
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 9/22/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল কর্বিম্বলের্ ব্র্োন্ডস (CONSTELLATION BRANDS) তাম্বের প্রধার্ েপ্তর 

ে রতলীর রম্বচষ্টাম্বর প্রবতষ্ঠা করম্বি িম্বল শ্ াষণা কম্বরম্বের্ গভর্ নর শ্ াচুল  

  

শ্লািাল শ্কাম্পাবর্ শ্েম্বর্বস র্েীর তীম্বর পুর্বর্ নর্ নাণ করা ঐবত াবসক অোকুইডাক্ট ভিম্বর্ 

বর্ম্বেম্বের সরাম্বি  

  

82 বর্বলয়র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ ROC েে বরভারওম্বয় ইবর্বেম্বয়টিভ এিং ডাউর্িাউর্ 

ইম্বর্াম্বভের্ শ্োম্বর্ বিবর্ম্বয়াম্বগর র্াধেম্বর্ শ্রাম্বচিাম্বরর আরিার্ শ্সন্টারম্বক 

পুর্রুজ্জীবিত করার প্রম্বচষ্টাম্বক সর্ি নর্ কম্বর  

  

প্রকল্পটি "বিঙ্গার শ্লকস িরওয়াডন" অর্ুোম্বর্র সা াম্বযে অোকুইডাক্ট বরর্াইজেন্ড 

প্রম্বেম্বক্ট বর্র্ নাণ শুরু করম্বত স ায়তা কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে, এক্টি প্রধার্ অ্যালরক্া ল পার্ীয় সংস্থা 

ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডস তারের সের েফতর, ো বতনমারর্ অ্ন্টাথরও ক্াউথন্টর থভক্টরর অ্বথস্থত, তা 

শ রতলীর ররচোররর হজরর্থস র্েীর তীরর অ্বথস্থত ঐথত াথসক্ অ্যাকু্ইডাক্ট ভবরর্ স্থার্ান্তথরত 

ক্ররব। ফরচুর্ 500® সংস্থাটি ক্থমউথর্টি ওয়ার হমরমাথরয়ারল ব্লু ক্রস এথরর্া হিরক্ ইে হমইর্ 

এবং ব্র্ড থিরির মাঝখারর্ অ্বথস্থত অ্যাকু্ইডাক্ট ক্যাম্পারস পাাঁচটি ভবর্ সংস্কাররর জর্য 

আর্ুমাথর্ক্ 50 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্রয়াগ ক্ররব। 2020 সারলর মাচন মারস হক্র্া, সম্পথির 

থবক্াশক্ারীরা 170,000 বগ নফুি থরভারফ্রন্ট ক্যাম্পারস অ্থতথরক্ত 30 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

থবথর্রয়াগ ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্রররে। রূপান্তরক্ারী প্রক্ল্পটির সারি জথিত 120টি-স্থারর্র পাথক্নং 

ক্াঠারমা থর্ম নাণ এবং অ্যাকু্ডাক্ট ভবরর্র জার্ালা এবং অ্র্যার্য স্থাপতয ববথশষ্ট্যগুথলর 

হোগযতাপ্রাপ্ত ঐথত াথসক্ পুর্রুদ্ধার। ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডস প্রক্রল্পর অ্ংশ থ রসরব 80-টিরও 

হবথশ র্তুর্ স্থার্ীয় ক্ম নসংস্থার্ সটৃষ্ট্ ক্রার আশা ক্রর, 340-টিরও হবথশ চাক্থর ো অ্যাকু্ডাক্ট 

স্থারর্ স্থার্ান্তথরত  রব, তার উপরর, এবং প্রায় 200 ক্ম নচারী ক্ার্ার্ডাইগুয়া অ্থফরস অ্বথস্থত 

িাক্রবর্। 2024 সারলর বসরন্ত ঐথত াথসক্ ওয়ািারফ্রন্ট হফথসথলটিরত ক্াজ ক্রা শুরু ক্ররব 

বরল আশা ক্ররে সংস্থাটি।  

  

"ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডরসর িার আঞ্চথলক্ ক্রক্রয়ক্লাপ সম্প্রসারণ এবং হরারচোর শ রর তার 

র্তুর্ সের েপ্তর স্থাপরর্র উরিজর্াপূণ ন থসদ্ধান্ত র্তুর্, ভারলা হবতরর্র চাক্থর এবং এক্টি সমদৃ্ধ 

থসটি হসন্টার বতথর ক্রার জর্য আমারের প্ররচষ্ট্ারক্ আরও এথগরয় থর্রয় হেরত সা ােয ক্ররব," 

গভর্ নর কোবি শ্ াচুল িম্বলর্। "ডাউর্িাউর্ ররচোর ইরর্ারভশর্ হজার্ ইথতমরধযই থবরের 

সবরচরয় প্রথতভা-সমদৃ্ধ হক্াম্পাথর্গুথলর ক্তগুথলর বাসস্থার্। ঐথত াথসক্ অ্যাকু্ইডাক্ট থবক্রডংরয় 



এই রূপান্তরক্ারী প্রক্ল্পটি আমারের 50 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর ROC থরভারওরয় প্ররচষ্ট্ারক্ 

সব নাথধক্ ক্ররত সা ােয ক্ররব, ো সুন্দর হজরর্থস র্েীর তীর বরাবর এলাক্া পুর্থর্ নম নাণ এবং 

রূপান্তর ক্ররে, ো হরারচোররক্ আগামী বহু প্রজরের জর্য সমদৃ্ধ ক্ররত সা ােয ক্ররব।"  

  

75 বেরররও হবথশ আরগ অ্ন্টাথরও ক্াউথন্টর ক্ার্ার্ডাইগুয়া শ রর প্রথতটিত ক্র্রেরলশর্ 

ব্র্যান্ডস, থবেবযাপী প্রায় 9,000 ক্ম নচারী স , খুচররা এবং আন্তজনাথতক্ মাথক্নর্ েুক্তরারে দ্রুত 

বধ নর্শীল ব ৃৎ CPG সংস্থাগুথলর মরধয এক্টি, এবং থক্ংবেন্তীসময় থবয়ার, ওয়াইর্, এবং 

স্পিথরিরসর ব্র্যান্ড হেমর্ ক্ররার্া এক্সট্রা এবং মরডরলা এরিশাল থবয়ার ব্র্যান্ড, এবং উচ্চমারর্র 

থপ্রথময়াম ওয়াইর্ এবং স্পিথরি, রবািন মন্ডাথভ ব্র্যান্ড পথরবার, থক্ম ক্ররফাডন, েয থপ্রজর্ার ব্র্যান্ড 

পথরবার, SVEDKA ভেক্া, ক্াসা হর্ারবল হিথক্লা এবং  াই ওরয়ে হুইথস্ক স , শীষ নস্থার্ীয় 

আন্তজনাথতক্ উৎপাের্ক্ারী এবং থবপণর্ক্ারী। উেীয়মার্ গক্রিক্া থশরল্পও সংস্থাটি তার আগ্র  

বজায় হররখরে।  

  

"আমরা থবোস ক্থর অ্যাকু্ইডাক্ট ক্যাম্পাস আমারের ক্রমবধ নমার্ সংস্থার জর্য এক্টি েুেনান্ত 

সের েপ্তর ো আমারের ক্মীরের এক্টি আধুথর্ক্ ক্ারজর পথররবশ প্রোর্ ক্রর ো সংস্থা এবং 

সম্প্রোরয়র মরধয স রোথগতা লালর্ ক্রা অ্বযা ত রাখরব," বিল বর্উলোন্ডস, শ্প্রবসম্বডন্ট এিং 

প্রধার্ বর্ি না ী কর্ নকতনা, কর্ম্বিম্বলের্ ব্র্োন্ডস িম্বলর্। "আমরা আগামী অ্রর্ক্ বের ধরর 

ররচোর অ্ঞ্চরলর অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ এবং ক্ম নসংস্থার্ সটৃষ্ট্রত অ্বোর্ রাখার জর্য উেুখ।"  

  

"আমরা 75 বেরররও হবথশ সময় ধরর ররচোর সম্প্রোয় এবং আরশপারশর অ্ঞ্চরলর এক্জর্ 

গথব নত সেসয হিরক্থে এবং হরারচোররর শহুরর পুর্রুজ্জীবরর্র প্ররচষ্ট্ারক্ সমি নর্ ক্রার জর্য 

আমারের প্রথতশ্রুথত অ্বযা ত রাখরত আগ্র ী," রি সোন্ডস, কর্ম্বিম্বলেম্বর্র পবরচালর্া 

পষ নম্বের বর্ি না ী শ্চয়ারর্োর্ িম্বলর্।  

  

রাজয ও শ র র্তুর্ সের েফতর ক্যাম্পাস সংলগ্ন অ্যাকু্ইডাক্ট থররমক্রজন্ড প্ররজক্টরক্ ত্বরাথিত 

ক্ররব োরত তারা ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডরসর সংস্কার পথরক্ল্পর্া এবং প্রতযাথশত প্ররবরশর তাথররখর 

সারি সমিয় ক্ররত পারর। অ্যাকু্ইডাক্ট থরমাইক্রজন্ড প্ররজক্টটি "আরওথস েয থরভারওরয়" 

উরেযারগর হক্ন্দ্রথবন্দ ুএবং ব্র্ড থিরির োর্বা রর্র হসতুর হডক্টি সথররয় হেরব, ো 1927 সারল 

হোগ ক্রা  রয়থেল, োর ফরল 1836 সারল থর্থম নত মূল অ্কু্ইডারক্টর ক্াঠারমারক্ উরোচর্ ক্ররব 

তার মূল উচ্চতায়, র্ািক্ীয়ভারব র্েীর েৃশয এবং ডাউর্িাউর্ থরভার ক্থরডরর সম্ভাবয পরির 

সংরোগগুথল উরোথচত ক্ররব। 2022 সারলর মাঝামাক্রঝ হিরক্ হশরষর মরধয ক্াজ শুরু  রব বরল 

আশা ক্রা  রে এবং ইউটিথলটি আপরগ্ররডর মাধযরম শুরু  রব ো অ্যাকু্ইডাক্ট ক্যাম্পাসরক্ 

সরাসথর প্রভাথবত ক্ররব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি অ্যাকু্ইডাক্ট ক্যাম্পারস প্ররয়াজর্ীয় প্রািথমক্ পথরক্াঠারমা আপরগ্ররডর 

সুথবধারি ন 9 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত প্রোর্ ক্ররে। অ্যাকু্ইডাক্ট থররমক্রজন্ড প্রক্রল্পর 

প্রািথমক্ থর্ম নাণ পব ন শুরু ক্রার জর্য সরক্াথর পথরক্াঠারমাগত উন্নথতর জর্য হরারচোর থসটি 5 

থমথলয়র্ ডলাররর আপরেি থরভাইিালাইরজশর্ ইথর্থশরয়টিভ অ্র্ুোর্ পারব। এম্পায়ার হেি 

হডরভলপরমন্ট (Empire State Development) চাক্থর সটৃষ্ট্র প্রথতশ্রুথতর থবথর্মরয় এরক্সলথসয়র 

জবস িযাক্স হক্রথডি হপ্রাগ্রারমর মাধযরম 4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডরক্ 

প্রোর্ ক্ররে। মর্ররা ক্াউথন্ট, ররচোর গযাস অ্যান্ড ইরলক্টট্রক্ (Rochester Gas & Electric), েয 



হগ্রিার হরারচোর হচম্বার অ্ব ক্মাস ন (Greater Rochester Chamber of Commerce) এবং 

হগ্রিার হরারচোর এন্টারপ্রাইজও (Greater Rochester Enterprise) রূপান্তরক্ারী প্রক্রল্প স ায়তা 

ক্ররে।  

  

অ্যাকু্ইডারক্টর রূপান্তর শ রতথলর হরারচোর ইথতমরধয চলমার্ গথতরবগরক্ আরও অ্র্ুপ্রাথণত 

ক্ররব "ROC েয থরভারওরয়" উরেযারগর ক্াররণ। 13-টি থর্ব নাথচত হফজ ওয়ার্ প্রক্ল্প, ো 50 

থমথলয়র্ ডলাররর থফঙ্গার হলক্স ফরওয়াডন আপরেি থরভাইিালাইরজশর্ ইথর্থশরয়টিভ অ্র্ুোর্ 

দ্বারা অ্ি নায়র্ ক্রা  রয়রে, তার লক্ষ্য হজরর্থস র্েীর আরশপারশর অ্ঞ্চরল থবপ্লব  িারর্া এবং 

ররচোররর ওয়ািারফ্ররন্টর সম্ভাবর্ারক্ উেুক্ত ক্রা। আজ অ্বথধ, সমস্ত লক্ষ্যেুক্ত প্রক্ল্পগুথল 

 য় র্ক্শার পে নারয় আআরে, থর্ম নাণাধীর্, বা সম্পূণ ন ক্রা  রয়রে। এই প্রক্ল্পগুথলর মরধয ররয়রে 

অ্থবোসযরক্ম সফল ক্থমউথর্টি ROC থসটি হস্কি পাক্ন, ো I-490 হফ্রক্রিক্ ডগলাস-সুসার্ থব, 

অ্যান্টথর্ থব্র্রজর থর্রচ থর্থম নত  রয়থেল। ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডরসর র্তুর্ সের েফতর ররচোররর 

ডাউর্িাউর্ ইরর্ারভশর্ হজারর্র মরধযও অ্বথস্থত  রব, ো এখর্ প্রায় 200টি উদ্ভাবর্ী, উচ্চ-

প্রেুক্রক্ত সংস্থার আবাসস্থল।  

  

এম্পায়ার শ্িি শ্ডম্বভলপম্বর্ম্বন্টর প্রধার্ পবরচালর্ কর্ নকতনা এিং বর্ি না ী শ্ডপুটি 

কবর্ের্ার শ্কবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, "ররচোররর ডাউর্িাউর্ ইরর্ারভশর্ হজার্ ক্র্রেরলশর্ 

ব্র্যান্ডরসর র্তুর্ সের েফতররর জর্য থর্খুাঁত আবাসস্থল। এটি ইথতমরধযই থবরের সব হচরয় 

প্রথতভা সমৃদ্ধ থক্েু সংস্থার আবাসস্থল। অ্যাকু্ইডাক্ট থরইরমজড প্রক্ল্পটি শ ররর হক্রন্দ্রর 

পুর্জনেরক্ আরও অ্র্ুপ্রাথণত ক্ররব, ইথতমরধযই "ROC েয থরভারওরয়" উরেযারগর জর্য ধর্যবাে, 

ো পুররা থফঙ্গার হলক্স অ্ঞ্চরলর অ্ি ননর্থতক্ গথতরবগ বাথিরয় তুলরে।"  

  

বসম্বর্ির চাক শুর্ার িম্বলর্, "ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডস হরারচোর শ রর চাক্থর হোগ ক্রার এবং 

সম্প্রসাররণর থসদ্ধান্ত থর্রয় ডাউর্িাউর্ ররচোররর উন্নয়রর্ এক্টি র্তুর্ েুরগর সূচর্া ক্ররে। 

ঐথত াথসক্ অ্যাকু্ইডাক্ট ক্যাম্পাস হেটি এক্ সময় ফ্লাওয়ার থসটিরক্ জে থেরয়থেল - হজরর্থস 

র্েীরত ঐথত াথসক্ এথর ক্যার্রলর সংরোগস্থল - এখর্ এটি ডাউর্িাউরর্র ইরর্ারভশর্ হজারর্র 

হক্ন্দ্রস্থরল ররয়রে এবং আবারও বকৃ্রদ্ধর চালক্  রব ক্ন্সিরলশর্ ব্র্যান্ডরসর থবথর্রয়ারগর ফরল। 

আথম ক্র্রেরলশর্, গভর্ নর হ াচুল এবং োরা এই উন্নয়র্রক্ ফলপ্রস ূক্ররত োরা সবাই অ্বোর্ 

হররখরের্ তারের সাধুবাে জার্াই।"  

  

বসম্বর্ির জিবির্ বগবলব্র্ান্ড িম্বলর্, "ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডস পার্ীয় থশরল্প এক্টি থবেবযাপী 

হর্তা এবং আথম ররচোর শ রর সংস্থাটিরক্ স্বাগত জার্ারত হপরর গথব নত। এই স্থার্ান্তর স্থার্ীয় 

অ্ি নর্ীথতরত লক্ষ্ লক্ষ্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্রয়াগ ক্রর, 80-টিরও হবথশ র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্ সটৃষ্ট্ 

ক্ররব এবং আরও 340 জর্রক্ এখারর্ স্থার্ান্তথরত ক্রর শ ররর হক্ন্দ্ররক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্ররব। 

আথম এমর্ থবথর্রয়ারগর জর্য লিাই চাথলরয় োব ো থবেমারর্র ক্রপ নাররশর্গুথলরক্ থর্উ ইয়রক্ন 

থর্রয় আরস এবং ররচোররক্ বকৃ্রদ্ধ এবং সমকৃ্রদ্ধ অ্বযা ত রাখরত স ায়তা ক্রর।"  

  

কংম্বেসর্োর্ শ্ো শ্র্াম্বরল িম্বলর্, "আজ হরারচোররর ডাউর্িাউর্ ক্থররডাররক্ 

পুর্রুজ্জীথবত ক্ররত এবং আমারের আঞ্চথলক্ অ্ি নর্ীথতরক্ শক্রক্তশালী ক্ররত আমারের ক্ারজর 

এক্টি উরিজর্াপূণ ন পেরক্ষ্প থচথিত ক্রররে। এই প্রক্ল্প শুধ ুআমারের সম্প্রোরয়র জর্য র্তুর্ 

চাক্থর আর্রব তা র্য়, ROC থরভারওরয় উরেযারগর অ্ংশ থ সারব, এটি আমারের ঐথত াথসক্ 



ওয়ািারফ্রন্ট এলাক্ার আরশপারশর অ্ঞ্চরল র্তুর্ প্রাণ সঞ্চার ক্ররব। অ্ি ননর্থতক্ সুরোগ সটৃষ্ট্র 

জর্য তার থর্রবেরর্র জর্য আথম গভর্ নর হ াচুরলর ক্ারে কৃ্তজ্ঞ এবং হরারচোর সম্প্রোরয়র 

ভথবষযরতর উরেশয় রয় থবথর্রয়ারগর জর্য তারের অ্বযা ত অ্ঙ্গীক্ারবদ্ধতার জর্য আথম 

ক্র্রেরলশর্রক্ ধর্যবাে জার্াই।"  

  

শ্সম্বর্ির শ্েম্বরবর্ কুবর্ িম্বলর্, "এটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ ন! ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডরসর ররচোর 

শ ররর হক্ন্দ্রস্থরল স্থার্ান্তর আমারের শহুরর হজরর্থস র্েীপি বরাবর পরু্র্ নবীকৃ্ত শক্রক্তর 

প্রতীক্। আমরা গভর্ নর হ াচুল এবং ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডসরক্ ধর্যবাে জার্াই আমারের শ ররর 

হক্রন্দ্রর উপর থবোস ক্রার জর্য এবং ক্াজ ক্রার জর্য আরও প্রাণবন্ত জায়গা বতথর ক্ররত 

সা ােয ক্রার জর্য।"  

  

অোম্বসেবল সেসে  োবর ব্র্র্সর্, অি ননর্বতক উন্নয়র্, চাকবর সৃটষ্ট, িাবণেে ও বেল্প 

বিষয়ক সংসে কবর্টির (Assembly Committee on Economic Development, Job 

Creation, Commerce and Industry) শ্চয়ারর্োর্ িম্বলর্, "হরারচোর ডাউর্িাউর্ হজলা 

আজ এক্টি বি থবজয় অ্জনর্ ক্রররে। গভর্ নর হ াচুল, আমারের স্থার্ীয় অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ েল 

এবং সরক্ারী অ্ংশীোররের জর্য শ রতলীর পরু্রুজ্জীবর্ গথত লাভ ক্ররে। আমরা সবাই 

হেরখথে হে ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডস বেরগুথল ধরর দ্রুত গথতরত হবরি উরঠরে এবং এক্টি CPG 

পাওয়ার াউরস পথরণত  রয়রে। আররা চাক্থর, আররা থবথর্রয়াগ এবং আররা অ্ঙ্গীক্ারবদ্ধতার 

অ্ি ন ররচোর মার্ুরষর জর্য আররা সুরোগ। এক্টি থবেবযাপী বযবসায়ীক্ হর্তা ঐথত াথসক্ 

অ্যাকু্ইডাক্ট থবক্রডংরয় তার ববথেক্ সের েপ্তর স্থাপর্ ক্রা আমারের ম ার্ শ ররক্ থর্উ ইয়ক্ন 

হেরি এক্টি সমদৃ্ধ অ্ি ননর্থতক্ ইক্রির্ থ রসরব উন্নীত ক্ররত সা ােয ক্রর।"  

  

সংসে সেসে শ্ডর্ন্ড বর্ক্স িম্বলর্, "আথম হরারচোররর শ রতলীরত এক্টি সম্মাথর্ত এবং 

থবথশষ্ট্ বযবসা ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডসরক্ স্বাগত জার্ারত হপরর আর্ক্রন্দত। আমারের শ ররর 

পুর্রুজ্জীবর্ এবং অ্ি নপূণ ন থবথর্রয়ারগর ভীষণ প্ররয়াজর্ থেল। আথম আমারের সম্প্রোরয়র 

সেসযরের জর্য ভারলা হবতরর্র চাক্থর প্রোরর্র মাধযরম হে অ্ি ননর্থতক্ সুরোগ এটি প্রোর্ 

ক্রররে তার জর্য আথম কৃ্তজ্ঞ। োরা বাথির ক্াোক্াথে ক্যাথরয়ার খুাঁজরের্ তারের জর্য এটি 

এক্টি সুরোগ।"  

  

র্র্ম্বরা কাউবন্টর বর্ি না ী আবধকাবরক অোডার্ শ্িম্বলা িম্বলর্, "তারের থবেবযাপী সের 

েফতর ররচোরর সথররয় থেরয়, ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডস মর্ররা ক্াউথন্টরত বযবসা ক্রার সুথবধা 

এবং র্তুর্ প্রথতভা উদ্ভাবর্, বকৃ্রদ্ধ এবং থর্রয়ারগর জর্য আমরা হে সুরোগগুথল প্রোর্ ক্থর তারক্ 

স্বীকৃ্থত হেয়। এই 82 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর এই থবথর্রয়াগ খােয ও পার্ীয় উৎপােরর্র হক্ষ্রে 

অ্তযাধুথর্ক্ হর্তৃরত্বর হক্ন্দ্র থ রসরব আমারের অ্বস্থার্রক্ শক্রক্তশালী ক্রর। অ্যাকু্ইডাক্ট 

থবক্রডংরয় ক্র্রেরলশর্রক্ স্বাগত জার্ারত হপরর আথম গথব নত এবং ROC েয থরভারওরয় 

উরেযারগর মাধযরম আমারের শ ররর হক্রন্দ্রর অ্বযা ত রূপান্তররর জর্য উেগ্রীব। আথম গভর্ নর 

হ াচুল, এম্পায়ার হেি হডরভলপরমন্ট এবং থফঙ্গার হলক্স আঞ্চথলক্ অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ 

ক্াউক্রন্সলরক্ (Finger Lakes Regional Economic Development Council) ডাউর্িাউর্ 

ইরর্ারভশর্ হজারর্র জর্য তারের সমি নরর্র জর্য। আথম রব সযান্ডস এবং থবল থর্উলযান্ডস, গাি ন 

 যার্থক্র্সর্, িম হক্র্ এবং ক্রজম হবােনাউ স  সমগ্র ক্র্রেরলশরর্র েলরক্ তারের সংস্থার 

র্তুর্ আবাসস্থল থ রসরব ররচষ্ট্াররক্ হবরে হর্ওয়ার জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  



  

রম্বচিাম্বরর শ্র্য়র লাভবল ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "আজ আমারের শ ররর ইথত ারস এক্টি 

েুগান্তক্ারী মু তূ ন। ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডস তারের সের েপ্তররক্ শ রতলীরত এরর্ এবং ব্র্ড হসন্ট 

অ্যাকু্ইডারক্টর পুর্রায় জলপূণ ন ক্রা এিা িষ্ট্ ক্রর হে আমরা ররচোররর জর্য এক্টি 

উরিজর্াপণূ ন র্তুর্ ভথবষযৎ বতথর ক্রথে। এটি এক্টি বকৃ্রদ্ধর েুগ  রব োরত আমরা সবাই থবোস 

ক্ররত পাথর এবং অ্ংশ থর্রত পাথর। আথম গভর্ নর হ াচুল, সযান্ডস পথরবার এবং ক্ন্সিরলশর্ 

টিরমর সক্লরক্ ধর্যবাে জার্াই োরা আজরক্র থের্টি সম্ভব ক্রররে। গরৃ  স্বাগত!"  

  

বিঙ্গার শ্লকস আঞ্চবলক অি ননর্বতক উন্নয়র্ কবর্টির (Finger Lakes Regional 

Economic Development Committee) স -সভাপবত, শ্েিার রম্বচিার শ্চোর অি 

কর্াম্বস নর (Greater Rochester Chamber of Commerce) শ্প্রবসম্বডন্ট ও বসইও িি ডবি, 

এিং সুবর্ শ্েম্বর্বসওর (SUNY Geneseo) শ্প্রবসম্বডন্ট শ্ডবর্স িোম্বিলস িম্বলর্, "আঞ্চথলক্ 

পথরষে থসটি হসন্টাররর ক্রমাগত পুর্রুজ্জীবরর্ স ায়তা ক্রার জর্য প্রথতশ্রুথতবদ্ধ। হসই 

েৃটষ্ট্ভথঙ্গরক্ সমি নর্ ক্রার জর্য ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডরসর থসদ্ধান্ত আমারের থর্রবথেত ক্ারজ 

সা ােয ক্ররব ররচোররর জর্য এক্টি পুর্:পথরক্থল্পত থভথি স্থাপর্ ক্ররত, ো এটিরক্ আরও 

সমদৃ্ধ ভথবষযরতর থেরক্ পথরচাথলত ক্ররত সা ােয ক্ররব। এই পেরক্ষ্রপর মাধযরম, এই সফল, 

ঐথত াথসক্ সংস্থাটি ক্াউক্রন্সরলর লক্ষ্য থস্থর ক্রা, হক্ৌশলগত সম্প্রোথয়ক্ থবথর্রয়াগগুথল 

প্রকৃ্তপরক্ষ্ আঞ্চথলক্ অ্ি নর্ীথতরক্ই ইন্ধর্ থেরে তা থর্ক্রিত ক্ররে।"  

  

কাল ন এ. শ্িলর, বর্উ ইয়কন শ্িি ইম্বলকটিক অোন্ড গোস (New York State Electric and 

Gas, NYSEG) এিং রম্বচষ্টার গোস অোন্ড ইম্বলবিম্বকর (Rochester Gas & Electric, RG&E) 

শ্প্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্ি না ী কর্ নকতনা িম্বলর্, "RG&E শ রতলীর হরারচোররর 

পুর্রুজ্জীবর্ এবং হজরর্থস র্েীর তীর বরাবর পুর্থর্ নম নারণ ভূথমক্া পালর্ ক্ররত হপরর গথব নত। 

আমারের অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্ম নসূথচর মাধযরম থবথভন্ন ধররর্র স ায়তা প্রোর্ ক্রা আমারের 

সম্প্রোরয়র পরচে না ক্রার অ্র্যতম উপায়। আমরা ROC েয থরভারওরয়র শুরু হিরক্ই 

হক্ৌশলগত অ্ংশীোর থেলাম এবং ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডস শ রতলীর পথররবরশ হোগ হেওয়ায় 

উোথসত। আমরা পুররা প্রক্ল্প জরুি তারের সারি স রোথগতা ক্রার জর্য উেুখ।"  

  

শ্েিার রম্বচিার এন্টারপ্রাইম্বের (Greater Rochester Enterprise) শ্প্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ 

বর্ি না ী র্োি  াল নিাি িম্বলর্, "ক্র্রেরলশর্ ব্র্যারন্ডরসর ক্ম নসংস্থার্ সটৃষ্ট্র প্রথতশ্রুথত এবং থর্উ 

ইয়রক্নর হরারচোর শ রর তার ক্াে নক্রম প্রসাথরত ক্রা, আমারের অ্ঞ্চরলর বযথতক্রমী প্রথতভা, 

থবরশষ ক্রর অ্সামার্য পার্ীয় উৎপাের্ক্ারী সংস্থা চালারর্ার ক্ষ্মতারক্ আররা স ায়তা প্রোর্ 

ক্রর। উপরন্তু, ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডস হরারচোর ডাউর্িাউর্ ইরর্ারভশর্ হজারর্র হক্ন্দ্রস্থরল 

প্রথতভা এবং অ্র্যার্য সংস্থারক্ আক্ষ নণ ক্রার জর্য চুম্বক্ থ রসরব ক্াজ ক্ররব।"  

  

ROC2025 শ্প্রবসম্বডন্ট এিং বসইও, শ্োম্বসি শ্িিম্বকা িম্বলর্, "ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডরসর 

উরিজর্াপণূ ন হ াষণা ডাউর্িাউর্ ররচোররর জর্য আররক্টি রূপান্তরক্ামী পেরক্ষ্প। 

লযান্ডমাক্ন অ্যাকু্ইডাক্ট ক্যাম্পাস ক্র্রেরলশরর্র ক্রপ নাররি সের েপ্তর থ রসরব পুর্থর্ নম নাণ 

বতনমার্ শ ররর হক্ন্দ্রস্থরলর প্রক্ল্পগুথলর মরধয এক্টি, থবরশষ ক্রর ROC থরভারওরয়, এবং 

আমারের অ্ঞ্চরলর হক্ন্দ্রস্থরল আরও হবথশ প্রাণশক্রক্তর জর্য অ্র্ু িক্ থ রসরব ক্াজ ক্ররব। এই 

প্রক্রল্পর অ্ি ননর্থতক্ প্রভাব, র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্ সটৃষ্ট্ ক্রা এবং হে জায়গাটিরত এটি বতথর ক্রা 



 রব, তা ওয়ািারফ্ররন্ট অ্বোর্ রাখরব, এবং উরেখরোগয এবং েী নস্থায়ী  রব। আথম 

ক্র্রেরলশরর্র ক্ারে তারের েৃটষ্ট্ভথঙ্গ এবং আমারের অ্ঞ্চরলর েী নথেরর্র প্রথতশ্রুথতর জর্য, 

এবং এটিরক্ বাস্তব ক্রর হতালার জর্য সমস্ত অ্ংশীোররের ক্ারে কৃ্তজ্ঞ।"  

  

ক্র্রেরলশর্ ব্র্যান্ডরসর সম্পরক্ন আররা তরিযর জর্য, https://www.cbrands.com এ োর্  

  

বিঙ্গার শ্লকস িরওয়াডনম্বক ত্বরাবিত করা  

  

আজরক্র হ াষণা "থফঙ্গার হলক্স ফরওয়াডন" এর পথরপরূক্, ো শক্রক্তশালী অ্ি ননর্থতক্ প্রবকৃ্রদ্ধ ও 

সামাক্রজক্ উন্নয়রর্র জর্য এই অ্ঞ্চরলর থবস্তৃত ব্লুথপ্রন্ট। আঞ্চথলক্ভারব পথরক্থল্পত পথরক্ল্পর্া 

হফারিাথর্ক্স, কৃ্থষ এবং খােয উৎপাের্, এবং উন্নত উৎপাের্ স  মূল থশল্পগুথলরত থবথর্রয়ারগর 

উপর েৃটষ্ট্ থর্বদ্ধ ক্রর। এই অ্ঞ্চল এখর্ আপরেি পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উরেযারগর (Upstate 

Revitalization Initiative) মাধযরম 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর হেরির থবথর্রয়াগ থেরয় থফঙ্গার 

হলক্স রাইক্রজংরক্ ত্বরাথিত ক্ররে। হেরির 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর থবথর্রয়াগ বযক্রক্তগত 

বযবসাগুরলারক্ 2.5 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলারররও হবশ হবথশ থবথর্রয়াগ ক্ররত উৎসাথ ত ক্ররব - 

এবং এই অ্ঞ্চরলর জমা হেওয়া পথরক্ল্পর্া অ্র্েুায়ী 8,200টি পে নন্ত র্তুর্ চাক্থরর বযবস্থা  রব। 

আররা তিয এখারর্ উপলব্ধ।  

  

এম্পায়ার শ্িি শ্ডম্বভলপম্বর্ন্ট সম্পম্বকন  

  

এম্পায়ার হেি হডরভলপরমন্ট থর্উ ইয়রক্নর প্রধার্ অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ সংস্থা। এম্পায়ার হেি 

হডরভলপরমরন্টর (Empire State Development, ESD) থমশর্ এক্টি হজারারলা এবং ক্রমবধ নমার্ 

অ্ি নর্ীথতর প্রচার, র্তুর্ চাক্থরর সটৃষ্ট্ এবং অ্ি ননর্থতক্ সুরোগ বতথর, রাজয এবং তার 

হপৌরসভাগুথলর রাজস্ব বকৃ্রদ্ধ, এবং থস্থথতশীল এবং ববথচেযময় স্থার্ীয় অ্ি নর্ীথত অ্জনরর্ উৎসাথ ত 

ক্রা। ঋণ, অ্র্ুোর্, িযাক্স হক্রথডি এবং আথি নক্ স ায়তার অ্র্যার্য ধরণগুথল বযব ার ক্রর, ESD 

বযক্রক্তগত বযবসার থবথর্রয়াগ সমদৃ্ধ এবং বকৃ্রদ্ধ ক্রর থর্উ ইয়ক্ন হেি জরুি চাক্রী বতথর ক্ররত 

এবং সমদৃ্ধ সম্প্রোয়গুথলরক্ সমি নর্ ক্ররত। ESD আঞ্চথলক্ অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউক্রন্সল এবং 

"আই লাভ থর্উ ইয়ক্ন", রারজযর আইক্র্থর্ক্ পে নির্ ব্র্যারন্ডর থবপণরর্র প্রধার্ প্রশাসথর্ক্ 

সংস্থা। আঞ্চথলক্ পথরষে এবং এম্পায়ার হেি হডরভলপরমন্ট সম্পরক্ন আরও তরিযর জর্য, 

www.regionalcouncils.ny.gov এবং www.esd.ny.gov এ োর্।  
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