
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ওম্ব়েইর্ কাউবিম্বে IEC ইম্বলক্ট্রবর্ক্স কম্ব ন্াম্বরেম্বর্র (IEC ELECTRONICS 
CORPORATION) 22 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অেোধুবর্ক উৎ্াদর্ সুবিধা সূচর্ার ঘ াষণা 

বদম্ব়েম্বের্  
  

360টিরও ঘিবে র্েুর্ কমনসংস্থার্ তেবরর অঙ্গীকার বর্ম্ব়ে ইম্বলক্ট্রবর্ক মোরু্ফ্োকচাবরং সবলউের্ 
ঘকাম্পাবর্ র্েুর্ 150,000-স্ক়োর-ফু্ট সুবিধা বর্মনাণ করম্বে  

  
কবমউবর্টিসমহূম্বক ্রু্রুজ্জীবিে করার এিং অর্নর্ীবেম্বক েবিোলী করার লম্বযে ঘেম্বটর 
বিবর্ম্ব়োগ "বফ্ঙ্গার ঘলকস ফ্ম্বরা়োডন  (Finger Lakes Forward)" এর সম্পরূম্বকর কাজ কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্ওয়ার্ন , ওময়ইর্ র্াউনিমে IEC ইমেক্ট্রনর্ক্স র্ম ন্ামরশমর্র র্েুর্, 
অ্েযাধুনর্র্ উৎ্াদর্ সনুিধা সূচর্ার ঘ াষণা নদময়মের্। ইমের্ট্রনর্র্ উৎ্াদর্ সমাধার্ সরিরাহর্ারী 
362টি র্েুর্ র্মনসংস্থার্ তেনরর ্নরর্ল্পর্া র্রমে এিং নসেভার নহে ঘের্মর্ােনজর ্ামর্ন  অ্িনস্থে 
150,000-িগনফুমের সুনিধামে 463টি ্দ িজায় ঘরমেমে। IEC ইমোমমধয গে 18 মামস নর্ওয়ার্ন  
এর িেন মার্ সুনিধায় 175টি র্মনসংস্থার্ ঘ াগ র্মরমে। ঘর্াম্পানর্ নর্উ ইয়র্ন  ঘেে ঘেমর্ ঘিনরময় 
আসার র্ো নিমিচর্া র্মরনেে, নর্ন্তু গভর্নর ও এম্পায়ার ঘেে ঘেভে্মমমির সহায়োয় এ অ্ঞ্চমে 
োর্ার নসদ্ধান্ত ঘর্য়। IEC 2020 সামের শুরুর নদমর্ র্েুর্ সনুিধাটি চােু র্রা এিং অ্্ামরশর্ 
শুরু র্রার ্নরর্ল্পর্া র্মর।  
  
"নর্উ ইয়র্ন  প্রনেনিে ও উদ্ভাির্ী িযিসার সামে র্াজ র্রার জর্য প্রনেশ্রুনেিদ্ধ, ঘর্র্র্া োরা 
সম্প্রসানরে হমে এিং আমামদর আ্মেে র্নমউনর্টিসমূমহ নর্রা্দ ও উচ্চ ঘিেমর্র র্াজগুনে িৃনদ্ধ 
র্রা নর্নিে র্রমে র্াজ র্রমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "IEC ইমের্ট্রনর্মক্স এ নিনর্ময়াগ র্মর 
আমরা এই দী নস্থায়ী, সফে র্নমউনর্টি িযিসাময়র উন্ননেমে সহায়ো র্রনে, ফমে শোনধর্ শীষন 
মামর্র র্মনসংস্থার্ সৃনি হমি  া নফঙ্গার ঘের্ অ্ঞ্চমের অ্গ্রসর হওয়ামর্ অ্িযাহে রােমি।"  
  
"এই র্েুর্ উৎ্াদর্ সনুিধা নফঙ্গার ঘের্স এর র্ানরগনর নশমল্পর িনৃদ্ধর উন্ননে সাধর্ র্রমে", 
ঘলম্বের্োি গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "IEC ইমেক্ট্রনর্ক্স এর সম্প্রসারণ ওময়র্ র্াউনিমে শে 
শে ভামো র্াজ তেনর এিং িজায় রােমি এিং ইমের্ট্রনর্র্ উৎ্াদর্ সমাধার্ সরিরামহর মাধযমম 
ঘর্াম্পানর্র ্দনচহ্ন প্রসানরে র্রমি। আমরা IEC এর মে সফে ঘর্াম্পানর্গুনেমে নিনর্ময়ামগর ঘেমে 
আরও অ্িদার্ রােমে এিং অ্ঞ্চমের অ্েনর্ীনে শনিশােী র্রমে প্রনেশ্রুনেিদ্ধ।"  
  



50 িের ধমর IEC ইমেক্ট্রনর্ক্স নচনর্ৎসা, নশল্প, মহার্াশ এিং প্রনেরো নশল্প োমে ঘর্েৃস্থার্ীয় 
ঘর্াম্পানর্সমূহমর্ সমাধার্ সরিরাহ র্রমে। ঘর্াম্পানর্টি ইমের্ট্রনর্র্ র্ন্ট্রাক্ট ঘ মর্ নপ্রমিে সানর্ন ে 
ঘিােন  অ্যামসম্বনে, োর এিং ঘেনেগ্রাম হামর্নস অ্যামসম্বনে এিং জীির্-রোর্ারী এিং নমশর্-
নিটির্যাে ্ণযগুনের জর্য নর্ভুন ে ধােি সরঞ্জাম ্নরমষিা সরিরাহর্ারী। োরা উন্নে প্রমর্ৌশে 
সহায়ো এিং অ্েযাধুনর্র্ গমিষণামূের্ ্নরমষিাসমমূহর মাধযমম নিনভন্ন জটিে ্ূণন অ্যামসম্বনে 
নসমেমমর চানহদামানফর্ উৎ্াদর্সহ র্র্ে উ্াদার্ শর্াির্রণ সম্পনর্ন ে ঝুুঁ নর্ নর্মরামধ র্ানরগনর 
সমাধার্সমূহ প্রদার্ র্রার ঘেমে নিমশষজ্ঞ।  
  
এম্পায়ার ঘেে ঘেমভে্মমি এর্টি নফঙ্গার ঘের্ ফমরায়ােন  আ্মেে নরনভোোইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ 
(Upstate Revitalization Initiative) গ্রাি এর মাধযমম 2 নমনেয়র্ মানর্ন র্ েোর এিং IEC 
র্মনসংস্থার্ সৃনির অ্ঙ্গীর্ামরর নিনর্মময় এমক্সেনসয়র জিস ঘপ্রাগ্রামমর (Excelsior Jobs Program) 
মাধযমম 3 নমনেয়র্ মানর্ন র্ েোর ্ নন্ত সরিরাহ র্রমে।  
  
রমচোর গযাস ও ইমের্নট্রর্ (Rochester Gas & Electric, RG&E) এিং নর্উ ইয়র্ন  ঘেে 
ইমের্নট্রর্ অ্যান্ড গযাস র্ম ন্ামরশর্ (New York State Electric and Gas Corporation, 
NYSEG) প্রর্ল্পটির জর্য 670,000 মানর্ন র্ েোর ্ নন্ত সহায়োর প্রস্তাি নদময়মে। এোডাও ওময়র্ 
র্াউনি এই উমদযামগর জর্য প্রমণাদর্া প্রদার্ র্রমে এিং িৃহত্তর রমচোর এিারপ্রাইজ (Greater 
Rochester Enterprise, GRE) এই ঘর্াম্পানর্মর্ নফঙ্গার ঘের্ অ্ঞ্চমে োর্মে সাহা য র্রার ঘেমে 
গুরুত্ব্ূণন নেে। স্থার্ান্তর প্রর্মল্পর ঘমাে েরচ প্রায় 22 নমনেয়র্ মানর্ন র্ েোর।  
  
এম্পা়োর ঘেট ঘডম্বভল্ম্বমি (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডি, প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকেন া এিং কবমের্ার হাও়োডন  ঘেমবস্ক িম্বলর্, "IEC ইমের্ট্রনর্ক্স এর অ্র্যে শুরু র্রার 
্নরিমেন  ওময়র্ র্াউনিমে নসদ্ধান্তটি এই অ্ঞ্চমের শনি এিং নর্উ ইয়র্ন  ঘেমের  া র্ামজর সৃনি 
এিং ধমর রাোর িযিসানয়র্ ্নরমিশ ঘজারদার র্রার ঘর্ৌশেগে প্রনেশ্রুনে উভয়মর্ই প্রনেফনেে 
র্মর।"  
  
IEC ইম্বলকট্রবর্ম্বক্সর ঘপ্রবসম্বডি ও বসইও ঘজম্বে টি. শ্লারিাউম িম্বলর্, "রমচোর এোর্াটিমে IEC 
এর উ্নস্থনে দী ননদমর্র এিং আমরা এর্টি র্েুর্ র্ম ন্ামরে সদর দপ্তর প্রনেিার এই সুম ামগর জর্য 
ঘরামানঞ্চে,  ার মাধযমম এই মহার্ র্নমউনর্টিমে এর্টি নিমশষভামি ্নরর্নল্পে, অ্েযাধুনর্র্ 
উৎ্াদর্ সুনিধায় আমামদর িযিসা সম্প্রসারণ অ্িযাহে ঘরমেনে। আমরা জীির্ রো এিং নমশর্-
নিটির্যাে ্ণযগুনের জর্য এর্টি প্রধার্ ইমের্ট্রনর্ক্স উৎ্াদর্ ্নরমষিা প্রদার্র্ারী নহসামি আমামদর 
েযানে তেনর র্মরনে। আমরা গভর্নর কুইমমা এিং এম্পায়ার ঘেে ঘেভে্মমিমর্ োমদর সমেনর্ ও 
সহায়োর জর্য ধর্যিাদ জার্ামে চাই  া আমামদরমর্ নর্উ ইয়র্ন  নভনত্তর্ ঘর্াম্পানর্ নহমসমি IEC-এর 
দী ন ও সফে ইনেহাস অ্িযাহে রােমে নর্উ ইয়মর্ন র আ্মেে এ ্রু্রায় নিনর্ময়াগ র্রমে সেম 
র্মরমে।"  
  
বফ্ঙ্গার ঘলকস বরবজওর্াল ইকম্বর্াবমক ঘডম্বভল্ম্বমি কাউবিম্বলর (Finger Lakes Regional 
Economic Development Council) সহ-সভা্বে, কবমউবর্টি কম্বলম্বজর (Community College) 
ঘপ্রবসম্বডি অোর্ ঘেস এিং ঘেটার ঘরাম্বচোর ঘচোর অি কমাম্বসনর (Greater Rochester 



Chamber of Commerce) ঘপ্রবসম্বডি ও বসইও িি ডাবফ্ িম্বলর্, "আমরা গভর্নর কুওমমামর্ 
আ্মেে অ্েনর্ীনের নির্ামশর েমেয োর িমাগে প্রমচিার জর্য ধর্যিাদ জার্াই। নফঙ্গার ঘের্ 
ফমরায়ােন  আ্মেে নরনভোোইমজশর্ ইনর্নশময়টিভটি ঠির্ ঘসটিই র্রমে ঘ  উমেমশয এটিমর্ তেনর 
র্রা হময়নেে- ঘ মর্ IEC ইমেক্ট্রনর্ক্স এর মমো সু্ নরনচে ঘর্াম্পানর্সমূহমর্ সহায়ো র্রা ঘ মর্টি 
এটি িমিধনমার্ প্রিৃনদ্ধ অ্জন র্ র্রমে  ার মাধযমম এটি আমামদর অ্ঞ্চমের অ্েননর্নের্ ভনিষযমের 
অ্নিমেদয অ্ঙ্গ নহসামি িজায় োর্া নর্নিে র্মরমে"  
  
কংম্বেসমোর্ জর্ কোটম্বকা িম্বলর্, "IEC ইমের্ট্রনর্ক্স ওময়র্ র্াউনির অ্েনর্ীনের এর্টি প্রধার্ 
র্রদাো  া শে শে গুণগেমামর্র র্মনসংস্থার্ সনৃি এিং নিশ্বিযা্ী নিেরণম াগয চমৎর্ার ্ণয 
সরিরাহ র্মর। আনম আমার র্নমউনর্টিমে IEC ইমের্ট্রনর্ক্স সদর দফের ্াওয়ায় গনিনে এিং 
আজ ঘর্াম্পানর্টির র্েুর্ উৎ্াদর্ নিভাগ এিং র্ম ন্ামরে সদর দফেমরর  ুগান্তর্ারী সূচর্ার নহসামি 
আনম আজ ঘরামানঞ্চে।"  
  
বসম্বর্টর ্াম্বমলা ঘহলবমং িম্বলর্, "IEC ইমের্ট্রনর্ক্স নভমেজ অ্ফ নর্ওয়ার্ন  এ সম্প্রসারণ ও সফেো 
অ্িযাহে ঘরমেমে এিং ওময়র্ র্াউনি ওময়র্-নফঙ্গার ঘের্ অ্ঞ্চমের সমস্ত িানসন্দামদর এিং িযিসার 
জর্য আর্নন্দে। এটির অ্েন হমো স্থার্ীয় মার্ুমষর জর্য স্থার্ীয় র্াজ এিং এটি নর্নিে র্মর ঘ  
আমামদর সম্প্রদায়গুনে িমিধনমার্ প্রিৃনদ্ধ অ্জন র্ র্রমে ্ামর এিং আমামদর স্থার্ীয় অ্েনর্ীনের 
নির্াশ  েমে ্ামর। এর্টি র্েুর্, অ্েযাধনুর্র্ সুনিধা নর্মনামণর মাধযমম নর্মনাোরা আমামদর অ্ঞ্চমে 
সফে হমে ্ামর এমর্ এর্টি শনিশােী িােন া ্াঠায়। আনম ওময়ইর্ র্াউনি প্রনে োমদর 
অ্ঙ্গীর্ামরর জর্য ঘপ্রনসমেি ঘজনি শ্লারিাম এিং IEC ইমের্ট্রনর্ক্সমর্ ধর্যিাদ জার্াই এিং আনম এই 
দদুন ান্ত প্রর্মল্প োমদর নিনর্ময়ামগর জর্য এম্পায়ার ঘেে ঘেভে্মমি, রমচোর গযাস ও ইমের্ট্রনর্র্, 
ওময়ইর্ র্াউনি নশল্প উন্নয়র্ সংস্থা (Wayne County Industrial Development Agency) এিং 
অ্র্যার্য ঘের্মহাল্ডারমদর প্রশংসা র্নর। ঘেে নসমর্ের নহসামি আনম নিনভন্ন নর্মনাো ঘ মর্ IEC 
ইমেক্ট্রনর্ক্স এিং অ্র্যার্য ঘর্াম্পানর্  ামে িযিসা র্রমে এিং আমামদর অ্ঞ্চমে এিং আমামদর ঘেমে 
র্মনসংস্থার্ িৃনদ্ধ র্রমে ্ামর ো নর্নিে র্রার জর্য র্াজ চানেময়  াি।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ব্রা়োর্ মোর্কম্বটম্বলা িম্বলর্, "নসেভার নহে ঘের্মর্ােনজর ্ামর্ন র এই র্েুর্ 
অ্েযাধুনর্র্ 22 নমনেয়র্ মানর্ন র্ েোমরর সনুিধাটি IEC ইমের্ট্রনর্ক্সমর্ ওময়র্ র্াউনি এর প্রধার্ 
নর্মনাোমদর মমধয এর্টি নহসামি িজায় োর্ার সুম াগ ঘদমি। র্েুর্ ভির্টি আগামগাডা নেজাইর্ 
র্রা হমে,  া এটিমর্ অ্েযন্ত র্া নর্র এিং ভনিষযমে সম্প্রসারমণর জর্য প্রস্তুে র্রমে এিং এই 
উন্নে প্র ুনি নশমল্প র্মনসংস্থার্ িনৃদ্ধ র্মরমে। আনম নর্ওয়ার্ন  এর প্রনে প্রনেশ্রুনের জর্য IEC প্রশংসা 
র্নর  া প্রায় 50 িের ধমর সহয র্মর িজায় রময়মে।"  
  
বর্ও়োকন  ঘম়ের ঘজার্ার্র্ ঘটইলর িম্বলর্, "ঘ  িের আমরা আমামদর র্নমউনর্টির প্রনেিার 200 
িষন্ূনেন  উদ া্র্ র্রনে েের্ এটিমর্ অ্েযন্ত  মো্ম াগী িমে মমর্ হমে, IEC এর মে এর্টি 
ঘর্াম্পানর্,  া নভমেজ অ্ফ নর্ওয়ার্ন  এিং আমশ্ামশর অ্ঞ্চমের নভনত্তপ্রস্তর হময় উমঠমে ঘসটি এই 
র্েুর্  ুগান্তর্ারী সনুিধার জর্য  গুান্তর্ারী নহমসমি নিমিনচে হমে। IEC এর এোমর্ োর্ার ইো 
সমগ্র অ্ঞ্চমে গভীর প্রভাি ঘফেমি।"  
  



ওম্ব়েইর্ কাউবি ইন্ডাবি়োল ঘডম্বভল্ম্বমি এম্বজবির বসইও ব্রা়োর্ ব্র্ম্বসবল িম্বলর্, "আমরা 
IEC ইমের্ট্রনর্ক্স এিং ওময়র্ র্াউনি এিং নর্ওয়ার্ন  নভমেমজর প্রনে োমদর প্রনেশ্রুনের িযা্ামর েুি 
ঘিনশ গনিনে র্া হময় ্ানর র্া। IEC ইমেক্ট্রনর্ক্স র্াউনিমে এর্টি গুরুত্ব্ূণন নর্ময়াগর্েন া এিং 
আমামদর র্নমউনর্টিমে োমদর োর্া এিং সম্প্রসারমণর প্রনেশ্রুনে আমামদর অ্েনর্ীনের জর্য এর্টি 
িড নিজয়। নর্উ ইয়র্ন  ঘেে, NYSEG/RG&E, GRE, নর্ওয়ার্ন  নভমেজ এিং র্্ের্ 
ঘেমভে্মমিসহ অ্র্যার্য সহম াগীমদরমর্ ধর্যিাদ। ঘজফ এিং সমগ্র IEC দেমর্ োমদর অ্িযাহে 
সাফমেযর জর্য অ্নভর্ন্দর্।"  
  
RG&E এিং NYSEG অর্ননর্বেক উন্ন়ের্ বিভাম্বগর মোম্বর্জার ঘজা বরম্বজা িম্বলর্, "RG&E এিং 
NYSEG এই প্রর্ল্পটি িাস্তিায়মর্ সহায়ো র্রার জর্য আমামদর র্নমউনর্টি অ্ংশীদার এিং IEC 
ইমের্ট্রনর্ক্স এর সামে সহম ানগোমূের্ প্রমচিায় অ্ংশগ্রহণ র্রমে ঘ্মর আর্নন্দে। IEC 
ইমের্ট্রনর্মক্সর এই অ্েযাধুনর্র্ নিনর্ময়াগ এিং ওময়র্ র্াউনিমে র্েুর্ র্মনসংস্থার্ সৃনির নসদ্ধান্তটি 
উদ্ভািমর্র ঘেমে নফঙ্গার ঘের্ অ্ঞ্চমের ঘর্েৃত্বমর্ অ্নধর্ের শনিশােী র্রমি। RG&E এিং NYSEG 
এর্টি অ্েননর্নের্ উন্নয়র্মেূর্ র্মনসূনচ িাস্তিায়মর্র জর্য প্রনেশ্রুনেিদ্ধ আমে  া শুধুমাে শনিশােী 
এিং সুস্থ অ্েনর্ীনের সমেনর্ র্য় িরং আমামদর র্নমউনর্টিসমূহমর্ ্নরিারিমগনর জর্য িসিাস র্রা, 
র্াজ র্রা এিং ঘেোধুো র্রার জর্য আর্ষনণীয় স্থামর্ ্নরণে র্রার চেমার্ প্রমচিামর্ও ঘজারদার 
র্রমে। আমরা IEC ইমেক্ট্রনর্ক্সমর্ অ্নভর্ন্দর্ জার্ানে এিং ঘর্াম্পানর্র অ্িযাহে সাফেয র্ামর্া 
র্নর।"  
  
ঘেটার ঘরাম্বচোর এিারপ্রাইজ ঘপ্রবসম্বডি ও বসইও মোট হালনিাট িম্বলর্, "GRE IEC 
ইমের্ট্রনর্ক্সমর্ এই ঘর্াম্পানর্র দী নমময়াদী িযিসানয়র্ েেযগুনেমর্ সমেনর্ র্রার জর্য স্থার্ীয় 
সংস্থাসমূমহর ঘর্োমদর সামে সং ুি র্মরমে। আমামদর অ্েননর্নের্ উন্নয়মর্র অ্ংশীদারমদর সামে নমমে 
ঘর্র্ IEC ইমেক্ট্রনর্ক্সমর্ িহৃত্তর রমচোর, NY অ্ঞ্চমের ওময়র্ র্াউনিমে োর উ্নস্থনে প্রসানরে 
র্রমে হমি োর ্মে এর্টি নিজয়ী ঘর্স তেনর র্মরনে।"  
  
IEC ইমেক্ট্রনর্ক্স 2017 সামে Viasat, Inc. র্েৃন র্ িেমরর ঘসরা সরিরাহর্ারীর স্বীরৃ্নে অ্জন র্ র্মর 
এিং 2015 সামে হযানরস র্ম ন্ামরশর্ র্েৃন র্ সাপ্লায়ার এমক্সমেন্স ্ুরস্কার োভ র্মর। IEC 
ইমের্ট্রনর্ক্স সম্পমর্ন  আরও েেয এোমর্।  
  
বফ্ঙ্গার ঘলকস ফ্ম্বরা়োডন ম্বক ত্বরাবিে করা  
আজমর্র ঘ াষণা "নফঙ্গার ঘের্স ফমরায়ােন "এর সমূ্পরর্,  া শনিশােী অ্েননর্নের্ প্রিৃনদ্ধ ও 
র্নমউনর্টির নির্ামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমনিে রূ্মরো। ঘেে এই অ্ঞ্চমে 2012 সাে ঘেমর্ এই 
্নরর্ল্পর্ার জর্য িুনর্য়াদী র্ামজর ন্েমর্ ইমোমমধযই 6.1 নিনেয়মর্র ঘিনশ মানর্ন র্ েোর নিনর্ময়াগ 
র্মরমে - ফমোনর্ক্স, রৃ্নষ ও োদয উৎ্াদর্ এিং উন্নে নর্মনাণ র্াম নর মমো মূে নশল্পগুনে এই 
নিনর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ি। িেন মামর্, মহা মন্দার (Great Recession) ্র ঘেমর্ ঘির্ারত্ব সিমচময় র্ম 
হময়মে; িযনিগে এিং র্ম ন্ামরে আয়র্র র্মমমে এিং িযিসা প্রনেিার্গুনে উন্ননে ও নিনর্ময়াগ 
র্রার জর্য ঘরামচোর, িাোনভয়া এিং র্ার্ার্োইগুয়ার মমো জায়গা ঘিমে নর্মে।  
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িেন মামর্, অ্ঞ্চেটি 500 নমনেয়র্ মানর্ন র্ েোমরর ঘেে নিনর্ময়ামগর সাহাম য এের্ নফঙ্গার ঘের্স 
ফমরায়ােন মর্ ত্বরানিে র্রমে  া প্রদার্ র্রা হময়মে আ্মেে নরভাইমেোইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর 
(Upstate Revitalization Initiative) মাধযমম,  া গভর্নর কুওমমা নেমসম্বর 2015 এ ঘ াষণা 
র্মরমের্। ঘেমের এই 500 নমনেয়র্ মানর্ন র্ েোমরর নিনর্ময়াগ 2.5 নিনেয়র্ মানর্ন র্ েোমররও 
ঘিনশ নিনর্ময়াগ র্রার জর্য িযনিগে িযিসায়ীমদর উেী্র্া ঘদমি - এিং অ্ঞ্চমের জমারৃ্ে 
্নরর্ল্পর্া অ্র্ ুায়ী আশা র্রা হমে ঘ  8,200-টিরও র্েুর্ ঘিনশ র্মনসংস্থার্ সৃনি হমি। আরও 
েেয এোমর্ ্াওয়া  ামি এোমর্।  
  

###  
  

 
অ্নেনরি েেয ঘ্মে ঘদেুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়র্ন  ঘেে | এনক্সনর্উটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সািস্ক্রাইি র্রুর্ 
 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=bc746096-e0f5586d-bc7699a3-000babd9f8b3-f858f02979b5fcef&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES1C6DA5C3770186D6852584110066DCD100000000000000000000000000000000

