অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/28/2022

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে কোটারাউগাস কাউবিম্বে 518 বিবলয়র্ ডলাম্বরর
উৎপাদর্ ও পোম্বকজ িং প্ল্োম্বির র্ে হেট হলকস বি কা শুরু কম্বরম্বে

পবরিার এিিং কিিারীর
ন
িাবলকার্াধীর্ হকাম্পাবর্ 228 র্ কিিারীম্বক
ন
ধম্বর রাখম্বি,
ওম্বয়স্টার্ নবর্উ ইয়ম্বকন 215টট িাকবর হোগ করম্বি
হেবসবলটটর হরন্ডাবরিং এখাম্বর্পাওয়া োম্বি

গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেট হলক্স থিজ (Great Lakes Cheese)
ফ্র্যাঙ্কথলর্থভল এবং ফার্াস
ন থভরল
ন
এক্টট র্তু র্, অতযাধুথর্ক্ উৎপাদর্ এবং পযারক্জজং প্ল্যারের
থর্র্াণ
ন ক্াজ শুরু ক্রররে। 518 থর্থলয়র্ ডলাররর হবথি র্ূলধর্ থবথর্রয়ারগর সারি, প্রক্ল্পটট
হক্াম্পাথর্র ইথত ারস সব হিরয় বড় পথরক্াঠারর্া থবথর্রয়াগ এবং ক্াট্টারাউগাস ক্াউথের
ইথত ারস বৃ ত্তর্ অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ প্রক্ল্প। অথতথরক্ত 215 জর্ ক্র্িারী
ন
হোগ ক্রার সারি হেট
হলক্স থিজ এই অঞ্চরল 228টট িাক্থর বজায় রাখরব। এটট বাথষক্
ন 1.42 থবথলয়র্ পাউরে তার
দুরধর বযব ার থিগুণ ক্ররব ো সরাসথর থর্উ ইয়রক্নর দুগ্ধ িাষীরদর উপক্ৃত ক্ররব। র্তু র্
ক্ারখার্াটট 2025 সারল প্রক্ল্প সর্াপ্ত ওয়ার পরর থক্উবা, থর্উ ইয়রক্নর থবদযর্ার্ ফযাথসথলটটটট
প্রথতস্থাপর্ ক্ররব। র্তু র্ ফযাথসথলটটর এক্টট হরোথরং হদখুর্ এখারর্।
"থর্উ ইয়রক্নর অিনর্থতক্
ন
প্রতযাবতনর্ আরগর হিরয় িজক্তিালী এবং র্তু র্ অতযাধুথর্ক্ হেট
হলক্স থিজ উৎপাদরর্র এবং পযারক্জজং ক্ারখার্াটট পজির্ থর্উ ইয়রক্নর জর্য এক্টট
ঐথত াথসক্ থবজয়," গভর্রন হ াকল িম্বলম্বের্। "ক্যাটারাউগাস ক্াউথের ইথত ারস বৃ ত্তর্
অিনর্থতক্
ন
উন্নয়রর্র প্রক্ল্প, এই র্তু র্ ফযাথসথলটটটট এই অঞ্চরলর অিনর্থতক্
ন
প্রবৃজিরত এক্টট
অসাধারণ উদ্দীপর্া প্রদার্ ক্ররব, হক্াম্পাথর্র ক্র্িজক্তরক্
ন
প্রায় থিগুণ ক্ররব এবং আর্ারদর
রারজযর দুগ্ধ খার্ারগুথলর থস্থথতিীলতা বৃজি ক্ররব৷ হের তু আর্রা ক্রঠার পথরশ্রর্ী থর্উ
ইয়ক্নবাসীরদর জীবর্ উন্নত ক্রার জর্য ঐথত াথসক্ থবথর্রয়াগ িাথলরয় োজি, আথর্
ক্যাটারাউগাস ক্াউথে এবং ওরয়স্টার্ নথর্উ ইয়রক্নর ভথবষযরতর জর্য ক্খরর্াই এর হিরক্ হবথি
আিাবাদী থেলার্ র্া।"
হেট হলকস বিম্ব র CEO ডোর্ াগম্ব িবি িম্বলর্, "হেট হলক্স থিজ এর্র্ এক্টট সাইরটর
অর্ুসন্ধারর্ আপস ীর্ থেল ো আর্ারদর ক্র্িারী-র্াথলক্রদর,
ন
আর্ারদর বযবসা এবং স্থার্ীয়
সম্প্রদারয়র জর্য ক্াজ ক্রর৷ ফ্র্যাঙ্কথলর্থভল সর্স্ত প্ররয়াজর্ীয়তা পূরণ ক্রররে। সম্প্রদায়টট

আর্ারদর 'এক্সারি, আগার্ী প্রজরের জর্য'-এর দৃটিভথি বুঝরত হপরররে এবং ে ণ ক্রররে।
তারা এই ঐথত াথসক্ থবথর্রয়ারগ আর্ারদর সারি অংিীদাথরত্ব ক্রররে োরত ক্র্িারী-র্াথলক্রদর
ন
প্রজেরা ওরয়স্টার্ থর্উ
ন
ইয়রক্ন উন্নথত ক্ররত পারর।"
হেট হলক্স থিজ প্রাক্ৃথতক্ এবং প্রজিয়াজাত বাল্ক, টুক্ররা এবং ক্াটা থিরজর জাতীয়
প্রস্তুতক্ারক্ এবং পযারক্জার। হক্াম্পাথর্র থক্উবা এবং অযাডার্রস থর্উ ইয়রক্নর দুটট
উৎপাদরর্র ক্ারখার্া স আটটট থবদযর্ার্ ক্ারখার্া ররয়রে। হক্াম্পাথর্টট হটক্সারসর অযাথবথলরর্
এক্টট র্তু র্ ফযাথসথলটটও থর্র্াণ
ন ক্ররে ো এই বেররর হিরষর থদরক্ হখালা রব। ক্যাটারাউগাস
ক্াউথেরত র্তু র্ 500,000-বগ-ফ
ন ু রটর ফযাথসথলটটর সম্প্রসাথরত ধারণক্ষর্তা এবং িজক্তগুথল
ির্বধর্ার্
ন
হেট হলক্স থিরজর ফযাথসথলটটর হর্টওয়াক্নরক্ সর্ির্ন ক্ররব। র্তু র্ ফযাথসথলটট
এবং র্ি নক্াথির হক্াম্পাথর্র প্রজিয়াক্ররণর ফযাথসথলটট এক্ সরি থর্উ ইয়রক্নর হর্াট দুধ
উৎপাদরর্র 14.4 িতাংি বযব ার ক্ররব।
রারজযর অিনর্থতক্
ন
উন্নয়রর্র সংস্থা এম্পায়ার হস্টট হডরভলপরর্ে (Empire State
Development) 215টট র্তু র্ িাক্থর ততথরর থবথর্র্রয় ক্র্ক্ষর্তা-থভথত্তক্
ন
থর্উ ইয়ক্ন হস্টট
এরক্সলথসয়র জবস হপ্রাোর্ টযাক্স হিথডরট 3.7 থর্থলয়র্ ডলাররর অর্ুদার্ এবং 14.6 থর্থলয়র্
ডলার পেন্ত
ন এক্টট পুরস্কার প্রদার্ ক্রররে। ESD এর এরক্সলথসয়র জবস হপ্রাোর্ বযবসাগুথলরক্
থর্উ ইয়রক্ন প্রসাথরত ক্ররত এবং হসখারর্ স্থার্ান্তথরত ক্ররত উৎসা হদয় হেখারর্ বযবসাগুথল
িাক্থর এবং থবথর্রয়ারগর প্রথতশ্রুথত প্রদারর্র গযারাথে হদওয়ার জর্য ক্রঠার দায়বিতার র্ার্
বজায় রারখ। উপরন্তু, থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটট (New York Power Authority, NYPA)
ফযাথসথলটটটটরক্ সর্ির্ন ক্রার জর্য 5.3 হর্গাওয়ারটর হবথি ক্র্ খররি থরিাজন NY িজক্ত প্রদার্
ক্ররব।
এম্পায়ার হস্টট হডম্বভলপম্বিি ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার এিিং হপ্রবসম্বডি ও CEO-িম্বর্ার্ীে
হ াপ র্াইট িম্বলর্, "েখর্ হেট হলক্স থিজ এক্টট থিত্তাক্ষক্,
ন র্তু র্ উৎপাদরর্র ক্ারখার্ার
উপর থভথত্ত ক্রর থর্র্ারণর
ন
ক্াজ শুরু ক্রর এবং তার স্থার্ীয় ক্র্ীবাথ র্ীরক্ প্রায় থিগুণ ক্রর,
তখর্ হক্াম্পাথর্টট ওরয়স্টার্ নথর্উ ইয়রক্ন তার দী রর্য়াদী
ন
ভথবষযত সুরথক্ষত ক্ররে৷ আর্রা হেট
হলক্ থিজরক্ সর্ির্ন ক্ররত হপরর হরার্াজঞ্চত েখর্ এটট থর্উ ইয়ক্ন হস্টরট তার পরবতী অধযায়
শুরু ক্রররে।"
বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটটর (New York Power Authority) অন্তিেীকালীর্
ন
হপ্রবসম্বডি এিিং বসইও াবস্টর্ ই. জিসকল িম্বলর্, "NYPA হেট হলক্স থিরজর
সম্প্রসারণরক্ সর্ির্ন ক্ররত হপরর গথবত,
ন ো 200টট ক্র্সংস্থার্
ন
ততথর ক্ররব এবং ক্াট্টারাউগাস
ক্াউথের অির্ীথতরত
ন
এক্টট উরেখরোগয প্রভাব হফলরব৷ NYPA াইররাপাওয়ার ল পজির্
থর্উ ইয়রক্নর অিনর্থতক্
ন
উন্নয়রর্র হর্রুদণ্ড এবং এই প্রক্রল্পর জর্য আর্ারদর সর্ির্ন
ইথতর্রধযই র্ায়াো পাওয়ার প্রক্রল্পর িারা সর্থিতন ক্রয়ক্ াজার িাক্থরর উপর থভথত্ত ক্রর গরড়
হতারল।"
রাম্ব ের কৃবষ কবিের্ার বরিাডন এ. িল িম্বলর্, "থর্উ ইয়রক্নর ক্ৃথষ থিরল্পর বৃ ত্তর্ খাত, থর্উ
ইয়ক্ন হডয়াথরর জর্য এটট দুদনান্ত খবর। হেট হলক্স থিরজর আর্ারদর রারজযর হসরা দুগ্ধজাত

দ্রবযগুথলর এক্টট দী স্থায়ী
ন
ঐথত য ররয়রে, এবং আর্রা তারদর প্রসাথরত রত হদরখ, থর্উ
ইয়রক্নর দুগ্ধ ক্ৃষক্রদর দুরধর িাথ দা বাড়ারত হদরখ এবং 200টটরও হবথি র্তু র্ ক্র্সংস্থার্
ন
সৃটি
ক্ররত হদরখ আর্রা আর্জিত - হেগুথল আর্ারদর দুগ্ধ থিরল্পর জর্য দুদনান্ত খবর। এই সম্প্রসারণ
হেট হলক্স থিরজর ভথবষযৎরক্ দৃঢ় ক্ররত সা ােয ক্ররব এবং থর্জিত ক্ররব হে থর্উ ইয়ক্ন
হস্টট হদিবযাপী দুরগ্ধর হক্ষরে এক্টট িীষস্থার্ীয়
ন
জায়গায় িাক্রব এবং আর্রা তারদর সারি
আর্ারদর অবযা ত অংিীদাথররত্বর জর্য উেুখ।"
কোটারাউগাস কাউবির IDA বর্িান ী পবরিালক হকাবর আর. উইক্টর িম্বলর্,
"ক্যাটারাউগাস ক্াউথেরত হেট হলক্স থিজরক্ আন্তথরক্ভারব স্বাগত জার্ারত হপরর আর্রা
সম্মাথর্ত। এই র্ ার্ ক্াউথের ইথত ারস এটট সব হিরয় বড় হবসরক্াথর অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্
ৃ
প্রক্ল্প। আর্ারদর ক্ারে এখর্ এক্টট থিরল্পর-হর্তস্থার্ীয়, পথরবার এবং ক্র্িারীরদর
ন
র্াথলক্ার্াধীর্ বযবসারক্ ক্যাটারাউগাস ক্াউথেরত দুগ্ধ ও ক্ৃথষর ঐথত য এবং থিরল্পর সারি
এক্জেত ক্রার এক্টট সুবণ নসুরোগ ররয়রে। এম্পায়ার হস্টট হডরভলপরর্রে আর্ারদর
অংিীদাররা ফার্াস
ন থভরল
ন
এই প্রক্ল্পরক্ সফল ক্ররত সা ােয ক্রার জর্য এক্টট পরর্ গুরুত্বপূণ ন
ভূ থর্ক্া পালর্ ক্রররে।"
পথরবার এবং ক্র্িারীরদর
ন
র্াথলক্ার্াধীর্ হেট হলক্স থিজ 2018 সারল তার বযবসার 60তর্ বের
উদোপর্ ক্রররে। সর্ৃিিালী সম্প্রদায়গুথলরত থবথর্রয়াগ ক্রার হক্াম্পাথর্টটর দী স্থায়ী
ন
হরক্ডনটট র্াথলক্ার্াধীর্ সংস্কৃথতর অধীরর্ পথরিাথলত ওয়ার সারি সরাসথর েুক্ত। এটটর ক্র্িারী
ন
স্টক্ র্াথলক্ার্ার পথরক্ল্পর্ার র্াধযরর্ সক্ল ক্র্িারীরদর
ন
বযবসায় অংিীদাথরত্ব ররয়রে এবং তার
প্রাথপ্তরত ভাগ ররয়রে৷
হস্টট বসম্বর্টর
ন এি. হিাম্বরম্বলা িম্বলম্বের্, "হেট হলক্স থিরজর র্তু র্ বাথড়র জর্য
আজরক্র থর্র্ারণর
ন
ক্াজ শুরু ক্রা এই র্ূলযবার্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টট হক্াম্পাথর্র জর্য এক্টট
রূপান্তরর্ূলক্ র্ু ত
ূ ন এবং বেররর পর বেররর প্ররিিা, পথরক্ল্পর্া, সর্সযার সর্াধার্ এবং
স রোথগতার সর্াথপ্তর প্রথতথর্থধত্ব ক্রর৷ আর্ার অথভর্ির্ এবং ক্ৃতজ্ঞতা এরপ্রক্ট পথরবার,
হক্াম্পাথর্র হর্তৃরত্বর দল, এবং রাজযর ও স্থার্ীয় অংিীদাররদর থবস্তৃত হজারটর প্রথত োরা
আর্ারদর দৃঢ় সংক্ল্প ভাগ ক্রর থর্রয়রের্ হে এই অঞ্চলটট হেট হলক্স থিরজর ভথবষযরতর
দৃটিভথি পূররণর জর্য হসরা জায়গা। আথর্ গথবতন হে আর্ার দল এবং আথর্ এই প্রক্ল্পটট হজলায়
রাখার জর্য, িাক্থর রক্ষা ক্রার জর্য এবং হডয়াথর ফার্গুথলরক্
ন
এক্টট সম্প্রসাথরত বাজার হিরক্
উপক্ৃত রব তা থর্জিত ক্রার জর্য সর্ির্ন ক্ররত হপররথে। এই প্রক্ল্পটট হসরা অরি নএক্টট
েুগান্তক্ারী পদরক্ষপ রব এবং আথর্ ভথবষযরতর দুদনান্ত সাফরলযর জর্য সাের অরপক্ষা ক্রথে।"
অোম্বসেবল সদসে হ া বগগবলও িম্বলর্, "এই ক্াজ শুরু আর্ারদর অঞ্চল এবং হেট হলক্স
থিরজর জর্য আসা থবস্ময়ক্র জজথর্সগুথলর সূির্া। আথর্ খুবই খুথি হে হক্াম্পাথর্টট পজির্ থর্উ
ইয়রক্ন িাক্ার থসিান্ত থর্রয়রে এবং তারদর হর্তৃত্ব রারজযর এই অংরির র্ূলযরক্ স্বীক্ৃথত থদরয়রে।
আর্ারদর এক্টট দক্ষ এবং থর্রবথদত ক্র্ীবাথ র্ী এবং দুগ্ধ থিরল্পর জর্য প্রিুর সংস্থার্ ররয়রে।
এটা সরন্তাষজর্ক্ হে ক্রয়ক্ র্ারসর আরলাির্ার ফরল এখারর্ িত িত িাক্থর রাখা োরব তাই
র্য়, বরং আরও হবথি হোগ ক্রা রব। এই সফল ক্ারখার্ার স্থার্ান্তর হেট হলক্স থিরজর
র্যারর্জরর্ে টটরর্র ক্রঠার পথরশ্রর্, অধযবসায় এবং স রোথগতার ফল এবং হেট হলক্স

থিরজর র্যারর্জরর্ে টটরর্র এবং অসংখয রাজয এবং স্থার্ীয় সরক্ারী ক্র্ক্তন
ন া এবং সংস্থার
স রোথগতা।"
োিারসবভল
ন
টাউম্বর্র হডপুটট সুপারভাই ার িাকন হ িারবলিং িম্বলর্, "আর্ারদর ি ররর
তার থিজ ততথরর থিক্রড় থফরর আসার জর্য এটট এক্টট ঐথত াথসক্ র্ু ত
ূ ।ন হফথসথলটটর
হবথিরভাগ ফার্াস
ন থভরল
ন
অবথস্থত ওয়ায় আর্রা জাথর্ হে এটট আর্ারদর বাথসিারদর এবং
আরিপারির সম্প্রদায়রক্ পরবতী বহু প্রজরের জর্য ইথতবািক্ভারব প্রভাথবত ক্ররব। আর্রা
ভথবষযরতর জর্য এর হিরক্ হবথি সন্তুি এবং আিাবাদী রত পাথর র্া। আর্রা জথড়ত সক্লরক্
ধর্যবাদ জার্ারত িাই, এরপ্রক্ট পথরবার, ক্াট্টাগাউরাস ক্াউথে আইর্সভা, ক্াট্টাগাউরাস ক্াউথে
IDA এবং হক্াথড স্প্রাগ এবং হজসর্ হিায়াব স জথর্র র্াথলক্রদর তারদর দূরদথিতা
ন এবং
অধযবসারয়র জর্য।"
ফ্র্োঙ্কবলর্বভল োম্বির হিয়র িাইম্বকল বসম্বকারার িম্বলর্, "ক্যাটারাউগাস ক্াউথের
ইথত ারস সব হিরয় বড় প্রক্রল্পর অংি রত হপরর আর্রা উরত্তজজত - ো ো ক্াজগুথলরক্ স্থার্ীয়
রাখরে এবং আরও হবথি িাক্থর থর্রয় আসরে৷ এোড়াও, আর্রা ফ্র্যাঙ্কথলর্থভরল অথতথরক্ত
বযবসাথয়ক্ আে বৃজি হপরটও হদখরত পাজি। এটট ফ্র্যাঙ্কথলর্থভল এবং হোট-ি র সম্বথলত
এলাক্ার আরর্থরক্ার জর্য আিাবযঞ্জক্। এর সবই স্বাগত।"
হেট হলকস বি সম্পম্বকন
হেট হলক্স থিজ ল এক্টট পুরষ্কার-থবজয়ী, প্রাক্ৃথতক্ এবং প্রজিয়াজাত বাল্ক, হশ্রড ক্রা এবং
ক্াটা থিরজর উচ্চর্ারর্র প্রস্তুতক্ারক্ এবং পযারক্জার৷ হদরির বৃ ত্তর্ প্রাক্ৃথতক্ পথর্র
পযারক্জার, হেট হলক্স থিজ র্ুথদ, ক্লাব এবং সুপার হস্টাররর পািাপাথি হররস্তারাাঁর হিইর্ এবং
খাদয পথররষবা পথররবিক্রদর পথররষবা প্রদার্ ক্রর। হক্াম্পাথর্টটর ওথ ও, থর্উ ইয়ক্ন, হটরর্থস,
উটা , উইসক্র্থসর্ এবং হটক্সারস এক্টট থর্র্াণাধীর্
ন
হফথসথলটট স এক্টট জাতীয় পদথিহ্ন
ররয়রে। পথরবার এবং ক্র্িারীরদর
ন
র্াথলক্ার্াধীর্ হেট হলক্স থিজ 2018 সারল তার বযবসার
60তর্ বের উদোপর্ ক্রররে।
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আররা সংবাদ পাওয়া োরব www.governor.ny.gov-এ
থর্উ ইয়ক্ন হস্টট | এজক্সথক্উটটভ হিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্

