
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/18/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা 2018 সাম্বলর আঞ্চবলক কাউবিল প্রবিম্ব াবগিার মাধ্েম্বম (2018 REGIONAL 

COUNCIL COMPETITION) অর্ননর্বিক ও কবমউবর্টি উন্নয়র্ সহায়িায় 763 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলার ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  

10টি আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষদই (Regional Economic Development Councils) 

স্থার্ীয় অর্নর্ীবি চালাম্বর্ার জর্ে িহবিল গ্রহণ কম্বর এিং উন্নয়ম্বর্র জর্ে ঘকৌেলগি 

পবরকল্পর্াগুবলম্বক িাস্তিায়র্ কম্বর  

  

ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন , বমড হাডসর্, বিঙ্গার ঘলক, ঘমাহক ভোবল এিং বর্উ ইয়কন  বসটির র্াম 'ঘসরা 
পারিমনার' ঘ াবষি হম্বয়ম্বে – এিং এম্বদর ঘমাট 431 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িহবিল অর্বুদি 

হম্বয়ম্বে  

  

লং আইলোন্ড, কোবপটাল অঞ্চল, ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়কন , সাউদার্ন টায়ার এিং র্র্ন কাবন্ট্র 'বরবজয়র্াল 

কাউবিল' পরুষ্কার বহম্বসম্বি ('Regional Council' Awards) 331 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার লাভ 

কম্বরম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষমের (Regional 

Economic Development Council, REDC) উমেযামগর চিুর্ন েফায় অ্র্ননর্লিক ও সম্প্রোয় উন্নয়র্ 

িহলিমি (economic and community development funding) 763 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার প্রোর্ করা 
হময়মে।  

  

2011 সামি গভর্নমরর অ্র্নর্ীলির চাকা সচি করার এিং চাকলর তিলরর ঘকৌশমির ঘকন্দ্র লহসামি প্রলিলিি 

আঞ্চলিক পলরষেগুলি প্রমেমশর পুরমর্া অ্ধঃক্রলমক ধারামক ঘগািীলভলিক এিং কমনক্ষমিা-লর্ভন র ধারার সমে 

প্রলিস্থালপি কমর। এই উমেযাগগুলি ঘগািী, িযিসা এিং প্রালিিালর্ক ঘর্িামের পাশাপালশ রামের প্রলিটি অ্ঞ্চমি 

জর্সাধারমণর সেসযমের, লিমশষ কমর িামের অ্ঞ্চমির অ্র্র্য শলি এিং সম্পেগুলির জর্য ঘকৌশিগি 

পলরকল্পর্ার লিকাশ, জীির্োপমর্র মার্ উন্নি এিং অ্র্নর্ীলির উন্নলির ক্ষমিা ঘেয়। 2018 আঞ্চলিক 

অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষমের পুরষ্কামরর (2018 Regional Economic Development Council 

Awards) আরও ির্য পাওয়া োয় এখানে। 
  

“গি আট িেমর, আমরা লর্উ ইয়কন  প্রমেমশর অ্র্নর্ীলিমক এলগময় লর্ময় োওয়ার জর্য ঘগািীগুলিমক িামের 

স্থার্ীয় অ্র্নর্ীলির িৃলি এিং িামের অ্র্র্য অ্ঞ্চিসমূমহর লিকামশ ঘজারোরকরণ সহায়িার ঘকৌশিগি 

লিলর্ময়াগ করার অ্র্মুলি লেময় একটি িক্ষয িাস্তিায়র্ কমরলে”, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “লর্উ ইয়মকন র 

সমৃি, সমৃি অ্র্নর্ীলি িজায় রাখার জর্য অ্ঞ্চি-লভলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ অ্পলরহােন। আলম এই িেমরর 
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REDC পুরষ্কামরর সকি লিজয়ীমক অ্লভর্ন্দর্ জার্ালি এিং আগামী প্রজমের জর্য একটি শলিশািী লর্উ ইয়কন  
লর্মনামণর জর্য একমে কাজ করার অ্মপক্ষায় আলে।”  
  

“োরা িামের ঘগািীগুলিমক ভািভামি জামর্ িামের ক্ষমিায়র্ কমর, আমরা রামের অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ 

ঘকৌশিমক এমর্ একটি রূমপ রূপান্তলরি কমরলে ো শুধুমাে সফিই র্য়, িরং স্থায়ীভামি তিলর করা হয়”, 

ঘলিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল, আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বদর ঘচয়ারমোর্, ব বর্ 

আজ ঘ াষণাটি কম্বরম্বের্। “একসামর্, আমরা শহরিলিগুমিামক পুর্রুজ্জীলিি করলে, স্থার্ীয় িযিসাগুলিমক 

সহায়িা করলে এিং র্িুর্ অ্লধিাসীমের এিং েশনকমের স্বাগি জার্ালি। REDC প্রলক্রয়ার মাধযমম, আমরা 
প্রলিটি অ্ঞ্চমির ঘকৌশিগি অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরকল্পর্াগুলির লেমক এলগময় োলি এিং শহরিলি এিং মূি 

শহর পুর্রুজ্জীির্ উমেযামগর (Downtown and Upstate Revitalization Initiatives) অ্ংশ লহসামি 

উন্নয়র্মক সমর্নর্ করলে। কমনশলির লিকাশ ও উচ্চ প্রেুলির লশল্প িৃলির উপর মমর্ামোগ লেময় আমরা র্িুর্ 

চাকলরর সুমোগ ঘোগ করলে এিং সমগ্র লর্উ ইয়কন  প্রমেমশর অ্র্নর্ীলি শলিশািী করলে।”  

 

REDC প্রলক্রয়াটি লর্উ ইয়কন  প্রামেলশক সরকামরর অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্র পিলিমক রূপান্তলরি কমরমে, 

ঊর্ধ্নক্রলমক, আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক প্রিৃলির জর্য একটি প্রামেলশক কাঠামমা তিলর করমে এিং রােীয় িহলিি 

প্রময়ামগর প্রলক্রয়াটিমক সুসলজ্জি করমে। 2011 সামি এই উমেযাগ শুরু হওয়ার পর ঘর্মক প্রায় 7,300 টিরও 

ঘিলশ প্রকমল্প 6.1 লিলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর ঘিলশ পুরস্কার প্রোর্ করা হময়মে ো ঘেশিযাপী 230,000 এরও 

ঘিলশ চাকলর তিলর ও িজায় রাখমি সৃষ্ট।  

 

আজ, অ্র্ননর্লিক ও কলমউলর্টি ঘডমভিপমমন্ট িহলিি (economic and community development 

funding) লহমসমি 763 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর ঘিলশ REDC উমেযামগর চিুর্ন েফার মাধযমম প্রোর্ করা 
হময়মেঃ  
  

পবিম বর্উ ইয়কন ঃ আঞ্চলিক পলরষে পুরস্কারপ্রাপ্ত | 118 প্রকল্প সমর্নমর্ 66 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

বিঙ্গার ঘলকসঃ ঘসরা পারফমনার পুরস্কারপ্রাপ্ত | 141 প্রকল্প সমর্নমর্ 86.5 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

সাউদার্ন টিয়ারঃ আঞ্চলিক পলরষে পুরস্কারপ্রাপ্ত | 101 প্রকল্প সমর্নমর্ 65.4 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন ঃ ঘসরা পারফমনার পুরস্কারপ্রাপ্ত | 91 প্রকল্প সমর্নমর্ 88.2 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

ঘমাহক ভোবলঃ ঘসরা পারফমনার পুরস্কারপ্রাপ্ত | 77 প্রকল্প সমর্নমর্ 85.4 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

র্র্ন কাবন্ট্রঃ আঞ্চলিক পলরষে পুরস্কারপ্রাপ্ত | 70 প্রকল্প সমর্নমর্ 64.8 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

কোবপটাল বরবজয়র্ঃ আঞ্চলিক পলরষে পুরস্কারপ্রাপ্ত | 95 প্রকল্প সমর্নমর্ 67 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

বমড-হাডসর্ঃ ঘসরা পারফমনার পুরস্কারপ্রাপ্ত | 122 প্রকল্প সমর্নমর্ 87.1 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

বর্উ ইয়কন  েহরঃ ঘসরা পারফমনার পুরস্কারপ্রাপ্ত | 137 প্রকল্প সমর্নমর্ 84.4 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

লং আইলোন্ডঃ আঞ্চলিক পলরষে পুরস্কারপ্রাপ্ত | 103 প্রকল্প সমর্নমর্ 68.3 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার  

  

এম্পায়ার ঘস্টট ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রধ্ার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া এিং কবমের্ার হাওয়াডন  ঘ মবি িম্বলর্, “রাে জমু়ে, ঘগািীগুলি সলক্রয়ভামি িামের লর্জস্ব 

অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ ঘকৌশিগুলিমি লর্ময়ালজি র্ামক এিং ফিস্বরূপ, আমরা অ্র্ননর্লিক প্রিৃলি এিং চাকলর সৃলষ্ট 

ঘেখলে। অ্ঞ্চিমক সাফমিযর পমর্ লর্মজর পর্ তিলর করমি ক্ষমিায়র্ কমর, লর্উ ইয়কন  প্রমেশ চিুর, ঘকৌশিগি 

লিলর্ময়াগ কমর ো ঘটকসই অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্মক প্রিুব্ধ কমর।”  
  



 

 

এই িসমন্ত, গভর্নর কুওমমা REDC এর চিুর্ন েফা এিং শহরিলি পুর্রুজ্জীির্ উমেযামগর (Downtown 

Revitalization Initiative, DRI) িৃিীয় েফাটি চাি ুকমরলেমির্। 100 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার িযময় 

শহরিলি পুর্রুজ্জীির্ উমেযামগর রাজযিযাপী 10 টি ঘপৌরসভায় 10 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিলর্ময়াগ কমর 

লর্উইয়কন  প্রমেমশর শহরমকন্দ্রগুলির শহুমর জীির্োোর উন্নলির জর্য একটি িযাপক, ঘগািী-চালিি প্রমচষ্টা। এই 
িেমরর শুরুর লেমক, প্রলিটি শহমরর ঘকন্দ্রস্থমির রূপান্তমরর সম্ভািযিা মূিযায়র্ করার পমর, প্রলিটি REDC 

িামের অ্ঞ্চমির শীষন ঘগািীর পলরকল্পর্া সুপালরশ কমর। 10 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর DRI পুরষ্কার িযিহামরর 

লর্মেনশর্া ঘেওয়ার জর্য প্রলিটি ঘপৌরসভা একটি ঘকৌশিগি লিলর্ময়াগ পলরকল্পর্া অ্র্ুসরণ কমর ো লর্লেনষ্ট 

প্রকল্পগুলিমক লচলিি কমর ো িামের শহমরর ঘকন্দ্রস্থমির পুর্রুজ্জীিমর্র জর্য এক অ্র্র্য েলৃষ্টভলের সামর্ সমন্বয় 

কমর।  

 

িামের প্রময়াগগুলিসহ, DRI এর মাধযমম 10 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিলর্ময়াগ করা হমি এমর্ ঘগািীগুলির 

একটি সমূ্পণন িালিকা, এখামর্ পাওয়া োয়।  

  

চিুর্ন েফার চিাকািীর্, রাজয আঞ্চলিক কলমশর্ার এিং লর্উ ইয়কন  রাজয আইর্ পলরষে সেসযমের লর্ময় গঠিি 

ঘকৌশিগি িাস্তিায়র্ মূিযায়র্ েি (Strategic Implementation Assessment Team, SIAT) সরাসলর 

েশটি আঞ্চলিক কাউলিমির প্রলিটি ঘর্মক এই িেমরর প্রস্তািগুলির উপস্থাপর্াা গ্রহমণর জর্য ঘরাম, রমচস্টার 

এিং ঘহায়াইট ঘেইর্গুলিমি ভ্রমণ কমরলেি এিং অ্ঞ্চিসমূমহর ঘকৌশিগি পলরকল্পর্া িাস্তিায়র্ মূিযায়র্ 

কমরলেি।  

 

2018 সামি, 10 টি REDC “ঘসরা পারফমনার” লহসামি পমোন্নলির জর্য প্রলিদ্বলিিা কমরলেি। পাাঁচটি ঘসরা 
পারফমনার অ্গ্রালধকারমূিক প্রকল্পসমূহ সমর্নর্ করার জর্য অ্লিলরি এম্পায়ার ঘস্টট উন্নয়র্ অ্র্ুোর্ িহলিমি 

(additional Empire State Development grant funding) 20 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পেনন্ত গ্রহণ 

করমি, অ্িলশষ্ট পাাঁচটি অ্ঞ্চমি 10 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পেনন্ত প্রাপ্ত হমি। উপরন্তু, প্রলিটি অ্ঞ্চি িামের 

িযিসাগুলি আকৃষ্ট এিং িৃলি করমি সহায়িা করার জর্য অ্লিলরি এমেিলসয়র জিস ঘপ্রাগ্রাম টযাে ঘক্রলডট 

(Excelsior Jobs Program tax credits) 75 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পেনন্ত পািার ঘোগয।  

  

REDC প্রলিমোলগিার অ্ষ্টম রাউমের মাধযমম রাজয জমু়ে 1,050 টিরও ঘিলশ প্রকমল্পর উমেখমোগযগুলি 763 

লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পুরস্কার ঘপময়মেঃ  
  

পবিম বর্উ ইয়কন ঃ আঞ্চবলক পবরষদ পরুিারপ্রাপ্ত | 118 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 66 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  

ঘরাবজর্া িুড ঘপ্রাডাক্ট, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Rosina Food Product, Inc.) ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 

ঘপ্রাটির্ অ্পামরশর্ লিস্তামরর জর্য 2 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি। 32 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার িযময় প্রকমল্প 

র্িুর্ 120,000 িগনফুট েযান্ট এিং মাংমসর পণয তিলরর জর্য উৎপাের্ িাইর্ তিলর করা হময়মে - এটি 

ঘকাম্পালর্র িিন মার্ উৎপাের্ ক্ষমিা লদ্বগুণ কমর এিং ওময়স্ট ঘসমর্কামি প্রমেমশর িাইমর ঘর্মক ঘর্মক র্িুর্ 

স্থাপর্ায় উৎপাের্ স্থার্ান্তর কমর। ওময়স্টার্ন লর্উইয়মকন  ঘরালজর্া ফুড রক্ষামর্ন এটি সম্ভািয একালধক 

পেনায়ক্রলমক মহাপলরকল্পর্ার প্রর্ম পেনায়।  

  

হাউপমোর্-উডওয়াডন  ঘমবডকোল বরসাচন  ইর্বস্টটিউট (Hauptman-Woodward Medical 

Research Institute) ঘসন্টার ফর ঘর্রালপউটিক ইন্টামরকশর্গুলির (Center for Therapeutic 

Interactions) জর্য এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 1.2 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি, ো ক্রাময়া-

https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative


 

 

ইমিকট্রর্ মাইমক্রামস্কালপ প্রেুলি (Cryo-Electron Microscopy technology, Cryo-EM) এর চারপামশ 

একটি র্িুর্ স্থাপর্া এিং গমিষণা ঘকমন্দ্র তিলর ও পলরচাির্া করার অ্র্ুমলি ঘেমি োা ড্রাগ আলিষ্কার এিং 
ঘরাগ লচলকৎসা ত্বরালন্বি করমি। 4.3 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর এই প্রকমল্প অ্ভযন্তরীণ লির্ধ্ংসী এিং গমিষণা 
সুযট লর্মনাণ অ্ন্তভুন ি ো েন্ত্রপালি লর্লেনষ্টকরমণর সামর্ সেলিপূণন। সমালপ্তর পমর, ঘকন্দ্রটি ক্রাময়া-EM 

স্থাপর্াগুলির কাোকালে িাময়ামমলডকাি আরঅ্যােলড ঘকাম্পালর্গুলির আঞ্চলিক গমিষণা ঘকন্দ্রগুলি স্থাপর্ 

করার জর্য একটি চুম্বক হমি, একালধক স্তমর সংলিষ্ট কাজ সৃলষ্ট সহ।  

  

এবগ্রআম্বমবরকা িলজাি পণে, LLC (AgriAmerica Fruit Products, LLC) এম্পায়ার ঘস্টট 

ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 498,600 মালকন র্ ডিার পামি ঘেমডালর্য়া মমধয একটি পূমিন িন্ধ আঙুমরর রস 

উৎপাের্মকমন্দ্রর মাপসই এিং আধুলর্কীকরণ করার জর্য, একটি কারখার্া লহসামি এটি পুর্রায় িযিহার করা 
হমি ো হামি তিলর ফমির  র্ রস উত্পাের্ করমি। শামটাকুয়া কাউলন্ট প্রমেমশর িহৃিম দ্রাক্ষা উৎপাের্কারী 
কাউলন্ট এিং লিমের প্রাচীর্িম এিং িহৃিম মমর্ার্ীি কর্কডন  আঙুর চামষর অ্ঞ্চমির অ্ংশ। 24 লমলিয়র্ 

মালকন র্ ডিামরর পুর্ঃিযিহার প্রকল্পটি স্থার্ীয় প্রলক্রয়াকরণ ঘকন্দ্রগুলির সাম্প্রলিক িমন্ধর কারমণ পলিমা 
লর্উইয়মকন র আঙুর চাষ লশমল্প িযয়িহুি ক্ষয়ক্ষলির লিপরীিকরণ এিং 74 টি স্থার্ীয় পালরিালরক খামার দ্বারা 
উদূ্ভি ফমির ঘটকসই িাজার সরিরাহ কমর খামার রাজস্ব পুর্রুজ্জীলিি করমি সহায়িা করমি। অ্ভীষ্ট 

ফিাফিগুলিমি খােয প্রলক্রয়াকরণ, ফমির চাষ, লিিরণ ও লর্মনাণ ও খুচরা ঘসক্টমর চাকলর িৃলি অ্ন্তভুন ি।  

  

বিঙ্গার ঘলকসঃ ঘসরা পারিমনার পরুিারপ্রাপ্ত | 141 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 86.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  

ঘমসর্ িামনস (Mason Farms) এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক প্রলি সপ্তামহ 20,000 ঘকমসর ঘিলশ 

তজি ও প্রচলিি লমলষ্ট ভুট্টা উৎপাের্ করমি 9,360 িগনফুট লমলষ্ট ভুট্টার প্রলক্রয়াজািকরণ ঘকন্দ্র তিলরর জর্য 
1.9 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি। কিন র্, পলরষ্কার, পযামকলজং এিং মজিু, জিাধার এিং পলরষ্কারকরণ 

সরঞ্জাম, এিং একটি র্িুর্ লমলষ্ট ভুট্টা মা়োইময়র জর্য সরঞ্জাম ক্রয় করা হমি। এই প্রকমল্পর লদ্বিীয় পেনায়টিমি 

ঘমসর্ ফামন এর ফি এিং উৎপােমর্র জর্য একটি ঠাণ্ডা সঞ্চয় করার িমক্ষয একটি প্রলক্রয়াকরণ এিং পযামকলজং 
লসমস্টম ঘকন্দ্র অ্ন্তভুন ি করা হমি।  

  

ওম্বয়র্-বিঙ্গার ঘলকস BOCES (Wayne-Finger Lakes BOCES) উন্নি উৎপাের্ ও ির্য প্রেুলির 

ঘক্ষমে উচ্চ-চালহো, ভাি-অ্র্ন প্রোমর্র চাকলরর জর্য লপ-ঘটক উচ্চ লিেযািময়র লশক্ষার্ীমের প্রলশক্ষণ ঘেওয়ার 

সরঞ্জামমর জর্য এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 208,900 মালকন র্ ডিার গ্রহণ করমি।  

  

রম্বচস্টার ইর্বস্টটিউট অি ঘটকম্বর্ালবজটি (Rochester Institute of Technology, RIT) 

এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 1.5 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি িার লজমর্ালমে লরসাচন  িযাি ক্লাস্টার 

র্িায়র্ এিং উন্নি করমি, ো RIT কযাম্পামস টমাস এইচ. ঘগাসমর্ি সু্কি অ্ফ িাইফ সাময়মিমসর (Thomas 

H. Gosnell School of Life Sciences) মমধয 8,000 িগনফুট েখি করিো। িযাি ক্লাস্টারগুলি জীির্ 

লিজ্ঞার্গুলিমি িলধনি অ্র্ুষে গমিষণামক সহায়িা করমি, লিেলিেযািময়র জীির্লিজ্ঞার্ একামডলমক লডগ্রী 
ঘপ্রাগ্রামগুলিমি িলধনি িালিকাভুিকরণ ক্ষমিা প্রোর্ করমি এিং এই অ্ঞ্চমির এিং প্রমেমশর জর্য েক্ষ ও 

আধুলর্ক স্নািক তিলর করমি এিং জীির্লিজ্ঞার্ সংস্থার কমনমক্ষমে উন্নয়র্ কমনসূলচর সুমোগ সৃলষ্ট করমি।  

  

সাউদার্ন টিয়ারঃ আঞ্চবলক পবরষদ পরুিারপ্রাপ্ত | 101 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 65.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  



 

 

কবর্নং কবমউবর্টি কম্বলজ (Corning Community College) লিজ্ঞার্, প্রেুলি, প্রমকৌশি, আটন স এিং 
গলণি (Science, Technology, Engineering, Arts and Math, STEAM) সংক্রান্ত সরকারী ও 

ঘিসরকালর সত্ত্বাগুলির সামর্ অ্ংশীোলরমত্বর মাধযমম কমনশলি প্রলশক্ষমণর উদ্ভাির্ী সমাধার্গুলি সরিরাহ করার 

জর্য এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 1 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি। পাঠযক্রমটি ঘমকামট্রালর্ে লসমস্টমম 

আধুলর্কায়র্ করা হমি, একটি িহুলিষয়ক ঘক্ষে ো ইমিকট্রলর্ে এিং োলন্ত্রক প্রমকৌশি সমন্বয় কমর ো িিন মার্ 

লর্ময়াগকিন ার োলিগুলি পূরণ করমি এিং েলক্ষণ স্তরগুলিমি িক্ষযাধীর্, িধনমার্ লশল্পগুলির কমনশলির লিকামশর 

প্রমচষ্টামক সমর্নর্ করার আঞ্চলিক কাউলিমির প্রমচষ্টার সামর্ একলেি হমি।  

  

ব্রুম কাউবন্টটি (Broome County) এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 620,000 মালকন র্ 

ডিার অ্জন র্ করমি ো একটি উদ্ভাির্ী, আধুলর্ক কমমেে তিলর করমি ো কমীমের লিকাশ, ঘিসামলরক 

পুর্গনঠর্ এিং মার্লসক ও শারীলরক সুলিধার পলরমষিালে প্রোর্ কমর অ্ঞ্চিটির িময়ামজযিমের জর্য কাজ কমর।  

  

ঘজবড গ্রোর্াবর, (JD Granary, LLC) িার পশু খােয কারখার্ার জর্য প্রিযলয়ি তজি শসয সংগ্রহ, মা়োই, 
ভাের্ এিং লমশ্রণ তিলর ঘকমন্দ্রর জর্য এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 225,000 মালকন র্ ডিার 

পামি। র্র্-লজএমও (Non-GMO) প্রকল্প দ্বারা োচাই করা উিরপূমিন একমাে পশু খােয লমিগুলির মমধয একটি 

হওয়ায়, এই লিস্তার ঘকাম্পালর্টিমক তজি পশু খামেযর ক্রমিধনমার্ িাজার চালহো পূরণ করমি এিং খােয ও কৃলষ 

লশল্পমক রূপান্তলরি করমি আঞ্চলিক অ্গ্রালধকারমক সমর্নর্ কমর।  

  

ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন ঃ ঘসরা পারিমনার পরুিারপ্রাপ্ত | 91 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 88.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  

SAF GLAS, LLC এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 8 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি এিং িার 

ঘলালরডা উৎপাের্ ও গমিষণা ও EnergyGlass উন্নয়মর্র লক্রয়াকিাপগুলি ঘজমসলভি, ওর্োগা কাউলন্ট 

ঘর্মক স্থার্ান্তলরি করমি প্রায় 59 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিলর্ময়াগ করমি। প্রকমল্পর ভূলম এিং লিেযমার্ 

সুলিধা, র্িায়র্ এিং র্িুর্ লর্মনাণ, েন্ত্রপালি এিং সরঞ্জাম ক্রয় এিং সংেুলি অ্ন্তভুন ি করা হমি। ঘকাম্পালর্টি 

একটি উদ্ভাির্ী র্িুর্ ঘপমটন্ট কামচর প্রেুলি লর্ময় এমসমে ো আিালসক এিং িালণলজযক লিলডং জার্ািাগুলিমক 

উিম্ব “ঘসৌর খামার” রূমপ রূপান্তলরি কমর এিং এই কাঠামমাগুলিমক লিেযুৎ উৎপােমর্র পুর্ঃিযিহার এিং স্ব-

পেনাপ্ত এিং লগ্রড িলহভূন ি কমর।  

  

ভলবপ মোর্িুোকচাবরং মাবকন র্  কু্তরাষ্ট্র, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Volpi Manufacturing USA, Inc.) 

এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 320,000 মালকন র্ ডিার পামি, লিেযমার্ স্থাপর্ার 14,000 

িগনফুট র্ধ্ংমসর জর্য 1.9 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিলর্ময়াগ করমি এিং র্িুর্ লক্লর্রুমমর জর্য জায়গাটি 

প্রলিস্থালপি করমি। প্রমকৌশি পলরমসিা সরিরাহকারী এিং OEM এিং ফাইিার অ্পটিক সরিরাহকারী 
লহসামি, ভিলপ লসমমি, অ্মর্না লক্ললর্কাি ডায়াগর্লস্টকস, ঘরামচ, GE, ওময়িচ অ্যালির্ এিং কুইমজর্ এর মি 

গ্রাহকমের জর্য উপেুি সমাধার্ লিকাশ কমর।  

  

ঘর্াম্বলস কাম্বজর্বভয়া (Knowles Cazenovia) এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 1.8 

লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি মযালডসর্ কাউলন্টর কমজর্লভয়ামি িার উৎপাের্ ক্ষমিা িা়োমর্ার জর্য প্রায় 9 

লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিলর্ময়াগ করার সময়। প্রকমল্পর মমধয ঘকন্দ্র সংস্কার এিং র্িুর্ েন্ত্রপালি ও সরঞ্জাম 

সংেুি করা অ্ন্তভুন ি রময়মে। এই প্রকল্পটি ঘর্াময়িস কামজর্লভয়ামক ক্রমিধনমার্ ঘরলডও লেমকাময়লি লফল্টালরং 
িাজামর প্রলিদ্বলিিা করার অ্র্ুমলি ঘেমি এিং এটি 5 লজ ঘটলিমোগামোগ প্রেুলি এিং অ্িকাঠামমামক সক্ষম 

কমর এমর্ মাইমক্রাইমিকট্রলর্ক উপাোর্গুলির ক্রমিধনমার্ চালহো পূরণ করমি।  



 

 

  
 

ঘমাহক ভোবলঃ ঘসরা পারিমনার পরুিারপ্রাপ্ত | 77 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 85.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  

বহউমোর্ ঘটকম্বর্ালবজস কম্বপনাম্বরের্ (Human Technologies Corporation) একটি র্িুর্ 

সরিরাহ সুলিধা তিলর করমি এিং প্রলিিন্ধী িযলিমের জর্য র্িুর্ চাকলরর সুমোগ তিলর করমি এম্পায়ার ঘস্টট 

ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 1.935 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি।  

  

এম্পায়ার ঘস্টট বগ্রর্হাউম্বজস (Empire State Greenhouses) এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ 

ঘর্মক িেমর 5 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি ঘকািিলস্কমি িেরিযাপী তজি শাকসিলজ চামষর জর্য র্িুর্ 70 

লমলিয়র্ লগ্রর্ হাউস কমমেে লর্মনাণ করমি।  

  

বগ্রবিস ঘলাকাল ঘডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরের্ (Griffiss Local Development Corporation) 
লগ্রলফস লিজমর্স অ্যাে ঘটকমর্ািলজ পামকন র (Griffiss Business and Technology Park) হাই-ঘটক 

ঘকাম্পালর্গুলিমি িরুণ ঘপশাোরমের আকৃষ্ট করমি আধুলর্ক, লমশ্র িযিহার, সমৃি সমৃি হাউলজং এিং 
অ্লফসগুলি লিকামশ এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 1.25 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি।  

  

র্র্ন কাবন্ট্রঃ আঞ্চবলক পবরষদ পরুিারপ্রাপ্ত | 70 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 64.8 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  

অমবর্য়াবিল্ট্রা (Omniafiltra), ো একটি কাগজ-লভলিক উৎপাের্ সংস্থা - উৎপাের্ সরঞ্জামমর জর্য 
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 114,000 মালকন র্ ডিার পামি। এই 570,000 মালকন র্ ডিামরর 

প্রকল্পটি উদ্ভালিি শলির েক্ষিা িৃলি করমি এিং কারখার্াটিমি পণয উৎপাের্ ক্ষমিা লিসৃ্তি করমি।  

  

কাম্বর্নজ এবরয়া হাসপািাল (Carthage Area Hospital) এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 

3 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি িার েটুি আউট ঘপমশন্ট লক্ললর্ক সুলিধা িৃলি, প্রশাসর্ ভির্ এিং হাসপািামির 

র্িুর্ ঘমলডমকি কযাম্পাস লর্মনামণর জর্য। 65 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর ঘমলডমকি লভমিজটি লচলকৎসা 
ঘসিাগুলির সকি স্তমরর সুমোমগর সামর্ ওয়ার্-স্টপ লচলকৎসা সুলিধা এিং গ্রামীণ ঘসিা প্রোমর্র ঘক্ষমে গুরুত্বপূণন 
সুলিধা প্রোমর্র চযামিঞ্জ ঘমাকামিিার জর্য লডজাইর্ করা হময়মে। কামর্নজ এলরয়া হাসপািািটি (Carthage 

Area Hospital) ঘিশ কময়কটি পলরমসিার একটি ো ঘফাটন  ড্রাম - লর্উ ইয়মকন র িৃহিম একক সাইট 

লর্ময়াগকিন া।  

  

এোম্বকবডয়া এর্াবজন  (Acadia Energy) এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 415,000 মালকন র্ 

ডিার পামি 4.1 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর গৃহ মধযস্থ উিম্ব খামামরর জর্য ো পযালড লহি এর্ালজন  কমমেে ঘর্মক 

হাইমড্রামপালর্ক, তজি উৎপােমর্র জর্য িজন য িাপ এিং কািনর্ ডাই অ্োইড পুর্ঃিযিহার করমি।  

  

কোবপটাল বরবজয়র্ঃ আঞ্চবলক পবরষদ পরুিারপ্রাপ্ত | 95 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 67 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  

হাডসর্ ভোবল কবমউবর্টি কম্বলজ (Hudson Valley Community College, HVCC) র্াসনিাা  

এডুমকশমর্ লিকল্পগুলি সমর্নর্ করার জর্য এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 200,000 মালকন র্ 

ডিার গ্রহণ করমি। প্রকল্পটি HVCC ঘক ট্রয় শহমরর লসটি কমপনামরশমর্র প্রধার্ কযাম্পামস লফটেলগিি ঘহির্ 

ঘটকমর্ািলজ ঘসন্টামর (Fitzgibbons Health Technology Center) 2,750 িগনফুট জায়গা স্থার্ান্তর করার 



 

 

অ্র্ুমলি ঘেমি। HVCC িার লিেযমার্ র্ালসনং ঘপ্রাগ্রামম একটি ত্বলরি, 12-মাস ঘময়ােী র্ালসনং ট্রযাক (ANT) 

ঘোগ করমি এিং প্রলি িের 16 জর্ লশক্ষার্ীমক গ্রহণ করমি, ো িামের 100 লশক্ষার্ীমের িালষনক 

িালিকাভুলির 16 শিাংশ িলৃি করমি। প্রকল্পটি কযালপটাি লরলজয়মর্ েক্ষ স্বাস্থযমসিা কমীমের অ্ভাি পূরমণ 

আমরা র্ালসনং সু্কি স্নািক তিলর করমি এিং এটি একটি প্রমেশিযাপী র্ালসনং ঘসিার অ্ভামির মমধযও ঘসিাপ্রার্ী 
িয়স্ক জর্সংখযার কারমণ অ্র্ননর্লিক ও সম্প্রোময়র অ্গ্রালধকার।  

  

ঘকস গ্রুপ, LLC (The Case Group, LLC) এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 500,000 পামি 

িামের লগ্রর্ আইিযাে গ্রামম উন্নি উৎপাের্ পণয উন্নয়র্ সহায়িার জর্য। এই 25 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 

প্রকল্পটি ঘকস গ্রুপমক েক্ষিালিলশষ্ট িযলিমের জর্য কাজ তিলর করমি এিং কারখার্ায় তিলর কাঠ, ধািু এিং 
ঘেৌলগক জার্ািা, েরজা এিং ফাসাডগুলির জর্য র্িুর্ িাজারগুলিমি প্রসালরি করমি সক্ষম করমি। র্িুর্ 

সরঞ্জাম ক্রমিধনমার্ প্রেুলির িালণলজযককরণমক সক্ষম কমর ো কমম্পালজট, কািনর্ লফল্টার উপকরণ এিং 
জার্ািা লশমল্প উন্নি উৎপাের্ প্রলক্রয়ার পলরচয় ঘেয়।  

  

সারাম্বটাগা পারিবমনং আটন স ঘসন্টার (Saratoga Performing Arts Center, SPAC) এম্পায়ার 

ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 1 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার এিং পাকন  অ্লফস, লিমর্াের্ এিং ঐলিহালসক 

সংরক্ষমণর মাধযমম সারামটাগা ঝর্নার 5.5 লমলিয়র্ SPAC ইমপ্রুভমমন্ট প্রকল্প সমর্নর্ করার জর্য 500,000 

মালকন র্ ডিার পাি। SPAC লর্উ ইয়মকন র প্রারলম্ভক সাংসৃ্কলিক ঘকন্দ্র, ো প্রলি িের হাজার হাজার েশনক এিং 
সাংসৃ্কলিক পেনটকমের জর্য একটি চুম্বক লহমসমি কাজ করমে। প্রস্তালিি প্রকমল্প লিেযমার্ ো়েমূিক অ্ঞ্চি এিং 
অ্লিলর্র লিশ্রামাগার সুলিধা, একটি গৃহ মধযস্থ ঘশ্রণীকক্ষ এিং সংগ্রহ স্থমির স্থার্ এিং একটি সমলন্বি লিপণর্ 

প্রচারালভোমর্র ঘোগার্ অ্ন্তভুন ি।  

  

বমড-হাডসর্ঃ ঘসরা পারিমনার পরুিারপ্রাপ্ত | 122 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 87.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  

অম্বরঞ্জ কাউবন্ট কবমউবর্টি কম্বলজ এম্বসাবসম্বয়ের্ ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Orange County 

Community College Association Inc.) ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক ইমর্ামভশর্ গ্রযাে লিট প্রকমল্পর 

(Innovation Grand Street Project.) প্রর্ম পেনাময় লিলর্ময়াগ করমি 1.831 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 

পামি। প্রকল্পটি লর্উিার শহমরর ঐলিহালসক শহরিলির েটুি শূর্য / অ্িযিহৃি ভির্ সংস্কামরর অ্ন্তভুন ি। প্রকল্প 

প্রলশক্ষণ এিং ঘপ্রাগ্রালমংম র জর্য স্থার্ তিলর করমি ো একটি লশলক্ষি কমনশািার লর্লেনষ্ট চালহোগুলি ঘমাকামিিা 
করমি এিং সহমোগী অ্ংশীোর এিং স্থার্ীয় িযিসায়গুলির পাশাপালশ অ্ঞ্চমির ক্রমিধনমার্ লশল্পগুলিমি 

উমেযািামের উৎসালহি করমি।  

  

ঘসন্টার ির বডসকভাবর (The Center for Discovery, TCFD) মলস্তষ্ক ও শারীলরক স্বামস্থযর জর্য 
র্িুর্ গমিষণা ইর্লস্টটিউমটর (Research Institute for Brain & Body Health) উন্নয়মর্র জর্য এম্পায়ার 

ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 1 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি। এটি টম্পসর্ শহমরর অ্িলস্থি রক লহমির 

একটি 164,000 িগনফুট ফাাঁকা িালণলজযক সম্পলি রূপান্তর করমি একটি চাইড ঘেশালিটি হাসপািাি এিং 
লিমশষ লশক্ষা সু্কি ঘপ্রাগ্রাম সহ একটি অ্িযাধুলর্ক তজি-আচরণগি ও স্বাস্থযমসিা সুলিধা লহসামি 4.8 লমলিয়র্ 

মালকন র্ ডিামরর লিলর্ময়ামগর অ্ংশ। েয়টি িযািমরটলর অ্টিজম ঘেকট্রাম লডসঅ্ডন ার, লচলকৎসা িযর্নিা, 
আিমঝইমাসন এিং লডমমর্লশয়া এিং অ্র্যার্য েী নস্থায়ী, জটিি অ্িস্থার অ্গ্রগলির জর্য অ্র্ুমলি ঘেমি।  

  

ঘেড এম্বলার্ (Bread Alone) িার ঘিক কযাট্রাইর্ (Lake Katrine) ঘিকালর সম্প্রসালরি করমি এম্পায়ার 

ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 800,000 মালকন র্ ডিার পামি। ঘেড এমিার্ একটি প্রিযলয়ি তজি, 



 

 

মার্লর্ভন র ঘিকালর ো 1983 সাি ঘর্মক হাডসর্ ভযালিমি ঘসিা প্রোর্ করমে। সম্প্রসারমণ 15,000 িগনফুট 

ঘোগ হমি এিং ঘিকালরটির ক্রমিধনমার্ গ্রাহমকর ঘিসগুলিমি িার তজলিক রুটি লিলক্র করার জর্য অ্িস্থার্ 

প্রোর্ করমি। 4.4 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর সম্প্রসারণ LEED- প্রিযলয়ি লর্মনাণ এিং পুর্র্নিীকরণমোগয 
শলির লিসৃ্তি তিলশষ্টয সমলন্বি, ঘটকসই িযিসালয়ক লক্রয়াকিাপগুলিমি ঘেড এমিার্টির প্রলিশ্রুলি িাল়েময় 

িুিমি।  

  

বর্উ ইয়কন  েহরঃ ঘসরা পারিমনার পরুিারপ্রাপ্ত | 137 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 84.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  

মাউন্ট বসর্াইম্বয়র আইকাহার্ িুল অি ঘমবডবসর্ (The Icahn School of Medicine at Mount 

Sinai) এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 64,000 িগনফুট ফুট, 12 িিা ভির্টিমক একটি শুষ্ক 

িযাি সুলিধামি রূপান্তলরি করমি 2 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি, োর মমধয উমেযািা পলরমষিা, 
কলম্পউমটশর্াি লরসাচন , জীির্ লিজ্ঞার্, ির্য প্রেুলি এিং র্িুর্ িালণলজযক উমেযামগর জর্য স্থার্ রময়মে। 30 

লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর প্রকমল্প একটি িালণলজযক জীির্ লিজ্ঞার্ ইর্লকউমিটর রময়মে ো িাময়াহাউস দ্বারা 
পলরচালিি হমি।  

  

ঘকায়াবলের্ ির কুইি (Coalition for Queens, C4Q) িার ঘকন্দ্রস্থমির জর্য ভলিষযমি কমনশলি 

লিস্তার করমি েইু ঘশ্রণীকক্ষ এিং চার কমনশািার এিং লমটিং ঘেস ঘোগ কমর 750,000 মালকন র্ ডিার প্রকল্পটি 

সমূ্পণন করমি এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক ঘর্মক 150,000 মালকন র্ ডিার এিং শ্রম লিভাগ 

(Department of Labor) ঘর্মক 100,000 মালকন র্ ডিার পামি। C4Q সফ্টওয়যার ঘডমভিপার লহসামি তিলর 

কমর লর্ম্ন আময়র িযলিমের, লিমশষ কমর োরা চার িেমরর লডগ্রী ো়োই তিলর কমর। প্রমকৌশিী, োরা প্রেুলি 

ঘকাম্পালর্গুমিা দ্বারা লর্েুি হর্ লর্লিি করার জর্য ঘে সমস্ত অ্ংশগ্রহণকারী প্রাসলেক এিং িিন মার্ েক্ষিার 

সামর্ সলজ্জি, পাঠযক্রম লডজাইর্ কমর। C4Q ঘপশা ধারণ এিং কমনজীির্ লিকাশ লর্লিি করার জর্য লির্ 

িেমরর প্রলশক্ষণ পরিিী চাকলরর স্থালয়ত্ব এিং কমনজীির্ সহায়িা প্রোর্ কমর। 2020 সাি র্াগাে 1000 টি 

লর্ম্ন আময়র িযলিমের প্রলশক্ষমণর জর্য প্রকল্পটি আশা করা হমি।  

  

Exalt Youth (Exalt) লর্চু মযার্হাটমর্র একটি র্িুর্ অ্িস্থার্ প্রসালরি করমি এম্পায়ার ঘস্টট 

ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 175,000 মালকন র্ ডিার পামি। Exalt একটি অ্িাভজর্ক প্রলিিার্ ো উচ্চ 

ঝুাঁ লকপূণন আোিমি জল়েি েুিকমের (15-19 িের িয়সী) কমনসংস্থামর্র িাধা অ্লিক্রম করমি সাহােয কমর। 

লর্উইয়কন  ঘস্টমটর উচ্চ-প্রিৃলি খামি প্রেুলি, আলর্নক ঘসিা, জীির্ লিজ্ঞার্ এিং স্বাস্থযমসিা সম্পলকন ি েুিকমের 

লশক্ষার্লিস কােনক্রমমর সামর্ এই অ্র্ুিার্টির কােনক্রম লমলিি হয়। প্রায় 887,000 মালকন র্ ডিামরর এই 
সম্প্রসারণ প্রলি িের 1,000 জর্ উচ্চ ঝুাঁ লকপূণন িরুণমের সহায়িাকারী মার্ুষমের সংখযামক লির্গুণ কমর ঘেমি 

এিং লশক্ষার্ীমের জর্য কমনজীির্ এিং কমিজ প্রমিমশর সুমোগ ঘপ্রাগ্রামগুলি ত্বরালন্বি করমি সহায়িা করমি। 

িহলিিটি লির্টি র্িুর্ ঘশ্রণীকক্ষ, একটি িাইমেলর এিং িাউঞ্জ সহ সংস্কামরর জর্য এিং ঘপ্রাগ্রাম 

অ্ংশগ্রহণকারীমের পরামশনোিামের সামর্ ঘেখা করার জর্য, কমনজীিমর্র ঘপ্রাগ্রামগুলিমি অ্ংশগ্রহণ, অ্ধযয়র্ 

এিং সামালজকীকরমণর জর্য একটি ড্রপ-ইর্ ঘকন্দ্র পুর্লর্নমনামণ িযিহার করা হমি।  

  

লং আইলোন্ডঃ আঞ্চবলক পবরষদ পরুিারপ্রাপ্ত | 103 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 68.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  

ঘহািস্ট্রা ইউবর্ভাবসনটি সাইিারবসবকউবরটি ইম্বর্াম্বভের্ অোন্ড বরসাচন  ঘসন্টার (Hofstra 

University Cybersecurity Innovation and Research Center) সাইিারলসলকউলরটির 

লিসৃ্তিকরণ এিং অ্িযািশযকীয় ঘক্ষমের পরিিী প্রজমের উচ্চ প্রেুলির লশক্ষার্ীমের লশলক্ষি করার জর্য একটি 



 

 

সাইিারলসলকউলরটি ইমর্ামভশর্ এিং লরসাচন  ঘসন্টার লর্মনামণর জর্য এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 

200,000 মালকন র্ ডিার গ্রহণ করমি।  

  

সার্রাইজ িাষ্প েোক (Sunrise Steam Shack) এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর পক্ষ ঘর্মক 

150,000 মালকন র্ ডিার গ্রহণ করমি সামফাক কাউলন্টমি একটি অ্িযাধুলর্ক STEAM োউলর্ সুলিধা তিলর 

করার জর্য ো কযািার আক্রান্ত লশশু এিং িামের ভাইমিার্মের মূিযিার্ কালরগলর েক্ষিা ঘশখামি ো িারা 
ভলিষযমি কমনজীিমর্র সুমোগগুলিমি অ্র্ুলেি করমি পামর।  

  

এম্বস্টলা হাউবজং ইর্ফ্রাস্ট্রাকচার (Estella Housing Infrastructure) ঘহমপলস্টড গ্রামম সাশ্রয়ী 
মূমিযর হাউলজং এিং িালণলজযক স্থার্ সহ লমশ্র িযিহামরর সমর্নর্ করার জর্য এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট এর 

পক্ষ ঘর্মক 1 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পামি।  

  

2018 REDC পুরষ্কারগুলির একটি সমূ্পণন িালিকা www.regionalcouncils.ny.gov এ উপিভয।  

  

আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ কাউলিি প্রলিমোলগিার আটটি রাউমের পরঃ  

• ওময়স্টার্ন লর্উইয়কন  REDC 781 টি প্রকমল্পর জর্য 553.2 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ 

কমরমে;  

• লফোর ঘিক 856 টি প্রকমল্পর জর্য REDC 656.6 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ কমরমে;  

• 655 টি প্রকমল্পর জর্য সাউোর্ন টিয়ার REDC 613.3 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ 

কমরমে;  

• ঘসন্ট্রাি লর্উইয়কন  REDC র 708 টি প্রকমল্পর জর্য 703.6 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ 

কমরমে;  

• ঘমাহক উপিযকা REDC 640 টি প্রকমল্পর জর্য 615 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ কমরমে;  

• র্র্ন কালন্ট্র REDC 607 প্রকমল্পর জর্য 614.3 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ কমরমে;  

• কযালপটাি অ্ঞ্চি REDC র 813 টি প্রকমল্প 588.9 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ কমরমে;  

• লমড-হাডসর্ REDC 809 টি প্রকমল্পর জর্য 647.8 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ কমরমে;  

• লর্উইয়কন  লসটি REDC 710 প্রকমল্পর জর্য 549.6 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ কমরমে; 

এিং  
• িং আইিযামের REDC 791 টি প্রকমল্পর জর্য 639.1 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লিিরণ 

কমরমে।  

 

আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বদর বিষম্বয়  

আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষে (REDC) উমেযাগ প্রামেলশক লিলর্ময়াগ এিং অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্ গভর্নর 

কুওমমার েলৃষ্টভলের একটি মূি উপাোর্। 2011 সামি, গভর্নর কুওমমা িামের অ্ঞ্চমির অ্র্ননর্লিক প্রিৃলির 

জর্য েী নমময়ােী ঘকৌশিগি পলরকল্পর্া লিকামশর জর্য 10 আঞ্চলিক পলরষে প্রলিিা কমরলেমির্। কাউলিিগুলি 

স্থার্ীয় লিমশষজ্ঞ এিং ঘস্টকমহাডারমের িযিসা, একামডমী, স্থার্ীয় সরকার এিং ঘিসরকালর সংস্থাগুলির দ্বারা 
গঠিি িযলিগি অ্ংশীোলরত্ব। আঞ্চলিক কাউলিিগুলি একটি ঘগািী লভলিক, সিনলর্ম্ন পিলির অ্িস্থার্ এিং 
রােীয় সম্পেগুলির জর্য প্রলিমোলগিামূিক প্রলক্রয়া স্থাপর্ কমর লর্উ ইয়মকন র চাকলর এিং অ্র্ননর্লিক প্রিৃলির 

পমর্ লিলর্ময়ামগর পর্মক পুর্রায় সংজ্ঞালয়ি কমরমে।  

http://www.regionalcouncils.ny.gov/


 

 

 

REDC প্রলক্রয়ার আটটি রাউমের পমর, প্রলিটি অ্ঞ্চমির ঘকৌশিগি পলরকল্পর্ার সামর্ সামঞ্জসযপূণন 7,300 

এরও ঘিশী চাকলরর সৃলষ্ট কমরমে এিং কলমউলর্টি ঘডমভিপমমন্ট প্রকল্পগুলির জর্য 6.1 লিলিয়র্ মালকন র্ 

ডিামররও ঘিলশ পুরস্কার প্রোর্ করা হময়মে, ো 230,000 এরও ঘিলশ চাকলর তিলর ও িজায় রাখমি সক্ষম। 

আঞ্চলিক পলরষমের আরও িমর্যর জর্য, www.regionalcouncils.ny.gov ঘেখুর্।  
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