
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা িাফাম্বলা মোর্ুফোকচাবরিং ওয়াকন ম্বের (BUFFALO MANUFACTURING 
WORKS) প্রোরণ এিিং অিস্থার্ পবরির্ন ম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
িাম্বফম্বলা মোর্ুফোকচাবরিং ওয়াকন ে উন্নর্ বর্মনাণ কাম্বের ের্ে িাফাম্বলার ইস্ট োইড হাম্বির 

র্র্নলোন্ড কবরম্বডার বরম্বডম্বভলপম্বমন্ট এবরয়ায় র্াম্বের র্রু্র্ গৃহ স্থাপর্ করম্বে  
  

িাফাম্বলা মোর্ুফোকচাবরিং ওয়াকন ম্বের র্রু্র্ ঘফবেবলটির একটি বভবডও ঘেখুর্ এখাম্বর্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ 683 র্র্নল্যান্ড এভভভর্উমে বাফামল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের 
প্রোরণ এবিং অ্বস্থার্ পভরবেন মর্র ঘ াষণা কমরমের্, যা এখর্ র্র্নল্যান্ড কভরম ার ভরম মভল্পমমন্ট 
এভরয়া (Northland Corridor Redevelopment Area) ভিমেমব পভরভচে। বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং 
ওয়াকন ে এবিং োর েিমযাগী েিংস্থাগুভল্ র্র্নল্যান্ড জর্বল্ প্রভিক্ষণ ঘকমে ঘযাগদার্ করমে, এই 
কভরম ারটিমক ভিল্প চাভল্ে েরকারী এবিং ঘবেরকারী অ্িংিীদাভরমের একটি প্রধার্ মম ল্ ভিমেমব 
রূপান্তভরে করার ঘক্ষমে একটি গুরুেপূণন উপাদার্ েমূ্পণন কমর পভিম ভর্উ ইয়মকন র ভর্মনাোমদর 
োমর্।  
  
"বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের ঘবেরকাভর খামের োমর্ েিমযাভগো ফল্প্রেূ িময়মে পভিম 
ভর্উ ইয়মকন র ক্রমবধনমার্ ভর্মনাণ েিংক্রান্ত অ্র্নভর্ভেমে বভধনে প্রভেমযাভগোর মাধযমম", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রোরমণর মাধযমম ভর্মনাণ এবিং উদ্ভাবর্, অ্র্ননর্ভেক উন্নয়র্মক উদ্দীভপে কমর 
এমর্ েমাধার্ খুুঁমজ ঘবর করার জর্য বামফমল্া মযার্ফুযাকচাভরিং ওয়াকন মের ভমির্ অ্বযািে রাখমব।"  
  
"বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের র্েুর্ গৃি পভিম ভর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীভের ভভবষযমের উমদ্দমিয 
আমামদর অ্বযািে প্রমচষ্টার একটি অ্িংি যা বামফমল্ার ইস্ট োই মক রূপান্তভরে 
করমব", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "উন্নে উত্পাদর্ এবিং কমনেিংস্থামর্র প্রভিক্ষণ 
এক োমর্ চমল্, এবিং র্র্নল্যামন্ডর র্েুর্ প্রোভরে অ্বস্থামর্ ঘেই েিমযাভগো উপল্ব্ধ িমব যা 
বামফমল্ার প্রময়াজর্ ভামল্া ঘবের্ প্রদার্ কমর এমর্ চাকরী তেভর করমে এবিং অ্র্ননর্ভেক বৃভি 
েিায়ো করমে।"  
  
2014 োল্ ঘর্মক, EWI দ্বারা পভরচাভল্ে বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন ে স্থার্ীয় েিংস্থাগুভল্র োমর্ 
কাজ করমে োমদর অ্ভযন্তরীণ উত্পাদর্, প্রমকৌিল্ এবিং গমবষণা এবিং উন্নয়র্ দমল্র উন্নয়মর্র 
জর্য। বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের েিমযাভগোমূল্ক ঘর্টওয়াকন  তেভর িময়মে েকল্ আকামরর 
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ভর্মনাোমদর এবিং বাজামরর খােগুভল্মক ঘেই েব েরঞ্জাম প্রদার্ করার জর্য যা োমদর প্রময়াজর্ 
ঘবমে ওঠার জর্য এবিং বামফমল্া - র্ায়াগ্রা অ্ঞ্চল্ ও ো অ্ভেক্রম কমর অ্র্নমর্াইভেক উন্নয়র্ 
প্রোভরে করার জর্য। পাুঁচ বেমর, েদেযপদ ভবভভন্ন ভিল্প জমুে 45টি ঘকাম্পাভর্মে দাুঁভেময়মে যার 
মমধয রময়মে 225টির ঘবভি শুরু বা েম্পন্ন করা প্রকল্প 132টি েিংস্থার জর্য যা প্রায় 150 
ভমভল্য়র্ মাভকন র্  ল্ামরর অ্র্ননর্ভেক প্রভামবর প্রভেভর্ভধে কমর।  
  
বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন ে ভর্ম্নভল্ভখে ভিল্পগুভল্মে েিংস্থার্ প্রদার্ কমর:  

• আমটামটিভ  
• এমরামেে  
• প্রভেরক্ষা  
• কর্ভজউমার ইমল্কট্রভর্ক্স  
• েরকার  
• ঘেল্ ও গযাে  
• জািাজ ভর্মনাণ  

র্েুর্ 50,000 বগনফুট অ্েযাধুভর্ক ঘফভেভল্টি িল্ বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের ঘমইর্ 
ভিমটর পূমবনর অ্বস্থামর্র ভদ্বগুণ, যার ফমল্ বামফমল্ার েিমযাভগোমূল্ক কাজ অ্বযািে র্াকমব এবিং 
যার মমধয রময়মে বামফমল্ার েব ঘচময় ভামল্া ভর্মনাণ েিংস্থা, যার অ্ন্তভুন ক্তঃ বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং 
ওয়াকন ে, ইন্সাইট কর্োভটিং (Insyte Consulting), ওয়ার্ল্ন  ঘট্র  ঘেন্টার বামফমল্া র্ায়াগ্রা (World 
Trade Center Buffalo Niagara), র্র্নল্যান্ড ওয়াকন মফােন ঘট্রভর্িং ঘেন্টার (Northland Workforce 
Training Center); এবিং বামফমল্া র্ায়াগ্রা মযার্ুফযাকচাভরিং অ্যাল্াময়ন্স (Buffalo Niagara 
Manufacturing Alliance)।  
  
33.5 ভমভল্য়র্ মাভকন র্  ল্ামরর প্রকমল্পর অ্র্নায়র্ করমে এম্পায়ার ঘস্টট ঘ মভল্পমমন্ট কমপনামরির্ 
(Empire State Development Corporation) এবিং 6.8 ভমভল্য়র্ মাভকন র্  ল্ার ঐভেিাভেক কর 
ঘক্রভ ট বাবদ এবিং অ্ভেভরক্ত স্থার্ীয় ঋণ ও কর ঘক্রভ ট। বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন ে 
বেন মামর্ 32 জর্মক ভর্ময়াগ কমরমে এবিং েম্প্রোভরে স্থামর্ আমরা 30 জর্মক কাজ ঘযাগ করমব 
বমল্ পভরকভল্পে।  
  
এম্পায়ার ঘস্টে ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
ঘপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীর্ প্রধার্ বর্িনাহী কমনকর্ন া এবরক ঘে. গােন লার িম্বলর্, "বামফমল্া 
মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের অ্বযািে োফল্য এবিং েম্প্রোরণ আঞ্চভল্ক ভর্মনাোমদর েমর্নর্ কমর, 
র্েুর্ কাজ উত্পন্ন কমর এবিং এই অ্ঞ্চমল্র উদ্ভাবর্ অ্র্নর্ীভে বৃভি কমর এবিং োর োমর্ 
বামফমল্ার র্র্নল্যান্ড এল্াকার পুর্রুজ্জীবমর্ ঘযাগদার্ কমর।"  
  
িাম্বফম্বলা মোর্ুফোকচাবরিং ওয়াকন ম্বের ঘপ্রবেম্বডন্ট মাইম্বকল উলবিচ িম্বলর্, "এই েম্প্রোরমণর 
মাধযমম বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের আমরা ক্ষমো ঘযাগ করার ক্ষমো বৃভি পামব, আমরা 



 

 

েদেয এবিং ঘিাস্ট গ্রািকমদর অ্র্-োইট প্রাইমভট ল্যামব ঘেবা প্রদামর্র ক্ষমো বৃভি করা িমব যখর্ 
প্রকমল্প কাজ চল্মে, এবিং োর োমর্ ভিফট পভরমষবা প্রোভরে িমব এবিং োর STEM ল্াভর্নিং ল্যাব 
ঘবমে উঠমব, োিাযয এল্াকার উন্নে উৎপাদর্ খামে প্রবৃভি েরাভিে কমর। আমামদর র্েুর্ জায়গা 
ইচ্ছাকৃেভামব উদ্ভাবর্মক উদ্বিু করার জর্য বার্ামর্া িময়মে।"  
  
ইর্োইম্বের কন্সাবটিং এর ঘপ্রবেম্বডন্ট ঘির্ র  ্ যান্ড িম্বলর্, "র্র্নল্যামন্ড অ্বভস্থে েব েিংগঠর্গুভল্ই 
বেমরর পর বের একোমর্ কাজ কমরমে ভকন্তু পামি র্াকার েুমযাগ বামফমল্ার ভর্মনামণর ঘক্ষমে 
একটি র্েুর্ অ্ধযায় তেভর করমে যা এখর্ও আমামদর অ্েীমের োমর্ যুক্ত কমর। ইর্োইট 
কর্োভটিং ভভবষযমের উমদ্দমিয র্জর ঘকেীভূে ঘরমখমে ভর্মনাোমদর উদ্ভাবর্, মুর্াফা এবিং ঘবমে 
ওঠামক োিাযয করার জর্য।"  
  
ঘপ্রবেম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী আবধকাবরক, র্র্নলোন্ড ঘেবর্িং ঘেন্টার, বস্টম্বফর্ োকার িম্বলর্, 
"র্র্নল্যান্ড ঘট্রভর্িং ঘেন্টার বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন েমক কযাম্পামে স্বাগে জার্ামচ্ছ। এই 
উদ্ভাবর্ী পভরমবমি ভভবষযমের চাকভরগুভল্ তেভর করমে আমরা োমদর েমে েিমযাভগো করার 
অ্মপক্ষায় র্াকল্াম।"  
  
বেম্বর্ের টিম ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের স্থার্ান্তর ও েম্প্রোরমণর 
মাধযমম বামফমল্ার র্র্নল্যান্ড কভরম ার আমরা িভক্তিাল্ী িমে র্ামক, দক্ষ ভর্মনাো গমে েুল্মে র্ামক 
যারা আমামদর এল্াকার অ্র্নর্ীভেমক ইন্ধর্ ঘযাগামব এবিং উদ্ভাবর্ ও প্রবৃভির র্েুর্ েুমযাগ েভৃষ্ট 
করমব। বামফমল্ার মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন েমক ধর্যবাদ বামফমল্ামক একটি ঘটকেই অ্গ্রগভের ভভভি 
ভিমেমব ঘদখা অ্বযািে রাখার জর্য, এবিং আমরা একবার আমামদর কমীেিংখযার ও অ্গ্রগভের 
ভভবষযমে ভবভর্ময়াগ করার জর্য।"  
  
অোম্বেেবল েিংখোগবরষ্ঠ ঘর্র্া বিস্টাল বপপলে-ঘস্টাকে িম্বলর্, "র্র্নল্যান্ড ওয়াকন মফােন ঘট্রভর্িং 
ঘেন্টামর বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের স্থার্ান্তর ও েম্প্রোরণ, ভর্মনাণ ও চাকভরর প্রভিক্ষমণর 
েম্প্রদাময়র মমধয ভর্খুুঁে ভের্াভজন  েভৃষ্ট করমব। রামজযর ঘর্মক অ্বযািে েমর্নমর্র জর্য এই 
অ্িংিীদাভরে শুধু কাজ তেভর করমে োিাযয করমব র্া বরিং আমামদর আঞ্চভল্ক উত্পাদর্ 
অ্র্নর্ীভের অ্বযািে বৃভির জর্য গুরুেপূণন অ্ভভর্বেমক উদ্দীভপে করমব।"  
  
োিংেে েেেে বের্ রায়ার্ িম্বলর্, "র্র্নল্যান্ড কভরম ার আমামদর েম্প্রদাময়র মমধয ভর্মনামণর ঘক্ষমে 
একটি উদ্ভাবমর্র ঘকেস্থল্, এবিং এটা উমিজর্াপূণন ঘয অ্র্য একটি েিংস্থা বযবোর জর্য এই স্থার্ 
যা েুভবধা প্রদার্ কমর ো উপল্ব্ধ করমে পামর। র্র্নল্যান্ড কভর মর ঘয েরকাভর/ঘবেরকাভর 
অ্িংিীদাভরে  টমে ো র্েুর্ কাজ তেভর করমে যা পভিম ভর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীভেমক বে কমর 
েুল্মে োিাযয করমে। এই প্রকমল্প গভর্নমরর ঘর্েৃে পভিম ভর্উ ইয়মকন র ভর্মনাোমদর মূল্যবার্ 
পভরমষবা ভদমে োিাযয কমরমে এবিং উৎপাদর্ প্রযুভক্তমে উদ্ভাবর্ ও অ্গ্রগভের ঘক্ষমে বামফমল্ামক 
এক ঘর্ো তেভর কমরমে। আমরা র্র্নল্যামন্ড ঘয অ্মর্ক মিার্ উন্নয়র্ ঘদমখভে, োর মমধয এটি 
একটি মাে, আর আমামদর কভমউভর্টির ভবভর্ময়ামগর ফমল্ ঘয র্েুর্ অ্িংিীদাভরে গমে উঠমে 
চমল্মে ো ঘদখার জর্য আভম উন্মুখ।"  



 

 

  
ইবর কাউবন্ট বর্িনাহী মাকন  ঘপালর্কারে িম্বলর্, "বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন ে ভর্মনাণ িৃঙ্খমল্ 
গুরুেপূণন ভল্ঙ্ক, যা েরকাভর এবিং ঘবেরকারী খােগুভল্মক একভেে কমর ভভবষযমের বভৃির উপর 
র্জর ঘরমখ। র্র্নল্যান্ড ঘেন্ট্রাল্ এবিং এভর কাউভন্টর অ্র্ননর্ভেক খােমক িভক্তিাল্ী করার ঘক্ষমে 
োমদর এই প্রোরণ ও অ্বস্থার্ পভরবেন র্ অ্েযন্ত মার্ার্েই।"  
  
িাম্বফম্বলার ঘময়র িায়রর্ ডবিউ. িাউর্ িম্বলর্, "আজমকর ভফমে কাটা আমরকটি বে মাইল্ফল্ক 
ভিমেমব ভচভিে িময়মে রূপান্তরকারী র্র্নল্যান্ড কভর র প্রকমল্পর (Northland Corridor Project) 
জর্য। ভদ্বেীয় বেমর র্াকা র্র্নল্যান্ড ওয়াকন মফােন ঘট্রভর্িং ঘেন্টার এবিং পার্শ্নবেী বামফমল্া 
মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন মের উমদ্বাধমর্র োমর্ োমর্ আমামদর এখর্ র্র্নল্যান্ড কযাম্পামে দটুি ঘর্াের 
স্থাভপে রময়মে। এটি বামফমল্ার উন্নে ভর্মনাণ অ্র্নর্ীভেমক প্রোভরে করার পমর্ আমরা এক ধাপ 
অ্গ্রের কমর।"  
  
বামফমল্া মযার্ুফযাকচাভরিং ওয়াকন ে েম্পমকন  আমরা ের্য পাওয়া যামব এখামর্।  
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