
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা, ডাউর্টাউর্ জ্োমাইকা ককা-ওয়াবকন িং ও প্রবেক্ষণ সুবিধার বর্মনাণকাজ্ শুরুর 

ক াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

জ্োমাইকার ডাউর্টাউর্ বরভাইটালাইম্বজ্ের্ ইবর্বেম্বয়টিভ অোওয়াডন  এর অিংে বিম্বসম্বি 1.65 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অর্ুিাম্বর্র দ্বারা সমবথনত 12,000 িগন ফুম্বটর এই ককা-ওয়াবকন িং কেস  

  
80 জ্র্ পর্নন্ত স্থার্ীয় উম্বিোক্তাম্বির সুম্বর্াগ বিম্বত কেয়ারকৃত কমনস্থল প্রতোবেত র্া আর্ুমাবর্ক 255 

টি চাকবরর সমথনর্ কম্বর  
  

ককা-ওয়াবকন িং কেস এর সিম্বর্াবগতাগুম্বলা এখাম্বর্ পাওয়া র্াম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ গ্রেটার জযামাইকা গ্রেমভলপমমন্ট কমপনামরশমর্র (Greater Jamaica 
Development Corporation, GJDC) োউর্টাউর্ জযামাইকা গ্রকা-ওযারকন িং অ্যান্ড গ্রেরর্িং 
ফ্যারিরলটির রর্মনাণ শুরুর গ্র াষণা রিমযমের্, যা জযামাইকার হৃিয, কুইমে 80 জর্ পযনন্ত স্থার্ীয 
উমিযাক্তা ও স্বাধীর্ গ্রপশাজীবীমির জর্য জাযগা কমর গ্রিমব। এই প্রকল্পটি একটি 1.65 রমরলযর্ 
মারকন র্ েলামরর অ্র্ুিার্ দ্বারা িমরথনত, যা একটি োউর্টাউর্ ররভাইটালাইমজশর্ ইরর্রশমযটিভ 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) এর রবমজতা রিমিমব জযামাইকার রর্বনাচমর্র অ্িংশ 
রিমিমব পুরসৃ্কত করা িমযমে। রর্উ ইযকন বািীমিরমক িাশ্রযী মূমলযর র্মর্ীয ওযাকন মেি এবিং 
বযবিারযক িরঞ্জামমর অ্যামেি প্রিার্ কমর, এই প্রকল্পটি জযামাইকামক একটি প্রধার্ অ্থননর্রতক িামব 
পররণত করার জর্য গভর্নর কুওমমার গ্রয প্রমচষ্টা তামক িমথনর্ করমব।  
  
"রর্উ ইযকন  জমু়ে, োউর্টাউর্ ররভাইটালাইমজশর্ ইরর্রশমযটিভ এমর্ িব করমউরর্টিমক বিমল রিমে 
যারা িমে অ্ঞ্চমলর অ্থনর্ীরতমক শরক্ত রিমত িািাযয কমর — যার মমধয রমযমে এই জযামাইকাও। 
এই গ্রকা-ওযারকন িং গ্রেি রর্উ ইযকন  শির গ্রথমক কুইে পযনন্ত উমিযাক্তামির রর্ময আিমব এবিং 
আমামির গ্রেমটর পরবতী প্রজমের  মরাযা বযবিার জর্য একটি চালু পযাে প্রিার্ করমব," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "গ্রেটার জযামাইকা গ্রেমভলপমমন্ট কমপনামরশর্ অ্ধনশতাব্দী ধমর জযামাইকামত িারযত্বশীল 
রবরর্মযাগ আর্ার কাজ কমরমে এবিং রর্উ ইযকন  গ্রেট এই গুরুত্বপূণন প্রকমল্প তামির অ্িংশীিার করমত 
গ্রপমর গরবনত।"  
  
"আমামির োউর্টাউর্ ররভাইটালাইমজশর্ ইরর্রশমযটিমভর িিাযতায, জযামাইকা কাজ এবিং আরথনক 
প্রবৃরির একটি উমেখমযাগয বৃরির িমে রূপান্তমরর ভারিাময রক্ষা কমর," কলফম্বটর্োন্ট গভর্নর 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Downtown_Jamaica_CoWorking_Facility_Renderings.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-jamaica-queens-10-million-downtown-revitalization


 

 

কোবথ কিাচুল িম্বলর্। "এই গ্রকা-ওযারকন িং গ্রেি উদ্ভাবর্ী উমিযাক্তামির িিাযতা করমব এবিং আমামির 
জর্বমলর ভরবষযমত রবরর্মযাগ করমব। জযামাইকা DRI এর অ্িংশ িওযা এই িরূিশী প্রকল্পগুরল 
এলাকার উচ্চরশক্ষা প্ররতষ্ঠার্গুরলর উপর রবরর্মযাগ করমব, িিংসৃ্করত ও ববরচত্র্য তুমল ধরমব এবিং 
গ্রিখার্কার বারিন্দা, শ্ররমক, রশক্ষাথী ও িশনর্াথীমির জীবর্যাত্র্ার মার্ উন্নত করমত যাতাযাত 
বা়োমব।"  
  
কেটার জ্োমাইকা কডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরেম্বর্র কপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া কিাপ র্াইট 
িম্বলর্, "োউর্টাউর্ ররভাইটালাইমজশর্ ইরর্রশমযটিভ এবিং কুওমমা প্রশািমর্র আমগর রবরর্মযাগগুরল 
জযামাইকামত গ্রবিরকারর রবরর্মযাগ, উন্নযর্ কমনকাণ্ড এবিং চাকররগুরলমক আকষনণ করমে, যা স্থার্ীয 
অ্থনর্ীরতমক প্রিাররত কমরমে এবিং স্থার্ীয অ্রধবািী ও বযবিাগুমলার জর্য িুমযাগ িৃরষ্ট কমরমে। 
কুওমমা প্রশাির্মক ধর্যবাি এই িরক্ষণপূবন কুইে-এর জর্য তার অ্বযািত প্ররতশ্রুরতর জর্য।"  
  
আগামী মামি, গ্রেটার জযামাইকা গ্রেমভলপমমন্ট কমপনামরশর্ পারির্ি বুমলভােন -এ গ্রমাো রবরডিংময 
12,000 বগনফু্মটর গ্রকা-ওযারকন িং গ্রেি গম়ে গ্রতালার জর্য 5.1 রমরলযর্ মারকন র্ েলার রবরর্মযাগ 
করমব। এই গ্রশযামরর কমনস্থার্ উমিযাক্তা, োটন আপ, রিলযাোর এবিং অ্র্যার্যমির িাশ্রযী িামর 
ওযাকন মেি এবিং অ্র্যার্য বযবিারযক িরঞ্জাম প্রিার্ করমব — কুইমের জযামাইকায একটি 
করমউরর্টির চাতুযন এবিং বযবিা বরৃির জর্য িািাযয করার মাধযমম। এই গ্রেি 80 জর্ পযনন্ত 
বযবিারকারীমক িুমযাগ রিমত িক্ষম িমব এবিং স্থার্ীয করমউরর্টিমত 255 টি চাকররর িমথনর্ করমব 
বমল আশা করা িয।  
  
এম্পায়ার কেট কডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
কপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক কজ্. গাটন লার িম্বলর্, "স্মাটন  অ্থননর্রতক 
উন্নযর্ মামর্ িমে প্রমতযক করমউরর্টির বৃরির জর্য প্রমযাজর্ীয িম্পি ও অ্বকাঠামমা আমে তা 
রর্রিত করা — এবিং এই গ্রকা-ওযারকন িং গ্রিন্টামরর মমতা ফ্াাঁকা জাযগা অ্ন্তভুন ক্ত, যা কুইে-এর 
উমিযাক্তামির তামির বযবিা শুরু করার জর্য এবিং িম্প্রিারমণর জর্য জাযগা প্রিার্ করমব। আমরা 
গ্রেটার জযামাইকা গ্রেমভলপমমন্ট কমপনামরশর্মক এই গ্রিন্টামরর বাস্তবাযমর্ তামির অ্িংশীিাররমত্বর জর্য 
ধর্যবাি জার্াই এবিং জযামাইকার পুর্রুজ্জীবমর্ িিাযতা অ্বযািত রাখমত চাই।"  
  
কসম্বেটাবর অি কেট করাসার্া করাসাম্বডা িম্বলর্, "গভর্নমরর োউর্টাউর্ ররভাইটালাইমজশর্ 
ইরর্রশমযটিভ িমে অ্থননর্রতক ইরঞ্জমর্র একটি অ্িংশ যা জযামাইকামক তার গরতশীল োউর্টাউর্ 
এলাকামক ব়ে করমত িািাযয করমে। গ্রকা-ওযারকন িং এবিং গ্রেরর্িং িরুবধা িমে একটি উমেজর্াপূণন 
জাযগা যা স্থার্ীয অ্থনর্ীরতমক ইন্ধর্ রিমত র্তুর্ প্রজমের উমিযাক্তা ও বযবিা প্ররতষ্ঠার্ বতরর 
করমব।"  
  
গভর্নর কুওমমার 2016 িামলর গ্রেট অ্ব িয গ্রেট ভাষমণর িময উমোরচত, োউর্টাউর্ 
ররভাইটালাইমজশর্ ইরর্রশমযটিভ রর্উ ইযকন  গ্রেট জমু়ে িশটি করমউরর্টির কামে গ্রেট তিরবমল 10 
রমরলযর্ মারকন র্ েলার পরুস্কার প্রিার্ কমরমের্ তামির োউর্টাউর্ অ্থনর্ীরতমক আরও রবকরশত 
করার পররকল্পর্া বতরর ও বাস্তবাযমর্র জর্য। জযামাইকামক আগে 2016 এর উমিযামগর রাউন্ড I এ 



 

 

রর্উ ইযকন  রিটি রবজযী রিমিমব গ্র াষণা করা িমযমে এবিং গ্রেমটর িিাযতা েিমণর জর্য রর্বনারচত 
প্রকল্পিমূি গ্র াষণাকরা িয 2017 িামলর জলুাইময। এই প্রকল্পটি এম্পাযার গ্রেট গ্রেমভলপমমমন্টর 
1.65 রমরলযর্ মারকন র্ েলামরর কমনক্ষমতা রভরেক অ্র্ুিার্ দ্বারা িিাযতা করা িয, যা GJDC 
গ্রেমটর কামে যাচাইকৃত খরচ জমা করার পর রবতরণ করা িমব।  
  
বর্উইয়কন  বসটি বরবজ্ওর্াল ইম্বকার্বমক কডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিম্বলর (New York City Regional 
Economic Development Council, NYCREDC) এর ককা-কচয়ার ও বফোর ব্রািাম্বসনর পাটন র্ার 
উইর্ের্ বফোর িম্বলর্, "গ্রেটার জযামাইকা গ্রেমভলপমমন্ট কমপনামরশর্ এই িম্প্রিামযর জর্য একটি 
শরক্তশালী, কমযক িশক বযাপী েযাক গ্ররকেন  আমে, এবিং আমরা এই প্রকমল্প তামির িামথ অ্িংশীিার 
করার জর্য গরবনত জযামাইকার োউর্টাউর্ গ্রক্ষত্র্ অ্রধকরমণর উমিযামগর অ্িংশ রিমিমব। রর্উ 
োউর্টাউর্ জযামাইকা গ্রকা-ওযারকন িং এবিং গ্রেরর্িং িুরবধা এই করমউরর্টিমক গ্রর্াের করমত িািাযয 
করমব — িাশ্রযী মূমলযর ওযাকন মেি অ্মেষণকারী রর্উ ইযকন বািীমিরমক িিাযতা কমর, পাশাপারশ 
একটি অ্থননর্রতক িাব বতরর িমব যা স্থার্ীয অ্থনর্ীরতমক চাো করমব।"  
  
NYCREDC সি-সভাপবত ও বর্উ ইয়কন  বজ্ম্বর্াম কসন্টাম্বরর (New York Genome Center) 
কপ্রবসম্বডন্ট ও বচফ অপাম্বরটিিং অবফসার কেবরল এ. মুর িম্বলর্, "িাশ্রযী মূমলযর কমনস্থার্ উমিযাক্তা, 
রিলযাোর এবিং োটন আমপর জর্য গুরুত্বপূণন এবিং আমরা এই খাতমক িরিয করার জর্য গ্রেটার 
জযামাইকা গ্রেমভলপমমন্ট কমপনামরশমর্র িামথ কাজ করমত, পাশাপারশ োউর্টাউর্ জযামাইকার 
পুর্রুজ্জীবমর্ িিাযতা করমত উৎিািী। এই গ্রকা-ওযারকন িং গ্রেি আমামির োউর্টাউর্ 
ররভাইটালাইমজশর্ ইরর্রশমযটিভ রবরর্মযাগগুমলা জযামাইকার অ্থনর্ীরতমক রবরচত্র্ করমত িািাযয করার 
জর্য কামজ লাগামব — যা পাশাপারশ একটি আমরা শরক্তশালী রর্উ ইযকন  বতররমত িািাযয করমব।"  
  
কিংম্বেসমোর্ কেগবর বমকস িম্বলর্, "জযামাইকার প্রাণমকমে এই বহুল প্রতযারশত গ্রকা-ওযারকন িং গ্রেমির 
রর্মনাণকাজ শুরু িমযমে গ্রিমখ আরম উমেরজত এবিং গভর্নর এবিং গ্রেট জযামাইকা গ্রেমভলপমমন্ট 
কমপনামরশমর্র িামথ অ্িংশীিাররমত্বর জর্য কৃতজ্ঞ। িাউথইে কুইমের অ্থনর্ীরত িমৃি িমে, বযাপক 
রবরর্মযাগ ও উমিযাক্তা কমীমির গ্রকার্ অ্িংশই এর জর্য কম র্য যামির এখর্ তামির বযবিা 
উদ্ভাবর্, িৃরষ্ট ও বৃরির জর্য র্তুর্ কমনস্থল আমে। আরম এর িমারির এবিং আমামির করমউরর্টিমত 
এটি গ্রয িুমযাগ-িুরবধা রর্ময আিমব তার অ্মপক্ষায থাকলাম।"  
  
কুইি িম্বরা কপ্রবসম্বডন্ট কমবলন্ডা কোটজ্ িম্বলর্, "োউর্টাউর্ জযামাইকা গ্রকা-ওযারকন িং অ্যান্ড গ্রেরর্িং 
িুরবধা উদ্ভাবর্, িৃজর্শীলতা ও উমিযাক্তার ইর্রকউমবটর িময আমশপামশর মার্ুমষর কামে শামপ বর 
িমব। গভর্নর কুওমমার োউর্টাউর্ ররভাইটাইলাইমজশর্ ইরর্রশমযটিভ প্রিে এই উিার অ্র্ুিামর্র জর্য 
এই িুরবধা বাস্তমব পররণত িমে। আমামির জযামাইকা র্াউ গ্রর্ইবারহুে অ্যাকশর্ প্ল্যার্ (Jamaica 
NOW Neighborhood Action Plan) এর চলমার্ বাস্তবাযমর্র িামথ িরিরলত এই িিাযতা 
আমামিরমক প্রযুরক্তগত যুমগর অ্েভামগ রর্ময আিমব এবিং রর্রিত করমব গ্রয আগামী বেরগুমলামত 
জযামাইকা প্ররতমযারগতাপণূন থাকমব।"  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-jamaica-receive-10-million-downtown-revitalization-initiative
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-jamaica-queens-10-million-downtown-revitalization


 

 

বসম্বর্টর বলরয় কমবর িম্বলর্, "জযামাইকা উিযমী রেররট ও চাতুমযন িমৃি, রকন্তু বযবিাগুমলার 
িাফ্মলযর মখু গ্রিখার জর্য িাশ্রযী ও আধরুর্ক স্থামর্র প্রমযাজর্ আমে। এই গ্রকা-ওযারকন িং গ্রেি 
গ্রলাকজর্মক তামির বযবিা শুরু এবিং বৃরি করার রচন্তা রবরর্মমযর জর্য একটি িিাযক এবিং 
িিমযারগতামলূক পররমবশ প্রিার্ করমব। এই ধারণামক বাস্তমব পররণত করার জর্য প্রমযাজর্ীয মূলধর্ 
প্রিার্ করায এবিং পাশাপারশ এই রবরর্মযামগর িরুবধার জর্য GJDC টিমমক গভর্নর কুওমমা এবিং 
ESD-গ্রক ধর্যবাি জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল কমোর বভবভয়ার্ কুক িম্বলর্, "জযামাইকার অ্থনর্ীরত িমবধনমার্ আমে — রকন্তু এই 
অ্েগরত অ্বযািত রাখমত, উমিযাক্তামির জর্য িাশ্রযী, িুলভ স্থার্ প্রিার্ করমত িমব। গভর্নর 
কুওমমার গ্রর্তৃত্ব এবিং এম্পাযার গ্রেট গ্রেমভলপমমমন্টর গুরুত্বপূণন িিাযতার জর্য ধর্যবাি, এই র্তুর্ 
গ্রকা-ওযারকন িং িুরবধা জযামাইকার উমিযাক্তামির তামির িফ্ল িওযার জর্য প্রমযাজর্ীয িম্পি প্রিার্ 
করমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি কাউবিম্বলর সিসে রবর লোিমোর্ িম্বলর্, "কুইে গ্রিমশর ববরচত্র্যময কাউরন্টগুরলর 
মমধয অ্র্যতম, রকন্তু আমামির অ্থনর্ীরতমক আমামির প্রবৃরির িামথ িামথ রাখা িযরর্, রবমশষ কমর 
যখর্ এটি জাযগা প্রিার্ করার গ্রক্ষমত্র্ যা উমিযাক্তা, োটন আপ এবিং রিলযাোরমির আকৃষ্ট করমব। 
আমামির  মরাযা গ্রোট বযবিা পররমবশর্ কমর এবিং কুইমে র্তুর্ গ্রকাম্পারর্গুমলামক রর্ময এমি, এই 
গ্রকা-ওযারকন িংগ গ্রেি জযামাইকার োউর্টাউর্মক উজ্জীরবত করা, আমামির অ্থনর্ীরতমক বরৃি করা, 
এবিং িবার জর্য একটি শরক্তশালী কুইে বতরর করায িািাযয করমব — এবিং আরম গভর্নর 
কুওমমামক ধর্যবাি জার্ারে আমামির করমউরর্টিমত রবরর্মযাগ করার জর্য।"  
  
র্োের্াল বেম্বডর (National Grid) বর্উ ইয়কন  ভাইস কপ্রবসম্বডন্ট কমলাবর্ বলটলজ্র্ িম্বলর্, "আমরা 
গ্রেটার জযামাইকার গ্রেমভলপমমন্ট কমপনামরশমর্র রবজমর্ি ইর্রকউমবটমরর র্তুর্ গ্রকা-ওযারকন িং এবিং 
রবজমর্ি গ্রেরর্িং গ্রেি প্রিামর্র গমল্পর অ্িংশ িমত গ্রপমর আর্রন্দত। আমামির িিাযতা একটি 
উমিযাক্তা, র্মর্ীয এবিং উদ্ভাবর্ী কমনমক্ষত্র্ বতরর করমত িািাযয করমব। আমরা রর্উ ইযমকন  রবজমর্ি 
রেরিরি এবিং বারণরজযক কররের পুর্রবনকামশর জর্য রর্মবরিত এবিং আমামির রির্ গ্রটক 
ইর্রকউমবশর্ গ্রপ্রাোমমর (CleanTech Incubation Program) মাধযমম, আমামির রবরর্মযাগ চাকরর 
এবিং বারণরজযক কাযনকলাপ আমামির স্থার্ীয করমউরর্টিমত রফ্ররময আমর্।"  
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