অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/3/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা রম্বেস্টার ইর্সুম্বলম্বেড গ্লাম্বসর (ROCHESTER INSULATED GLASS, RIG) মুখ্ে
কার্ন ালয়, অন্টাবরও কাউবন্টম্বে সম্প্রসারম্বের কথা ঘ াষো কম্বরম্বের্

গ্লাস ঘেবিম্বকেম্বরর প্রথম পর্ন াম্বয়র িৃবি প্রায় 50টি র্েু র্ কমন সংস্থার্ তেবর করম্বি
"বেঙ্গার ঘলকস েম্বরায়াডন (Finger Lakes Forward)" সম্পূরক বিবর্ম্বয়াগ - কবমউবর্টিসমূহম্বক

পুর্রুজ্জীবিে করার এিং অথন র্ীবেম্বক েবিোলী করার লম্বযে এই অঞ্চম্বলর সাবিন ক ঘকৌেল

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রমেস্টার ইর্সুমেমেড গ্লাস, অ্ন্টাররও কাউরন্টর
মযার্মেস্টার শহমর, তার মুখ্য কােনােমের দুই-পেনামের সম্প্রসারমণর একটি সম্পূণন কমরমে। সম্প্রসারমণর অ্ংশ
রহসামে, গ্লাস ঘেরিমকশর্ ঘকাম্পারর্টি কমপমে 47টি র্তু র্ কমনসংস্থার্ সৃরি করার প্ররতশ্রুরত রদমেমে, এেং
46টি র্তু র্ পদ পূরমণ সেে হমেমে। ঘসইসামে, ঘস্টমের সহমোরগতাে, ঘকাম্পারর্টি ঘমররক সামকন ে স্থামর্ 56টি
োকরর োওোর ঝুুঁ রকেুক্ত (অ্যাে ররস্ক) কমনসংস্থার্ রাখ্মত সম্মত হমেমে। প্রকল্পটির রিতীে পেনাে 2019 সামের
মামেন সম্পূণন হমে েমে আশা করা হমে। সেে ঘকাম্পারর্গুরেমত রেরর্মোগ রেঙ্গার ঘেকস েমরাোডন (Finger
Lakes Forward) এর ঘকৌশেটিমক সহােতা কমর ো আঞ্চরেক অ্েনর্ীরতমক সহােতা করার মাধ্যমম
সম্প্রদােগুরেমক পুর্রুজ্জীরেত করমত কাজ করমে।
"রেেেণ রেরর্মোগ এেং ঘকৌশেগত অ্ংশীদারীমের মাধ্যমম, রর্উ ইেকন ঘস্টে কমনসংস্থার্ সৃরিমত উৎসাহ প্রদার্
করমে এেং ঘস্টমের প্ররত ঘকাণাে স্থার্ীে অ্েনর্ীরতমক উজ্জীরেত করমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "রমেস্টার
ইর্সুমেমেড গ্লামসর মত ঘকাম্পারর্গুরের সামে কাজ করা ঘস্টমের কমনঠ পুরুষ ও মরহোমদর জর্য কমনসংস্থার্
ততরর করমত এেং তা েজাে রাখ্মত আমামদর সহােতা করমে এেং সমগ্র অ্ঞ্চমে েযেসার উন্নরত েরারিত
করমে।"
"রমেস্টার ইর্সুমেমেড গ্লামসর সম্প্রসারণ এোকাে উৎপাদর্ রশমল্পর েৃরি অ্েযাহত রাখ্মে এেং র্তু র্ কমনসংস্থার্
সৃরি করমে", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ ঘহােু ল িম্বলর্। "ঘস্টমের এই রেরর্মোমগর মাধ্যমম, পররোমরর
মারেকার্াধ্ীর্ গ্লাস ঘেরিমকশর্ ঘকাম্পারর্ অ্ন্টাররও কাউরন্টমত র্তু র্ সুমোগ প্রদার্ করমের্ এেং রর্উ ইেমকন
সৃজর্শীে পণযগুরের উৎপাদর্ অ্েযাহত রাখ্মে। রেঙ্গার ঘেকস েমরাোডন (Finger Lakes Forward) এেং
অ্েনর্ীরতর উন্নের্ অ্েযাহত রাখ্মত আমরা RIG এর মমতা ঘকাম্পারর্গুরেমত রেরর্মোগ করমত অ্ঙ্গীকারেি।"
এম্পায়ার ঘস্টে ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কেনা এিং কবমের্ার হাওয়াডন ঘর্মবি িম্বলর্, "উচ্চ মামর্র গ্লাস ঘেরিমকশমর্ একটি অ্গ্রগণয সংস্থা,
রমেস্টার ইর্সুমেমেড গ্লাস হে একটি তৃ তীে প্রজমের, পররোমরর মারেকার্াধ্ীর্ ঘকাম্পারর্, ো রেঙ্গার ঘেকস

অ্ঞ্চমের একটি গুরুেপূরণন অ্ংশ। RIG এেং রর্উ ইেকন ঘস্টমে তামদর উচ্চ গুণমামর্র পণয উৎপাদমর্র েেযমত
সহােতা করমত ঘপমর আমরা গরেনত।"
প্ররতমোরগতাে টিমক োকমত, প্রকল্পটি অ্তযাধ্ুরর্ক েন্ত্রপারত ও সরঞ্জাম ক্রে করমে ো ঘকাম্পারর্মক সেে হমত
সহােতা করমে। সম্প্রসারণটিমত সহােতা করমত, এম্পাোর ঘস্টে ঘডমভেপমমন্ট একটি 100,000 মারকন র্
ডোমরর অ্েননর্রতক উন্নের্ তহরেমের মূেধ্র্ী অ্র্ুদার্, ঘসইসামে প্ররতশ্রুত কমনসংস্থার্ সৃরির অ্ঙ্গীকামরর
রেরর্মমে এমেেরসওর েযাে ঘক্ররডে ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম 600,000 মারকন র্ ডোর পেনন্ত প্রদার্ করমে। প্রকমল্পর
ঘমাে েযে 3.35 রমরেের্ মারকন র্ ডোর।
োইলার ওক, রম্বেস্টার ইর্সুম্বলম্বেড গ্লাম্বসর ঘপ্রবসম্বডন্ট িম্বলম্বের্, "আমামদর ঘকাম্পারর্র জর্য রর্উ ইেকন
ঘস্টমের সহােতা সরতযই উৎসাহদােক। এখ্র্ 40 েেমররও ঘেরশ সমে ধ্মর আমরা সহােতা ঘপমে আসরে
ঘসইসামে আমামদর অ্সামার্য কমনোরীেৃন্দ োরা এই সম্প্রদামের প্রস্তাে করার আমে, কমনমেত্র এমর্ অ্সাধ্ারণ
তর্রতকতার উদাহরণ ঘরমখ্মে।"
দযা রর্উ ইেকন পাওোর অ্েররটি (New York Power Authority, NYPA), গভর্নর কুওমমার ReCharge
NY ঘপ্রাগ্রাম ঘেমক কম দামম 2 ঘমগাওোমের ঘেরশ রেদুযৎ সরেরাহ কমর সহােতা করমে, ো রর্উ ইেকন ঘস্টমে
কমনসংস্থার্ েজাে রাখ্া ো কমনসংস্থার্ সৃরির জর্য অ্ঙ্গীকামরর রেরর্মমে ঘোগয েযেসারেক প্ররতষ্ঠার্ ও
অ্মুর্াোমভাগী প্ররতষ্ঠার্গুরেমক কম-দামমর NYPA রেদুযমতর ঘোগার্ রদমে।
"রমেস্টার ইর্সুমেমেড গ্লামসর রমেস্টামর োকা এেং সম্প্রসারমণর রসিান্ত রেঙ্গার ঘেকস অ্ঞ্চমের জর্য দারুণ
খ্ের", বগল বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, িম্বলম্বের্। "গভর্নমরর ReCharge NY
ঘপ্রাগ্রাম সমগ্র ঘস্টমে প্রাে 380,000 কমনসংস্থামর্ সহােতা করমে এেং রর্উ ইেমকন অ্েননর্রতক উন্নের্ ও তার
স্থােীে েজাে রাখ্মত NYPA তার কম-দামমর জেরেদুযৎ সরেরাহ করমত ঘপমর গরেনত।"
রমেস্টার ইর্সুমেমেড গ্লাস, আইএর্রস. (RIG) 1972 সামে স্টযার্রে এেং ররোডন ওক িারা স্থারপত একটি
সৃজর্শীে গ্লাস ঘেরিমকের। েযেসা শুরুর সমে ঘেমক, স্থাপতযরেষেক সমতে কাুঁমের রশমল্পর পণযগুরের
সৃজর্শীেতা এেং উৎপাদর্ সমাধ্ামর্র জর্য RIG প্রেম সাররমত আমে। তৃ তীে-প্রজমের পররোমরর
মারেকার্াধ্ীর্ এেং পররোরেত েযেসাটি, উত্তর আমমররকা এেং রেশ্বেযাপী পররমষো প্রদার্ কমর। RIG-র পণয
অ্র্যার্য অ্মর্মকর মমধ্য সােরাকুোমস র্াোগ্রা ঘমাহাক রেরডংমের (Niagara Mohawk Building) সংস্কার,
ওোরশংের্, রড.রস.ঘত জর্ এে. ঘকমর্রড ঘসন্টার (John F. Kennedy Center) এেং কযােমগরর আন্তজনারতক
রেমার্েন্দর (Calgary International Airport) সহ, রেরভন্ন েৃহৎ উন্নেমর্র প্রকল্পগুরেমত েযেহৃত হমেমে।
বসম্বর্ের পাম ঘহলবমং িম্বলম্বেম্ব র্, "আজমকর ঘ াষণা আমামদর অ্ঞ্চমের জর্য আকষনণীে খ্ের! রমেস্টার
ইর্সুমেমেড গ্লামসর মযামঞ্চস্টামর সম্প্রসারণ আমামদর সম্প্রদামের জর্য একটি জে এেং তা অ্েননর্রতক উন্নের্
এেং কমনসংস্থার্ সৃরির উমদযাগ অ্েযাহত রাখ্মত সহােতা করমে। একসামে কাজ কমর, আমরা আমামদর
অ্েনর্ীরতমক উন্নত করমত এেং স্থার্ীে অ্রধ্োসীমদর জর্য র্তু র্ কামজর সুমোগ ততরর করমত পারে। কমেক
প্রজে ধ্মর ওক পররোর আমামদর অ্ঞ্চমের প্ররত রর্মেরদত এেং রমেস্টার ইর্সুমেমেড গ্লাস হে একটি আদশন
কমপনামরে র্াগররক। তারা অ্তযন্ত সৎভামে তামদর েযেসা োোে। ঘস্টে রসমর্ের রহসামে, রর্উ ইেমকন র প্রতযন্ত
অ্ঞ্চমে র্তু র্ কমনসংস্থামর্র সুমোগ েৃরি করমত আরম গভর্নর, এম্পাোর ঘস্টে ঘডমভেপমমন্ট,
পররোেকমন্ডরেমত আমার সহকমীেৃন্দ, এেং মযামঞ্চস্টার সুপারভাইজার ঘজে গাোহার্ এর মমতা স্থার্ীে

ঘর্তামদর সামে কাজ করা অ্েযাহত রাখ্ে। েযেসারেক সম্প্রদামের সামে একমত্র, আমরা রমেস্টার ইর্সুমেমেড
গ্লামসর মমতা স্থার্ীে েযেসামক েড় কমর তু েত, সেে হমত এেং স্থার্ীে কমী ও তামদর পররোরমদর জর্য র্তু র্
োকরর ততরর করার জর্য সহােতা করমত উেুখ্ োকে।"
অন্টাবরও কাউবন্ট ঘিাডন ঘেয়ারমোর্ জ্োক মাম্বরর্ িম্বলম্বের্, "RIG ঘক অ্ন্টাররও কাউরন্টর মযামঞ্চস্টার
গ্রামম তার সম্প্রসারমণর রসিান্ত রর্মত ঘকৌশেগত সহােতা প্রদামর্র জর্য আরম অ্ন্টাররও কাউরন্টর ঘোডন অ্ে
সুপারভাইজার (Board of Supervisors, BOS) এর হমে গভর্নর কুওমমা এেং এম্পাোর ঘস্টে
ঘডমভেপমমন্টমক ধ্র্যোদ জার্াই। RIG প্ররক্রোজাত কাুঁমের পমণযর একটি উচ্চমামর্র প্রস্তুতকতন া। তারা
রেশ্বেযাপী োরণরজযক প্রপাটিন ঘডমভেপারমদর সামে কাজ কমর। অ্ন্টাররও কাউরন্টমত প্রস্তুত েযেসামোগয পণয
RIG ঘত ভামো োকরর েজাে রাখ্মত সহােতা কমর এেং স্থার্ীে অ্েনর্ীরতমত অ্মর্ক প্রতযে ও পমরাে
উপকাররতা আমে। সম্প্রসারমণর রসিান্ত ঘর্ওোর জর্য এেং এই দারুণ ঘকাম্পারর্টির ভরেষযৎ সুররেত করার
জর্য আমরা RIG ঘক অ্রভর্ন্দর্ জার্াই।"
ঘরামেস্টার ইর্সুমেমেড গ্লাস সম্পমকন আমরা তমেযর জর্য, এখ্ামর্ রিক করুর্।
বেঙ্গার ঘলকস েম্বরায়াডনম্বক ত্বরাবিে করা
আজমকর ঘ াষণা "রেঙ্গার ঘেকস েমরাোডন" এর সম্পূরক, এই এোকাে েযপক অ্েননর্রতক এেং সামারজক
উন্নেমর্র একটি সম্পূণন ব্লুরপ্রন্ট। 2012 সাে ঘেমক ঘস্টে ইরতমমধ্য পররকল্পর্াটির েুরর্োদ রহমসমে এই অ্ঞ্চমে
ঘোমোরর্কস, কৃ রষ ও খ্াদয উৎপাদর্, এেং অ্গ্রসর উৎপাদর্ সহ মুখ্য রশল্পগুরেমত রেরর্মোগ করার মাধ্যমম 6.1
রেরেের্ মারকন র্ ডোমরর ঘেরশ রেরর্মোগ কমরমে। েতন মামর্, মহা মন্দার (Great Recession) পর ঘেমক
ঘেকারে সেমেমে কম হমেমে; েযরক্তগত এেং কমপনামরে আেকর কমমমে এেং েযেসা প্ররতষ্ঠার্গুরে উন্নরত ও
রেরর্মোগ করার জর্য ঘরামেস্টার, োোরভো এেং কার্ার্ডাইগুোর মমতা জােগা ঘেমে রর্মে।
এখ্র্, এই অ্ঞ্চেটি রডমসম্বর 2015 ঘত গভর্নর কুওমমা িারা ঘ ারষত আপমস্টে ররভাইোোইমজশর্
ইরর্রশমেটিমভর মাধ্যমম 500 রমরেের্ মারকন র্ ডোমরর ঘস্টে রেরর্মোমগর মাধ্যমম রেঙ্গার ঘেকস েমরাোডনমক
েরারিত করমে। ঘস্টমের এই 500 রমরেের্ মারকন র্ ডোমরর রেরর্মোগ 2.5 রেরেের্ মারকন র্ ডোমররও ঘেরশ
রেরর্মোগ করার জর্য েযরক্তগত েযেসােীমদর উদ্দীপর্া ঘদমে - এেং এোকার জমাকৃ ত পররকল্পর্া অ্র্ুোেী
আশা করা হমে ঘে 8,200 এরও র্তু র্ ঘেরশ কমনসংস্থার্ ততরর হমে। আরও তেয এখ্ামর্ রমেমে।
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