অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/18/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা অন্টাবরও কাউবন্টম্বে খাদ্ে প্রস্তুবে ককাম্পাবর্ বরম্বেলইটস (RealEats) এর
সম্প্রসারম্বের ক াষো কম্বরম্বের্

ভোকুোম-প্োকড খািাম্বরর কডবলভাবর কসিাটি কেম্বর্ভা েহম্বরর বসটি কম্বপ্নাম্বরেম্বর্ োর কার্ন ক্রম
িৃবি করম্বি, 400 এর কিবে র্েু র্ কাে তেবর করম্বি
“বিঙ্গার কলকস িম্বরাোডন (Finger Lakes Forward)” সম্পূরক বিবর্ম্বোগ - কবমউবর্টিসমূহম্বক

প্ুর্রুজ্জীবিে করার এিং অর্ন র্ীবেম্বক েবিোলী করার লম্বযে এই অঞ্চম্বলর সাবিন ক ককৌেল

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ অ্ন্টাররও কাউরন্টর জজমর্ভা শহমর খাদ্য সরবরাহ সংস্থা ররমেলইটস
সম্প্রসারমের জ াষো রদ্মেমের্। রাষ্ট্র জেমক সমেনর্ পাওোর ফমল, ররমেলইটস তামদ্র জজমর্ভা সুরবধামত
অ্রবলমে অ্পামরশর্ প্রসাররত করার এবং পরবতী পাাঁচ বেমর 400 র্তু র্ চাকরর ততরর করার পররকল্পর্া
করমে। ররমেলইটস জজমর্ভা জেমক সম্পূেনরূমপ রান্না করা খাবার ভযাকুোম-পযামকমট রামখ, উৎপাদ্র্ কমর এবং
সরবরাহ কমর জেখামর্ বতন মামর্ প্রাে 30 জর্ মার্ুষ কাজ কমর। এই সম্প্রসারেটি রফঙ্গার জলকমসর স্পন্দর্শীল
কৃ রষ এবং খাদ্য প্ররিোকরমের জসক্টমরর উপর রভরি কমর গঠিত ো আঞ্চরলকভামব রিজাইর্কৃ ত রফঙ্গার জলকস
ফরওোিন অ্েননর্রতক উন্নের্ পররকল্পর্ার জকন্দ্রীে অ্ংশ।
"জজমর্ভা শহমর তার বযবসা বাডামর্ার জর্য ররমেলইটস এর এই বড প্ররতশ্রুরতটি এই অ্ঞ্চমল শত শত কাজ
ততরর কমর এবং স্থার্ীে অ্েনর্ীরতগুরলমক বারডমে সম্প্রদ্ামে র্তু র্ জীবর্ প্রদ্ার্ করমব", গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এই সম্প্রসারমের মাধযমম, আমরা আবার প্রমাে কররে জে রফঙ্গার জলকগুরলর অ্েনর্ীরতর অ্গ্রসর
হওোর আমামদ্র জকৌশল কােনকর।"
"জজমর্ভামত ররমেলইটস সম্প্রসারে খাদ্য প্রস্তুরত রশল্প বাডামব এবং 400টির জবরশ র্তু র্ চাকরর ততরর করমব",
কলিম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ িম্বলর্, বর্বর্ আেম্বকর ক াষোপ্ত্র প্াঠ কম্বরম্বের্। "রাষ্ট্রীে সহােতাে,
স্থার্ীেভামব রাখা খাবার বযবহার কমর এই অ্ঞ্চমল অ্পামরট করার ররমেলইটস এর প্ররতশ্রুরত আমামদ্র
কৃ ষকমদ্র জর্য একটি রবকাশ। এই রবরর্মোগ রফঙ্গার ফরওোিনমক অ্গ্রসর করমত আমামদ্র প্রমচষ্টার রভরিমত
গঠিত।"
2017 সামল প্ররতরিত, ররমেলইটস স্থার্ীেভামব সংগ্রহকৃ ত, কযামলারর রর্েরিত, জশফ দ্বারা রান্নাকৃ ত খাবার
সরাসরর মর সরবরাহ কমর। রবশ্ববযাপী রবখযাত রফঙ্গার জলকস কৃ রষ অ্ঞ্চমলর জকন্দ্রীে অ্বস্থামর্র কারমে
ররমেলইটস এর সম্প্রসারমের জর্য রর্উ ইেকন এবং রবমশষ কমর জজমর্ভা শহরমক জবমে রর্মেমে। জজমর্ভা
প্রেুরির খামার এবং কমর্নল এরগ্রিমটক (Cornell AgriTech)-এ খাদ্য ও কৃ রষর র্তু র্ ততরর জসন্টার অ্ফ

এমেমলমেরও আবাসস্থল – এ ধরমের সুরবধাগুমলার মমধয প্রেম ো রর্উ ইেমকন র কৃ রষ ও খাদ্য রশল্পগুরলমত
বযবসারেক উন্নের্ ত্বরারিত করার জর্য একারধক অ্ংশীদ্ারমক একরিত কমর।
প্রাে 2 রমরলের্ মারকন র্ িলার প্রকল্প রফঙ্গার জলকস ফমরাোিন আপমেট রররভটালাইমজশর্ উমদ্যাগ অ্র্ুদ্ামর্র
(Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative Grant) মাধযমম পাওো 500,000
মারকন র্ িলামরর মাধযমম সমরেনত হমে। প্ররতশ্রুরতবদ্ধ কামজর অ্ঙ্গীকামরর রবরর্মমে এমেলরসের টযাে জিরিট
জপ্রাগ্রামমর (Excelsior Tax Credit Program) মাধযমম জকাম্পারর্টি 3 রমরলের্ মারকন র্ িলার পেনন্ত পাওোর
জর্য উপেুি। গত দ্ুই বেমর জজমর্ভা শহর ও অ্ন্টাররও কাউরন্টমত রর্উ ইেকন জেট জহাম এবং করমউরর্টি
পুর্র্নবীকরমের মাধযমম প্রদ্ার্ করা করমউরর্টি জিমভলপমমন্ট ব্লক গ্রান্ট ফামের (Community
Development Block Grant) 1.1 রমরলের্ মারকন র্ িলার জেমকও এই জকাম্পারর্টি উপকৃ ত হমেমে।
ডোর্ ওোইে, ককাম্পাবর্র সভাপ্বে ও বসইও, িম্বলম্বের্, "রর্উ ইেকন জেট, অ্ন্টাররও কাউরন্ট এবং
জজমর্ভা শহমরর সামে পাটনর্াররংমের ফমল ররমেলইটস হাজার হাজার জভািামদ্র আসল খাবার প্রারি সহজ কমর
তু লমত সক্ষম হমেমে, আমমররকার্মদ্র প্ররতরদ্র্ মুমখামুরখ হওো সাধারে রামতর খাবামরর সংকট দ্ূর কমর।
উিরপূমবন সবমচমে ধর্ী কৃ রষ খাদ্য চালাগুরলর মমধয খুাঁমজ পাওো, স্থার্ীে খামার ও কমনসংস্থার্মক সমেনর্ করা
ো আমরা আরও দ্ী নমমোদ্ী এবং স্বাস্থযকর খাদ্য ভরবষযমতর জর্য একটি অ্র্র্য এবং কােনকর রর্োমক রহসামব
রবশ্বাস করর। কৃ রষ এবং প্ররতভা উভে জক্ষমি এই অ্ঞ্চমলর অ্র্ুদ্ার্ ররমেলইটস এর জর্য একটি রর্খুাঁত মযাচ।
আমামদ্র জজমর্ভা দ্লমক স্থার্ীে উপাদ্ামর্র মাধযমম অ্সাধারে খাবার ততরর করমত জদ্মখ আমরা গরবনত, ো
সমে-অ্ভাবী আমমররকার্মদ্র রর্মজমদ্রমক আরও ভামলাভামব েত্ন রর্মত সহােতা কমর।"
এম্পাোর কেট কডম্বভলপ্ম্বমন্ট (Empire State Development) এর কপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কেনা এিং কবমের্ার হাওোডন কর্মবি িম্বলর্, "ররমেলইটস হমে উদ্ভাবর্ী অ্ংশীদ্াররমত্বর এমর্ ধরর্
ো রর্উ ইেকন জেট সমেনর্ করার জর্য অ্ঙ্গীকারবদ্ধ, এটি এমর্ এক ো আগামী বেরগুমলা ধমর রফঙ্গার জলকস
এবং সারা জদ্মশ জমৌরলক কৃ রষ ও খাদ্য রশল্পগুরলমত চাকরর ও বৃরদ্ধর সুমোগ সৃরষ্ট করমব।"
বর্উ ইেকন কেট কহামস এিং কবমউবর্টি বরবর্উোল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস
িম্বলম্বের্, "জহাম অ্যাে করমউরর্টি রররর্উোল (Homes and Community Renewal, HCR) ররমেলইটস
জক সমেনর্ করার জর্য গরবনত, কারে এর সম্প্রসারে, স্বাস্থযকর খাবার খাওোর প্রচার এবং জজমর্ভা শহমরর
র্তু র্ কাজ আর্ের্ অ্বযাহত রমেমে। রর্উ ইেকন মক আবাসস্থল করা ররমেলইটস এর মমতা অ্গ্রেী সংস্থাগুরল
আমামদ্র হাউরজং রবরর্মোমগর পররপূরক, সম্প্রদ্ােগুরলর সংমোগ শরিশালী কমর এবং পুমরা রফঙ্গার জলকস
ফরওোিনমক এরগমে রর্মে োে।"
বিঙ্গার কলকস আঞ্চবলক অর্ন নর্বেক বিকাে প্বরষম্বদ্র (Finger Lakes Regional Economic
Development Council) মর্ম্বরা কাউবন্ট কবমউবর্টি কম্বলম্বের সহ-সভাপ্বে (Monroe County
Community College) কপ্রবসম্বডন্ট অোর্ কক্রস এিং িৃহত্তর করাম্বেোর কেোর অি কমাম্বসন র
(Greater Rochester Chamber of Commerce) কপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও িি ডাবি িম্বলম্বের্,
"রররজের্াল ইমকামর্ারমক জিমভলপমমন্ট কাউরেলস (Regional Economic Development Council,
REDC) স্বীকৃ রত জদ্ে জে জভািামদ্র স্বাস্থযকর, উচ্চমামর্র, স্থার্ীেভামব উৎপারদ্ত খামদ্যর চারহদ্ার সামে সামে
কৃ রষ ও খাদ্য বযবসাে দ্রুত পররবতন র্ হমে। ররমেলইটস আমামদ্র চারহদ্াগুরল পূরে করমত এবং রবশ্বমামর্র
খাদ্য পররমবশ বযবস্থা গমড তু লমত সাহােয করমব ো রফঙ্গার জলকস অ্ঞ্চলমক অ্গ্রসর করমে।"

বসম্বর্টর প্াম্বমলা কহলবমং িম্বলর্, "এই জ াষোটি জদ্খাে জে রফঙ্গার জলকস অ্ঞ্চমলর কৃ রষ রশল্প এবং খাদ্য
প্ররিোকরে খাত সরতযকার অ্মেন রর্উ ইেকন জেট এবং আমামদ্র জদ্শ জুমড রবখযাত। জজমর্ভাে শহমর, ো
ইমতামমধযই তার স্পন্দর্শীল খাদ্য ও পার্ীে প্রস্তামবর জর্য রবখযাত একটি অ্ঞ্চমলর প্রােমকন্দ্র, জসখামর্
ররমেলইটস আমমররকা (RealEats America) এর অ্পামরশর্ প্রসাররত করার রসদ্ধান্ত আমামদ্র সম্প্রদ্ামের
কামে আরও রবরশষ্টতং এবং খযারত আর্মব। রফঙ্গার জলকস অ্ঞ্চল 400 টি র্তু র্ চাকরর এবং ফলস্বরূপ
অ্েননর্রতক সংবরলত প্রভাব জেমক প্রচু র উপকৃ ত হমব। িযার্ ওোইজ এবং আপর্ামদ্র সকলমক ধর্যবাদ্ োরা
এটি সম্ভব কমরমের্।"
আইর্সভার সংখোল ু কর্ো ব্রাোর্ এম. কি িম্বলম্বের্, "জজমর্ভা শহমর ররমেলইটস এর সম্প্রসারে
জকাম্পারর্র আমামদ্র অ্ঞ্চমলর সামে পারস্পররক রবশ্বাস এবং সম্প্রদ্ামের এর পমের প্ররত রবশ্বামসর একটি দ্ুদ্নান্ত
উদ্াহরে। আমরা এই বৃরদ্ধর সামে আসা র্তু র্ কাজগুরলর পাশাপারশ জকাম্পারর্র চলমার্ সাফমলযর সামে
সংরিষ্ট সমস্ত সহােক সুরবধাগুরলমক স্বাগত জার্াই। এই অ্ংশীদ্াররমত্ব পুমরা রফঙ্গার জলকস অ্ঞ্চল উপকৃ ত হমব
এবং জরডত সবাই অ্রভর্রন্দত হমবর্ জস রবষমে আমার জকার্ সমন্দহ জর্ই।"
কেম্বর্ভা েহর িেিস্থাপ্ক কসে গাবলন ং িম্বলর্, "শহর এর রান্না মর ররমেলইটস এর রবস্তামরর জর্য শহরটি
এর রাজয, রফঙ্গার জলকস আঞ্চরলক অ্েননর্রতক উন্নের্ কাউরেল, এবং অ্ন্টাররও কাউরন্টর অ্েননর্রতক উন্নের্
অ্ংশীদ্াররমত্বর জর্য কৃ তজ্ঞ। এই করমউরর্টি উন্নের্ অ্বকাঠামমা রবরর্মোগ কমর জজমর্ভামত রফঙ্গার জলকস ফু ি
অ্যাে জবভামরজ ইমর্ামভশর্ জজলার (Finger Lakes Food and Beverage Innovation District) সমৃদ্ধ
উমদ্যািা মমর্াভাবমক এরগমে রর্মত।"
সাম্বিক রােে বসম্বর্টর মাইক কর্াম্বোবলও িম্বলর্, "RealEats জজমর্ভা এবং রফঙ্গার জলকস অ্ঞ্চমল
গরতশীল খাদ্য খামত শরি, উমিজর্া এবং চাকরর রর্মে আমস। অ্ঞ্চল জেমক অ্সাধারে খাদ্য উপাদ্ার্, রবশ্ববযাপী
জশফ দ্বারা খাবার প্রস্তুতকরে, এবং ইন্টারমর্ট রভরিক সরাসরর অ্র্লাইর্ অ্িনার এবং জহাম জিরলভাররর
সমিমের মাধযমম, RealEats আজ আমামদ্র অ্ঞ্চমলর জর্য একটি কামজর প্রমোজক, এবং রফঙ্গার জলমকর
অ্েননর্রতক ভরবষযমতর জক্ষমি এটি একটি গুরুত্বপূেন অ্বদ্ার্কারী রহসামব রবমবরচত।"
ের্ ের্সর্, বর্িন াহী প্বরোলক কম্বর্ন ল কৃবষ ও খাদ্ে প্রর্ুবি প্াকন িম্বলর্, "আমরা আর্রন্দত জে
ররমেলইটস তামদ্র রবস্তামরর জকন্দ্র রহসামব জজমর্ভা এবং রফঙ্গার জলকস অ্ঞ্চমলর রর্বনাচর্ কমরমে। দ্ী নমমোদ্ী
ও স্বাস্থযকর খাবামরর জর্য দ্রুত বধনর্শীল বাজার সমবনাচ্চ মামর্র উপাদ্ার্ এবং প্রস্তুরতর দ্ারব কমর এবং রফঙ্গার
জলকস অ্ঞ্চল উভেই সরবরাহ করমব।"
ররমেলইটস সম্পমকন আরও তেয এখামর্।
বিঙ্গার কলকস িম্বরাোডনম্বক ত্বরাবিে করা
আজমকর জ াষো “রফঙ্গার জলকস ফমরাোিন” এর সম্পূরক, এই এলাকাে বযাপক অ্েননর্রতক এবং সামারজক
উন্নেমর্র একটি সম্পূেন ব্লুরপ্রন্ট। 2012 সাল জেমক জেট ইরতমমধয পররকল্পর্াটির বুরর্োদ্ রহমসমব এই অ্ঞ্চমল
জফামটারর্কস, কৃ রষ ও খাদ্য উৎপাদ্র্, এবং অ্গ্রসর উৎপাদ্র্ সহ মুখয রশল্পগুরলমত রবরর্মোগ করার মাধযমম 6.1
রবরলের্ মারকন র্ িলামরর জবরশ রবরর্মোগ কমরমে। বতন মামর্, মহা মন্দার (Great Recession) পর জেমক

জবকারত্ব সবমচমে কম হমেমে; বযরিগত এবং কমপনামরট আেকর কমমমে এবং বযবসা প্ররতিার্গুরল উন্নরত ও
রবরর্মোগ করার জর্য জরামচোর, বাটারভো এবং কার্ার্িাইগুোর মমতা জােগা জবমে রর্মে।
এখর্, এই অ্ঞ্চলটি রিমসের 2015 জত গভর্নর কুওমমা দ্বারা জ ারষত আপমেট ররভাইটালাইমজশর্
ইরর্রশমেটিমভর মাধযমম 500 রমরলের্ মারকন র্ িলামরর জেট রবরর্মোমগর মাধযমম রফঙ্গার জলকস ফমরাোিনমক
ত্বরারিত করমে। জেমটর এই 500 রমরলের্ মারকন র্ িলামরর রবরর্মোগ 2.5 রবরলের্ মারকন র্ িলামররও জবরশ
রবরর্মোগ করার জর্য বযরিগত বযবসােীমদ্র উদ্দীপর্া জদ্মব - এবং এলাকার জমাকৃ ত পররকল্পর্া অ্র্ুোেী
আশা করা হমে জে 8,200 এরও র্তু র্ জবরশ কমনসংস্থার্ ততরর হমব। আরও তেয এখামর্ রমেমে।
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