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গভর্নর কওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে সুবমম্ব াম্বমা রািার মাবকন র্ েুক্তরাষ্ট্র  াউর্ অফ ঘ ার্াওয়ান্ডা 
প্লাম্বের উত্পাদর্ ক্ষমতা িাডাম্বর্ার জর্ে 122 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ করম্বি  

  
 ায়ার বর্মনাতা 30 টি র্তুর্ চাকবর েুক্ত করম্বির্ এিং  

পবিম বর্উ ইয়কন  ঘফবসবলটির আউ প ু প্রায় বিগুণ করম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে সুমমম ামমা রাবার মামকন র্ েুক্তরাষ্ট্র 
(Sumitomo Rubber USA, SRUSA) তার  াউর্ অ্ফ ঘ ার্াওযান্ডা প্লান্ট-এ 122 মমমেযর্ 
মামকন র্ ডোমরর মবমর্মযাগ করমব, োর ফমে 30টি র্তুর্ চাকমর ততমর হমব। সুমমম ামমা রাবার 
মামকন র্ েকু্তরাষ্ট্র দ্বারা করা এই মূেধর্ মবমর্মযামগ উত্পাদর্ এবং অ্র্যার্য সরঞ্জামমর একটি বড় 
প্রমতস্থাপর্ এবং আপমেড অ্ন্তভুন ক্ত করা হমব। প্লান্টটি বতন মামর্ গামড়, ঘমা রসাইমকে, ট্রাক এবং 
বামসর জর্য প্রমতমদর্ প্রায 9,000  াযার ততমর কমর এবং মবমর্মযাগটি উত্পাদর্মক প্রায মদ্বগুণ 
কমর তুেমব, 17,500  াযার প্রমতমদর্ পেনন্ত। 2022 সামে এই ঘফমসমেটিটি 100 বছমরর হমব, এবং 
এই আধুমর্কীকরণ পমিম মর্উ ইযমকন র  াযার মর্মনাতার দী নমমযাদী অ্র্ননর্মতক ভমবষযতমক আরও 
 ণীভূত করমব।  
  
"সুমমম ামমা রাবার প্লামন্ট বহু-মমমেযর্-ডোমরর মবমর্মযাগটি এই মহামারী ঘর্মক প্রতযাবতন মর্র জর্য 
পমিম মর্উ ইযমকন র অ্র্নর্ীমতর প্রমতশ্রুমতর প্রমত আস্থার আরও একটি দঢ়ৃ সংমকত," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "মর্উ ইযমকন র মর্মনাতামদর ভমবষযমতর সাফেয তামদর কম ার পমরশ্রমী কমনচারীমদর 
উপর এবং বাজামরর বমধনত চামহদার প্রমতমিযামত উত্পাদর্ সবনামধকীকরমণর তামদর দক্ষতার উপর 
মর্ভন রশীে। এই অ্ঞ্চমে সাফমেযর দী ন ইমতহাস রমযমছ এমর্ একটি প্লামন্টর বৃমি এবং 
আধুমর্কীকরমণর জর্য এই সুমোগ ততমর করার জর্য আমম সুমমম ামমামক অ্মভর্ন্দর্ জার্াই।"  
  
"সুমমম ামমা রাবামরর এর ঘ ার্াওযান্ডা প্লান্টটিমত মবমর্মযাগ মর্উ ইযমকন র অ্র্ননর্মতক উন্নযর্ উমদযাগ 
এবং পমিম মর্উ ইযমকন র প্রমত মর্মনাতার দী নমমযাদী প্রমতশ্রুমত মহমসমব প্রমামণত," ঘলফম্ব র্োে 
গভর্নর কোবি ঘ াচুল িম্বলর্। "এই মবমর্মযামগর মমধয প্রায শতাব্দী-পুমরামর্া ঘফমসমেটিটিমত 
উত্পাদর্ সরঞ্জামমর বৃহত্তর আপমেড এবং আধুমর্কীকরণ অ্ন্তভুন ক্ত র্াকমব, এমর্ একই সামর্ 
বতন মামর্ মর্েুক্তমদর দী নমমযাদী ভমবষযত রক্ষা করা হমব এবং 30টি র্তুর্ ভাে ঘবতমর্র চাকমর 
ততমর করা হমব।"  
  



এম্পাযার ঘে  ঘডমভেপমমন্ট (Empire State Development, ESD) র্তুর্ মমমসং,  াযার মবমডং, 
মকউমরং ঘপ্রসগুমে এবং অ্মতমরক্ত অ্তযাধুমর্ক সরঞ্জাম ঘকর্ার ঘক্ষমে SRUSA-ঘক চাকমর সমৃির 
প্রমতশ্রুমতর মবমর্মময এমসেমসযর জবস  যাস ঘিমড  ঘপ্রাোম (Excelsior Jobs Tax Credit 
Program)-এর মাধযমম 3.3 মমমেযর্ মামকন র্ ডোর প্রদার্ কমর সহাযতা করমছ। SRUSA পমিম 
মর্উ ইযমকন র বৃহত্তম উত্পাদর্ মর্মযাগকতন ামদর একজর্, োমদর প্রমত বছর গমড় বামষনক ঘবতর্ শুরু 
হয 50,000 মামকন র্ ডোর ঘর্মক। এটি 2023 সামের মডমসম্বর মামসর মমধয র্তুর্ সরঞ্জামগুমের 
ইর্েমেশর্ সম্পন্ন করার প্রতযাশা কমর।  
  
এম্পায়ার ঘে  ঘডম্বভলপম্বমম্বের ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং ঘপ্রবসম্বডে ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনা ী 
কমনকতন া এবরক ঘজ. গা ন লার িম্বলর্, "সুমমম ামমা রাবামরর 122 মমমেযর্ মামকন র্ ডোমরর 
মবমর্মযাগটি ঘ ার্াওযান্ডা  াযার প্লামন্টর উত্পাদর্ প্রায মদ্বগুণ করমব এবং প্রায শতাব্দী-পুরামর্া এই 
সাই টিমক প্রমতমোমগতামূেক মহমসমব বজায রাখমব। পমিম মর্উ ইযমকন র মর্মনাতারা ঘেভামব বাড়মছ, 
উত্পাদর্শীেতা বাড়ামে এবং ভমবষযমতর চাকমরমত মবমর্মযাগ করমছ, তার মবমভন্ন উপাযগুমের মমধয 
পুরামর্া ঘফমসমেটিগুমের আধুমর্কীকরণ অ্র্যতম।"  
  
সুবমম্ব াম্বমা রািার মাবকন র্ েুক্তরাষ্ট্র সভাপবত এিং প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া, ইয়াসু াকা বল 
িম্বলর্, "সুমমম ামমা রাবার ঘ ার্াওযান্ডায এই ঘফমসমেটিমত এক দী ন ইমতহাস উপমভাগ 
কমরমছ। আমামদর োহকরা আমামদর উত্সগীকৃত এবং ঘমধাবী কমনচারীমদর দ্বারা এই ঘফমসমেটিমত 
ততমর পণযগুমেমক মূেয ঘদয। ঘ ামর্াওযান্ডা এবং পমিম মর্উ ইযমকন  আমামদর স্থার্ীয সরকারগুমের 
অ্সাধারণ সমর্নর্ এবং এম্পাযার ঘে  ঘডমভেপমমন্ট ইর্মসমন্টমভর মাধযমম গভর্নর এবং মর্উ ইযকন  
রামজযর প্রমতশ্রুমতর এই দঢ়ৃ সংমকমতর সামর্, আমরা এই সম্প্রদামযর এক শমক্তশােী মর্মযাগকতন া এবং 
দদুন ান্ত কমপনামর  র্াগমরক মহমসমব র্াকামত উদেীব।"  
  
মর্উ ইযমকন , ঘ ার্াওযান্ডায র্াযাো র্দীর তীমর অ্বমস্থত, SRUSA-এর মবশাে 2 মমমেযর্ বগনফু  
উত্পাদর্ ঘফমসমেটিটির পমিম মর্উ ইযমকন  একটি দী ন এবং গমবনত ইমতহাস রমযমছ, 1920 সামে 
েুমগাপমোগী মিযাকোপ ঘর্মক শুরু কমর। এর প্রার্মমক বযবসা হে োেী োর্বাহর্, বামণমজযক 
ট্রাক, বাস এবং ঘমা রসাইমকমের বাজামরর জর্য  াযার উৎ্পাদর্। এই মবসৃ্তত কমমপ্লমস SRUSA-
এর মামকন র্ েুক্তরামষ্ট্রর সদর দপ্তমরর 130 একর জমমমত উত্পাদর্, ওমযরহাউজ এবং সংমিি অ্মফস 
স্থার্ অ্ন্তভুন ক্ত রমযমছ। এটি েুক্তরামষ্ট্র SRUSA-এর একমাে  াযার ঘফমসমেটি এবং এই ঘফমসমেটিমত 
ততমর করা  াযারগুমে উত্তর আমমমরকা জমুড় মবমি করা হয। SRUSA সম্পমকন ত আরও তমর্যর 
জর্য অ্র্ুেহ কমর sumitomorubber-usa.com ঘদখরু্।  
  
বসম্বর্ র োর্ রায়ার্ িম্বলর্, "সুমমম ামমা রাবার দী নকাে ধমর পমিম মর্উ ইযমকন র অ্র্নর্ীমতর 
একজর্ শীষনস্থার্ীয মর্মযাগকারী এবং চােক মহমসমব রমযমছ এবং এই উমেখমোগয মবমর্মযাগ আগত 
বহু বছমরর জর্য ঘ ার্াওযান্ডায তামদর উপমস্থমত আরও দঢ়ৃ করমব। আজ েখর্ আমরা আমামদর 
অ্র্নর্ীমত পরু্মর্নমনামণর জর্য কাজ করমছ, সুমমম ামমা রাবামরর মমতা ভাে-ঘবতমর্র উত্পাদর্ 
কাজগুমে আমামদর পুর্রুিারমক উত্সামহত করমব। এই সম্প্রসারণ এবং অ্বযাহত প্রমতশ্রুমত আমামদর 
শ্রমশমক্ত এবং আমামদর আঞ্চমেক অ্র্নর্ীমতমক অ্েসর করমব।"  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4082f54c-1f19cc2e-40800c79-000babd9069e-b1f7cd3f44f490b4&q=1&e=117a416d-fa1f-416e-b398-ba0dae05b0ff&u=https%3A%2F%2Fsumitomorubber-usa.com%2F


  
অোম্বসেবলমোর্ উইবলয়াম কর্রাড িম্বলর্, "ঘ ার্াওযান্ডায  াউমর্ এই মবমর্মযাগ বযবসামযর পমক্ষ 
ভাে, এবং আমার ঘজোর বামসন্দামদর পমক্ষ এটি ভাে। সমুমম ামমা রাবার র্াযাো র্দীর তীমর এক 
গুরুত্বপূণন প্রমতমবশী, ো বেবার্ সমুবধামদর সামর্ ভাে ঘবতমর্র চাকমর প্রদার্ কমর। আমম মবকাশ ও 
বৃমির প্রমচিার জর্য সমুমম ামমার প্রশংসা কমর, এবং এর প্রাপয কমনচারীমদর ভাে েত্ন ঘর্ওযার জর্য 
আমম এর পমরচােকমদর ধর্যবাদ জার্াই। আমম সুমমম ামমা রাবামরর অ্বযাহত সাফমেযর কামর্ায 
সম্প্রদামযর সামর্ ঘোগদার্ কমর।"  
  
কাউবে বর্িনা ী মাকন  বস. ঘপালর্কারজ িম্বলর্, "সুমমম ামমার এই গুরুত্বপূণন 122 মমমেযর্ মামকন র্ 
ডোমরর মবমর্মযাগ এমর কাউমন্টর জর্য সুসংবাদ, ো মেশটি র্তুর্ চাকমর মর্ময আমস এবং 
ঘ ার্াওযান্ডা ঘফমসমেটির উত্পাদর্ বযাপকভামব প্রসামরত কমর। এখামর্ ততমর  াযারগুমে উত্তর 
আমমমরকা জমুড় ভ্রমণ কমর, এবং সুমমম ামমার ঘফমসমেটিটি েখর্ তার 100তম বামষনকীর কাছাকামছ 
ঘপ ৌঁমছমছ, এই আধুমর্কীকরণ তামদর পরবতী শতাব্দীর জর্য চেমার্ রাখমব।"  
  
ঘ ার্াওয়াম্বন্ডা  াউম্বর্র তত্ত্বািধায়ক ঘজাম্বসফ এবমঙ্গার িম্বলম্বের্, "আমম সুমমম ামমা রাবার মামকন র্ 
েুক্তরাষ্ট্রমক তামদর ঘ ামর্াওযান্ডা প্লামন্ট তামদর আস্থা ও মবমর্মযামগর জর্য ধর্যবাদ জার্ামত চাই। 
100 বছমররও ঘবমশ সময ধমর সুমমম ামমা, পূমবনর গুডইযার ডার্েপ, তামদর কমনচারীমদর প্রমত এবং 
তামদর বযবসা বাড়ামর্ার পমক্ষ ঘ ার্াওযান্ডা এবং মর্উ ইযকন  রাজয সঠিক জাযগা ঘসই মবশ্বাস 
ঘরমখমছ, এবং আমরা এটি সফে করার জর্য তামদর সামর্ অ্ংশীদামর করার অ্মপক্ষায রমযমছ।"  
  
এম্পায়ার ঘে  ঘডম্বভলপম্বমে (Empire State Development) সমম্বে 
এম্পাযার ঘে  ঘডমভেপমমন্ট হমে মর্উ ইযমকন র প্রধার্ অ্র্ননর্মতক ঘডমভেপমমন্ট এমজমি। ESD এর 
মমশর্ হমে একটি উন্নত এবং িমবধনমার্ অ্র্নর্ীমত প্রমতষ্ঠা করা, র্তুর্ কমনসংস্থার্ এবং অ্র্ননর্মতক 
সুমোমগর ততমরকরণ উৎসামহত করা, ঘে  এবং তার মমউমর্মসপযামেটিস রাজস্ব বৃমি করা এবং 
মস্থমতশীে ও তবমচেযময স্থার্ীয অ্র্নর্ীমত অ্জন র্ করা। ঋণ, অ্র্ুদার্,  যাস ঘিমড  এবং অ্র্যার্য 
ধরমর্র অ্র্ননর্মতক সহাযতা বযবহামরর মাধযমম মর্উ ইযকন  ঘেম  কমনসংস্থার্ সৃমি শুরু করা এবং 
উন্নত কমমউমর্টিমক সহাযতা করার জর্য ESD বযমক্তগত বযবসায মবমর্মযাগ বৃমি করার প্রমচিা 
চাোমে। এছাড়াও গভর্নর কুওমমার মরমজওর্াে ইমকামর্ামমক ঘডমভেপমমন্ট কাউমিেস (Regional 
Economic Development Councils) এবং "আমম মর্উ ইযকন মক ভামোবামসর (I LOVE NY)," 
মামকন টিং তত্ত্বাবধার্ করার প্রার্মমক প্রশাসমর্ক এমজমি হমে ESD, রামজযর মবখযাত পেন র্ ব্র্যান্ড। 
মরমজওর্াে কাউমিেস (Regional Councils) এবং এম্পাযার ঘে  ঘডমভেপমমন্ট সম্পমকন  আরও 
তমর্যর জর্য regionalcouncils.ny.gov এবং esd.ny.gov এ োর্।  
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