
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা অংবেদাবরত্ব ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বলম্বেবি ফুে অোন্ড বরংক (LIDESTRI FOOD 

AND DRINK) এিং ক্রপ্স N.V.-র মম্বযে ইস্টমোর্ বিজম্বর্স পাম্বকন  (EASTMAN BUSINESS 

PARK, EBP)  
  

সংস্থাগুবল খািার জর্ে প্রস্তুত খাদে ততবর করম্বি র্তুর্ 65.000 িগন-ফুট স্থার্টিম্বত  

  

51.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলাম্বরর প্রকল্পটি 120টিরও ঘিবে র্তুর্ কাজ ততবর করম্বি; ঘিে বকেু কাজ 

পরূণ করম্বির্ যারা দাবরম্বযের দ্বারা প্রভাবিত  

  

কবমউবর্টিসমূহম্বক পরু্রুজ্জীবিত করার এিং অর্নর্ীবতম্বক েবিোলী করার লম্বযে ঘস্টম্বটর 

বিবর্ম্বয়াগ "বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়ােন  (Finger Lakes Forward) " এর সম্পরুম্বকর কাজ কম্বর  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা রমেস্টামর খাদ্য সংস্থা লিমেলি ফুে অ্যান্ড লরংক এবং ববিলিয়ামমর ক্রপ্স N.V.-র 

মমযয অ্ংলিদ্ালরমের কথা আি ব াষণা কমরমের্| বস্টমের সহায়তা সহ সফি সংস্থাগুলি এক র্তুর্ সংস্থা গমে 

তুিমব যা খাবার ির্য প্রস্তুত খাদ্য ততলর করমব একটি র্তুর্ 65,000 বগন-ফুমের স্থামর্ ইস্টমযার্ লবিমর্স পামকন | 
এই অ্ংিীদ্ালরমের ফমি 123 িমর্র পূণন সমময়র কমন সংস্থার্ সৃলি হমব আগামী পাাঁে বের যমর এবং 900 িমর্র 

োকলর বিায় রাখা যামব লিমেলির দ্টুি লফঙ্গার বিক অ্ঞ্চমি| র্তুর্ স্থামর্র লর্মনাণ োোও, এই 51.3 লমলিয়র্ 

মালকন র্ েিার প্রকল্পটির মমযয থাকমব উত্পাদ্র্ সালরর বযাগদ্ার্, একটি বরমির এক্সমের্ির্ এবং ইউটিলিটির 

আপমেে|  

  

"উদ্ভাবর্ী প্রকমল্প লবলর্ময়াগ কমর এবং অ্ংিীদ্ালরমের মাযযমম আমরা মূি লিল্পগুলি বৃলি করলে বস্টে িমুে এবং 
আমরা কমন সংস্থার্ সৃলি করলে লর্উ ইয়কন বাসীমদ্র ির্য", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ অ্ংলিদ্ালরে এই 
অ্ঞ্চমির দ্দু্ন ান্ত কৃলষ সম্পদ্মক দ্লৃিমগাের করমত থাকমব এবং আঞ্চলিকভামব ততলর লফঙ্গার বিক্স ফমরায়ােন  
প্ল্যামর্র (Finger Lakes Forward plan) প্রমেিার উপর লভলি কমর সম্প্রদ্ায়গুলিমক পুর্রুজ্জীলবত করমত 

এবং সমূ্পণন অ্ঞ্চি িমুে অ্থননর্লতক বৃলি উত্পাদ্র্ করার কাি োলিময় যামব|"  

  

"এই প্রকল্পটি লিমেলির লর্মনাণ কাি উমেখমযাগযভামব প্রসালরত করমব রমেস্টামর ববমে ওঠা ইস্টমযার্ লবিমর্স 

পামকন ", িম্বলর্ ঘলফ্টর্ান্ট গভর্নর কোবর্ হচুল, বযবর্ প্রকল্পটির কর্া ঘ াষণা কম্বরর্ রম্বচস্টাম্বর ঘস্টম্বটর 

িাম্বজট উপস্থাপর্ায়| "বস্টমের সাহাযয সহ, র্তুর্ স্থার্টি খাদ্য এবং কৃলষ লিল্পমক আমরা বৃলি করমব এবং 
র্তুর্ কাি সৃলি করমব এই অ্ঞ্চমি| রামের লবলর্ময়াগগুলির মমযয সরকারী ও বযলিগত সংস্থার লবলর্ময়াগগুলির 

মমযয এই িীষনস্থার্ীয় লবলর্ময়াগটি লর্লিত কমর বয লফঙ্গার বিকমসর কৃলষ লিমল্প অ্েণী থাকা বযর্ অ্লবরত 

থামক|"  

  



 

 

4 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার অ্বলয এই প্রকমল্পর ির্য উপিব্ধ করা হমে লফঙ্গার বিক্স ফমরায়ােন  আপমস্টে 

লরভাইোিাইমিির্ ইলর্লিয়াটিমভর (Upstate Revitalization Initiative, URI) মাযযমম| আমরা 4 লমলিয়র্ 

মালকন র্ েিারও হয়ত প্রদ্ার্ করা  হমত পামর এমক্সিলসওর েযাক্স বক্রলেে (Excelsior Tax Credit 

Program) বপ্রাোমমর মাযযমম কাি সৃলির অ্ঙ্গীকামরর লবলর্মময়| URI কযালপোি অ্র্ুদ্ার্ অ্র্ুযায়ী বমাে 4 

লমলিয়র্ মালকন র্ েিার অ্র্দু্ামর্র মমযয 1 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার অ্ঞ্চমির দ্ালরদ্র লবমরাযী প্রমেিার সামথ িলেত 

থাকমব| সংস্থাটিমক 33 ির্ মার্ুষমক োকলর লদ্মত হমব যারা তামদ্র বযাগযতার লর্ণনায়ক পূরণ করমবর্ 

রমেস্টার-মর্মরা দ্ালরদ্র লবমরাযী কমমনামদ্যামগর (Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative) ির্য|  
  

লিমেলি ফুে অ্যান্ড লরংক পাস্তা, সস, লেপস, এবং সািসা প্রস্তুত কমর| সংস্থাটি বযলিগত বিমবি পলরমষবা 
প্রদ্ার্ও কমর সস, লেপস, বতি এবং লভলর্গার, লিলরে এবং তিব পমণযর ির্য| সংস্থাটি আসমি ততলর হয় 1975 

সামি কযালিসামর্া ফুেস ইর্ক (Cantisano Foods, Inc) লহমসমব| সংস্থাটির র্াম পলরবতন র্ করা হয় 2003 

সামি যখর্ বসটি লিমেলি পলরবার লকমর্ বর্য়| সংস্থাটির দ্টুি লর্মনাণ স্থার্ আমে মর্মরা কাউলিমত (বফয়ারমপােন  
এবং লেস-EBP)| লিমেলি সম্পমকন  আরও তথয এখামর্ উপিব্ধ।  

  

ক্রপস N.V. ইওমরামপ লহমালয়ত খাবার লর্মনাণ এবং লবতরণ কমর| এটি একক ফি, লমশ্র ফি, লপউলর, সু্মলদ্, 

ববকালর, এবং ফমির বুমফ; এবং িাি, হিুদ্, সাইট্রাস, তবমদ্লিক, িঙ্গমির, তিব ফি ইতযালদ্ প্রদ্ার্ কমর| এোো 
সংস্থাটি সরবরাহ কমর একক এবং লসি সবলি, োকা বতমি ততলর সবলি, লেি করা সবলি, এবং তিব পণয| 
সংস্থাটি 1948 সামি ববিলিয়ামম প্রলতলিত হয়| সংস্থাটির বকাস্টা লরকামত ও লেলিমতও বফলসলিটি আমে| ক্রপস 

N.V. সম্বমে আমরা তথয এখামর্ উপিব্ধ।  

  

এম্পায়ার ঘস্টট ঘেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বেন্ট, প্রযার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওয়ােন  ঘযমবি িম্বলর্, "ইস্টমযার্ লবিমর্স পাকন  পুর্রুজ্জীলবত কমর তুিমে 

লিমেলি এবং ক্রপস N.V. এবং তামদ্র অ্ংলিদ্ালরে প্রমার্ কমর সফি সংস্থাগুলি লফঙ্গার বিক্স অ্ঞ্চমি থাকা 
এবং ববমে ওঠার সুলবযাগুলি ববামের্|"  

  

জর্ বস. বলম্বেবি, ঘকা-ঘপ্রবসম্বেন্ট, বলম্বেবি ফুে অোন্ড বরংক িম্বলর্, "আমামদ্র ইউমরাপীয় 

অ্ংিীদ্ারমদ্র বথমক একেিা উদ্ভাবর্িীি পণয লর্ময় আসলে বমি আমরা উমিলিত যা শুযু পলরবারগুলির ির্য 
কমন সংস্থার্ই প্রদ্ার্ করমব র্া, বরং এক উদ্ভাবর্ী, ির্লপ্রয় স্বাস্থযকর লবকল্প প্রদ্ার্ করমব পলরবারগুলিমক|"  

  

বফঙ্গার ঘলকস আঞ্চবলক অর্ননর্বতক বিকাে পবরষম্বদর (Finger Lakes Regional Economic 

Development Council) মর্ম্বরা কাউবন্ট কবমউবর্টি কম্বলম্বজর সহ-সভাপবত (Monroe 

Community College) ঘপ্রবসম্বেন্ট অোর্ ঘক্রস এিং িৃহত্তর ঘরাম্বচস্টার ঘচোর অি কমাম্বসনর 

(Greater Rochester Chamber of Commerce) ঘপ্রবসম্বেন্ট ও বসইও িি োবফ িম্বলম্বের্, 

"ইস্টমযার্ লবিমর্স পাকন মক পুর্রুজ্জীলবত করা এবং লিমেলি ও ক্রপস N.V.-র মত প্রলতলিত সংস্থাগুলিমক 

সাহাযয করা লফঙ্গার বিক্স লরলিওর্াি কাউলিি (Finger Lakes Regional Economic Development 

Council) এবং অ্ঞ্চমির লফঙ্গার বিক্স ফমরায়ােন  ইলর্লিময়টিমভর (Finger Lakes Forward Initiative) সব 

বেময় িরুলর কাি| এই সকি প্রমেিার দ্বরা আমরা অ্ঞ্চিটিমক সঠিক পমথ োলিত করলে, সংস্থাগুলিমক 

আত্মলবশ্বাস এবং সহায়তা প্রদ্ার্ কমর, যা তামদ্র ববমে উঠমত এবং বলৃি বপমত প্রময়াির্, অ্থনর্ীলত সংক্রান্ত 

সুমযাগ সৃলি কমর আসন্ন বেরগুলিমত|"  

  

https://protect2.fireeye.com/url?k=55315f8c-0912b857-5533a6b9-0cc47aa8c6e0-fc127c4efc819ac6&u=http://www.lidestrifoodanddrink.com/
https://protect2.fireeye.com/url?k=7bf9ce0a-27da29d1-7bfb373f-0cc47aa8c6e0-31a1ac2d560a54e2&u=http://www.fruitbycrops.be/en/frozen-fruit-supplier.htm


 

 

ঘস্টট ঘসম্বর্টর ঘজা ঘরািাচ িম্বলম্বের্, "ইস্টমযার্ লবিমর্স পামকন র রূপান্তরমণর ির্য লিমেলি ফুে অ্যান্ড 

লরংক একটি অ্র্ু েমকর কাি কমরমে এবং আমামদ্র অ্ঞ্চমির সব বেময় দ্রুত ববমে ওঠা লর্ময়াগকতন া হময় 

উমঠমে| এই উমিির্াময় অ্ংলিদ্ালরে আমরা ববলি কাি লর্ময় আসমব পুর্রুজ্জীলবত ইস্টমযার্ লবিমর্স পামকন র 

ির্য| লফঙ্গার বিক্স লরলিওর্াি কাউলিমির (Finger Lakes Regional Economic Development 

Council) সদ্সয লহমসমব এই প্রকমল্প বস্টমের লবলর্ময়াগ এবং উমেখমযাগয েযাক্স েিার আমামদ্র সমামি লফমর 

আসমে বদ্মখ আলম গলবনত|"  

  

অোম্বসেবল সদসে হোবর ব্রর্সর্ িম্বলম্বের্, "আলম ির্ লস. লিমেলি এবং লিমেলি ফুে অ্যান্ড লরংক এবং 
ববিলিয়ামমর ক্রপস N.V.-র তালরফ কলর আমামদ্র অ্ঞ্চমির প্রলত তামদ্র অ্ঙ্গীকারবিতার ির্য| বকাম্পালর্ 

এবং গভর্নর কুওমমার আিমকর ব াষণা বদ্খায় বয বরামেস্টার এিাকার একটি িলিিািী, তবলেত্র্যময়, এবং দ্ক্ষ 

কমীবালহর্ী রময়মে এবং ভলবষযৎ কমনসংস্থার্ ততলর করার বক্ষমত্র্ অ্থননর্লতক অ্বস্থামর্ আমে। আলম লিমেলির 

বৃলি এবং তামদ্র প্রসালরত রমেস্টামরর কযাম্পামস আমরা র্তুর্ কমনসংস্থামর্র বযবস্থা বদ্খার ির্য উদ্েীব|"  

  

মর্ম্বরা কাউবন্ট এবিবকউটিভ ঘচবরল বেম্বর্ালম্বফা িম্বলম্বের্, "বহু দ্িক যমর লিমেলি ফুেস ভামিা 
মামর্র খাদ্য পণয ততলর করমে ঠিক এখামর্, মর্মরা কাউলিমত যা পাওয়া বযমত পামর আমামদ্র বহু রান্না মরর 

কাবামেন | লিমেলি এই র্তুর্ অ্ংলিদ্ালরমে প্রসালরত হময় আমরা র্তুর্ কমনসংস্থামর্র বযবস্থা করার সময় মর্মরা 
কাউলি সহায়ক অ্ংিীদ্ামরর কাি করমত বপমর বরামালঞ্চত| আলম লিমেলিমক যর্যবাদ্ িার্ামত োই তামদ্র 

অ্লবরত অ্ঙ্গীকারবিতার সামথ এখামর্ তামদ্র বযবসা বাোমর্ার ির্য এবং স্থার্ীয় বাসীন্দামদ্র িময় িময় 

োকলর প্রদ্ার্ করার ির্য|"  
  

িৃহত্তর ঘরাম্বচস্টার এন্টারপ্রাইজ এর ঘপ্রবসম্বেন্ট এিং বসইও মোট হালনিাট িম্বলম্বের্, "লিমেলে ফুেস 

একটি দ্ক্ষ কমনপ্রবাহ এবং সমূ্পণনরূমপ সমলিত খাদ্য উৎপাদ্র্ সরবরাহ িৃঙ্খিা সহ তামদ্র দ্রুত বযবসা 
সম্প্রসারণ পলরকল্পর্াগুলিমক সমথনর্ করার ির্য রমেস্টার, NYবত উপিব্ধ মূিযবার্ সম্পদ্গুলিমক স্বীকৃলত বদ্য়। 

উপরন্তু, ইস্টমযার্ লবিমর্স পামকন  উপিব্ধ সাশ্রয়ী মূমিযর ইউটিলিটি এবং পলরকাঠামমা এটিমক তামদ্র বযবসালয়ক 

সম্প্রসারমণর বক্ষমত্র্ একটি বুলিমার্ পেন্দ কমর তুমিমে।"  

  

ইস্টমোর্ বিজম্বর্স পাম্বকন র ঘপ্রবসম্বেন্ট এিং ইস্টমোর্ ঘকাোক সংস্থার (Eastman Kodak 

Company) বচফ ফায়র্াবিয়াল অবফসার ঘেবভে িুলউইম্বেল িম্বলর্,"ইস্টমযার্ লবিমর্স পামকন র 

র্তুর্ বসবাসকারীরা পামকন র বৃলির প্রলত অ্বদ্ার্ রাখা অ্লবরত বরমখমে| পামকন  প্রায় 110টি সংস্থা কাি কমর 

যার ফমি র্তুর্ বযবহারকারীরা এক র্তুর্ গলতিীিতা িাভ কমর, আমরা 2019 সামি আমরা লকেু লর্ময় আসার 

বেিা করলে| ইস্টমযার্ লবিমর্স পামকন র সংস্থার্গুলি খাদ্য ও পার্ীয় প্রলক্রয়াকরমণর ির্য, বাময়াফামনা এবং  
বরাি-েু-বরাি লর্মনামর্র বক্ষমত্র্ খুবই উপযুি|"  

  

এই প্রকল্পটি রমেস্টামর ইস্টমযার্ লবিমর্স পামকন র অ্লবরত সাফমিযর উপর লভলি কমর গমে উমঠমে| ইস্টমযার্ 

লবিমর্স পাকন , বযখামর্ বকাোক এক িতাব্দীরও ববলি সময় আমগ ফমোোলফক লফল্ম এবং কাগি উৎপাদ্র্ 

শুরু কমরলেি, এই অ্ঞ্চমির পুর্র্নবীকরমণ সাহামযযর ির্য পুর্রুজ্জীলবত করা হময়মে। আিমক, কযাম্পাসটি প্রায় 

110টি সংস্থামক সহায়তা প্রদ্ার্ কমর, 6,000 এরও ববলি মার্ুষমক লর্ময়াগ কমর| লিমেলি ফুে অ্যান্ড লরংক 

োোও, অ্র্যার্য বযবসা বযমর্ ON বসলমকন্ডাক্টর (ON Semiconductor), AIM ফমোলর্ক্স (AIM 

Photonics), বকাোক, েুপি (DuPont), সাইর্এ বকলমলি (SiGNa Chemistry), হযালরস (Harris), 

বকয়ারলিম (Carestream), কিালম্বয়া বকয়ার (Columbia Care), অ্থন লিলর্কাি োয়াগমর্ালসস (Ortho 



 

 

Clinical Diagnostics), িাভ লবেস (Love Beets) এবং অ্যামকাময়স্ট বেমভিপমমি (Acquest 

Development) ইস্টমযার্ পামকন  অ্বলস্থত|  

  

বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়ােন ম্বক ত্বরাবিত করা  
আিমকর ব াষণা "লফঙ্গার বিকস ফমরায়ােন " এর সমূ্পরক, এই এিাকায় বযাপক অ্থননর্লতক এবং সামালিক 

উন্নয়মর্র একটি সমূ্পণন ব্লুলপ্রি। 2012 সাি বথমক বস্টে ইলতমমযয পলরকল্পর্াটির বুলর্য়াদ্ লহমসমব এই অ্ঞ্চমি 

বফামোলর্কস, কৃলষ ও খাদ্য উৎপাদ্র্, এবং অ্েসর উৎপাদ্র্ সহ মুখয লিল্পগুলিমত লবলর্ময়াগ করার মাযযমম 5.2 

লবলিয়র্ মালকন র্ েিামরর ববলি লবলর্ময়াগ কমরমে। বতন মামর্, মহা মন্দার (Great Recession) পর বথমক 

ববকারে সবমেময় কম হময়মে; বযলিগত এবং কমপনামরে আয়কর কমমমে এবং বযবসা প্রলতিার্গুলি উন্নলত ও 

লবলর্ময়াগ করার ির্য বরামেস্টার, বাোলভয়া এবং কার্ার্োইগুয়ার মমতা িায়গা ববমে লর্মে।  

  

এখর্, এই অ্ঞ্চিটি লেমসম্বর 2015 বত গভর্নর কুওমমা দ্বারা ব ালষত আপমস্টে লরভাইোিাইমিির্ 

ইলর্লিময়টিমভর মাযযমম 500 লমলিয়র্ মালকন র্ েিামরর বস্টে লবলর্ময়ামগর মাযযমম লফঙ্গার বিকস ফমরায়ােন মক 

েরালিত করমে। বস্টমের এই 500 লমলিয়র্ মালকন র্ েিামরর লবলর্ময়াগ 2.5 লবলিয়র্ মালকন র্ েিামররও ববলি 

লবলর্ময়াগ করার ির্য বযলিগত বযবসায়ীমদ্র উদ্দীপর্া বদ্মব - এবং এিাকার িমাকৃত পলরকল্পর্া অ্র্ুযায়ী 
আিা করা হমে বয 8,200 এরও র্তুর্ ববলি কমনসংস্থার্ ততলর হমব। আরও তথয এখামর্ রময়মে।  

  
###  

  

 
অ্লতলরি তথয বপমত বদ্খুর্ www.governor.ny.gov 

লর্উ ইয়কন  বস্টে | এলক্সলকউটিভ বেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=0e6f4523-524ca2f8-0e6dbc16-0cc47aa8c6e0-9ce85de548c4252b&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES614BFDC1FB857AF28525839100621630000000000000000000000000000000000

