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গভর্নর কুউম্বমা স্কয়ারম্বেস (SQUARESPACE) কক বর্উ ইয়কন  বসটি কে োম্বের বিবিক সের েপ্তর 
সম্প্রসারণ করম্বে ক াষণা বেম্বয়ম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  অবিস 2022 এর মম্বযে 20 েোাংে িবযনে কম্বর, ওম্বয়স্ট বভম্বলজ সের েপ্তম্বর স্কয়ারম্বস্কপ 

োম্বের র্েুর্ জায়গা বেরী করম্বি  
  
সম্প্রসারণ এর িম্বল 150টি র্েুর্ প্রযুবিগে চাকুরী বেরী হম্বি প্রম্বকৌেল, পণে র্কো, বিপণর্ এিাং 

কাম্বজর কেম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে স্ক়োরমেস, কম়েক দমদি়ের্ গ্রাহমকর জর্য 
র্কশা তৈরীকারক সমবনসবনা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রদৈষ্ঠার্, দর্উ ই়েকন  দসটি ঘৈ ৈামির তবদিক সির িপ্তর 
সম্প্রসারণ করমব, ো দর্উ ই়েমকন  ৈামির উপদিদৈ 2022 এর মমযয 20 শৈাাংমশ উন্নীৈ করমব। 
সম্প্রসারমণর ফমি 150 টি র্ৈুর্ প্রেুদি দবষ়েক চাকদর তৈদর হমব — োর 70 শৈাাংশ হমব 
স্ক়োরমেমসর ইদিদর়্োদরাং টিম, বাদক পদরমপাষমকর সাহামেয পণয র্কশা, দবপণর্, কমন এবাং অ্র্যার্য 
ভূদমকা ো প্রদৈষ্ঠামর্র দ্রুৈ বৃদিমৈ অ্বিার্ রাখমব। সম্প্রসারমণর অ্াংশ দহমসমব, স্ক়োরমেস ওম়েস্ট 
দভমিমজর ঐদৈহাদসক মল্টজ ভবমর্ িটুি সিয ইজারা ঘর্ও়ো ৈিা দর্মনামণ দবদর্ম়োগ করমব। 
আজমকর এই ঘ াষণা গভর্নর কুউমমার দর্উ ই়েমকন র প্রেুদিগৈ অ্র্নর্ীদৈমক আরও দবকদশৈ করার 
এবাং রামজযর দবদভন্ন সম্প্রিাম়ের মমযয কমনসাংিার্ সদৃির প্রমচিা ঘক সমর্নর্ কমর।  
  
"দর্উ ই়েকন  ঘস্টট গৈ এক িশক যমর িশ হাজার প্রেুদিগৈ চাকুরী তৈরী কমরমে — এবাং 
আমামির খুব জিদি র্ামার ঘকার্ও ইচ্ছা ঘর্ই। প্রেদুির ঘেমে রামজযর বুদিমার্ দবদর্ম়োগ ঘক 
যর্যবাি, আমরা আমামির অ্র্ননর্দৈক বৃদি এবাং দর্উ ই়েকন বাসীমির জর্য সুমোগ তৈদর অ্বযাহৈ 
রাখদে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্ক়োরমেস দর্উ ই়েমকন র প্রেুদি-দশল্প শদির একটি প্রযার্ 
উিাহরণ, এবাং আমরা গদবনৈ ৈারা ৈামির তবদিক সির িপ্তর সম্প্রসারণ করমে — ো ঘলাবাি 
ঘটক দিডার দহমসমব আমামির অ্বিার্মক ঘপাি সাহােয করমৈ সাহােয করমে।"  
  
স্কয়ারম্বেস প্রবেষ্ঠাো এিাং প্রযার্ বর্িনাহী অোন্থবর্ কোসাম্বলর্া িম্বলম্বের্, "গৈ এক িশক যমর 
দর্উ ই়েকন  শহমর বড় হও়ো একটি প্রেুদি ঘকাম্পার্ী দহসামব, আদম িঢৃ়ভামব দবিাস কদর আমামির 
মহার্ শহমর প্রদৈভা এবাং দশমল্পর তবদচে আমামির র্কশা দর্মনামর্ অ্র্র্য সুদবযা প্রিার্ কমরমে। 

https://www.squarespace.com/


স্ক়োরমেমস আমামির িেয হমচ্ছ পরবৈী প্রজমের স্বাযীর্ বযবসা ও দর্মনাৈামির জর্য শীষনিার্ী়ে 
ব্র্যান্ড হম়ে ওঠা, এবাং আমরা র্ৈুর্ কমীমির আকৃি করার জর্য আমামির সির িপ্তমর দবদর্ম়োগ 
করমৈ ঘপমর গদবনৈ ঘে ৈারা সারা দবমি আমামির গ্রাহকমির ৈামির কামজ সাহােয করমব।"  
  
2016 সামি, দর্উ ই়েকন  দসটিমৈ স্ক়োরমেস ৈার তবদিক সির িপ্তর প্রদৈষ্ঠা কমর, ওম়েস্ট 
দভমিমজর ঐদৈহাদসক মল্টজ ভবমর্ দৈর্টি ৈিা ইজারা দর্ম়ে। ৈখর্ ঘর্মক ৈারা িটুি অ্দৈদরি 
ৈিা দর্ম়ে ভবমর্র দর্চৈিা়ে একটি কর্মটন্ট সু্টদডও (content studio) প্রদৈষ্ঠা কমর সব 
সৃজর্শীি কাজ এখামর্ই করার জর্য। সবনমমাট, স্ক়োরমেস এখর্ পাাঁচ ৈিার উপর 166,000 
বগনফুট জা়েগা গ্রহণ করমব এবাং র্ৈুর্ জা়েগা সাজামৈ কম়েক দমদি়ের্ ডিার দবদর্ম়োগ করমব।  
  
এম্পায়ার কস্টট কেম্বভলপম্বমম্বের ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিাং কপ্রবসম্বেে ও মম্বর্ার্ীে প্রযার্ বর্িনাহী 
কমনকেন া এবরক কজ. গাটন লার িম্বলর্, "রামজযর বুদিমার্ দবদর্ম়োগ এবাং গভর্নর কুউমমার ঘর্ৈৃত্বমক 
যর্যবাি, প্রেুদি ঘকাম্পাদর্গুমিা প্রদৈদির্ দর্উ ই়েমকন  বৃদি পামচ্ছ, এবাং আমরা আমামির সমৃি 
প্রেুদি বাস্তুকারমির ঘর্ৈামির মমযয স্ক়োরমেস ঘক ঘপম়ে গদবনৈ। এই সম্প্রসারণ সাম্রাজয রামজযর 
সবমচম়ে সফি ইউদর্কর্ন ঘকাম্পার্ীর জর্য একটি বড় আিাজর্ক ঘভাট — আমরা খুব উমেজর্ার 
সমে আমামির প্রেুদি খামৈর বৃদি অ্বযাহৈ রাখমবা।"  
  
দর্উ ই়েকন  দসটিমৈ ৈার তবদিক প্রযার্ কােনািম়ের সম্প্রসারণ এবাং অ্ন্তৈ 156টি প্রেুদিগৈ কাজ 
এর সুমোগ তৈরী সমর্নর্ করমৈ, এম্পা়োর ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট ৈামির আগামী 10 বের 2.2 
দমদি়ের্ মাদকন র্ ডিার কমনেমৈা দভদেক উচ্চৈর কর আমার্ৈ ঘি়োর সুমোগ দিম়েমে। স্ক়োরমেস 
শুযুমাে আমার্মৈর এর পণূন মূিয পামবর্ েদি ৈারা 2022 মমযয কমপমে 156টি কমনসাংিার্ তৈদর 
কমর, এবাং 2029 এর মমযয দর্উ ই়েকন  শহরদভদেক 700 কমনসাংিার্ তৈরী কমর।  
  
গভর্নর কুওমমার ঘর্ৈৃমত্ব, দর্উ ই়েকন  ঘস্টট র্ৈুর্ত্ব, উমিযািা তৈদর এবাং প্রেুদি উন্ন়ের্মক উৎসাদহৈ 
করার জর্য ঘকৌশিগৈ দবদর্ম়োগ কমরমে। 2011 ঘর্মক, দর্উ ই়েমকন র প্রেদুিগৈ দর্ম়োগ 23 শৈাাংশ 
ঘবমড় দগম়েমে, ো আর্ুমাদর্ক 327,000 ঘর্মক 403,000টি। দর্উ ই়েকন  দসটিমৈ, এই পদরবৈন র্ 
আরও র্াটকী়ে, ঘমাটামুটি 114,000 ঘর্মক ঘবমড় 180,000টি — অ্র্বা 58 শৈাাংশ বৃদি ঘপম়েমে। 
দর্উ ই়েকন  দসটিমৈ সু্ক়োরমপস এর সম্প্রসারণ — সহ সাম্প্রদৈক প্রকল্প ঘর্টদিক্স, ইম়েক্সট এবাং 
র্যামর্াট্রদর্ক্স— দর্উ ই়েমকন র দ্রুৈ বযনর্শীি প্রেুদিমেমের একটি দর়্েম এবাং উদ্ভাবর্ অ্র্নর্ীদৈর 
তবদিক ঘকন্দ্র দহমসমব রামজযর ভূদমকামক ঘপাি করমৈ সাহােয কমর।  
  
স্কয়ারম্বেস সম্পম্বকন  
2003 সামি এন্থদর্ কযাসামির্া কৈৃন ক প্রদৈদষ্ঠৈ েখর্ দৈদর্ ঘমদরিযান্ড দবিদবিযািম়ের োে দেমির্, 
স্ক়োরমেস একটি ঘর্ৈৃিার্ী়ে সমবনসবনা ওম়েবসাইট বার্ামর্ার প্ল্যাটফমন, ো িে িে স্বপ্নবাজ, 
দর্মনাৈারা এবাং কমীমির ৈামির সৃজর্শীি যারর্া জীবন্ত করমৈ প্রম়োজর্ী়ে সরিাম প্রিার্ কমর। 
কম়েক দমদি়ের্ ওম়েবসাইট এবাং অ্র্িাইর্ ঘস্টার স্ক়োরমেমসর প্রগদৈশীি সমবনসবনা প্ল্যাটফমমন তৈদর 
করা হম়েমে, োর মাযযমম গ্রাহকরা ঘডামমর্ িাদব করমৈ পারমবর্, ওম়েবসাইট তৈদর কমর, অ্র্িাইমর্ 
দবদি কমর একটি ব্র্যান্ড বাজামর োড়মৈ পারমবর্। সু্কিারমপস এর পণয পুরস্কার-দবজ়েী র্কশা এবাং 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-netflix-will-expand-new-york-presence-new-production-hub-new-york-city
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-tech-company-yext-expand-global-headquarters-new-york-city
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nanotronics-high-tech-manufacturing-hub-brooklyn-navy-yard


দবিমামর্র প্রমকৌশমির সদিির্, ো সব সমম়ের ৈুির্া়ে সহজ এবাং দর্মজর অ্র্িাইর্ উপদিদৈ 
প্রদৈদষ্ঠৈ করমৈ সাহােয কমর। বৈন মামর্, দর্উ ই়েকন  দসটি, ঘপাটন িযান্ড, ওমরগর্ এবাং ডাবদির্, 
আ়োরিযামন্ডর দৈর্টি অ্দফস জমুড় এই সাংিার 1,000 এর ঘবদশ কমী রম়েমের্। অ্র্যার্য প্রশাংসার 
পাশাপাদশ, স্ক়োরমেস Fortune কৈৃন ক স্বীকৃদৈ ঘপম়েমে "দপৈামাৈার জর্য 50 ঘসরা কমনিি" একটি 
দহমসমব এবাং Built in NYC কৈৃন ক "100 ঘসরা কামজর িার্" এর একটি দহমসমব। আরও ৈমর্যর 
জর্য, ঘিখুর্ www.squarespace.com।  
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