অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/9/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বেল্প-খাম্বের প্রধার্ দুটি ককাম্পাবর্ম্বক বিরাবকউম্বে িম্প্রিাবরে করার ক াষণা
বদম্ব়েম্বের্

িোাংকািন কেলথম্বক়োর গ্রুপ (Bankers Healthcare Group, BHG) িল্ট বিটিম্বে 330টি র্েু র্
কমন িাংস্থার্ তেবর করম্বি
কেকম্বর্ালবের তিবিক উদ্ভািক যারা পরিেী-প্রেম্বের কযাগাম্বযাগ িেিস্থা বিোইর্ এিাং তেবর
করা, JMA ও়েোরম্বলি (JMA Wireless), কিন্ট্রাল বর্উ ই়েম্বকন 100টি কমন িাংস্থার্ তেবর করম্বি
উভ়ে বিবর্ম্ব়োগ, কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিে করম্বে এিাং অথন র্ীবেম্বে প্রিৃবির উম্বেম্বেে
অঞ্চলটির বিস্তৃ ে ককৌেল - "কিন্ট্রাল বর্উই়েম্বকনর অগ্রগবে" (CNY Rising) কক পূণন কম্বর।

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা শিল্প-খামের প্রধার্ দুটি কোম্পাশর্মে কেন্ট্রাল শর্উ ইয়েন অ্ঞ্চমল অ্বশিে
শেরাশেউমে েম্প্রোশরে েরার ক াষণা শদময়মের্ কেটি এই অ্ঞ্চমলর অ্র্নর্ীশের প্রবৃশি
টামব। বযাাংোরে কেলর্ গ্রুপ, এলএলশে (Bankers Health Group, LLC) োমদর কেন্ট্রাল শর্উ
ইয়মেন র কবি েময়েটি োেনক্রম শেরাশেউমের 300-324 কেন্সার শিমট অ্বশিে এেটি র্েু র্
শর্শমনে িাপর্ায় িার্ান্তশরে ও এেত্রীেরণ েরমব। JMA ওয়যারমলে কটক্সাে কর্মে 5G েরঞ্জাম
উৎপাদর্ ডাউর্টাউর্ শেরাশেউমের দশিণ-পূবন প্রমবিপমর্র ঐশেোশেে কোময়র্ শবশডাং (Coyne
Building)-এর শদমে িার্ান্তশরে েরমব বমল ের্া শদময়মে। এই দুই কোম্পাশর্ েব শমশলময়
400টিরও অ্শধে েমনোংিার্ তেশর েরমব।
"কেন্ট্রাল শর্উ ইয়মেন মূখয কোম্পাশর্গুমলামে শর্ময় আোর ের্য আমামদর দৃশি কেশিভূ ে এবাং এই
ক াষণাটি প্রমাণ েমর কে অ্র্ননর্শেে উন্নয়মর্র কিমত্র আমামদর কেৌিলগে, অ্ঞ্চল শভশিে পিশে
বাস্তব ফলাফল শর্ময় আেমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "কেন্ট্রাল শর্উ ইয়েন -এ শবস্তৃ ে েময় এই দুটি
োংিা এই অ্ঞ্চলটিমে রূপান্তর েরমে, র্েু র্ েমনোংিামর্র েুমোগ তেশর েরমে এবাং আপমেট শর্উ
ইয়মেন র েুম়ে আরও কবশি অ্র্ননর্শেে গশে তেশর েরমে েোয়ো েরমব।"
"শেরাশেউে র্েু র্ বযবোর োমর্ োমর্ ক্রমবশধনে েমে এবাং উদ্ভাবমর্র কেিিল শেমেমব োে
েমর", কলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ কোচু ল িম্বলর্। "বযাাংোেন কেলর্মেয়ার গ্রুপ ও JMA
ওয়যারমলে-এর েম্প্রোরমণর মাধযমম ওই এলাোয় িে িে েমনোংিার্ েুক্ত েমব এবাং কেন্ট্রাল শর্উ
ইয়মেন র োইমটে শিল্পমে আরও এশগময় শর্ময় োমব। এই শবশর্ময়াগগুমলা এলাোর অ্র্নর্ীশেমে আরও

িশক্তিালী েরমব, এলাোমে আরও উজ্জীশবে েমর েু লমব এবাং শর্উ ইয়েন বােীর ের্য র্েু র্ েম্ভাবর্া
তেশর েরমব।"
িোাংকািন কেলথম্বক়োর গ্রুম্বপর প্রবেষ্ঠাো, কচ়োরমোর্ ও প্রধার্ বর্িন ােী কমন কেনা অোলিােন
ক্রম্বফািন িম্বলর্, "কেমটর োমর্ অ্াংিীদার েময়, আমরা কেবলমাত্র আমামদর কোম্পাশর্র পদশিহ্নমে
শবস্তৃ ে েরমেই েিম েশে র্া, বরঞ্চ কেন্ট্রাল শর্উ ইয়মেন 300টিরও কবশি র্েু র্ েমনোংিার্ তেশর
েরমে পারশে। আমামদর কোম্পাশর্র েদরদপ্তর প্রায় দুই দিে ধমর ডাউর্টাউর্ শেরাশেউমে আমে
এবাং িীষন প্রশেভা আেৃ ি েরমে, িার্ীয় অ্র্নর্ীশেমে অ্বদার্ রাখমে এবাং ইর্ার োরবার (Inner
Harbor)-এর পুর্রায় উন্নয়মর্ েোয়ো েরায় এেটি গুরুত্বপূণন ভূ শমো পালর্ েরমে পারা এেটি
েম্মামর্র শবষয়।"
কের্োর শিট এলএলশে (Spencer Street LLC) শেরাশেউমেr 300-324 কেন্সার শিমট
বযাঙ্কারে কেলর্ কেয়ার গ্রুপ (Bankers Healthcare Group) এবাং েযাশপটাল োমলেির্
মযামর্েমমমের (Capital Collection Management) ের্য এেটি 100,000 বগনফুট িাপর্া শর্মনাণ
এবাং েশজ্জে েরমব। 35 শমশলয়র্ মাশেন র্ ডলামরর এই প্রেমল্পর মমধয শবদযমার্ েম্পশির ধ্বাংে ও
োংস্কার এবাং র্েু র্ িাপর্া শর্মনাণ ও পূণন প্রস্তুশে এবাং গৃেেজ্জা অ্ন্তভুন ক্ত র্ােমব। েশম্মশলে এই
উমদযামগর ফমল 330টি র্েু র্ েমনোংিামর্র েৃশি েমব। বযাাংোর কেলর্ গ্রুমপর েমীরা ফ্রাঙ্কশলর্
স্কয়ার এবাং আরমশর স্কয়ামর োমদর বেন মার্ অ্শফে অ্বিার্গুমলামে র্ােমবর্; েযাশপটাল োমলেির্
মযামর্েমমমের েমীরা কোম্পাশর্র আমনশর কস্কায়ার কলামেির্ (Armory Square) কর্মে োে িাশলময়
োমবর্। বযাাংোেন কেলর্মেয়ার গ্রুপ আিা েরমে, প্রেল্পটি 2023 োমলর কিমষ েম্পন্ন েমব।
শর্উ ইয়েন কেট 11 শমশলয়র্ মাশেন র্ ডলামরর কমাট শবশর্ময়ামগর মাধযমম এই প্রেল্পমে েোয়ো
েরমে, োর মমধয রময়মে 4 শমশলয়র্ মাশেন র্ ডলামরর েযাশপটাল গ্রাে (Capital Grant) এবাং 7
শমশলয়র্ মাশেন র্ ডলামরর এমক্সলশেওর েব টযাক্স কক্রশডট (Excelsior Jobs Tax Credits)। 2001
োমল প্রশেশিে বযাাংোেন কেলর্মেয়ার গ্রুপ স্বািযমেবা িিনাোরীমদর এবাং অ্র্যার্য লাইমেন্সধারী
কপিাদারমদর ের্য উদ্ভাবর্ী, ঝামমলামুক্ত আশর্নে েমাধার্ প্রদার্ েমর। শের্টি িামর্ BHG-এর
োেনালয় রময়মে: কলাশরডার কডশভমে েমপনামরট েদর দফের; শর্উ ইয়েন শেটিমে গমবষণা এবাং
উন্নয়র্; এবাং শর্উ ইয়েন এর শেরাশেউমে আশর্নে েদর দফের। BHG ইর্ে 500/5000 (Inc.
500/5000)-এর 13-বামরর েম্মাশর্ে এবাং েম্প্রশে ফরিু র্ (FORTUNE) মযাগাশের্ এবাং কগ্রট
কেে টু ওয়ােন শর্উ ইয়েন (Great Place to Work) েেৃন ে কেমটর শিেীয় কেরা েমনমিত্র শেোমব
মমর্ার্ীে েময়মে। বযাাংোেন কেলর্মেয়ার গ্রুপ েম্পমেন আরও েমর্যর ের্য, এখামর্ শিে েরুর্।
4G এবাং 5G েফটওয়যার-শভশিে প্রেুশক্তর শবশ্ববযাপী উদ্ভাবর্োরী JMA ডাউর্টাউর্ শেরাশেউমে
5G োই কটে মযার্ুফযােিাশরাং কেোর তেশরমে 25 শমশলয়র্ মাশেন র্ ডলার শবশর্ময়াগ েরমব। JMA
শেরাশেউমের ডাউর্টাউমর্র দশিণ প্রামন্ত কোটনলযান্ড অ্যাশভশর্উমে (Cortland Ave) অ্বশিে
প্রাক্তর্ েময়র্ শবশডাং এবাং অ্র্যার্যগুমলা োংস্কার েরমব। এেটি শেটি ব্লে েুম়ে র্াো, 5G
এলাোটি, শবমশ্বর প্রর্ম ইর্মডার 5G শমশলশমটার েরঙ্গ করশডও শেমেম উৎপাদর্ েরমব এবাং 5G
িাশলে অ্শভজ্ঞোর ের্য এেটি প্রদিনর্ী শেোমব োে েরমব।

এই প্রেল্পটি শেটি এবাং োউশে েেৃন ে ডাউর্টাউর্ কর্মে োউর্ োইড-এ এেটি িশক্তিালী প্রেুশক্ত
েশরমডার শবোমির প্রমিিামে পূণন েমর, ো কেন্ট্রাল শর্উ ইয়েন মে 5শে এবাং স্মাটন শেটির উন্নয়মর্র
কেি েমর কোমল। প্রেল্পটি ডাউর্টাউর্ োংলগ্ন দুদনিাগ্রি এলাোয় 100টি েমনোংিার্ তেশর েরমব,
এই োেগুমলার বযশপ্ত র্ােমব এশন্ট্র স্তর কর্মে অ্যাডভান্স ইশঞ্জশর্য়াশরাং পেনন্ত। শর্উ ইয়েন কেট এই
প্রেমল্প েোয়ো েরার ের্য এেটি 5 শমশলয়র্ মাশেন র্ ডলামরর আপমেট পুর্রুজ্জীবর্ উমদযাগ
(Upstate Revitalization Initiative) অ্র্ুদার্ প্রদার্ েরমে।
2017 োমল, গভর্নর কুওমমা ক াষণা শদময়শেমলর্ কে JMA ওমর্ার্ডাগা োউশেমে োেনক্রমগুমলা
েম্প্রোশরে েরমে এবাং আউট-অ্ফ-কেট োেনক্রমগুমলামে শলভারপুমল িার্ান্তর েরমে 34 শমশলয়র্
মাশেন র্ ডলার শবশর্ময়াগ েরমব। JMA োমদর শলভারপুমল, 200টিরও কবশি েমনোংিার্ তেশর েরার
মাধযমম 145টি োে কদয়ার োমদর কে অ্ঙ্গীোর োমে োশ়েময় শগময়মে এবাং পািাপাশি প্রেযাশিে
েমময়র অ্মধনমের পূমবনই োমদর শবশর্ময়াগ অ্ঙ্গীোর পূরণ েমরমে। গে েয় বের ধমর, JMA
শেরাশেউে এলাোয় 100 শমশলয়ম মাশেন র্ ডলামররও কবশি শবশর্ময়াগ েমরমে এবাং িার্ীয়ভামব
500-র অ্শধে শর্ময়াগ শদময়মে।
এম্পা়োর কেে কিভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-র ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিাং
িভাপবে ও প্রধার্ বর্িন ােী কমন কেনা-মম্বর্ার্ীে এবরক কে োেনলার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার
কর্েৃ মত্ব, ক্রমবধনমার্ উচ্চ েিমোর, মামর্র কোম্পাশর্গুমলা কেমটর প্রশেটি অ্ঞ্চমল অ্শধেের আগ্রে
কদখামে, েমনোংিার্ এবাং েম্ভাবর্া শর্ময় আেমে ো বেমরর পর বের ধমর েওয়া অ্র্ননর্শেে পেমর্
পশরবেন র্ এমর্মে। কেন্ট্রাল শর্উ ইয়মেন োেনক্রম েম্প্রোরমণর উমেমিয JMA ওয়যারমলে এবাং বযাাংোেন
কেলর্মেয়ার গ্রুমপর এই শেিান্ত প্রমার্ েমর কে শর্উ ইয়েন কেট বযবোর ের্য উন্মুক্ত-শুধু
আেমের মামেন টমেমের ের্য র্য়, বরঞ্চ আগামীর অ্র্নর্ীশের েমর্যও।"
কিন্ট্রাল বর্উই়েকন আঞ্চবলক অথন নর্বেক উন্ন়ের্ পবরষম্বদর (Regional Economic Development
Council, REDC) িে-িভাপবে, মোর্ুফোকচারািন অোম্বিাবিম্ব়েের্ অফ কিন্ট্রাল বর্উ ই়েম্বকনর
(Manufacturers Association of Central New York, MACNY) কপ্রবিম্বিন্ট এিাং বিইও র্োবি
ওম্বকর্ এিাং অম্বিাম্ব়েম্বগাম্বে কেে ইউবর্ভাবিন টি অি বর্উ ই়েম্বকনর (State University of New York)
িভাপবে কিম্বিারাে েোর্বল িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ শেরাশেউমের ভশবষযৎ শর্ময় আঞ্চশলে পশরষদ
েম্পূর্ন প্রশেশ্রুশেবি। এই পশরবেন র্োরী প্রেল্পগুমলামে েোয়ো েরার মাধযমম আমরা এই অ্ঞ্চলটিমে
পুর্রায় প্রাণবন্ত েরার ের্য আমামদর প্রমিিামে আরও এশগময় শর্শে, শমমলশময়াল, পশরবার এবাং
োরা এই অ্ঞ্চমল েেল েুশবধার অ্শভজ্ঞো শর্মে িায় োমদর ের্য এেটি স্বাগে িার্ তেশর েরশে।"
কিম্বর্ের রিােন ই. এম্বন্টার্াবি II িম্বলর্, "অ্মর্ার্ডাগা োউশেমে বযাাংোেন কেলর্মেয়ার গ্রুপ এবাং
JMA ওয়যারমলে-এর ইর্মভেমমে এখামর্ আমরা কবশি অ্র্ননর্শেে েুমোগ প্রদার্ েমর। কেন্ট্রাল শর্উ
ইয়মেন েমনোংিার্ েৃশির উপর দৃশি শর্বি েরা এই অ্ঞ্চমল ক্রমাগে অ্র্ননর্শেে বৃশি এবাং েমৃশির
েুমোগ কদয়।"

কিম্বর্ের র্োম্বচল কম িম্বলম্বের্, "53েম শেমর্ট শডশিমে JMA ওয়যারমলে-কে স্বাগে োর্ামে কপমর
আমরা খুবই উেীপ্ত। শেরাশেউে পশরবার শর্ময় র্াো, কখলাধূলা েরা এবাং ব়ে েরার ের্য এেটি
িমৎোর োয়জ্ঞা এবাং আশম অ্েযন্ত করামাশঞ্চে অ্র্ুভব েরশে কে কোম্পাশর্গুমলা এটি বুঝমে
পারমে। কেন্ট্রাল শর্উ ইয়মেন কগা়ো র্াো JMA, এেটি অ্োধারর্ োংমোের্ েমব, ো শেরাশেউমের
োউর্োইমড মার্েম্পন্ন েমনোংিার্ আর্মব এবাং শক্রয়ােমমনর এেটি প্রাক্তর্ কেন্দশবন্দুমে পুর্রায়
উৎপাদর্িীল োমে লাগামব। বহু বের ধমর োরা কবম়ে ওঠমে আশম ো কদখা অ্মপিায় রময়শে।
শেরাশেউে িেমর পুর্রায় শবর্ময়ামগর ের্য বযাাংোেন কেলর্মেয়ার গ্রুপমে এর পািাপাশি ধর্যবাদও
োর্াই।"
অোম্বিেবল িদিে উইবল়োম বি. মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "ওমর্ার্ডাগা োউশেমে এই শিল্পগুমলার
েম্প্রোরণ িার্ীয়ভামব প্রেুশক্তগেভামব বন্ধুত্বপূণন োমের পশরমবি গম়ে কোলার শদমে এে শবস্ময়ের
প্রগশেিীল পদমিপ। কোম্পাশর্গুমলার শর্ময় আো অ্শেশরক্ত েমনোংিার্ এবাং েম্ভাবর্া িারা িার্ীয়
অ্র্নর্ীশে উপেৃ ে েমব।"
অোম্বিেবল িদিে পাম্বমলা কে. োন্টার িম্বলর্, "কেন্ট্রাল শর্উ ইয়মেন এই দুই বযবোর েম্প্রোরণ
শর্শিে েমর কে আমামদর পুর্রুজ্জীবমর্র উমদযাগ ফল শদমে। এই বযবোয়গুমলা কেবলমাত্র িে িে
েমনোংিার্ তেশর েরমব ো র্য়, বরঞ্চ োমদর শর্ে শর্ে কিমত্রর শিল্প কর্ো শেোমব োরা অ্বিযই
বশেরাগে েরবরােোরীমদর োমর্ েশ়েে েমব, ো আমামদর আঞ্চশলে অ্র্নর্ীশেমে আরও অ্র্ুমপ্ররণা
কদমব এবাং বা়েশে েমনোংিার্ বৃশিমে উৎোশেে েরমব।"
অোম্বিেবল িদিে অোলিােন এ. স্ট্রাইম্বপ িম্বলর্, "এটি শেরাশেউে িের এবাং আমামদর আঞ্চশলে
অ্র্নর্ীশের ের্য এেটি অ্োধারর্ শদর্। আশম JMA ওয়যারমলমের োমর্ কবি েময়ে বের ধমর
োে েমরশে এবাং এই প্রেুশক্ত অ্গ্রদূে কি-কে েমনোংিার্ তেশর েমর এবাং এেের্ ভাল েমপনামরট
র্াগশরে শেোমব কে দুদনান্ত শেশর্ে অ্েনর্ েমরমের্ ো আশম কদমখশে। িেমর শবশর্ময়াগ ও কবম়ে
ওঠায় োমদর কে অ্ঙ্গীোর, কেখামর্ েম্ভাবয শ্রশমেমদর বেবাে, কেই অ্ঙ্গীোর কেখামর্ ভামলা
কবেমর্র েমনোংিার্ শর্ময় আেমব। আমামদর েশমউশর্টির দাশরমযযর িক্র ভাঙমে এবাং পুমরা
অ্ঞ্চলটিমে েু মল ধরমে ো েরা প্রময়াের্ এটি োর এেটি উদােরণ।"
ওম্বর্ার্িাগা কাউবন্ট বর্িন ােী কে. রা়োর্ মোকম্বমের্ ll িম্বলর্, "আমামদর িার্ীয় অ্র্নর্ীশেমে কে
গশে রময়মে ো অ্র্স্বীোেন। বযাাংোরে কেলর্ এবাং JMA েেৃন ে েৃি িে িে র্েু র্ েমনোংিার্
আমামদর েম্প্রদাময়র ের্য আেষনণীয় খবর। োরা এটির েফলোয় োোেয েমরমের্ কেই েেল
অ্াংিীদারমদর ধর্যবাদ।"
বিরাবকউম্বের কম়ের কির্ ও়োলে িম্বলর্, "গভর্নর এবাং োর দল, আমামদর র্েু র্ অ্র্নর্ীশে-কে
অ্ন্তভুন শক্তমূলে প্রবৃশির কেৌিল শেরাশেউে কেউ (Syracuse Surge)-এর প্রর্মশদেোর েমর্নে
শেমলর্। ধারর্াটি শর্ময় আশম েখর্ গভর্নমরর োমে কগলাম, শেশর্ শুর্মলর্। শেরাশেউমে JMA এবাং
BHG শবশর্ময়াগ গভর্নমরর প্রশেশ্রুশে ো়ো েম্ভব েে র্া। এই প্রেল্পগুশল প্রমাণ েমর কে োেন
কেৌিলটি (Surge Strategy) োে েরমে: আমামদর শিট লাইট কর্টওয়ােন অ্েন মর্র েুশবধার এবাং

এটিমে শর্উ ইয়মেন র লযাগশিপ স্মাটন শেটিমে (Flagship Smart City) পশরণে েওয়ার উমেমিয
বযবোর েরার; অ্শে-উচ্চগশে েম্পন্ন ওয়যারমলে প্রেুশক্তর শবোমির ের্য শেরাশেউেমে কদমির
প্রর্ম িেরগুমলার মমধয অ্র্যেম শেমেমব তেশর েরার িশক্তর; এবাং ডাউর্টাউর্ শেরাশেউমে পুরামর্া
কেন্ট্রাল কটমে এেটি োউশেবযাপী STEAM স্কু ল তেশরর েম্ভাবর্ার।"
কিন্ট্রাল বর্উই়েম্বকনর অগ্রগবে ত্বরাবিেকরণ
আেমের ক াষণা "কেন্ট্রাল শর্উইয়মেন র অ্গ্রগশে" এর েম্পূরে, ো িশক্তিালী অ্র্ননর্শেে প্রবৃশি ও
েশমউশর্টি শবোমির ের্য এই অ্ঞ্চমলর েমশিে রূপমরখা। 2012 োল কর্মে এই অ্ঙ্গরােয
ইমোমমধযই 5.6 শবশলয়র্ মাশেন র্ ডলামররও কবশি শবশর্ময়াগ েমরমে ো শবশ্ব বাোমরর েুমোগ োমে
লাশগময় উমদযাক্তামদর িশক্তিালী েমর এবাং অ্ন্তভুন শক্তমূলে অ্র্নর্ীশে তেশর েমর এই পশরেল্পর্ার মূল
শভশি িাপর্ েমরমে। বেন মামর্ কবোরত্ব েমম মোমন্দার েময় কর্মে েবনশর্ম্ন পেনাময় কর্মম এমেমে;
বযশক্তগে এবাং েমপনামরট আয়ের শর্ম্ন পেনাময় রময়মে এবাং বযবো প্রশেিার্গুমলা শবোি এবাং
শবশর্ময়ামগর ের্য গন্তবয শেমেমব শেরাশেউে, ওেঅ্ময়মগা এবাং অ্বামর্নর মমো োয়গা শর্বনাির্
েরমে।
বেন মামর্, এ অ্ঞ্চল 2015 োমলর শডমেম্বমর গভর্নর কুওমমা ক াশষে উিরাঞ্চমলর পুর্রুজ্জীশবশেেরণ
উমদযামগর মাধযমম 500 শমশলয়র্ মাশেন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামেযর শবশর্ময়াগ েেমোশগোয় কেন্ট্রাল
শর্উইয়মেন র অ্গ্রগশে ত্বরাশিে েরমে। অ্ঙ্গরামেযর এই 500 শমশলয়র্ মাশেন র্ ডলামরর শবশর্ময়াগ
কবেরোশর খামের বযবোয়ীমদর 2.5 শবশলয়র্ মাশেন র্ ডলামররও কবশি শবশর্ময়াগ েরার ের্য
উেীপর্া কদমব - এবাং অ্ঞ্চমলর দাশখলেৃ ে পশরেল্পর্া অ্র্ুোয়ী আিা েরা েমে কে 5,900 এর
কবশি র্েু র্ েমনোংিার্ েৃশি েমব। আরও ের্য এখামর্ রময়মে।
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