স এর অ্রগনত ত্বরানিত র্রমে যা গভর্নর কুওমমা নডমসম্বর 
2015-এ গ্ ািণা র্মরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমরর নবনর্ময়াগ গ্বসরর্ানর 
খামতর বযবসায়ীমদ্র 2.5 নবনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমররও গ্বনশ নবনর্ময়াগ র্রার জর্য উেীপর্া গ্দ্মব - 
এবং অ্ঞ্চমের দ্ানখেরৃ্ত পনরর্ল্পর্া অ্র্যুায়ী আশা র্রা হমে গ্য 8,200 এর গ্বনশ র্তুর্ 
র্মনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমব। আরও তথয পাওয়া যামব এখামর্।  
  
সাউদ্ার্ন টিয়ার এর অরগবি ত্বরাবিিকরণ  
  
আজমর্র গ্ ািণা "সাউদ্ার্ন টিয়ার এর অ্রগনত" এর সমূ্পরর্, যা শনিশােী অ্থননর্নতর্ প্রবৃনি ও 
র্নমউনর্টি নবর্ামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমনিত রূপমরখা। প্রনতভাধ্র েমশনি আর্িনণ, বযবসার 
নবর্াশ এবং উদ্ভাবর্ গ্জারদ্ার র্মর পনরর্ল্পর্ার নভনি স্থাপর্ র্রমত 2012 সাে গ্থমর্ ইনতমমধ্য 
অ্ঙ্গরাজয এ অ্ঞ্চমে 6.2 নবনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমরর গ্বনশ নবনর্ময়াগ র্মরমে। বতন মামর্, মহামিার 
পর গ্থমর্ গ্বর্ারমত্বর হার র্মম সবননর্ম্ন পযনাময় রময়মে; বযনিগত এবং র্মপনামরর্ আয়র্র র্মমমে 
এবং প্রনতষ্ঠার্গুমো নবর্াশ ও নবনর্ময়ামগর জর্য নবংহযামর্র্, জর্সর্ নসটি এবং র্নর্নং এর মমতা 
জায়গা নর্বনাচ্র্ র্রমে। বতন মামর্, এ অ্ঞ্চে 2015 সামের নডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা গ্ ানিত 
উিরাঞ্চমের পুর্রুজ্জীনবনতর্রণ উমদ্যামগর মাধ্যমম 500 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমরর অ্ঙ্গরামজযর 
নবনর্ময়ামগর মাধ্যমম সাউদ্ার্ন টিয়ামরর অ্রগনত ত্বরানিত র্রমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 নমনেয়র্ 
মানর্ন র্ ডোমরর নবনর্ময়াগ গ্বসরর্ানর খামতর বযবসায়ীমদ্র 2.5 নবনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমররও গ্বনশ 
নবনর্ময়াগ র্রার জর্য উেীপর্া গ্দ্মব - এবং অ্ঞ্চমের দ্ানখেরৃ্ত পনরর্ল্পর্া অ্র্ুযায়ী আশা র্রা 
হমে গ্য 10,200 এর গ্বনশ র্তুর্ র্মনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমব। আরও তথয পাওয়া যামব এখামর্।  
  

###  
  

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri#_blank
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri#_blank
https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri#_blank
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