
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা উম্ববাধর্ী গ্রা-বর্উ ইয়কন  (GROW-NY) িেিসা প্রবিম্ব াবগিার বিজয়ীম্বের র্াম 

গ্ াষণা করম্বলর্  
  

আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকন র খােে ও কৃবষ বেম্বের রূপান্তর  টাম্বর্া এই প্রবিম্ব াবগিার লক্ষ্ে  
  

প্রবিম্ব াবগিার িহবিল আপম্বেট পরু্রুজ্জীবিবিকরণ উম্বেোগ: CNY রাইবজিং (CNY Rising), 
বিঙ্গার গ্লক িম্বরায়ার্ন  (Finger Lakes Forward) এিিং সাউোর্ন টায়ার আপ (Southern Tier 

Soaring) - আঞ্চবলক সমবিি গ্কৌেল  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে ঘরা-দর্উ ইের্ন  র্ামম পদরদিত দর্উ ইেমর্ন র 
েুগান্তর্ারী খািয এবং রৃ্দষ িযামেমের প্রথম বেমরর 1 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর দবজেী হমে 
দরমেেইটস আমমদরর্া (RealEats America)। ঘজদর্ভা, দর্উ ইের্ন  দভদির্ দরমেেইটস, রমিষ্টামর 
অ্র্ুদিত িইু দিমর্র শীষন সমেেমর্ দর্বনাদিত হমেদেে, ঘে সমের্ামে দর্বনাদিত 17টি িূডান্ত প্রদতমোগী 
পুরষ্কামরর জর্য তামির বযবসামর্ োইভ িশনর্ এবং অ্দভজ্ঞ দবিারর্মির সামমর্ উপস্থাপর্ র্মরদেে। 
ঘরা-দর্উ ইের্ন  প্রদতমোদগতাটি ঘসন্ট্রাে দর্উইের্ন , দিঙ্গার ঘের্, এবং দর্উ ইের্ন  ঘেমটর িদিণ 
দিমর্র অ্ঞ্চমে, এর্টি ঘটর্সই খািয ও রৃ্দষ উদ্ভাবর্ী ক্লাোমরর দবর্ামশ মমর্াদর্মবশ র্মরমে। দবশ্ব 
জমুড খািয এবং রৃ্দষ দশল্প দর্ভন র উদ্ভাবর্ী, উচ্চ-প্রবৃদির োটন আপগুমোমর্ দতর্ রাউমের এই 
প্রদতমোদগতা, 3 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর তহদবে অ্িার র্মর। CNY রাইদজং (CNY Rising), 
দিঙ্গার ঘের্স িরওোডন  (Finger Lakes Forward), এবং সাউিার্ন টিোর ঘসাদরং (Southern 
Tier Soaring), এই দতর্টি অ্ঞ্চমের সামথ সংেুক্ত আপমেট পুর্রুজ্জীদবদতর্রণ উমিযামগর (Upstate 
Revitalization Initiatives) মাধ্যমম ঘরা-দর্উইের্ন  প্রদতমোদগতার অ্থনাের্ র্রা হমব। র্মর্নে 
দবশ্বদবিযােে (Cornell University) আঞ্চদের্ অ্থননর্দতর্ অ্রগদতর ঘর্মের (Center for 
Regional Economic Advancement) মাধ্যমম এই প্রদতমোদগতার তিারদর্ র্রমে। ঘরা-দর্উ ইের্ন  
দবজেীমির র্মপমি এর্ বেমরর জর্য ঘসন্ট্রাে দর্উ ইের্ন , দিঙ্গার ঘের্ বা সাউিার্ন টিোর অ্ঞ্চমে 
র্মনর্াে পদরিাের্া র্রমত হমব।  
  
"আদম দরমেেইটসমর্ প্রদতমোদগতার প্রথম প্রাপর্ দহমসমব অ্দভর্ন্দর্ জার্ামত িাই," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই েিযদস্থত দবদর্মোগ শুধ্ুমাত্র এই গদতশীে ঘর্াম্পার্ীগুমোমর্ দর্উ ইের্ন  ঘেমট দর্মজমির 
প্রদতিা র্রমতই সাহােয র্মর র্া, বরঞ্চ দর্উ ইেমর্ন র আঞ্চদের্ রৃ্দষ অ্থনর্ীদতমর্ও সহােতা র্মর। 
দরমেইটস এমর্ উমিযামগর প্রদতদর্দধ্ত্ব র্মর ঘেটি দর্উ ইেমর্ন র রৃ্দষবাদণমজযর উপর এর্টি িী নস্থােী 
অ্থননর্দতর্ প্রভাব সৃদষ্ট র্রমব।"  
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"দর্উ ইেমর্ন র রৃ্দষ অ্থনর্ীদত আমামির খামার ও স্থার্ীে পমণয বদধ্নত দবদর্মোগ দর্মে ঘবমড 
িমেমে," গ্লিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি গ্হাচুল িম্বলর্। "ঘরা-দর্উ ইের্ন  প্রদতমোদগতার প্রথম রাউে 
সিে হমেমে, এবং এই দশল্পমর্ আমরা শদক্তশােী র্রমত এই উমিযাক্তামির ঘে সম্ভাবর্া রমেমে ঘসটি 
দর্মত আমরা উদ্দীপ্ত। এই সংস্থাগুমো ঘটর্সইতামর্ রূপান্তর এবং দর্উ ইের্ন বাসীর স্বাস্থয ও সুস্থতার 
উন্নদত  টামর্ার মাধ্যমম এই দশমল্পর ববপ্লদবর্ পদরবতন র্  টামর্ার ধ্ারণা এবং পদরর্ল্পর্া বতদর 
র্রমে। প্রদতমোদগতার িূডান্ত প্রদতমোগী ও দবজেী সবাইমর্ আদম অ্দভর্ন্দর্ জার্াই এবং দর্উ 
ইেমর্ন  এই উদ্ভাবর্ী ঘর্াম্পাদর্গুমোর বৃদি ও সািেযোভ র্রমত সহােতা প্রিামর্র প্রতীিাে 
থার্োম।"  
  
সারা দবশ্ব ঘথমর্ প্রাে 200টি খািয ও রৃ্দষ দবষের্ োটন আপ এই বসমন্ত প্রদতমোদগতার জর্য 
আমবির্ র্মরদেে এবং শীষন 17টি িূডান্ত প্রদতমোদগতাে এদগমে ঘগমে। ওই 17টি োটন আপমর্ ওোর্-
টু-ওোর্ দহমসমব এই অ্ঞ্চমের এর্জর্ অ্দভজ্ঞ উমিযাক্তার সামথ দমদেমে ঘিো হে দেদর্ এর্জর্ 
ঘমন্টর দহমসমব র্াজ র্মরর্ এবং প্রদতটি ঘর্াম্পাদর্মর্ এই দতর্ অ্ঞ্চমে এর্াদধ্র্ দিমর্র বযবসাদের্ 
উন্নের্ ভ্রমমণর পদরর্ল্পর্া র্রমত সাহােয র্মরর্। এই ভ্রমমণর সমে, োটন আপগুমো সম্ভাবয 
অ্ংশীিার, রাহর্, উৎপাির্ এবং বতদরর্ারর্মির সামথ দমদেত হে এবং এই অ্ঞ্চমে এর্টি 
উমেখমোগয অ্থননর্দতর্ প্রভাব বতদর র্রার জর্য তামির পদরর্ল্পর্া ঝাোই র্মর ঘর্ে।  
  
প্রাে 900টি োটন আপ, ঘর্াম্পাদর্, দবদর্মোগর্ারী, দরমসাসন ঘপ্রাভাইডার, গমবষর্, উমিযাক্তা, রৃ্ষর্, 
এবং দশিাথীরা ি'ুদির্বযাপী অ্র্ুিামর্ উপদস্থত দেমের্, ঘেখামর্ দপি প্রদতমোদগতা োডাও দর্উ ইের্ন  
ঘেমটর 70টি খািয ও রৃ্দষ প্রিশনর্ সহ এর্টি প্রিশনর্ী হে এবং এর্টি দবিারর্ ঘেদণ োরা 
আজমর্র দিমর্ খািয ও রৃ্দষ দশমল্পর অ্র্যতম বৃহৎ সম্ভাবর্া এবং িযামেে ঘমার্ামবো র্মরমের্ এমর্ 
এর্টি দসমম্পাদজোম অ্ন্তভুন ক্ত দেে।  
  
আজমর্র অ্র্ুিামর্ 1 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর শীষন পুরষ্কার োডাও, 500,000 দমদেের্ মাদর্ন র্ 
ডোমরর িটুি এবং 250,000 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর িারটি পুরষ্কারও প্রিার্ র্রা হে। অ্র্যার্য 
পুরসৃ্কত িেগুমোর মমধ্য রমেমে:  
  
500,000 মাবকন র্ র্লার বিজয়ী ড্রপর্প্টার (Dropcopter)  
দসরাদর্উজ, দর্উ ইের্ন   
  
500,000 মাবকন র্ র্লার বিজয়ী টিদেটার (Tiliter)  
দমউদর্খ, জামনাদর্  
  
250,000 মাবকন র্ র্লার বিজয়ী র্যাপমরা-এক্স (Capro-X)  
ইথার্া, দর্উ ইের্ন   
  
250,000 মাবকন র্ র্লার বিজয়ী র্ম্বমপ্লক্স (Combplex)  

https://protect2.fireeye.com/url?k=6674a258-3af59aa3-66765b6d-000babd9f8b3-d303ac644e6dd08d&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.dropcopter.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=1ae1b0ef-46608814-1ae349da-000babd9f8b3-f7e97adc0c437edd&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.tiliter.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=76f57674-2a744e8f-76f78f41-000babd9f8b3-bb794e3ec1e5f998&q=1&u=http%3A%2F%2Fjuanandonly.com%2Fcapro-x%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=9cb19c14-c030a4ef-9cb36521-000babd9f8b3-b21880e73e3399e5&q=1&u=https%3A%2F%2Fbeecombplex.com%2F


 

 

ইথার্া, দর্উ ইের্ন   
  
250,000 মাবকন র্ র্লার বিজয়ী িয পারমিক্ট রামর্াো (The Perfect Granola)  
দভক্টর, দর্উইের্ন   
  
250,000 মাবকন র্ র্লার বিজয়ী সমূ্পণন স্বাস্থযর্র খাবার (Whole Healthy Food)  
ইথার্া, দর্উ ইের্ন   
  
বরম্বয়লইটস-এর প্রবিষ্ঠািা এিিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া র্োর্ ওয়াইজ িম্বলর্, "এই পুরস্কামরর অ্থন 
দজমত আমরা অ্তযন্ত ঘরামাদঞ্চত এবং এই সুমোমগর জর্য দর্উ ইের্ন  ঘেমটর র্ামে রৃ্তজ্ঞ। আমামির 
োটন আপমর্ পরবতী পেনামে দর্মে োওোর েমিয এই পুরস্কামরর মাধ্যমম আমরা এই অ্ঞ্চমের 
দবস্মের্র সংস্থার্গুমোমর্ র্ামজ োগামত সিম হব।"  
  
দর্মনাক্ত পাাঁিটি মার্িমের দভদিমত আজমর্র দপি ইমভমন্টর পমর দবজেীমির বাোই র্রা হে;  
  

• িাবণবজেকীকরণ ও িেিসাবয়ক মম্বর্ম্বলর িাস্তম্বিাপম্ব াবগিা: মুর্ািা অ্জন র্ এবং িি ও 
ঘটর্সই বযবসার সুমোগ র্মর ঘিে, প্রেদুক্তগত উপমোদগতা প্রিশনর্ র্মর অ্থবা প্রস্তাদবত 
ভযাে ুপূরমণর উমদ্দমশয উদ্ভাবর্ী পন্থা অ্বেম্বর্ র্মর এমর্ র্ে স্ট্রার্িার বজাে রাখাে 
প্রদতমোগীর সিমতা;  
  

• কাম্বোমার ভোলু: প্রদতমোগী র্ী পদরমামণ এমর্ দর্েু প্রিার্ র্রমের্ োর জর্য রাহর্ অ্থন 
পদরমশাধ্ র্রমত ইেরু্ এবং বাস্তব বাজার অ্বস্থা ঘমার্ামবো র্রমের্;  

  
• খােে ও কৃবষ বিষয়ক উদ্ভাির্: খািয ও রৃ্দষ দশমল্প সবনাধ্ুদর্র্ দবমবিয দবষমের ঘিমত্র 

প্রদতমোগী র্তটা উদ্ভাবর্ী িমতার পদরিে দিমত পামরর্ এবং এই বাজারগুমোমত এর্ 
ববদশ্বর্ ঘর্তৃত্ব দহমসমব আপমেট দর্উ ইেমর্ন র অ্বস্থার্ বজাে রাখাে অ্বিার্ রাখমব;  
  

• আঞ্চবলক কমনসিংস্থার্ সৃবি: ঘরা-দর্উ ইের্ন -এর আওতাে উচ্চ-মামর্র র্মনসংস্থার্ সৃদষ্টর 
সম্ভাবর্া; এবং  

  
• েল: িমের মার্ ও সমূ্পণনতা এবং িোিে প্রিামর্ তৎপরতা।  

  
পুরস্কামরর অ্থন োডাও প্রদতমোদগতা ঘথমর্ দবপণর্, ইমভন্ট ও ঘমন্টদরং ঘপ্রারাম ো িাইর্াদেেমির 
দতর্টি অ্ঞ্চমে দর্মে োমব তা সহ সর্ে র্ােনক্রম, প্রিার ও বাস্তবাের্ বযে বহর্ র্রা হমব, তামির 
ঘডমভেপমমন্ট র্ামজ সহােতা র্রা হমব এবং রৃ্দষ ও খািয ইমর্ামভশর্ র্দমউদর্টির সামথ তামির 
সম্পর্ন  বজাে রাখাে সহােতা র্রা হমব।  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=4b3b2db4-17ba154f-4b39d481-000babd9f8b3-1dbbd3ba657c5900&q=1&u=https%3A%2F%2Ftheperfectgranola.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=0624ea0e-5aa5d2f5-0626133b-000babd9f8b3-e19af37924f72a35&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.wholehealthyfood.com%2F


 

 

ঘরা-দর্উ ইের্ন  দবজেীরা তাৎিদণর্ভামব দতর্টি অ্ঞ্চমে তামির বযবসামের পদরর্ল্পর্া বাস্তবােমর্ 
র্াজ র্রমব, তামির বযবসামের উন্নের্ ভ্রমমণর সমে তারা ঘে সংমোগ র্মরমে ঘসগুমো এবং তামির 
পরামশনিাতামির ঘিওো সহােতা র্ামজ োগামব। 1 এদপ্রে 2020 প্রদতমোদগতার পরবতী পমবনর জর্য 
আমবির্ উন্মুক্ত হমব, এবং দর্উ ইেমর্ন র দসরাদর্উজ, দর্উ ইেমর্ন  আগামী 17-18 র্মভম্বর 2020 
তাদরমখ ঘরা-দর্উ ইের্ন  শীষন সমেের্ অ্র্ুদিত হমব।  
  
কম্বর্নম্বলর আঞ্চবলক অিননর্বিক অরগবির গ্কম্বের বর্িনাহী পবরচালক টম শ্রাইভার িম্বলর্, "ঘরা-
দর্উ ইের্ন  প্রদতমোদগতাটি এই উমবাধ্র্ী বেমরর জর্য আমামির ধ্ােন র্রা প্রদতটি সূির্মর্ োদডমে 
দগমেমে এবং শীষন সমেের্টি আপমেট দর্উ ইেমর্ন  বৃদি ঘপমত থার্া খািয এবং রৃ্দষ উদ্ভাবর্ 
ক্লাোমরর এর্টি অ্ভূতপূবন উিোপর্। োটন আপ প্রদতমোগীমির মার্ সদতযই অ্দবশ্বাসয দেে এবং এমত 
সমন্দহ ঘর্ই ঘে এই প্রথম বেরটি দবশ্বমর্ ঘিদখমে দিমেমে ঘে ঘসন্ট্রাে দর্উ ইের্ন , দিঙ্গার ঘের্স 
এবং সাউিার্ন টিোর অ্ঞ্চেগুমো খািয এবং রৃ্দষ উদ্ভাবমর্র সািমেযর জর্য এর্ অ্সামার্য জােগা"।  
  
এম্পায়ার গ্েট গ্র্ম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, গ্প্রবসম্বর্ন্ট ও 
মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "আজমর্র সর্ে দবজেী এবং োরা 
ঘরা-দর্উ ইের্ন  প্রদতমোদগতার প্রাথদমর্ পমবন অ্ংশ দর্মেদেমের্ তামির সবাইমর্ অ্দভর্ন্দর্। এই 
সবনমশষ বযবসাদের্ প্রদতমোদগতাটি উমিযাক্তা সংদিষ্ট বাস্তুসংস্থার্ গঠমর্ দর্উ ইের্ন  ঘেমটর সমথনর্মর্ 
প্রদতিদেত র্মর ো এখর্ দিঙ্গার ঘের্, ঘসন্ট্রাে ও সাউিার্ন টিোর অ্ঞ্চেগুদের সমৃি রৃ্দষর্াজ 
এবং রৃ্দষমিত্রগুমোমত উদ্ভাবর্ী অ্থননর্দতর্ প্রবৃদিমর্ বাদডমে তুেমব।"  
  
গ্েম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরচার্ন  এ. িল িম্বলর্, "উদ্ভাবর্মর্ উৎসাদহত র্রা এবং আমামির রৃ্দষ 
দশমল্পর অ্ংশীিারমির সমথনর্ র্রা এই অ্র্ুিামর্র জর্য আমরা গভর্নর কুউমমামর্ ধ্র্যবাি জার্াই। 
দর্উ ইের্ন  ঘেমটর অ্থননর্দতর্ উন্নের্ এবং রৃ্দষবাদণজযমর্ তরাদিত র্রমত সাহােয র্মর এমর্ র্তুর্ 
আইদডো এবং পণয দবর্ামশর উমদ্দমশয োরা প্রথম আমোদজত এই ধ্রমর্র প্রদতমোদগতাে অ্ংশ 
দর্মেদেমের্ ঘসই সর্ে দবজেী এবং উমিযাক্তামির সবাইমর্ অ্দভর্ন্দর্।"  
  
বিঙ্গার গ্লকস বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক গ্র্ম্বভলপম্বমন্ট (Finger Lakes Regional Economic 
Development) এর সহ-সভাপবি মর্ম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বজর (Monroe Community College) 
গ্প্রবসম্বর্ন্ট, র্. অোর্ বিস এিিং গ্রটার রম্বচোর গ্চোর অি কমাম্বসনর (Greater Rochester 
Chamber of Commerce) গ্প্রবসম্বর্ন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া িম্বলর্, "োরা এই উদ্ভাবর্ী 
প্রদতমোদগতাে অ্ংশ দর্মেদেমের্ তামির সবার জর্য আমরা অ্তযন্ত গদবনত। আঞ্চদের্ পদরষি ঘেমটর 
রৃ্দষ ও খািয দশমল্পর প্রবৃদি দবষমে গুরুত্ব দিমে। গভর্নর কুওমমার ঘরা-দর্উ ইের্ন  প্রদতমোদগতাে 
দরদজওর্াে ইমর্ার্দমর্ ঘডমভেপমমন্ট র্াউদিে এর দবদর্মোগ স্থার্ীে দশল্প অ্ংশীিারমির এই 
উমিযাক্তামির সবনাধ্ুদর্র্ আইদডোর সামথ সংেুক্ত র্রমত র্াজ র্রমে এবং সমিৃ আঞ্চদের্ অ্থনর্ীদত 
গমড তুেমত র্াজ র্রা দিঙ্গার ঘের্স আপমেট দরভাইটাোইমজশর্ ইদর্দশমেটিমভ গৃহীত বহুমখুী 
প্রমিষ্টাে অ্দধ্র্তর সহােতা প্রিার্ র্মর।"  
  
  



 

 

গ্সন্ট্রাল বর্উইয়কন  আঞ্চবলক অিননর্বিক পবরষম্বের সভাপবি এিিং গ্সন্ট্রাল বর্উইয়কন  উৎপাের্কারী 
সবমবির (Manufacturers Association of Central New York) সভাপবি ও প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া রে্াবি ওম্বকর্ ও অসওম্বয়ম্বগার গ্েট ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উইয়কন  (State University of 
New York) এর সভাপবি গ্র্ম্বিারাহ েোর্বল িম্বলর্, "আজমর্র সর্ে দবজেী এবং ঘরা-দর্উ ইের্ন  
প্রদতমোদগতার প্রথম রাউমে অ্ংশরহণ র্রা সর্েমর্ অ্মর্র্ অ্মর্র্ অ্দভর্ন্দর্ জার্ামত ঘপমর আমরা 
আর্দন্দত। দর্উ ইের্ন  ঘেমটর রৃ্দষ ও খািয দশমল্প অ্ভূতপূবন সমদৃি অ্বযাহত রমেমে। গভর্নমরর 
ঘরা-দর্উ ইের্ন  প্রদতমোদগতা আমামির র্দমউদর্টিমত আমরর্টি ঘরামাঞ্চর্র দবদর্মোগ ো আঞ্চদের্ 
র্মন সংস্থার্ বৃদিমর্ অ্দধ্র্তর প্রমোজর্ীে সমথনর্ প্রিার্ র্রমব এবং অ্ঞ্চেটি ঘের্ সমৃি হমত থামর্ 
তা দর্দিত র্রার স্বামথন ঘসন্ট্রাে দর্উ ইের্ন জমুড আমামির রৃ্দষ দভদিমর্ সহােতা র্রমব।"  
  
সাউোর্ন টায়ার বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক গ্র্ম্বভলপম্বমন্ট কাউবিম্বলর (Southern Tier Regional 
Economic Development Council) সহ-সভাপবি হাম্বভন  গ্েঙ্গার, বিিংহোমটর্ বিশ্ববিেোলম্বয়র 
(Binghamton University) গ্প্রবসম্বর্ন্ট এিিং জবুর্ মোককবর্ গ্চবর, োউলার কাউবন্ট পাটন র্ারবেপ 
ির ইম্বকার্বমক গ্র্ম্বভলপম্বমন্ট (Schuyler County Partnership for Economic Development) এর 
বর্িনাহী পবরচালক িম্বলর্, "দবজেী িেগুমো এবং ঘরা-দর্উ ইের্ন -এর প্রথম রাউমের সর্ে 
প্রদতমোগীমির সবাইমর্ অ্দভর্ন্দর্। দর্উ ইেমর্ন র রৃ্দষ দশল্প ঘিমশর অ্র্যতম মেনািাপূণন দশমল্পর মমধ্য 
অ্র্যতম এবং এই উমিযাগ দর্িঃসমন্দমহ আমামির অ্ঞ্চমের অ্বযাহত অ্থননর্দতর্ সািমেয গদত বৃদি 
র্রমব। ঘরা-দর্উ ইের্ন  প্রদতমোদগতা উদ্ভাবর্ী ও প্রদতমোদগতামূের্ বযবসার সিমতা ঘিে এবং 
সাউিার্ন টাোরমর্ শীমষন দর্মে ঘেমত সাহােয র্রার মাধ্যমম আঞ্চদের্ অ্থনর্ীদতর উন্নদত সাধ্মর্র 
প্রমিষ্টাে অ্দধ্র্তর প্রমোজর্ীে সহােতা প্রিার্ র্রমব।"  
  
ঘরা-দর্উ ইের্ন  সম্পমর্ন  আরও তমথযর জর্য এখামর্ দক্লর্ র্রুর্।  
  
বিঙ্গার গ্লকস িম্বরায়ার্ন ম্বক ত্বরাবিি করা  
আজমর্র ঘ াষণা "দিঙ্গার ঘের্স এর অ্রগদত ত্বরাদিতর্রণ" এর সমূ্পরর্, ো শদক্তশােী 
অ্থননর্দতর্ প্রবৃদি ও র্দমউদর্টি দবর্ামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমদিত রূপমরখা। ঘেট এ অ্ঞ্চমে 
2012 সাে ঘথমর্ এই পদরর্ল্পর্ার জর্য বদুর্োিী র্ামজর দপেমর্ ইমতামমধ্যই 6.1 দবদেেমর্র ঘবদশ 
মাদর্ন র্ ডোর দবদর্মোগ র্মরমে - িমটাদর্ক্স, রৃ্দষ ও খািয উৎপাির্ এবং আধ্ুদর্র্ দর্মনাণ র্ামেনর 
মমতা মূে দশল্প এই দবদর্মোমগ অ্ন্তভুন ক্ত। বতন মামর্, মহামন্দার (Great Recession) পর ঘথমর্ 
ঘবর্ারত্ব র্মম সবমিমে দর্ন পেনামে রমেমে; বযদক্তগত ও র্মপনামরট আের্র র্মমমে এবং বযবসা 
প্রদতিার্গুদে দবর্াশ ও দবদর্মোমগর জর্য ঘরামিোর, বাটাদভো এবং র্ার্ার্ডাইগুোর মমতা জােগা 
ঘবমে দর্মে।  
বতন মামর্, উিরাঞ্চমের পুর্রুজ্জীদবদতর্রণ উমিযামগর মাধ্যমম অ্ঞ্চেটি 500 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর 
অ্ঙ্গরামজযর দবদর্মোগসহ দিঙ্গার ঘের্স এর অ্রগদত ত্বরাদিত র্রমে ো গভর্নর কুওমমা দডমসম্বর 
2015-এ ঘ াষণা র্মরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর দবদর্মোগ ঘবসরর্াদর 
খামতর বযবসােীমির 2.5 দবদেের্ মাদর্ন র্ ডোমররও ঘবদশ দবদর্মোগ র্রার জর্য উদ্দীপর্া ঘিমব - 
এবং অ্ঞ্চমের িাদখেরৃ্ত পদরর্ল্পর্া অ্র্েুােী আশা র্রা হমে ঘে 8,200 এর ঘবদশ র্তুর্ 
র্মনসংস্থার্ সৃদষ্ট হমব। আরও তথয পাওো োমব এখামর্।  

https://protect2.fireeye.com/url?k=84008100-d881b9fb-84027835-000babd9f8b3-afe89ebf72478d14&q=1&u=http%3A%2F%2Fgrow-ny.com%2F
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri


 

 

  
গ্সন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন র অরগবি ত্বরাবিিকরণ  
আজমর্র ঘ াষণা "ঘসন্ট্রাে দর্উইেমর্ন র অ্রগদত" এর সমূ্পরর্, ো শদক্তশােী অ্থননর্দতর্ প্রবৃদি ও 
র্দমউদর্টি দবর্ামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমদিত রূপমরখা। 2012 সাে ঘথমর্ এই অ্ঙ্গরাজয 
ইমতামমধ্যই 5.6 দবদেের্ মাদর্ন র্ ডোমররও ঘবদশ দবদর্মোগ র্মরমে ো দবশ্ব বাজামরর সুমোগ র্ামজ 
োদগমে উমিযাক্তামির শদক্তশােী র্মর এবং অ্ন্তভুন দক্তমেূর্ অ্থনর্ীদত বতদর র্মর এই পদরর্ল্পর্ার মূে 
দভদি স্থাপর্ র্মরমে। বতন মামর্ ঘবর্ারত্ব র্মম মহামন্দার সমে ঘথমর্ সবনদর্ন পেনামে ঘর্মম এমসমে; 
বযদক্তগত এবং র্মপনামরট আের্র দর্ন পেনামে রমেমে এবং বযবসা প্রদতিার্গুমো দবর্াশ এবং 
দবদর্মোমগর জর্য গন্তবয দহমসমব দসরাদর্উজ, ওসঅ্মেমগা এবং অ্বামর্নর মমতা জােগা দর্বনাির্ 
র্রমে।  
বতন মামর্, এ অ্ঞ্চে 2015 সামের দডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা ঘ াদষত উিরাঞ্চমের পুর্রুজ্জীদবদতর্রণ 
উমিযামগর মাধ্যমম 500 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর অ্ঙ্গরামজযর দবদর্মোগ সহমোদগতাে ঘসন্ট্রাে 
দর্উইেমর্ন র অ্রগদত ত্বরাদিত র্রমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর দবদর্মোগ 
ঘবসরর্াদর খামতর বযবসােীমির 2.5 দবদেের্ মাদর্ন র্ ডোমররও ঘবদশ দবদর্মোগ র্রার জর্য 
উদ্দীপর্া ঘিমব - এবং অ্ঞ্চমের িাদখেরৃ্ত পদরর্ল্পর্া অ্র্ুোেী আশা র্রা হমে ঘে 5,900 এর 
ঘবদশ র্তুর্ র্মনসংস্থার্ সৃদষ্ট হমব। আরও তথয পাওো োমব এখামর্।  
  
সাউোর্ন টিয়ার গ্সাবরিংম্বক দ্রুিগবি করা  
আজমর্র ঘ াষণা সাউিার্ন টিোর ঘসাদরং-এর সমূ্পরর্ ো এই এোর্াে সবনাঙ্গীণ অ্থননর্দতর্ এবং 
র্দমউদর্টির উন্নদতর এর্টি সমূ্পণন পদরর্ল্পর্া। প্রদতভাধ্র েমশদক্ত আর্ষনণ, বযবসার দবর্াশ এবং 
উদ্ভাবর্ ঘজারিার র্মর পদরর্ল্পর্ার দভদি স্থাপর্ র্রমত 2012 সাে ঘথমর্ ইদতমমধ্য অ্ঙ্গরাজয এ 
অ্ঞ্চমে 6.2 দবদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর ঘবদশ দবদর্মোগ র্মরমে। বতন মামর্, মহামন্দার পর ঘথমর্ 
ঘবর্ারমত্বর হার র্মম সবনদর্ন পেনামে রমেমে; বযদক্তগত এবং র্মপনামরট আের্র র্মমমে এবং 
প্রদতিার্গুমো দবর্াশ ও দবদর্মোমগর জর্য দবংহযামটর্, জর্সর্ দসটি এবং র্দর্নং এর মমতা জােগা 
দর্বনাির্ র্রমে। বতন মামর্, এ অ্ঞ্চে 2015 সামের দডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা ঘ াদষত উিরাঞ্চমের 
পুর্রুজ্জীদবদতর্রণ উমিযামগর মাধ্যমম 500 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর অ্ঙ্গরামজযর দবদর্মোমগর মাধ্যমম 
সাউিার্ন টিোমরর অ্রগদত ত্বরাদিত র্রমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 দমদেের্ মাদর্ন র্ ডোমরর 
দবদর্মোগ ঘবসরর্াদর খামতর বযবসােীমির 2.5 দবদেের্ মাদর্ন র্ ডোমররও ঘবদশ দবদর্মোগ র্রার 
জর্য উদ্দীপর্া ঘিমব - এবং অ্ঞ্চমের িাদখেরৃ্ত পদরর্ল্পর্া অ্র্ুোেী আশা র্রা হমে ঘে 10,200 
এর ঘবদশ র্তুর্ র্মনসংস্থার্ সৃদষ্ট হমব। আরও তথয পাওো োমব এখামর্।  
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