
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2019 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2019 সাম্বলর আঞ্চবলক কাউবিল প্রবিম্ব াবগিার মাধ্েম্বম (2019 REGIONAL 
COUNCIL COMPETITION) অর্ননর্বিক ও কবমউবর্টি উন্নয়র্ সহায়িায় 761 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলাম্বরর বিবে ব াষণা কম্বরম্বের্ 
  

10 টি আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষদই (Regional Economic Development Councils, 
REDCs) স্থার্ীয় অর্নর্ীবি চালাম্বর্ার জর্ে িহবিল গ্রহণ কম্বর এিং উন্নয়ম্বর্র জর্ে বকৌেলগি 

পবরকল্পর্াগুবলম্বক িাস্তিায়র্ কম্বর 
  

বসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন , সাউদার্ন টায়ার, বমাহাক ভোবল, কোবপটাল অঞ্চল এিং লং আইলোন্ড 'েীষন 
প্রবিম্ব াগী' বহম্বসম্বি সুর্াম অজন র্ কম্বর - অর্ুদার্ বহম্বসম্বি বমাট 429.8 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার লাভ 

কম্বরম্বে 
  

ওম্বয়স্টার্ন বর্উইয়কন , বিঙ্গার বলক, র্র্ন কাবন্ট্র, বমড-হাডসর্ এিং বর্উইয়কন  বসটি আঞ্চবলক প্রার্ী 
বহম্বসম্বি বমাট 331.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্ুদার্ লাভ কম্বরম্বে 

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষমের 
(Regional Economic Development Council, REDC) উমেযামগর র্বম েফায় অ্র্ননর্লিক ও 
কলমউলর্টি উন্নয়র্ িহলবমি 761 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর ঘবলি প্রোর্ করা হময়মে। 2011 সামি 
এই উমেযাগ শুরু হওয়ার পর ঘর্মক প্রায় 8,300 টিরও ঘবলি প্রকমে 6.9 লবলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর 
ঘবলি পরুস্কার প্রোর্ করা হময়মে ো ঘেটবযাপী REDC প্রলিয়ার মাধ্যমম 240,000 টিরও ঘবলি 
চাকলর তিলর ও বজায় রাখমি সৃষ্ট। 
  
"গি র্য় বের ধ্মর আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষে প্রলিয়া জমু়ে, আমরা ঘগা়ো ঘর্মক, 
ঘকৌিিগি মমডমির উপর গুরুত্ব ঘেয়া এক অ্ভূিপবূন আঞ্চলিক লবলর্ময়াগ ঘেমখলে, ো এই লবিাি 
ঘেমটর প্রলিটি ঘকাণায় বযাপক সমৃলি বময় আর্মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্থার্ীয় ঘর্িা এবং 
সুলবধ্ামভাগীগণ োরা িামের কলমউলর্টির কর্া ভামবর্, িামেরমক একত্র কমর আমরা অ্র্ননর্লিক 
উন্নয়মর্র 'একই লজলর্স সবার জর্য' এর ধ্ারণামক অ্র্য একটি ধ্ারণা লেময় প্রলিস্থাপর্ কমরলে ো 
প্রলিটি কলমউলর্টির জর্য অ্র্র্য, ফমি সমগ্র এম্পায়ার ঘেটজমু়ে সফিিার সমুোগ সৃলষ্ট হময়মে।" 
  



 

 

"োরা িামের কলমউলর্টিগুলিমক সবমচময় ভািভামব জামর্ ঘসসব স্থার্ীয় কমনকিন া ও ঘেকমহাল্ডারমের 
ক্ষমিায়র্ কমর, আমরা ঘেমটর অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ ঘকৌিিমক এমর্ একটি রূমপ রূপান্তলরি কমরলে 
ো শুধ্ুমাত্র সফিই র্য়, বরং স্থায়ীভামব তিলর করা হয়", আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বদর 
সভাপবি বলিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ বহাচুল িম্বলর্। "একসামর্, আমরা িহরিলিগুমিামক 
পুর্রুজ্জীলবি করলে, বযবসাগুলিমক সহায়িা ও আকৃষ্ট করলে এবং র্িুর্ অ্লধ্বাসীমের এবং েিনকমের 
স্বাগি জার্ালি। REDC এর মাধ্যমম, আমরা প্রলিটি অ্ঞ্চমির ঘকৌিিগি অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ 
পলরকের্াগুলির লেমক এলগময় োলি এবং িহরিলি এবং মূি িহর পরু্রুজ্জীবর্ উমেযামগর 
(Downtown and Upstate Revitalization Initiatives) অ্ংি লহমসমব উন্নয়মর্ সহায়িা করলে। 
কমনিলির লবকাি ও উচ্চ প্রেুলির লিে বৃলির উপর মমর্ামোগ লেময় আমরা র্িুর্ চাকলরর সুমোগ 
ঘোগ করলে এবং লর্উ ইয়কন  ঘেমটর অ্র্নর্ীলিমক িলিিািী করলে।" 
  
আজ, অ্র্ননর্লিক ও কলমউলর্টি উন্নয়র্ িহলবমি 761 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর ঘবলি REDC 
উমেযামগর র্বম েফার মাধ্যমম প্রোর্ করা হময়মে: 
  

• পবিম বর্উ ইয়কন : আঞ্চলিক পলরষে পুরস্কারপ্রাপ্ত | 109 প্রকে সমর্নমর্ 67.3 লমলিয়র্ 
মালকন র্ ডিার 

• বিঙ্গার বলকস: আঞ্চলিক পলরষে পরুস্কারপ্রাপ্ত | 94 প্রকে সমর্নমর্ 64.4 লমলিয়র্ মালকন র্ 
ডিার 

• সাউদার্ন টায়ার: ঘসরা পারফমনার | 109 প্রকে সমর্নমর্ 88.9 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 
• বসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন : ঘসরা পারফমনার | 93 প্রকে সমর্নমর্ 86.2 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 
• বমাহক ভোবল: ঘসরা পারফমনার | 81 প্রকে সমর্নমর্ 82.7 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 
• র্র্ন কাবন্ট্র: আঞ্চলিক পলরষে পুরস্কারপ্রাপ্ত | 83 প্রকে সমর্নমর্ 67.9 লমলিয়র্ মালকন র্ 

ডিার 
• কোবপটাল বরবজয়র্: ঘসরা পারফমনার | 120 প্রকে সমর্নমর্ 84.1 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 
• বমড-হাডসর্: আঞ্চলিক পলরষে পরুস্কারপ্রাপ্ত | 105 প্রকে সমর্নমর্ 65.8 লমলিয়র্ মালকন র্ 

ডিার 
• বর্উ ইয়কন  বসটি: আঞ্চলিক পলরষে পুরস্কারপ্রাপ্ত | 109 প্রকে সমর্নমর্ 66.3 লমলিয়র্ 

মালকন র্ ডিার 
• লং আইলোন্ড: ঘসরা পারফমনার | 94 প্রকে সমর্নমর্ 87.9 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 
  

পুরস্কারপ্রাপ্তমের পূণনাঙ্গ িালিকা-সহ 2019 সামির আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পুরষ্কার সম্পমকন  
আমরা ির্য এখামর্উপিব্ধ রময়মে। 

  
এম্পায়ার বস্টট বডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
বপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক বজ. গাটন লার িম্বলর্, "প্রায় েি বের ধ্মর 
REDC প্রলিয়া লর্উ ইয়কন  ঘেমটর অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ লসিান্তগুলির লপেমর্র চালিকা িলির ভূলমকা 
পাির্ করমে এবং মমডিটি একটি প্রমালণি সাফিয। এই প্রলিয়ার আগামী েিমক প্রমবি করার 

https://regionalcouncils.ny.gov/


 

 

সমময় আমরা লবগি প্রকেগুলির সমূ্পণন হওয়ার ধ্ারাবালহকিা ঘেখমি পালি এবং আমামের REDC 
এর সর্াি করা র্িুর্ র্িুর্ অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্র সুমোগগুমিার জর্য উদ্দীলপি অ্র্ুভব করলে।"  
  
REDC প্রলিয়াটি লর্উ ইয়কন  ঘেট সরকামরর অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্র পিলিমক রূপান্তলরি কমরমে, 
ঊর্ধ্নিলমক, আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক প্রবৃলির জর্য একটি ঘেটবযাপী কাঠামমা তিলর করমে এবং ঘেমটর 
িহলবি এর জর্য আমবেমর্র প্রলিয়াটিমক সুসলজ্জি করমে। 2011 সামি গভর্নমরর অ্র্নর্ীলির চাকা 
সচি করার এবং চাকলর তিলরর ঘকৌিমির ঘকন্দ্র লহসামব প্রলিলিি আঞ্চলিক পলরষেগুলি ঘেমটর 
পুরমর্া অ্ধ্ঃিলমক ধ্ারামক কলমউলর্টি-লভলিক এবং কমনক্ষমিা-লর্ভন র ধ্ারার সমঙ্গ প্রলিস্থালপি 
কমরমে। 

  
এই বসমন্ত, গভর্নর কুওমমা REDC উমেযামগর র্বম েফা এবং িহরিলি পুর্রুজ্জীবর্ উমেযামগর 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) চিুর্ন েফাটি চািু কমরলেমির্। িামের 
আমবের্গুলিসহ, DRI এর মাধ্যমম 10 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার লবলর্ময়াগ করা হমব এমর্ 
কলমউলর্টিগুলির একটি সমূ্পণন িালিকা, এখামর্ পাওয়া োমব। 

  
2019 সামি, 10টি REDC এর সবকটি আঞ্চলিক পলরষে কিৃন ক িামের অ্ঞ্চমির অ্গ্রালধ্কারমূিক 
লহমসমব সর্াি করা প্রকমের জর্য 150 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পেনন্ত মূিধ্র্ অ্র্ুোর্ এবং 75 
লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার এমেিলসউর টযাে ঘিলডমটর পাওয়ার জর্য প্রলিমোলগিায় অ্ংি ঘর্য়। েিটি 
অ্ঞ্চমির সবকটি িীষন প্রলিমোগীর ঘখিাব িামভর জর্য প্রলিমোলগিায় অ্ংি ঘর্য় ঘেখামর্ পাাঁচ িীষন 
প্রলিমোগী অ্ঞ্চি ESD মিূধ্র্ অ্র্ুোর্ লহমসমব ঘমাট 100 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পুরস্কার িাভ 
কমর। বালক পাাঁচটি অ্ঞ্চিমক ESD মূিধ্র্ অ্র্ুোর্ লহমসমব 50 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামর পুরসৃ্কি করা 
হয়। প্রলিটি অ্ঞ্চিমক ঐ অ্ঞ্চমি বযবসা-বালণজয আকৃষ্ট এবং বৃলি করমি সাহােয করার জর্য 
এমেিলসউর টযাে ঘিলডট লহমসমব একমত্র 75 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পুরষ্কার প্রোর্ করা হয়। 
  
এই বের আঞ্চলিক পলরষমের অ্গ্রালধ্কারসমূমহর মমধ্য লেি লিশুমসবার চালহো সর্াি করার ও 
সম্ভাবয সমাধ্ার্ উন্নয়মর্র জর্য স্থার্ীয় বযবসা প্রলিিার্সমূহ ও কলমউলর্টির সামর্ কাজ করা; এই 
অ্ঞ্চমির জর্য একটি অ্র্ননর্লিক ও পলরমবিগি র্যায়লবচার ঘকৌিি গম়ে ঘিািা; স্থার্-নিরী এবং 
িহরিলির পরু্রুজ্জীবীিকরমর্ কলমউলর্টি লবলর্ময়ামগ সমর্নর্; এবং ঘেমটর 175 লমলিয়র্ মালকন র্ 
ডিামরর জর্বি উন্নয়মর্র উমেযামগ (Workforce Development Initiative) সমর্নর্ প্রোর্ করা। 
প্রলিটি কাউলিিমক এই লবষয়গুমিা এমর্ভামব ঘমাকামবিা করমি বিা হময়লেি োমি িা প্রমিযক 
অ্ঞ্চমির লভিমর্র পলরপূরক হময় উমঠ। 
  
র্বম েফা চিাকািীর্, ঘেমটর এমজলি কলমির্ার এবং লর্উ ইয়কন  ঘেট আইর্ পলরষে সেসযমের 
লর্ময় গঠিি ঘকৌিিগি বাস্তবায়র্ মূিযায়র্ েি (Strategic Implementation Assessment Team, 
SIAT) সরাসলর েিটি আঞ্চলিক কাউলিমির প্রলিটি ঘর্মক এই বেমরর প্রস্তাবগুলির উপস্থাপর্া গ্রহণ 
কমরলেি এবং অ্ঞ্চিসমূমহর ঘকৌিিগি পলরকের্া বাস্তবায়র্ মূিযায়র্ কমরলেি। 
  

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


 

 

REDC প্রলিমোলগিার র্বম রাউমের মাধ্যমম ঘেট জমু়ে প্রায় 1,000 টি প্রকমের উমেখমোগয 
লেকগুলি ঘেগুলি 761 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পুরস্কার ঘপময়মে িা লর্মচ িুমি ধ্রা হমিা: 
  
পবিম বর্উ ইয়কন : আঞ্চবলক পবরষদ পরুস্কারপ্রাপ্ত | 109 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 67.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার 
  

• বগ্রা েোম্বিাকুয়া - এম্পায়ার ঘেট ব্র্যাে এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক ডার্কাকন  এর 
একটি খালি খােয প্রলিয়াকরণ ফযালসলিটির সংস্কামরর জর্য 2,940,000 মালকন র্ ডিার 
পামব। এই প্রকমের মমধ্য রময়মে গুণমার্ সম্পন্ন হপস, মিমটড বালিন, গম, রাই এবং 
অ্র্যার্য িসয পণয উৎপােমর্র জর্য একটি উেম্বভামব সমলিি উৎপাের্, প্রলিয়াকরণ এবং 
পযামকলজং অ্পামরির্ স্থাপর্ ও শুরু করা। র্িুর্ প্রলিয়াকরণ ফযালসলিটিটি কৃলষমক আমরা 
সমৃি করমব এবং এই অ্ঞ্চমি কমনসংস্থার্ সৃলষ্ট করমব। 

• একটি র্িুর্ েিাব্দীর জর্ে বেইর্হোি বমউবজক হল কোম্বম্পইর্ - ঘেইর্হযাি লমউলজক 
হি এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক ভবমর্র প্রময়াজর্ীয় োলিক ও কাঠামমাগি সংস্কার 
ও উন্নয়র্ কামজর জর্য 1,000,000 মালকন র্ ডিার পামব। এই উন্নলিগুমিা লর্লিি করমব 
ঘের্ বামফমিা লফিহারমমালর্ক অ্মকন স্ট্রার ঠিকার্া এই হিটির অ্েরূ ভলবষযমি লবশ্বমামর্র 
একটি ঘভর্ুয লহমসমব কাজ করার সক্ষমিা র্ামক। 

• িাবর্নচার মাটন  বিবডং পরু্বর্নমনাণ - ঘগলব ফাউমেির্ িং গ্রুমপর সামর্ অ্ংিীোর হময় 
ঐলিহালসক ঘজমসটাউর্ ফালর্নচার এেমপালজির্ ভবর্টির অ্লধ্গ্রহণ ও পুর্লর্নমনামণর জর্য 
এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 1,346,000 মালকন র্ ডিার পামব। এই প্রকমের মমধ্য 
র্াকমব লর্চিিায় খুচমরা ঘোকার্, অ্লফস এবং উপমরর েইু িিায় চযাডাকময়র্ র্েী ও 
ঘজমসটাউর্ িহরিিীর পযার্ামরালমক লভউসহ 30 টি র্িুর্ অ্যাপাটন মমন্ট। 

  
বিঙ্গার বলকস: আঞ্চবলক পবরষদ পরুস্কারপ্রাপ্ত | 94 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 64.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
  

o UR বমবডবসর্ বহাম বকয়ার স্থার্ান্তর - UR ঘমলডলসর্ ঘহাম ঘকয়ার (UR 
Medicine Home Care, URMHC) এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 
ঘকন্দ্রীয়করণ, উন্নয়র্ ও কােনিম সম্প্রসারমণ সহায়ক লহমসমব এর কমপনামরট সের 
েফির রমচোর িহমর স্থার্ান্তমরর জর্য 2,000,000 মালকন র্ ডিার পামব। িামের 
প্রার্লমক কােনিম আমরা ঘকন্দ্রীভূি অ্বস্থামর্ সলরময় ঘর্য়া URMHC ঘক িমবধ্নমার্ 
চালহো পূরমণ ও উন্নি েত্ন প্রোর্ এবং ঘরাগীমের জর্য অ্যামেস উন্নি করমি কমী 
লর্ময়ামগর ঘক্ষমত্র সাহােয করমব। 

o ওম্বয়িস্টার অর্ননর্বিক প্রম্বিোবধ্কার প্রকল্প -ওময়বোর লভমিজ এম্পায়ার ঘেট 
ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক ঘজরে কমপনামরির্ ইোলস্ট্রয়াি কযাম্পামসর প্রার্লমক রাস্তাগুমিা 
সংস্কার ও আধ্লুর্কায়র্ করার জর্য 1,838,000 মালকন র্ ডিার পামব। পামকন  
অ্যামেস উন্নি করা ঘজরে এবং অ্র্যার্য সম্ভাবয ভা়োমটমের জর্য সাইমটর 
েী নমময়ােী বযবহার এবং বৃলি উন্নি করমব। 



 

 

o ডুরান্ড ইস্টমোর্ পাকন  পািবলক বিচ হাউজ র্কো করা- রমচোর লসটি ঘিক 
অ্ন্টালরওর ডুরাে ইেমযার্ পামকন র পাবলিক সুইলমং লবমচ একটি লবচ হাউমজর র্কিা 
প্রণয়মর্র জর্য ঘেট লডপাটন মমন্ট ঘর্মক 375,000 মালকন র্ ডিার পামব। লবচ হাউমজর 
মমধ্য র্াকমব ঘরেরুম, ঘচলজং রুম, িাইফগাডন  অ্লফস ও ফােন  এইড ঘেির্, 
ঘোমরজ, বলহ ঘডক এিাকা এবং লবচ ঘর্মক ঘবর হওয়ার একটি লর্রাপে পর্। এই 
প্রকেটি ঘিক অ্ন্টালরওমি জর্সাধ্ারমণর প্রমবিালধ্কার ও সলুবধ্ার উন্নয়র্ এবং 
স্নামর্র তসকমির জর্য লর্উ ইয়কন  ঘেমটর লবলধ্ মার্ার মাধ্যমম রমচোর লসটির 
স্থার্ীয় ওয়াটারফ্রন্ট পুর্রুজ্জীবীিকরণ ঘপ্রাগ্রামটি বাস্তবায়র্ করমব। 

  
সাউদার্ন টায়ার: বসরা পারিমনার | 109 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 88.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
  

o আপম্বস্টট কোম্পম্বিল সম্প্রসারণ - আপমেট ফামনস লচজ, LLC (Upstate Farms 
Cheese, LLC), কৃষক মালিকার্াধ্ীর্ আপমেট র্ায়াগ্রা ঘকাঅ্পামরটিভ, Inc. এর 
একটি অ্ধ্ীর্ সংস্থা িার সক্ষমিা বলৃি, অ্বকাঠামমা হাির্াগাে করা, মার্সম্পন্ন 
ঘপ্রাগ্রাম উন্নি করা এবং ঘটকসই উমেযামগর সম্প্রসারমণর উমদ্দমিয কযাম্পমবি 
ফযালসলিটি আধ্লুর্কায়মর্র জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 2,280,000 
মালকন র্ ডিার পামব।  

o এয়ারম্বপাটন  কম্বপনাম্বরট পাকন  চাইড বকয়ার বসন্টার - কালি লকডস চাইল্ডমকয়ার 
ঘসন্টার, LLC (Country Kids Childcare Center, LLC) এম্পায়ার ঘেট 
ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক লবেযমার্ কািন ম একটি র্বলর্লমনি ফযালসলিটিমি স্থার্ান্তর, 
লিশুমসবার অ্যাকমসস সম্প্রসারণ এবং ঘচমুং কাউলন্টমি র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃলষ্টর জর্য 
400,000 মালকন র্ ডিার পামব। 

o ট্রার্সবর্ক বসম্বস্টমস এর উন্নি উৎপাদর্ - ট্রার্সলর্ক লসমেম এম্পায়ার ঘেট 
ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক িামের ইর্াকায় লবেযমার্ উৎপাের্ প্লামন্ট স্বয়ংলিয় প্রলিয়া 
অ্ন্তভুন ি করা, ঘকাম্পালর্র র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃলষ্টমি সক্ষম হওয়া এবং িামের 
ঘমলডমকি লডভাইস ঘপ্রাডামের িমাগি চালহো পরূমণর উমদ্দমিয 440,000 মালকন র্ 
ডিার পামব। 

  
বসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন : বসরা পারিমনার | 93 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 86.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
  

o কাইয়ুগা বমল্ক ইর্ম্বগ্রবডম্বয়ন্টস, LLC (Cayuga Milk Ingredients, LLC, CMI) - 
কাইয়ুগা লমল্ক ইর্মগ্রলডময়ন্টস একটি ইভামপামরটর ও লফড লসমেম এবং একটি 
UHT/অ্যামসলিক বটলিং িাইর্ ইর্েি করমি আর্মুালর্ক 89,000,000 মালকন র্ 
ডিামরর একটি সামলগ্রক লবলর্ময়ামগর অ্ংি লহসামব এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট 
ঘর্মক 5,000,000 মালকন র্ ডিার পামব। এই লবলর্ময়ামগর মাধ্যমম, CMI, উচ্চ 
মামর্র/লিশুমের খাওয়ার উপমোগী েমুধ্র উপাোমর্র সম্মালর্ি উৎপােক 20% 



 

 

উৎপাের্ বৃলি করমি পারমব এবং লবশ্বজমু়ে উচ্চ মামর্র গুাঁম়ো েমুধ্র লবলি বলৃি 
করমি পারমব। 

o বটবস প্লাবস্টকস সম্প্রসারণ প্রকল্প - ঘটলস প্লালেকস কমপনামরির্ ঘসিাি লর্উইয়মকন  
এর একটি লবেযমার্ ফযালসলিটি পুর্ঃলবকলিি করার জর্য 5,000,000 মালকন র্ ডিার 
পামব, ো এমক এর উৎপালেি পমণযর সংখযা ও ধ্রর্ সম্প্রসারমণর সুমোগ ঘেমব। এই 
প্রকমের মমধ্য র্াকমব একটি লর্য়লিি পলরমবি পলরিন্ন কক্ষ তিলর, োলিক ও 
ইউটিলিটি লর্মনামণর উন্নলি, ঘিাড ডক ও পালকন ং িটসহ বলহমক্ষন ত্রগুমিার হাির্াগাে 
এবং অ্র্যার্য ভবমর্র প্রময়াজর্ মমিা লর্লেনষ্ট উন্নয়র্, ঘেমর্ গুোমমর স্থার্ বা অ্লফস 
ঘেস। 

o ACCESS বডন্টাল লোিম্বরটবরজ - ACCESS ঘলাবাি এন্টারপ্রাইজ, LLC 
(ACCESS Global Enterprises, LLC) ওমোগা কাউলন্টর সাইরালকউজ 1081 এস 
সাির্া লস্ট্রমটর সম্পলিমক একটি হািকা উৎপাের্ ফযালসলিটি এবং একটি ঘড ঘকয়ার 
ঘসন্টামর রূপান্তর করমি 430,000 মালকন র্ ডিার পামব। প্রকমের মমধ্য রময়মে ভবর্ 
সংস্কার এবং উৎপাের্ ঘমলির্ালর ও েিপালির িয় ও স্থাপর্া। 

  
বমাহক ভোবল: বসরা পারিমনার | 81 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 82.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
  

• আমস্টারডাম বসটি - আমোরডামমর পূবন প্রামন্ত একটি র্িুর্ আধ্ুলর্ক কলমউলর্টি এবং 
লরলিময়ির্ ঘসন্টার লর্মনামণর জর্য আমোরডাম লসটি এবং ঘসমিা লসলভমকা 1,200,000 
মালকন র্ ডিার পামব। 

• বিডমায়ার ইকুইপম্বমন্ট বরভারসাইড সম্প্রসারণ প্রকল্প - ঘফল্ডমায়ার ইকুইপমমন্ট Inc. 
(Feldmeier Equipment Inc.) 89,250 বগনফুট উৎপাের্ স্থার্, োমি 5,250 বগনফুট হাই 
ঘব স্থার্ অ্ন্তভুন ি, ঘোগ কমর িার লবেযমার্ লরভারসাইড অ্বস্থার্ সম্প্রসারমণর জর্য 
এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 2,500,000 মালকন র্ ডিার পামব। এই প্রকমে স্বয়ংলিয় 
সরজাম ঘকর্ার লবষয়টিও রময়মে। 

• বসাম্বভর্া বিবডং সম্প্রসারণ - ঘসামভর্া েুিরাষ্ট্র (Sovena USA) 83,500 বগনফুট 
গুোম, ঘিি ঘোমরজ এবং লিলপং/প্রালপ্তর এিাকা ঘোগ কমর িার ঘরাম উৎপাের্ প্লযান্ট 
সম্প্রসারণ করমি এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 950,000 মালকন র্ ডিার পামব। এই 
প্রকমের মাধ্যমম ঘিি ও প্রস্তুিকৃি পণয ধ্ারণ ক্ষমিা ের্ািমম 20 এবং 50 িিাংি বৃলি 
পামব এবং ঘকাম্পালর্র উৎপােমর্র েক্ষিা উন্নি করমব োর ফমি ঘকাম্পালর্র লবিয় 
ভলিউম আমরা 28 িিাংি বৃলি পামব। 

  
র্র্ন কাবন্ট্র: আঞ্চবলক পবরষদ পরুস্কারপ্রাপ্ত | 83 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 67.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
  

o ডুয়াল বডম্বভলপম্বমন্ট / বলক প্লাবসড বহাম্বটল - ডুয়াি ঘডমভিপমমন্ট, LLC (Dual 
Development, LLC) িহরিিীর ঘিক প্লালসমড একটি পুরমর্া ঘহামটি ঘভমঙ্গ ঘেয়া 
এবং ঘসখামর্ একটি র্িুর্ ঘহামটি লর্মনামণর জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 



 

 

3,000,000 মালকন র্ ডিার পামব। এই প্রকেটি েক্ষিার একটি র্িুর্ মমডি োর 
মাধ্যমম েটুি ঘহামটি ঘচইর্ অ্সংখয সাধ্ারণ এিাকা ঘিয়ার কমর। ঘহামটি েইুটি পণয 
অ্ফার করমব ো বিন মামর্ ঘিক প্লালসড আঞ্চলিক বাজামর পাওয়া োয় র্া, োর 
মমধ্য একটি Home2 এেমটমেড সুযইট এবং একটি লহিটমর্র TRU, ঘেটি  
মধ্যম-োমমর ঘহামটমির ব্র্যাে োর বাজারজামির িক্ষয র্ামক িরুণ ঘটক-সযালভ ও 
লডজাইর্-মর্স্ক ভ্রমণলপপাসরুা োমের সামর্ন সীলমি। 

o বমডটাউর্ প্লাজা পরু্বর্নমনাণ - SUNY কযান্টর্ িহরিিীর কযান্টমর্র প্রাণমকমন্দ্র 
অ্বলস্থি ক্ষয় হময় োওয়া লমডটাউর্ প্লাজামক পরু্লর্নমনাণ কমর একটি লমশ্র-বযবহামরর 
সম্পলিমি পলরণি করার জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 1,322,000 
মালকন র্ ডিার পামব। লবেযমার্ ভবর্গুমিা ঘভমঙ্গ একটি 3 িিা কাঠামমা দ্বারা 
প্রলিস্থালপি হমব। প্রর্ম িিায় একটি উমেযািা ঘকন্দ্র এবং বালণলজযক স্থার্ অ্ন্তভুন ি 
করা হমব, ঘেখামর্ লদ্বিীয় এবং িৃিীয় িিায় আবালসক ইউলর্ট হমব।  

o EZ স্টাক - ওয়াটারটাউর্ প্লযান্ট সম্প্রসারণ - EZ োক ওয়াটারটাউমর্ একটি 
র্িুর্ ফযালসলিটি িয় ও সংস্কার করার জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 
1,240,000 মালকন র্ ডিার পামব। ঘকাম্পালর্টি একটি ব়ে অ্মটামমমটড লিট ঘমটাি 
প্রমসসর, ওয়ারহাউজ ঘরলকং, আপমগ্রমডড পাউডার ঘকাটিং ঘমলির্ এবং এয়ার 
কমম্প্রসার িয় করমব। এই পেমক্ষপ EZ োক ঘক িামের অ্যািলুমলর্য়াম উৎপাের্ 
বযবসার অ্মর্কটাই কার্াডা ঘর্মক লর্উইয়মকন  সলরময় আর্মি সক্ষম করমব। 

  
কোবপটাল বরবজয়র্: বসরা পারিমনার | 120 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 84.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
  

o বসন্টার ির বটকম্বর্ালবজ এডুম্বকের্ (Center for Technology Education, CTE) 
সম্প্রসারণ - আিবালর্-স্কহালর-ঘস্কমর্কমটলড-সারামটাগা BOCES বিন মার্ ও 
ভলবষযমির লিে চালহোর জর্য লিক্ষার্ী ও প্রাপ্তবয়স্কমের প্রলিক্ষণ প্রোমর্র জর্য 
সবনাধ্ুলর্ক প্রেুলিসম্পন্ন িযাব ও লিখর্মকন্দ্র সম্বলিি একটি কমী প্রলিক্ষণ ঘকন্দ্র 
লর্মনামণর জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 5,000,000 মালকন র্ ডিার 
পামব। এই র্িুর্ ঘকন্দ্রটি বিন মামর্র 46-বের-পরুমর্া CTE কমমপ্লেমক প্রলিস্থাপর্ 
করমব। 

o কলবেয়া কাউবন্টর জর্ে একটি র্িুর্ বেকার বমউবজয়াম - ঘিকার লমউলজয়াম 
িাইমব্র্লর লর্উইয়মকন  িহরিিীর চযার্ামম অ্বলস্থি 19 িিমকর একটি লবিাি মযাসর্লর 
ভবর্মক সংস্কার কমর এর িাইমব্র্লর ও বস্তুগুমিার সংগ্রমহর সংকুিার্ করার মমিা 
সবনাধ্ুলর্ক লমউলজয়াম ফযালসলিটিমি রূপান্তমরর জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট 
ঘর্মক 1,569,000 মালকন র্ ডিার পামব। এটি প্রেিনর্ী, কলমউলর্টি ঘপ্রাগ্রালমং এবং 
লিক্ষামূিক কােনিমমর জর্য উপেুি স্থার্ প্রোর্ করমব। 

o বস্কম্বর্ম্বেবড বপাটন  - োমগর্ ট্রযালকং, Inc. (Dagen Trucking, Inc.) ঘস্কমর্মেলড 
কাউলন্টর লর্উইয়কন  ঘেট কযার্াি কলরডমর একটি ঘহলভ লিফট ও লবমিষ কামগনা 
ধ্ারণক্ষমিা লবলিষ্ট সামুলিক অ্বকাঠামমা লর্মনামণর জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট 
ঘর্মক 1,560,000 মালকন র্ ডিার পামব। প্রকেটি আপমেট লর্উ ইয়মকন  



 

 

মযার্ুফযাকচালরং ঘকাম্পালর্গুমিার প্রলিমোলগিামিূক মমর্াভাব বৃলি করমব এবং 
আঞ্চলিক অ্র্নর্ীলির জর্য রপ্তালর্ ও আমোলর্র সুমোগ উন্মুি করমব। 

  
বমড-হাডসর্: আঞ্চবলক পবরষদ পরুস্কারপ্রাপ্ত | 105 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 65.8 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
  

o ইর্সু্ট্রম্বমম্বন্টের্ লোিম্বরটবর বিবডং সম্প্রসারণ এিং সংস্কার - ইর্সু্ট্রমমমন্টির্ 
িযাবমরটলর রকিযাে কাউলন্টমি, অ্মরজবাগন, লর্উ ইয়মকন  এর উৎপাের্ ও প্রেলুি 
ঘকমন্দ্রর সম্প্রসারণ কামজর জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 2,905,000 
মালকন র্ ডিার পামব। এই সম্প্রসারণ ভবর্গুমিা 30 িিাংি বলৃি করমব োর ফমি 
উৎপাের্, গমবষণা ও উন্নয়র্, এবং লচলকৎসা লডভাইস লিমে বৃলির সহায়ক 
প্রময়াজর্ীয় প্রিাসলর্ক কােনিম বৃলি পামব। 

o SeeQC Inc. বেয়ারব্রুক সম্প্রসারণ - SeeQC Inc. লর্লেনষ্ট প্রময়াগমক্ষত্রলবলিষ্ট 
ঘকায়ান্টাম লসমেম লর্মনামর্র উমদ্দমিয ঘকায়ান্টাম কলম্পউটামরর ঘমালিক উপাোর্, 
কুইলবট, উৎপােমর্র জর্য এর উন্নি লচপ উৎপাের্ ও ঘটলেং অ্বকাঠামমা ও 
ফযালসলিটির সম্প্রসারমণর জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 600,000 মালকন র্ 
ডিার পামব। 

o বেকট্রাম বডজাইর্স - ওময়েমচোর সম্প্রসারণ-ঘেকট্রাম লডজাইর্ ওময়েমচষ্টার 
কাউলন্টর, ঘহায়াইট ঘপ্লইর্স লসটি, লর্উ ইয়মকন  অ্বলস্থি 10,000 বগনফুমটর বহুলবধ্ 
বযবহার উপমোগী একটি বালণলজযক স্থার্ লিজ ঘর্য়া ও সংস্কামরর জর্য এম্পায়ার 
ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 240,000 মালকন র্ ডিার পামব। এই প্রকেটি উন্নয়র্মূিক 
প্রলিবন্ধকিােুি বযলিমের কমনসংস্থামর্র সুমোগ ও কালরগলর লিক্ষা প্রোর্ করমব; ো 
কলমউলর্টি উন্নয়র্ ও বযাবসালয়ক ও অ্র্ননর্লিক প্রবৃলিমি লবলর্ময়ামগ প্রভাব ঘফিমব। 

  
বর্উ ইয়কন  বসটি: আঞ্চবলক পবরষদ পরুস্কারপ্রাপ্ত | 109 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 66.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 

  

o ইউবর্ভাসনাল বহপ হপ বমউবজয়াম (Universal Hip Hop Museum, UHHM) - 
ইউলর্ভাসনাি লহপ হপ লমউলজয়াম (UHHM) একটি অ্িযাধ্ুলর্ক কািচারাি আটন স 
ইর্লেটিউির্ এবং লহপ হপ লহলস্ট্র অ্যাে কািচার-এর সংরক্ষণ ও উেোপমর্ 
লর্মবলেি লবমশ্বর প্রর্ম জাে ুর লর্মনামণর জর্য এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 
3,750,000 মালকন র্ ডিার পামব। কলমউলর্টি ঘপ্রাগ্রালমং এবং একটি ইর্-হাউজ 
লমউলজয়াম জব-ঘট্রলর্ং ঘপ্রাগ্রাম এই প্রকমের ঘকন্দ্রীয় উপাোর্ হমব। UHHM 
লবশ্ববযাপী েিনর্ার্ীমের আকৃষ্ট করমব এবং অ্বমহলিি ব্র্ঙ্কস/হারমিম র্েী সলন্নলহি 
অ্ঞ্চমি আমরা উন্নয়মর্র সমুোগ সৃলষ্ট করমব। 

o TARA িাম্বয়াবসম্বস্টমস সম্প্রসারণ - TARA বাময়ালসমেমস, Inc. 
(TARA Biosystems, Inc.) আমিকজালন্দ্রয়া ঘসন্টার ফর িাইফ সাময়ি-এ এর 
অ্লফস ও িযাব ঘেস সম্প্রসারণ, লবমিষালয়ি েিপালি িয় এবং কমনসংস্থার্ সৃলষ্টর 
জর্য 1,210,000 মালকন র্ ডিার পামব। এর ফমি এটি আমিকজালন্দ্রয়া ঘসন্টামরর লর্উ 



 

 

ইয়কন  লসটির বাময়ামটক হাব হময় উঠায় সহায়ক হমব। TARA বাময়ালসমেমস 
কালডন য়াক টিসযু মমডমির একটি ঘপ্রাপ্রাইটালর প্লাটফমন তিলর কমরমে, ো 
ফামনালসউটিকযাি ঘকাম্পার্ীগুমিামক িামের প্রস্তুি প্রলিয়ার অ্ধ্ীর্ ওষুমধ্র সম্ভাবয 
কালডন ওভাসকুিার সুলবধ্া ও ঝুাঁ লকর জর্য পরীক্ষা করার সুমোগ লেময়মে। 

o বর্উ লোি বিবডং 127 - লর্উ িযাব ব্রুকলির্ ঘর্লভ ইয়ামডন  িার বিন মার্ কােনিম 
প্রসালরি করমি এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 1,000,000 মালকন র্ ডিার 
পামব। এই সম্প্রসারণ প্রেুলি খামি আমরা কমনসংস্থার্ সৃলষ্ট করমব এবং ঘর্লভ ইয়াডন  
এর ঘটকমর্ািলজ হাব উমেযামগ সহায়িা করমব।  

  
লং আইলোন্ড: বসরা পারিমনার | 94 প্রকল্প সমর্নম্বর্ 87.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
  

o বলক সাকম্বসস YMCA - িং আইিযামের YMCA র্র্নওময়ি ঘহির্-এর সহমোলগিায় 
র্িুর্ অ্িযাধ্ুলর্ক ফযালসলিটি গম়ে িুিমি এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট ঘর্মক 
3,000,000 মালকন র্ ডিার পামব। এই র্িুর্ YMCA লিশুমসবা প্রোর্ করমব এবং 
কলমউলর্টির সলুবধ্ার জর্য স্বাস্থয ও সুস্থিার ঘসবার প্রচারর্া করমব।  

o িাম্বয়াম্বকাম্বজন্ট LLC - বাময়ামকামজন্ট LLC (Biocogent LLC), একটি ঘোলর্ 
ব্রুক লবশ্বলবেযািয় ইর্লকউমবটর ঘকাম্পার্ী কমনসংস্থার্ সৃলষ্ট এবং ইর্লকউমবটমরর 
বাইমর িার তজব উৎপাের্ ক্ষমিা প্রসালরি করমি এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট 
ঘর্মক 1,500,000 মালকন র্ ডিার পামব।  

o পাল-ও-মাইর্ (Pal-O-Mine) পরু্রুদ্ধার বর্ম্বক ভারসামে -পাি-ও-মাইর্, একটি 
সমলরর্ ঘর্রালপ প্রোর্কারী, িার সুলবধ্া ও ঘপ্রাগ্রাম প্রসালরি করার জর্য সাম্রাজয 
রাজয উন্নয়র্ ঘর্মক 600,000 মালকন র্ ডিার পামবর্ উচ্চ ঝুাঁ লক িরুণ এবং 
প্রলিবন্ধীমের জর্য চাকলরর প্রলিক্ষণ, কমন-িলি প্রস্তুলি এবং ইন্টার্নলিপ ঘপমি। 

  
আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ কাউলিি প্রলিমোলগিার র্য়টি রাউমের পর: 
  

o ওময়োর্ন লর্উ ইয়কন  REDC 890 টি প্রকমের জর্য 620.4 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 
গ্রহণ কমরমে; 

o লফঙ্গার ঘিকস 950 টি প্রকমের জর্য REDC 721 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার গ্রহণ 
কমরমে; 

o 764 টি প্রকমের জর্য সাউোর্ন টিয়ার REDC 702.3 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার গ্রহণ 
কমরমে; 

o ঘসিাি লর্উ ইয়কন  REDC 801 টি প্রকমের জর্য 789.8 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার 
গ্রহণ কমরমে; 

o ঘমাহক উপিযকা REDC 721 টি প্রকমের জর্য 697.7 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার গ্রহণ 
কমরমে; 

o র্র্ন কালি REDC 690 প্রকমের জর্য 682.2 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার গ্রহণ কমরমে; 



 

 

o কযালপটাি অ্ঞ্চি REDC 933 টি প্রকমের জর্য 673 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার গ্রহণ 
কমরমে; 

o লমড-হাডসর্ REDC 914 টি প্রকমের জর্য 713.6 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার গ্রহণ 
কমরমে; 

o লর্উইয়কন  লসটি REDC 819 টি প্রকমের জর্য 615.9 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার গ্রহণ 
কমরমে; এবং 

o িং আইিযাে REDC 885 টি প্রকমের জর্য 727 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার গ্রহণ 
কমরমে। 

  
আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বদর (Regional Economic Development Councils, REDC) 
বিষম্বয় 
আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষে (REDC) উমেযাগ প্রামেলিক লবলর্ময়াগ এবং অ্র্ননর্লিক 
উন্নয়মর্ গভর্নর কুওমমার েলৃষ্টভলঙ্গর একটি মূি উপাোর্। 2011 সামি, গভর্নর কুওমমা িামের 
অ্ঞ্চমির অ্র্ননর্লিক প্রবলৃির জর্য েী নমময়ােী ঘকৌিিগি পলরকের্া লবকামির জর্য 10 টি আঞ্চলিক 
পলরষে প্রলিিা কমরলেমির্। কাউলিিগুলি স্থার্ীয় লবমিষজ্ঞ এবং ঘেকমহাল্ডারমের বযবসা, একামডমী, 
স্থার্ীয় সরকার এবং ঘবসরকালর সংস্থাগুলির দ্বারা গঠিি বযলিগি অ্ংিীোলরত্ব। আঞ্চলিক 
কাউলিিগুলি একটি ঘগািী লভলিক, সবনলর্ম্ন পিলির অ্বস্থার্ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পেগুলির জর্য 
প্রলিমোলগিামূিক প্রলিয়া স্থাপর্ কমর লর্উ ইয়মকন র চাকলর এবং অ্র্ননর্লিক প্রবৃলির পমর্ 
লবলর্ময়ামগর পর্মক পুর্রায় সংজ্ঞালয়ি কমরমে। 
  
REDC প্রলিয়ার র্য়টি রাউমের পমর, প্রলিটি অ্ঞ্চমির ঘকৌিিগি পলরকের্ার সামর্ সামজসযপূণন 
8,300 এরও ঘবিী চাকলরর সৃলষ্ট কমরমে এবং কলমউলর্টি ঘডমভিপমমন্ট প্রকেগুলির জর্য 6.9 
লবলিয়র্ মালকন র্ ডিামররও ঘবলি পুরস্কার প্রোর্ করা হময়মে, ো 2,40,000 এরও ঘবলি চাকলর 
তিলর ও বজায় রাখমি সক্ষম। আঞ্চলিক পলরষমের আরও িমর্যর জর্য, 
www.regionalcouncils.ny.gov ঘেখুর্। 
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