
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

মর্ম্বরা কাউবিম্বে কার্ নক্রম সম্প্রসারম্বের জর্ে কবর্ নিং ইর্কম্ব্ নাম্বরম্বেম্বের 139 বমবলয়র্ 

বিবর্ম্বয়াগ সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষো  

  

বভম্বলজ অফ হফয়ারম্ব্ােন এিিং োউর্ অফ হগেম্বস 270টেরও হিবে র্েুর্ চাকবর তেবর 

করা, হসবমকন্ডাক্টর িাজাম্বর ক্রমির্ নমার্ চাব দা হমোম্বর্ার জর্ে কার্ নক্রম সম্প্রসারে  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের 5 বমবলয়র্ েলাম্বরর এই বিবর্ম্বয়াগ "বফঙ্গার হলকস ফম্বরায়ােন" এর 

্বর্ূরক - র্া কবমউবর্টেম্বক ্ুর্রুজ্জীবিে করার ও অি ননর্বেক প্রিৃদ্ধির জর্ে এই 

অঞ্চম্বলর সমবিে হকৌেল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ওয়েস্ট থর্উ ইেয়ক্ন ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েয়ের থিথর্য়োয়গর জর্য 

সমি নর্ হ াষণা ক্য়রয়ের্। দ্রুত ির্ নর্শীল হসথমক্ন্ডাক্টর িাজায়রর চাথ দা ্ূরয়ণর লয়যয এিিং 

এই গুরুত্ব্ূণ ন সাপ্লাই হচইয়র্ ক্রমির্ নমার্ থিথতশীলতা সমি নর্ ক্য়র, হক্াম্পাথর্টে মর্য়রা 

ক্াউথির দইুটে িায়র্ ক্ার্ নক্রম সম্প্রসারণ ক্রয়ি। ক্থর্ নিং এর সম্প্রসারণ প্রয়চষ্টা এর হেোরয়্ােন 

থভয়লয়জর অিিায়র্ 270টেরও হিথশ র্তুর্ ক্ম নসিংিার্ ততথর ক্রয়ি, র্া 2024 সায়ল সম্পন্ন 

 ওোর ক্িা রয়েয়ে। এর ময়র্য রয়েয়ে এর প্রশাসথর্ক্ ও উৎ্াদর্ েযাথসথলটের সম্প্রসারণ, 

এিিং হসইসায়ি থর্ক্েিতী এক্টে উন্নের্ ও প্রয়ক্ৌশল উৎক্ষ ন হক্ন্দ্র প্রথতষ্ঠা ক্রা। এোড়াও, 

হক্াম্পাথর্টে হগেস শ য়রর হজেথভউ ড্রাইয়ভ এক্টে র্তুর্ হলজার অ্টেক্স উৎ্াদর্ 

েযাথসথলটে চাল ুক্রয়ি, র্া 2023 সায়ল সমাথির লযয থর্র্ নারণ ক্রা  য়েয়ে।  

  

"ক্থর্ নিং প্রাে 170 িের র্য়র থিয়শষাথেত ক্াাঁচ ও থসরাথময়ক্ থিশ্বিযা্ী অগ্রদতূ থ য়সয়ি থর্উ ইেক্ন 

হস্টয়ের উৎ্াদয়র্র এক্টে গুরুত্ব্ূণ ন অিংশ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "মর্য়রা ক্াউথিয়ত 

হক্াম্পাথর্র থিথর্য়োগয়ক্ সমি নর্ ক্রয়ত হ্য়র আথম গথি নত ক্ারণ আমরা উদ্ভাির্ী িযিসায়ের 

প্রিদৃ্ধিয়ক্ উৎসাথ ত ক্রার জর্য থর্উ ইেয়ক্নর অিযা ত প্রথতশ্রুথতয়ক্ তুয়ল র্থর র্া আমায়দর 

ক্থমউথর্টেগুয়লায়ক্ এথগয়ে থর্য়ে র্ায়ি এিিং হসথমক্ন্ডাক্টর উৎ্াদয়র্র জর্য জাতীে হক্ন্দ্র 

থ য়সয়ি থর্উ ইেক্নয়ক্ আয়রা সুদৃঢ় অিিায়র্ থর্য়ে র্ায়ি।"  

  

ক্থর্ নিং থেঙ্গার হলক্স অঞ্চয়ল তার অযােভান্সে অ্টেক্স িযিসায়ের অগ্রর্াত্রা িদৃ্ধির জর্য 

থর্ি নাথচত  য়েয়ে ক্ারণ এটে থিয়শ্বর অ্টেক্স, েয়োথর্ক্স ও ইয়মদ্ধজিং (OPI) এর রাজর্ার্ী থ য়সয়ি 

থিশ্বিযা্ী ্থরথচত। এটে হক্িল AIM েয়োথর্ক্স (AIM Photonics)-এর হেথস্টিং, অযায়সম্বথল ও 

্যায়ক্দ্ধজিং েযাথসথলটেই র্ে, িরিং রয়চস্টার থিশ্বথিদযালয়ের (University of Rochester) 



ইর্থস্টটেউে অি অথিক্স, রয়চস্টার ইর্থস্টটেউে অি হেক্য়র্ালদ্ধজ (Rochester Institute of 

Technology) এিিং 100টেরও হিথশ িার্ীে OPI হক্াম্পাথর্র টিক্ার্া। এই অঞ্চয়ল OPI িযিসা 

সয়ি নাত্তমভায়ি চাল ুও সম্প্রসারণ ক্রার জর্য দয ক্মীিাথ র্ী, প্ররু্দ্ধি হক্ন্দ্র, স ােতা হর্েওোক্ন 

এিিং থরয়সাস ন রয়েয়ে।  

  

ক্থর্ নিং-এর এই থিথর্য়োগ এমর্ এক্ গুরুত্ব্ূণ ন সময়ে এয়সয়ে র্খর্ থিশ্বিযা্ী হসথমক্ন্ডাক্টর িা 

"থচ্স"-এর  ােথত হদখা থদয়েয়ে, র্া হক্াথভে-19 ম ামাথরর ক্ারয়ণ আয়রা হিয়ড় হগয়ে। গভর্ নর 

হ াক্য়লর প্রশাসয়র্র শুরু হিয়ক্, থতথর্ আর্ুথর্ক্ উৎ্াদয়র্ এক্টে শদ্ধিশালী িস্তুসিংিার্ 

ততথরয়ত থর্উ ইেক্ন হস্টয়ের ভূথমক্া থর্দ্ধিত ক্রার গুরুয়ত্বর উ্র হজার থদয়েয়ের্।  

  

কবর্ নিং-এর হচয়ারমোর্ ও CEO ওম্বয়ম্বন্ডল ব্. উইকস িম্বলর্, "আজ আমরা হর্সি প্ররু্দ্ধির 

সায়ি থমিদ্ধিো ক্থর তার জর্য হসথমক্ন্ডাক্টর অতযািশযক্ীে - স্মােনয়োর্ হিয়ক্ শুরু ক্য়র গাথড় 

ও গ ৃিালীর সরঞ্জাম ্র্ নন্ত। ক্থর্ নিং 50 িেয়ররও হিথশ সমে র্য়র হসথমক্ন্ডাক্টর থশল্পয়ক্ এথগয়ে 

থর্য়ে হর্য়ত সা ার্য ক্রয়ে এিিং আমায়দর সম্প্রসারণ থচ্ উৎ্াদর্ প্রদ্ধক্রোর প্রাে প্রথতটে 

্দয়য্য়ক্ সমি নর্ ক্রার জর্য আমায়দর ভায়লা অিিার্ িজাে রাখয়ি ক্ারণ আমরা 

গ্রা ক্য়দর ক্রমির্ নমার্ চাথ দার প্রথত সাড়া থদই। আমরা গভর্ নর হ াক্য়লর চলমার্ সমি নয়র্র 

জর্য কৃ্তজ্ঞ এিিং থতথর্ হসথমক্ন্ডাক্টর উৎ্াদয়র্ থিথর্য়োগ ও শদ্ধিশালীক্রণয়ক্ অগ্রাথর্ক্ার 

হদওোে তার প্রশিংসা ক্থর।"  

  

থর্উ ইেয়ক্ন ক্থর্ নিং-এ সদর দির অিথিত, হক্াম্পাথর্টে থর্উ ইেয়ক্নর এক্টে িড় থর্য়োগক্ারী, 

র্ার হস্টে জয়ুড় 7,000 এরও হিথশ ক্ম নচারী এিিং থিশ্বিযা্ী প্রাে 62,000 ক্ম নচারী রয়েয়ে।  

  

এম্পাোর হস্টে হেয়ভল্য়মি চাক্থর ততথর এিিং থিথর্য়োয়গর প্রথতশ্রুথতর থিথর্ময়ে ক্ম নদযতা-

থভথত্তক্ এয়ক্সলথসওর জিস েযাক্স হক্রথেয়ে 5 থমথলের্ েলার ্র্ নন্ত সরিরা  ক্য়র ্থরক্থল্পত 

সম্প্রসারয়ণর হযয়ত্র ক্থর্ নিংয়ক্ স ােতা ক্রয়ে। মর্য়রা ক্াউথি ও হগ্রোর রয়চস্টার 

এিারপ্রাইজও (Greater Rochester Enterprise) এসি প্রক্য়ল্প স ােতা ক্রয়ে। উভে 

েযাথসথলটের সম্প্রসারয়ণর জর্য হমাে প্রক্ল্প িযে 139 থমথলের্ মাথক্নর্ েলার থর্র্ নারণ ক্রা 

 য়েয়ে।  

  

এম্পায়ার হেে হেম্বভল্ম্বমম্বির হপ্রবসম্বেি, CEO ও কবমের্ার হ া্ র্াইে িম্বলর্, 

"ক্থর্ নিং এিিং থেঙ্গার হলক্ অঞ্চল উভেই উদ্ভািয়র্র সমাি নক্, এিিং এই সি নয়শষ থিথর্য়োগ এিিং 

সম্প্রসারণ প্রক্ল্প থর্উইেক্ন হস্টে এিিং মর্য়রা ক্াউথির প্রথত হক্াম্পাথর্র ঐথত াথসক্ 

প্রথতশ্রুথতয়ক্ প্রথতেথলত ক্য়র। ক্থর্ নিংয়ের ময়তা হক্াম্পাথর্ এই অঞ্চয়লর অ্টেক্স থশয়ল্পর 

সযমতা, হসইসায়ি হসথমক্ন্ডাক্টর উৎ্াদয়র্ হস্টয়ের হর্তৃত্ব স্পষ্টভায়ি হদখয়ত ্ায়র। এই 

শদ্ধিশালী সমন্বে এক্টে প্ররু্দ্ধিগত িাস্তুসিংিার্য়ক্ আয়রা হজারদার ক্রয়ে, র্া খুি দয ও 

প্রথতভািার্ ক্মীয়দর দ্বারা সমথি নত, র্া দী নয়মোদী অি ননর্থতক্ প্রিদৃ্ধি এিিং সুয়র্াগ ততথর 

ক্রয়ে।"  

  

বসম্বর্ের চাক শুমার িম্বলর্, "270টে র্তুর্, ভায়লা হিতয়র্র চাক্থর এিিং ক্থর্ নিং ক্তৃনক্ এক্টে 

ঐথত াথসক্ 139 থমথলের্ েলায়রর থিথর্য়োগ মর্য়রা ক্াউথিয়ক্ সু্ারচাজন ক্রয়ি, হলজার 



অ্টেয়ক্স অিযা ত থিশ্বিযা্ী অগ্রদতূ থ য়সয়ি থেঙ্গার হলক্সয়ক্ অথর্টষ্ঠত ক্রয়ি এিিং এক্টে 

হসথমক্ন্ডাক্টর উৎ্াদর্ হক্ন্দ্র থ য়সয়ি আ্য়স্টে থর্উ ইেয়ক্নর অিিার্য়ক্ আয়রা সুদৃঢ় ক্রয়ি৷ 

হরায়চস্টায়রর চাথলক্াশদ্ধি ক্মীিাথ র্ী ক্ায়রা হচয়ে ক্ম র্ে এিিং আয়মথরক্ার্ উৎ্াদয়র্র 

ভথিষযত গয়ড় তুলয়ত প্রস্তুত। আথম এই থিশাল থিথর্য়োয়গর জর্য ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েেয়ক্ 

সার্ুিাদ জার্াই র্া মর্য়রা ক্াউথি এিিং প্ররু্দ্ধি উৎ্াদয়র্ আয়মথরক্ার অি ননর্থতক্ ভথিষযতয়ক্ 

গথতশীল ক্রয়ত সা ার্য ক্রয়ি। হরায়চস্টার সয়ে াতীতভায়ি ইয়তাময়র্য অ্টেক্স থশয়ল্প থিশ্ব 

হর্তা এিিং এই র্তুর্ সম্প্রসারণ আয়রা হিথশ ক্ম নসিংিার্ ততথর ক্রয়ত, র্ুিরায়ের সাপ্লাই 

হচইর্য়ক্ আয়রা ভায়লাভায়ি সুরথযত ক্রার জর্য এিিং আগামী িেরগুয়লায়ত হদয়শর 

প্রথতয়র্াথগতামূলক্ সযমতা িাড়ায়র্ার জর্য থভথত্ত িা্র্ ক্রয়ি।"  

  

বসম্বর্ের কাবেনর্ বগবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "এই 139 থমথলের্ েলার থিথর্য়োগ মর্য়রা ক্াউথির 

জর্য এক্টে অসার্ারণ খির। ক্থর্ নিং এর ক্ার্ নক্রম সম্প্রসারণ শত শত ক্ম নসিংিার্ সটৃষ্ট ক্রয়ি 

এিিং থর্উ ইেয়ক্ন হসথমক্ন্ডাক্টর উৎ্াদর্য়ক্ শদ্ধিশালী ক্রয়ি ক্ারণ আন্তজনাথতক্ ্র্ নায়ে থচ্স 

থর্দারুণভায়ি প্রয়োজর্ীে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বিটেভ হজা হমাম্বরল িম্বলর্, "অ্টেক্স ও েয়োথর্ক্স থশল্প থিশ্বিযা্ী উদ্ভািয়র্ 

অগ্রদতূ থ য়সয়ি আমায়দর অঞ্চয়লর অিিার্ িজাে রাখার জর্য গুরুত্ব্ূণ ন। আথম কৃ্তজ্ঞ হর্ 

ক্থর্ নিং এই সম্প্রসারয়ণর জর্য মর্য়রা ক্াউথিয়ক্ হিয়ে থর্য়েয়ে র্া হক্িল আমায়দর ক্রমির্ নমার্ 

 াই-হেক্ অি নর্ীথতয়ক্ শদ্ধিশালীই ক্রয়ি র্া িরিং িার্ীেভায়ি শত শত ক্ম নসিংিার্ও ততথর 

ক্রয়ি। আথম গভর্ নর হ াক্য়লর হর্তৃয়ত্বর প্রশিংসা ক্থর এিিং ক্ম নসিংিার্ সটৃষ্ট, আমায়দর দয 

ক্মী িদৃ্ধি এিিং আমায়দর অঞ্চয়লর অি ননর্থতক্ প্রিদৃ্ধিয়ক্ শদ্ধিশালী ক্রার জর্য আমরা 

এক্সায়ি ক্াজ চাথলয়ে হর্য়ত আগ্র ী।"  

  

হেে বসম্বর্ের হজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "আথম হগেস শ য়র ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েেয়ক্ স্বাগত 

জার্ায়ত হ্য়র হরামাদ্ধঞ্চত। থিশ্বিযা্ী এক্টে উদ্ভাির্ী থর্য়োগক্তনা থ য়সয়ি, ক্থর্ নিং আমায়দর 

অঞ্চয়ল অি ননর্থতক্ প্রিদৃ্ধি উন্নত ক্রার ্াশা্াথশ হসথমক্ন্ডাক্টর থশয়ল্পর ক্রমির্ নমার্ চাথ দা 

্ূরয়ণর জর্য উ্র্ুি। অ্টেয়ক্স থিশ্বথিখযাত অগ্রদতূ থ য়সয়ি হগ্রোর রয়চস্টায়র আয়রা ভায়লা 

হিতয়র্র চাক্থর সমি নর্ ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্য়লর ক্ায়ে কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে  োবর ব্র্র্সর্ িম্বলর্, "আমায়দর অঞ্চয়লর প্রথত তায়দর প্রথতশ্রুথতর আথম 

ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েয়ের টেময়ক্ সার্ুিাদ জার্াই। হক্াম্পাথর্ ও গভর্ নয়রর আজয়ক্র হ াষণা 

প্রদশ নর্ ক্য়র হর্ হরায়চস্টার এলাক্ার এক্টে শদ্ধিশালী, তিথচত্রযমে, এিিং দয ক্মীিাথ র্ী রয়েয়ে 

এিিং এটে ভথিষযৎ ক্ম নসিংিায়র্র ময়তা অি ননর্থতক্ অিিায়র্ রয়েয়ে। আথম ক্থর্ নিং 

ইর্ক্য়্ নায়রয়েয়ের সম্প্রসারণ এিিং মর্য়রা ক্াউথির দুইটে ক্যাম্পায়স র্তুর্ চাক্থর সটৃষ্ট  ওোর 

অয়্যাে আথে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হজর্ লান্সম্বফােন িম্বলর্, "ক্থর্ নিং এর থিশ্বমায়র্র অযােভান্সে অ্টেক্স 

েযাথসথলটেগুয়লার ময়র্য এক্টের টিক্ার্া  য়ত হ্য়র আমরা গথি নত। ক্থর্ নিং এর হেোরয়্ােন 

অথেস গুরুত্ব্ূণ ন ক্াজ ক্য়র এিিং অ্টেয়ক্সর হযয়ত্র আমায়দর হর্তৃত্ব অিযা ত রাখার জর্য 

প্রয়োজর্ীে ক্মীিাথ র্ী ততথর ক্রয়ত উন্নত মায়র্র প্রথশযণ প্রদার্ ক্য়র। আমায়দর অঞ্চয়লর 



ক্মীয়দর অর্র্য দযতা এটেয়ক্ সম্প্রসাথরত ক্রার জর্য এক্টে আদশ ন ক্থমউথর্টেয়ত ্থরণত 

ক্য়রয়ে এিিং আথম কৃ্তজ্ঞ হর্ ক্থর্ নিং হসই দৃটষ্টভথঙ্গ হ্াষণ ক্য়র। হেোরয়্ায়েন এই র্তুর্ 

চাক্থরগুয়লা আমায়দর ক্থমউথর্টের প্রিদৃ্ধির জর্য থিস্তৃত সুয়র্াগ প্রদার্ ক্রয়ি!"  

  

অোম্বসেবল সদসে হেমন্ড বমকস িম্বলর্, "োউর্ অে হগেস এিিং রয়চস্টার থসটে উভয়ের 

হস্টে থরয়প্রয়জয়িটেভ থ য়সয়ি, আথম আমায়দর ক্থমউথর্টের সদসযয়দরয়ক্ অি ন্ ূণ ন থিথর্য়োগ 

প্রদায়র্র জর্য ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েয়ের প্রথত কৃ্তজ্ঞ। তায়দর সম্প্রসারণ অতযার্ুথর্ক্ উদ্ভাির্ 

এিিং হর্তৃত্ব উভয়েরই হক্ন্দ্র থ য়সয়ি আমায়দর হেক্সই উত্তরাথর্ক্ারয়ক্ ্ুর্ঃথর্দ্ধিত ক্য়র। 

আমায়দর থসটেয়ক্ ্ুর্রুজ্জীথিত ক্রার লয়যয ক্াজ ক্য়র র্াওোর এই সময়ে, আমায়দরয়ক্ 

অিশযই হগ্রোর রয়চস্টয়রর হলাক্জয়র্র জর্য ভায়লা হিতয়র্র ক্ম নসিংিার্ ও অি ন্ ূণ ন ক্যাথরোর 

প্রদার্ অিযা ত রাখয়ত  য়ি। আমায়দর আগামী প্রজয়ের িাথসোয়দর এিিং ্থরিারিয়ৃের প্রথত 

তায়দর অিযা ত প্রথতশ্রুথতর িথ ঃপ্রক্ায়শর জর্য আথম ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েেয়ক্ র্র্যিাদ 

জার্ায়ত চাই।"  

  

অোম্বসেবল সদসে সারা ক্লাকন িম্বলর্, "মর্য়রা ক্াউথির প্রথত ক্থর্ নিং এর প্রথতশ্রুথতর জর্য 

আথম তায়দরয়ক্ সার্ুিাদ জার্াই, র্া আমায়দর অঞ্চয়লর সযমতায়ক্ স্বীকৃ্থত হদে। ি ৃত্তর 

রয়চস্টার অঞ্চল আমায়দর ফ্ল্যাগথশ্ থিশ্বথিদযালে এিিং দয ক্মীিাথ র্ী ততথরয়ত আমায়দর 

থিথর্য়োয়গর সায়ি এই র্রয়র্র প্রিদৃ্ধিয়ক্ স ােতা ক্রার জর্য প্রস্তুত ক্রা  য়েয়ে। আমায়দর 

িার্ীে অি নর্ীথতর থিক্ায়শ আ্র্ার হর্তৃত্ব এিিং সমি নয়র্র জর্য গভর্ নর হ াক্ল এিিং এম্পাোর 

হস্টে হেয়ভল্য়মিয়ক্ র্র্যিাদ।"  

  

মর্ম্বরা কাউবির এদ্ধিবকউটেভ অোোম হিম্বলা িম্বলর্, "ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েে এক্টে 

আইক্থর্ক্ ক্য়্ নায়রশর্ র্ার অতযার্ুথর্ক্ উদ্ভাির্ ও হর্তৃয়ত্বর দী ন ইথত াস রয়েয়ে। ক্থর্ নিং 

স্পষ্টতই মর্য়রা ক্াউথিয়ত, এমর্ অঞ্চয়ল র্ায়ক্ সম্প্রথত আমায়দর হদয়শর উদ্ভাির্শীল 

অি নর্ীথত চাল ুক্রার জর্য সয়ি নাত্তম অিিার্ থ য়সয়ি র্ামক্রণ ক্রা  য়েয়ে, এর ক্ার্ নক্রম 

সম্প্রসারয়ণর সুথির্াগুয়লায়ক্ থচর্য়ত হ্য়রয়ে। আমায়দর অঞ্চয়লর 19টে স্বীকৃ্থতপ্রাি ক্য়লজ ও 

থিশ্বথিদযালে থর্দ্ধিত ক্য়র হর্ আমরা িতনমায়র্র  াই-হেক্ অ্টেক্স, েয়োথর্ক্স ও ইয়মদ্ধজিং 

িযিসায়ের চাথ দা ্ূরয়ণর জর্য প্রয়োজর্ীে সুদয ও প্রথতভািার্ ক্মী সরিরা  ক্থর। আমায়দর 

িার্ীে অি নর্ীথতয়ত তায়দর অিযা ত থিথর্য়োয়গর জর্য আথম ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েে, গভর্ নর 

ক্যাথি হ াক্ল এিিং এম্পাোর হস্টে হেয়ভল্য়মিয়ক্ র্র্যিাদ জার্াই।"  

  

হফয়ারম্ব্ােন বভম্বলম্বজর হময়র জুবল হোমারােনজ িম্বলর্, "হেোরয়্ােন থভয়লজ হরামাদ্ধঞ্চত 

হর্ ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েে এখায়র্ ক্ার্ নক্রম সম্প্রসারণ ক্রার জর্য হিয়ে থর্য়েয়ে। এই প্রক্ল্প 

আমায়দর ক্থমউথর্টের জর্য র্তুর্ চাক্থর এিিং সুয়র্াগ থর্য়ে আসয়ি এিিং থভয়লয়জর এক্টে 

থিয়শষ িায়র্ ্থরণত  ওোর লযযয়ক্ সমি নর্ ক্রয়ি র্া মার্ুষয়ক্ ক্াজ ক্রয়ত এিিং আসয়ত 

আকৃ্ষ্ট ক্য়র - হেোরয়্ােন অর্ দয রাইজ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে ইম্বলকটিক অোন্ড গোস এিিং হরাম্বচোর গোস অোন্ড ইম্বলকটিম্বকর 

হপ্রবসম্বেি ও CEO ্োটিবসয়া বর্লম্বসর্ িম্বলর্, "মর্য়রা ক্াউথিয়ত হক্াম্পাথর্র সম্প্রসারণ 

এিিং এটে এলাক্াে হর্ শত শত চাক্থর থর্য়ে এয়সয়ে তা সমি নর্ ক্য়র আমরা ক্থর্ নিং 



ইর্ক্রয়্ায়রয়েয়ের সায়ি আমায়দর দী নিােী অিংশীদাথরত্বয়ক্ আয়রা এথগয়ে থর্য়ে হর্য়ত 

উৎসা ী। আমরা থর্উইেক্ন জয়ুড় হর্সি ক্থমউথর্টেয়ক্ হসিা থদই তায়দর প্রথত আমরা 

গভীরভায়ি প্রথতশ্রুথতিি, এিিং এখায়র্ িসিাসক্ারী প্রথতভািার্, সুদয ক্মীিাথ র্ী এটেয়ক্ 

উদ্ভাির্ী হক্াম্পাথর্গুয়লার টিক্ার্া  ওোর জর্য এক্টে গুরুত্ব্ূণ ন িায়র্ ্থরণত ক্য়র৷ NYSEG 

ও RG&E এিিং আমায়দর অি ননর্থতক্ উন্নের্ দল এই র্রয়র্র উদ্ভাির্ এিিং সম্প্রসারয়ণ স ােতা 

ক্রার জর্য প্রস্তুত।"  

  

হেোর রম্বচোর হচোর অফ কমাম্বস নর হপ্রবসম্বেি ও CEO এিিং বফঙ্গার হলকস 

আঞ্চবলক অি ননর্বেক উন্নয়র্ কাউদ্ধন্সম্বলর (Finger Lakes Regional Economic 

Development Council) হকা-হচয়ার িি োবফ িম্বলর্, "ি ৃত্তর রয়চস্টার/থেঙ্গার হলক্স 

অঞ্চলয়ক্ অ্টেক্স, েয়োথর্ক্স ও ইয়মদ্ধজিং উদ্ভািয়র্র এক্টে আন্তজনাথতক্ হক্য়ন্দ্র ্থরণত 

ক্রয়ত অতুলর্ীে প্রথতভা, প্ররু্দ্ধি ও থরয়সাস ন এক্দ্ধত্রত  য়েয়ে - এিিং ক্থর্ নিং ইর্ক্য়্ নায়রয়েয়ের 

জর্য তায়দর অতযার্ুথর্ক্ ক্ার্ নক্রময়ক্ সম্প্রসারণ ক্রার জর্য এক্টে উ্র্ুি িার্৷ এই দইুটে 

হরামাঞ্চক্র প্রক্ল্পয়ক্ সেল ক্রয়ত সা ার্য ক্রার জর্য আমরা ক্থর্ নিং-এর হচোরমযার্ ও CEO 

ওয়েয়ন্ডল থ্. উইক্স, তার দল এিিং সরক্ায়র ও অি ননর্থতক্ উন্নেয়র্র হযয়ত্র আমায়দর 

অিংশীদারয়দর র্র্যিাদ জার্াই।"  

  

হেোর রম্বচোর এিাপ্রাইম্বজর হপ্রবসম্বেি ও CEO মোে  াল নিাে িম্বলর্, "হগ্রোর 

রয়চস্টার, NY অঞ্চয়ল ক্থর্ নিংয়ের সম্প্রসারয়ণর ক্ারণ  য়লা হসথমক্ন্ডাক্টর থশয়ল্প এই হক্াম্পাথর্র 

অ্টেক্যাল সথলউশয়র্র ক্রমির্ নমার্ চাথ দা। অ্টেয়ক্স থিশ্ব হর্তা থ য়সয়ি, রয়চস্টার, NY, 

ক্থর্ নিং এর িযিসাথেক্ প্রিদৃ্ধির ্থরক্ল্পর্ায়ক্ সমি নর্ ক্রার জর্য প্রয়োজর্ীে সুদয প্রথতভা 

খুাঁয়জ ্াওোর এিিং অ্টেক্যাল প্রথশযণ ক্ম নসূথচর জর্য উ্র্ুি িার্।"  

  

ক্থর্ নিং, ইর্ক্য়্ নায়রয়েে সম্পয়ক্ন আয়রা তয়িযর জর্য, থভদ্ধজে ক্রুর্: 

https://www.corning.com/worldwide/en.html.  

  

বফঙ্গার হলক ফরওয়ােন ত্বরাবিে করা  

আজয়ক্র হ াষণাটে "থেঙ্গার হলক্স েরওোেন" এর ্থর্রূক্, র্া শদ্ধিশালী অি ননর্থতক্ প্রিদৃ্ধি 

এিিং সম্প্রদায়ের উন্নেয়র্র জর্য এই অঞ্চয়লর িযা্ক্ ি্লুথপ্রি। আঞ্চথলক্ভায়ি ্থরক্থল্পত 

্থরক্ল্পর্াটে হোয়োথর্ক্স, কৃ্থষ এিিং খাদয উৎ্াদর্, এিিং উন্নত উত্্াদর্ স  মূল থশল্পগুথলয়ত 

থিথর্য়োয়গর উ্র দৃটষ্ট থর্িি ক্য়র। এখর্, অঞ্চলটে আ্য়স্টে ্ুর্জনাগরণ উয়দযায়গর মার্যয়ম 

500 থমথলের্ মাথক্নর্ েলায়রর রােীে থিথর্য়োয়গর সায়ি থেঙ্গার হলক্স েরওোেনয়ক্ ত্বরাথন্বত 

ক্রয়ে। হস্টয়ের 500 থমথলের্ মাথক্নর্ েলায়রর থিথর্য়োগ হিসরক্াথর িযিসগুথলয়ক্ 2.5 থিথলের্ 

মাথক্নর্ েলায়ররও হিথশ থিথর্য়োগ ক্রয়ত অর্ুপ্রাথণত ক্রয়ি - এিিং জমা হদওো অঞ্চয়লর 

্থরক্ল্পর্াটে 8,200-টে অিথর্ র্তুর্ চাক্থর প্রদার্ ক্রার আশা রায়খ। আয়রা তিয এখায়র্ ্ায়ির্৷  

  

এম্পায়ার হেে হেম্বভল্ম্বমি সম্পম্বকন  

এম্পাোর হস্টে হেয়ভল্য়মি (Empire State Development, ESD)  য়ে থর্উ ইেয়ক্নর প্রর্ার্ 

অি ননর্থতক্ উন্নের্ সিংিা (www.esd.ny.gov)৷ ESD এর থমশর্  য়ে এক্টে শদ্ধিশালী এিিং 

ক্রমির্ নমার্ অি নর্ীথত প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ম নসিংিার্ ও অি ননর্থতক্ সুয়র্াগ ততথর ক্রয়ত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.corning.com%2Fworldwide%2Fen.html.&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949375784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sX5ixBITfW7hulunPyRAiqgh9CGhCD0OjxsSuwvP2y4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffinger-lakes-forward-uri&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949375784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WxtE8Iz4N9xea6FSeDVmHjqUk8jY%2FCqvgsV5u6Vnjdo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949375784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kQWEdGizE8VZ4L4GqpdQeO0iEgjGgki4yNTt0%2FX9S1k%3D&reserved=0


উৎসাথ ত ক্রা, হস্টে ও এর থমউথর্থস্যাথলটেগুয়লার রাজস্ব িদৃ্ধি ক্রা, এিিং থিথতশীল ও 

তিথচত্রযমে িার্ীে অি নর্ীথত অজনর্ ক্রা। ঋণ, অর্ুদার্, েযাক্স হক্রথেে এিিং অর্যার্য র্রয়র্র 

অি ননর্থতক্ স ােতা িযি ায়রর মার্যয়ম থর্উ ইেক্ন হস্টয়ে ক্ম নসিংিার্ সটৃষ্ট শুরু ক্রা এিিং উন্নত 

ক্থমউথর্টেয়ক্ স ােতা ক্রার জর্য ESD িযদ্ধিগত িযিসাে থিথর্য়োগ িদৃ্ধি ক্রার প্রয়চষ্টা 

চালায়ে। এোড়াও ESD  য়লা আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নের্ ক্াউদ্ধন্সলগুয়লার এিিং হস্টয়ের 

আইক্থর্ক্ ্র্ নের্ ব্র্যান্ড "আই লাভ NY" ("I LOVE NY") এর থি্ণয়র্র তত্ত্বাির্ার্ক্ারী প্রর্ার্ 

প্রশাসথর্ক্ সিংিা। আঞ্চথলক্ ক্াউদ্ধন্সল এিিং এম্পাোর হস্টে হেয়ভল্য়মি সম্পয়ক্ন আয়রা 

তয়িযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্য়র www.regionalcouncils.ny.gov এিিং www.esd.ny.gov হদখুর্।  
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