
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবিম্বে প্োম্বকব িং ইম্বর্াম্বভের্ সেিাম্বরর কা  শুরু করম্বে 
সপ্রাঅোমপ্োক িম্বল স াষণা কম্বরম্বের্  

  
সর্েৃস্থার্ীয় র্মর্ীয় প্োম্বকব িং প্রস্তুেকারক ভিম্বর্র 25,000-িগন ফুট েিংম্ব া র্ অগম্বের্ েহম্বরর 

সফবেবলটিম্বে; 40  র্ র্েুর্ কমনচারী বর্ম্বয়াগ করম্বি  
  

কবমউবর্টিগুবলম্বক প্রু্রুজ্জীবিে করম্বে এিিং অর্নর্ীবেম্বক িাড়াম্বে এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে সকৌেল - 
"বফঙ্গার সলকে ফম্বরায়ােন " এর েম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে ঘর্তৃস্থোর্ীয় র্মর্ীয় প্যোমকজজিং প্রস্তুতকোরক 
ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোক (ProAmpac) একটি প্রকমের কোজ শুরু কমরমে েো মর্মরো কোউজির অ্গমের্ শহমর 
একটি অ্তযোধুজর্ক উদ্ভোবর্ী ঘকন্দ্র স্থোপ্র্ করমব। ঘকোম্পোজর্টি মযোজর্টু ঘরোমে তোর জবদ্যমোর্ 
ঘেজিজিটিমত 25,000 বগন েুমটর একটি িিংমেোজর্ জর্মনোণ করমে। উদ্ভোবর্ ঘকন্দ্র প্যোমকজজিং উন্নয়র্ 
এবিং র্কশো উপ্র মমর্োমেোগ প্রদ্োর্ করমব এবিং এেোডোও অ্র্ুষ্ঠোর্ এবিং প্রজশক্ষমণর জর্য আঞ্চজিক 
এবিং ববজিক ঘভোক্তো প্যোমকজে প্ণয ঘকোম্পোজর্ এবিং জবমেতোমদ্র ঘহোস্ট করমব। ঘপ্রোআম্পযোক রোমজযর 
বোইমর উদ্ভোবর্ী ঘকন্দ্র জর্মনোমণর কথো জবমবচর্ো কমরজেি জকন্তু জর্উ ইয়কন  ঘস্টমটর িমথনমর্র কোরমণ 
তোরো তোমদ্র বতন মোর্ অ্বস্থোমর্ িম্প্রিোরমণর জিদ্ধোন্ত ঘর্য়। িম্প্রিোরমণর েমি, ঘকোম্পোজর্টি 40 র্তুর্ 
কমী জর্ময়োগ করমত প্রজতশ্রুজতবদ্ধ।  
  
"ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোমকর িম্প্রিোরণ আমোমদ্র ভজবষযৎ-ধমী জচন্তোধোরোর অ্থননর্জতক ঘকৌশমির একটি প্রকৃত 
প্রমোণ েো উদ্ভোবর্মক উৎিোজহত করমে এবিং আঞ্চজিক অ্থনর্ীজতমক রূপ্োন্তর করমে, ও শীষন মোমর্র 
কমনিিংস্থোর্ িৃজি করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই িেি ঘকোম্পোজর্র অ্বযোহত প্রবৃজদ্ধমক 
উৎিোজহত করোর মোধযমম আমরো অ্থনর্ীজতমক শজক্তশোিী করজে এবিং মর্মরো কোউজি এবিং রোজয জমুড 
ভোমিো ঘবতমর্র কমনিিংস্থোর্ িৃজি করজে, আমোমদ্র আমরো ভোমিোভোমব প্ুর্রোয় গমড ঘতোিোর জমশর্ 
অ্বযোহত রোখোর িোমথ।"  
  
"জর্উ ইয়কন  স্থোর্ীয় অ্থনর্ীজতর উন্নয়মর্র জর্য ও তোমক শজক্তশোিী করমত বযবিো এবিং প্রকমে 
জবজর্ময়োগ অ্বযোহত রোখমত এবিং িমথনর্ করমত প্রজতশ্রুজতবদ্ধ," সলফম্বটর্োি গভর্নর কোবর্ সহাচুল 
িম্বলর্। "ঘপ্রোআম্পযোমকর র্তুর্ প্যোমকজজিং ইমর্োমভশর্ ঘিিোর মর্মরো কোউজি এিোকোয় ঘকোম্পোজর্র 
কোেনেম িম্প্রিোজরত করমব এবিং 40টি র্তুর্ কমনিিংস্থোর্ ঘেোগ করমব। র্মর্ীয় প্যোমকজজিং এর একটি 



 

 

ববজিক জর্মনোতো জহমিমব, ঘপ্রোআম্পযোক ঘরোমচস্টোমর প্রেুজক্ত উদ্ভোবমর্র প্রবজৃদ্ধমক এজগময় জর্ময় েোমে এবিং 
মহোমোরীর প্রবতী ভজবষযমত আমরো ভোমিো ভোমব গমড ঘতোিোর জর্য র্তুর্ িুমেোগ িৃজি করমে।"  
  
এম্পায়ার সেট সেম্বভলপ্ম্বমম্বির (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
সপ্রবেম্বেি এিিং মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এবরক গাটন লার "মর্মরো কোউজিমত তোর 
কোেনেম িম্প্রিোরমণ ঘপ্রোআম্পযোমকর অ্বযোহত অ্ঙ্গীকোর স্থোর্ীয় উৎপ্োদ্র্ খোতমক চোঙ্গো করমত, 
কমনিিংস্থোর্ প্রদ্োর্ করমত এবিং আগোমী প্রজমের জর্য আমরো ঘটকিই িম্প্রদ্োয় গমড তুিমত িোহোেয 
কমর আঞ্চজিক অ্থনর্ীজতমক শজক্তশোিী করমব।"  
  
বগল বে. বকবর্ওম্বর্ে, NYPA এর সপ্রবেম্বেি ও বেইও, িম্বলম্বের্, "ঘপ্রোআম্পযোমকর এই িম্প্রিোরণ 
প্রকে জেঙ্গোর ঘিক অ্ঞ্চমির জর্য একটি দ্োরুণ খবর। গভর্নর কুওমমোর জরচোজন  NY (ReCharge 
NY) ঘপ্রোগ্রোম জর্উ ইয়কন  জমুড উমদ্যোক্তোমদ্র জর্য একটি জবশোি িুজবধো, েো িোরো রোজয জমুড িক্ষ 
িক্ষ কমনিিংস্থোর্মক িমথনর্ করোর িোমথ িোমথ চোজহদ্ো িম্পন্ন বযবিোগুজিমক কম খরমচ জবদ্যুৎ িরবরোহ 
কমর।"  
  
ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোক মোজকন র্ েুক্তরোষ্ট্র এবিং কোর্োেো জমুড 27 অ্বস্থোমর্ র্মর্ীয় প্যোমকজজিং একটি ঘর্তৃস্থোর্ীয় 
প্রস্তুতকোরক। ববজিক র্মর্ীয় প্যোমকজজিং ঘকোম্পোজর্টি উন্নত প্রেুজক্ত ত্বরোজিত করমত এবিং বোজোরজোত 
করোর গজত বৃজদ্ধ করমত, প্যোমকজ কোস্টমোইমজশর্ এবিং ঘভোক্তো প্োথনকয বোডোমত ব্র্যোন্ড মোজিক এবিং 
প্যোমকজজিং জবমশষজ্ঞমদ্র একজিত কমর। ঘকোম্পোজর্টি খোদ্য এবিং প্োর্ীয়, স্বোস্থয এবিং ঘিৌন্দেন, ির্ এবিং 
বোগোর্, ঘপ্োষো প্রোণী, খুচরো এবিং জর্রোপ্দ্ প্যোমকজজিং জশমে গ্রোহকমদ্র জর্য উদ্ভোবর্ী এবিং ঘটকিই 
প্যোজকিং জর্মনোণ কমর।  
  
সপ্রাঅোমপ্োম্বকর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া সেগ টাকার িম্বলর্, "আঞ্চজিক অ্থনর্ীজতমত কমনিিংস্থোর্ 
ঘেোগ করোর বোইমর, আমোমদ্র অ্ঙ্গীকোর দ্টুি অ্জতজরক্ত কোরমণ গুরুত্বপ্ূণন। প্রথমম িহমেোজগতো এবিং 
উদ্ভোবর্ ঘকন্দ্র (Collaboration & Innovation Center) প্ণয উন্নয়মর্ র্তুর্ ধোরণো ত্বরোজিত 
করমব। উদ্ভোবর্ েমবধনমোর্ ববজিক প্যোমকজজিং জশমের দ্রুততম েমবধনমোর্ অ্িংশ র্মর্ীয় প্যোমকজজিং 
বতজরর প্রধোর্ উপ্োদ্োর্, েো 2021 িোমির মমধয 1 জিজিয়র্ মোজকন র্ েিোর েোজডময় েোমব বমি 
প্ূবনোভোি করো হময়মে। ঘপ্রোআম্পযোক ঘটকিই প্যোমকজজিং উন্নয়মর্ র্মর্ীয় প্যোমকজজিং জশমের ঘর্তৃত্ব ঘদ্য় 
েো আজমকর ঘভোক্তোরো েো চোয় এবিং ব্র্যোন্ড ঘর্তোমদ্র প্রময়োজর্। জিতীয়ত, মদু্রণ, র্কশো, এবিং উন্নত 
উপ্োদ্োর্ র্মর্ীয়-প্যোমকজজিং উদ্ভোবমর্র ঘমৌজিক হওয়োয়, ঘপ্রোআম্পযোমকর CIC েমটোগ্রোজে, ইমমজজিং এবিং 
প্রেুজক্তমত ঘরোমচস্টোর এিোকোর জশে ঐজতমহযর িোমথ িোমঞ্জিযপ্ণূন।"  
  
এম্পোয়োর ঘস্টট ঘেমভিপ্মমি (Empire State Development, ESD) ঘপ্রোআম্পযোমকর উদ্ভোবর্ী 
প্রকেমক 1.35 জমজিয়র্ মোজকন র্ েিোর প্েনন্ত মূিধর্ অ্র্ুদ্োমর্র মোধযমম এবিং কমনিিংস্থোর্ িৃজির 
প্রজতশ্রুজতর জবজর্মময় এমেিজিয়র জবি ঘপ্রোগ্রোমমর (Excelsior Jobs Program) মোধযমম িহোয়তো 
করমে। জর্উ ইয়কন  প্োওয়োর অ্মথোজরটি (New York Power Authority, NYPA), েো ইজতমমধযই 
জরচোজন  NY ঘপ্রোগ্রোমমর মোধযমম 140 জকমিোওয়োট কম খরমচর জবদ্যুৎ িরবরোহ করমে িিংস্থোটিমক 
তোমদ্র জবদ্যমোর্ কোজগুজি বজোয় রোখমত, তোরো অ্জতজরক্ত 40 জকমিোওয়োট অ্জতজরক্ত RNY জবদ্যুৎ 
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বরোমের মোধযমম িম্প্রিোরণ প্রকেমক িমথনর্ করমে। মর্মরো কোউজি এবিং ঘগ্রটোর রমচস্টোর 
এিোরপ্রোইজও (Greater Rochester Enterprise, GRE) এই প্রকমে িহমেোজগতো কমরমে। 
ঘপ্রোআম্পযোক আশো করমে ঘে প্রোয় 8 জমজিয়র্ মোজকন র্ েিোমরর প্রকেটি 2021 িোমির জরু্ মোমির 
মমধয িম্পন্ন হমব।  
  
সেট বেম্বর্টর রি অটন  িম্বলর্, "ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোক তোর র্তুর্ 25,000 বগন েুট িম্প্রিোরণ ঘেোগ কমর 
আমোমদ্র িম্প্রদ্োময়র প্রজত একটি অ্ঙ্গীকোর প্রদ্শনর্ কমরমে এবিং উৎপ্োদ্মর্র ঘক্ষমি উদ্ভোবমর্র প্রজত 
অ্ঙ্গীকোর প্রদ্শনর্ কমরমে েো বযবিোয়ী িম্প্রদ্োময়র িবোইমক উৎিোজহত করমব। এই র্তুর্ ঘকমন্দ্রর 
জর্মনোণ আমোমদ্র স্থোর্ীয় অ্থনর্ীজতমক উমেজজত করমত িোহোেয করমব এবিং তোমত একটি তরমঙ্গর 
প্রভোব ঘেিমব েো আমোমদ্র প্ুমরো অ্ঞ্চমি ইজতবোচক প্রভোব ঘেিমব। তোর বতন মোর্ ঘেজিজিটি 
িম্প্রিোরমণর মোধযমম, ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোক শুধুমোি ঘকোম্পোজর্মক তোর িক্ষয প্ূরমণ িোহোেয করোর জর্য 
আমোমদ্র স্থোর্ীয় কমীমদ্র উপ্র আস্থো রোমখজর্, বরিং আমোমদ্র িম্প্রদ্োময়র বোজিন্দোমদ্র মমধয প্ুর্রোয় 
জবজর্ময়োগ করোর জিদ্ধোন্ত জর্ময়মে।"  
  
রাম্ব ের অোম্বেেবলমোর্, বপ্টার লম্বরন্স িম্বলর্,, "আমোমদ্র িম্প্রদ্োময় তোর কোেনেম িম্প্রিোরমণর 
জর্য ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোমকর অ্ঙ্গীকোর প্রমোণ কমর ঘে আমোমদ্র অ্ঞ্চমি এই অ্তযন্ত প্রজতমেোজগতোমূিক 
জশেমক্ষমি প্রজতিজিতো করোর জর্য প্জরকোঠোমমো এবিং দ্ক্ষ কমনশজক্ত উপ্িব্ধ রময়মে। এই কঠির্ িমময়, 
আজম আর্জন্দত ঘে ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোক 40 জর্ র্তুর্ কমীমদ্র জর্ময়োগ করমব এবিং আমোমদ্র এিোকোয় 
অ্তযন্ত প্রময়োজর্ীয় চোকজরগুজি জর্ময় আিমব।"  
  
মর্ম্বরা কাউবির ক্লাকন  এোম সিম্বলা িম্বলর্, "আজম আর্জন্দত ঘে ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোক তোমদ্র মর্মরো 
কোউজি জেয়োকিোপ্ িম্প্রিোরমণর জিদ্ধোন্ত জর্ময়মে, েো আমোমদ্র অ্ঞ্চমির অ্তযন্ত দ্ক্ষ কমনশজক্ত, 
উদ্ভোবর্ী জচন্তো এবিং জপ্রজিিং এবিং উন্নত উৎপ্োদ্মর্ ঘর্তৃত্ব প্রদ্োর্ কমর। এম্পোয়োর ঘস্টট ঘেমভিপ্মমি 
ঘথমক এই জবজর্ময়োগ এবিং জর্উ ইয়কন  প্োওয়োর অ্থজরটির (New York Power Authority) িমথনর্ 
একটি িরকোজর-ঘবিরকোজর অ্িংশীদ্োজরমত্বর এক দ্দু্ন োন্ত উদ্োহরণ েো আমোমদ্র স্থোর্ীয় অ্থনর্ীজতমক 
শজক্তশোিী কমর তুিমব এবিং আমোমদ্র অ্ঞ্চমি কমনিিংস্থোর্ বজৃদ্ধমক উৎিোজহত করমব।"  
  
সেটার সরাম্বচোর এিারপ্রাইম্ব র (Greater Rochester Enterprise) সপ্রবেম্বেি ও বেইও মোট 
হালনিাট িম্বলর্, "আমরো আর্জন্দত ঘে ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোক, র্মর্ীয় প্যোমকজজিংএর এক ঘর্তৃস্থোর্ীয় জর্মনোতো, 
ঘগ্রটোর ঘরোমচস্টোর, জর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমি একটি উদ্ভোবর্ী ঘকন্দ্র স্থোপ্র্ করোর জিদ্ধোন্ত জর্ময়মে, েো 
আমোমদ্র িম্প্রদ্োময়র বযোপ্ক প্যোমকজজিং দ্ক্ষতো এবিং জবিমোমর্র গমবষণো ও উন্নয়মর্র (R&D) 
িম্পদ্মক কোমজ িোগোমব,"  
  
ঘপ্রোঅ্যোমপ্যোক িম্পজকন ত অ্জতজরক্ত তমথযর জর্য এখোমর্ জিক করুর্।  
  
বফঙ্গার সলকে এর অেগবে ত্বরাবিেকরণ  
আজমকর ঘ োষণো "জেঙ্গোর ঘিকি এর অ্গ্রগজত ত্বরোজিতকরণ" এর িমূ্পরক, েো শজক্তশোিী 
অ্থননর্জতক প্রবৃজদ্ধ ও কজমউজর্টি জবকোমশর জর্য এই অ্ঞ্চমির িমজিত রূপ্মরখো। ঘস্টট এ অ্ঞ্চমি 
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2012 িোি ঘথমক এই প্জরকের্োর জর্য বজুর্য়োদ্ী কোমজর জপ্েমর্ ইমতোমমধযই 8.07 জবজিয়মর্র ঘবজশ 
মোজকন র্ েিোর জবজর্ময়োগ কমরমে - েমটোজর্ে, কৃজষ ও খোদ্য উৎপ্োদ্র্ এবিং আধুজর্ক জর্মনোণ কোমেনর 
মমতো মূি জশে এই জবজর্ময়োমগর অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
বতন মোমর্, উেরোঞ্চমির প্ুর্রুজ্জীজবজতকরণ উমদ্যোমগর মোধযমম অ্ঞ্চিটি 500 জমজিয়র্ মোজকন র্ েিোমরর 
অ্ঙ্গরোমজযর জবজর্ময়োগিহ জেঙ্গোর ঘিকি এর অ্গ্রগজত ত্বরোজিত করমে েো গভর্নর কুওমমো জেমিম্বর 
2015-এ ঘ োষণো কমরর্। অ্ঙ্গরোমজযর এই 500 জমজিয়র্ মোজকন র্ েিোমরর জবজর্ময়োগ ঘবিরকোজর 
খোমতর বযবিোয়ীমদ্র 2.5 জবজিয়র্ মোজকন র্ েিোমররও ঘবজশ জবজর্ময়োগ করোর জর্য উেীপ্র্ো ঘদ্মব - 
এবিং অ্ঞ্চমির দ্োজখিকৃত প্জরকের্ো অ্র্েুোয়ী আশো করো হমে ঘে 8,200 এর ঘবজশ র্তুর্ 
কমনিিংস্থোর্ িৃজি হমব। আরও তথয প্োওয়ো েোমব এখোমর্।  
  

###  
  

 
অ্জতজরক্ত তথয ঘপ্মত ঘদ্খুর্ www.governor.ny.gov 

জর্উ ইয়কন  ঘস্টট | এজেজকউটিভ ঘচম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্িোবস্ক্রোইব করুর্ 
 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5c520de4-00743a47-5c50f4d1-000babda0106-b0c785cc85d3bf09&q=1&e=206549d2-81c2-4b41-8ad8-7e86b6a3248a&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES926EF5B1C1A35C26852585E5007142F900000000000000000000000000000000

