
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবিম্বে 175 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বলবিয়াম-আয়র্ িোটাবর 
বরসাইবলিং হাি বর্মনাণ করম্বে কার্াবডয়ার্ ফামন বল-সাইম্বকল ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
ঘটকসই প্রযুবি ঘকাম্পাবর্ ইস্টমোর্ বিজম্বর্স পাম্বকন  োর মাবকন র্ অপাম্বরের্ আরও িৃবি করম্বি; 

100টিরও ঘিবে র্েুর্ কমনসিংস্থার্ সৃবিম্বে প্রবেশ্রুবেিি  
  

কবমউবর্টিসমূহম্বক পরু্রুজ্জীবিে করার এিিং অিনর্ীবেম্বক েবিোলী করার লম্বযে অঞ্চলটির বিসৃ্তে 
ঘকৌেল - NYS এর বিবর্ম্বয়াগ "বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়াডন " এর সম্পরূম্বকর কাজ কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে লি-সাইমকি ইর্কম্নামরমেড (Li-Cycle 
Incorporated), উত্তর আমমলরকা লভলত্তক লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলর ্ুর্রুদ্ধার ঘকাম্পালর্, লর্উ ইয়কন  
ঘেমে তার কােনক্রম আরও ব্াড়ামব্। ইেমযার্ লব্জমর্স ্াকন  (Eastman Business Park, EBP) 
এর 15.4-একর জলমর উ্র লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলর লরসাইললিং 'হাব্'-এ ঘকাম্পালর্টি 175 লমলিয়র্ 
মালকন র্ ডিামররও ঘব্লি লব্লর্ময়াগ করমব্। লি-সাইমকমির প্রিম মালকন র্ 'ঘপাক' অ্্ামরির্ োড়াও 
এটি মর্মরা কাউলির ্ামকন  অ্ব্লিত। ঘকাম্পালর্ হামব্ অ্ন্তত 100টি র্তুর্ কমনসিংিার্ ততলর করমত 
প্রলতশ্রুলতব্দ্ধ, 23 জর্ োড়াও োরা ঘপাক সুলব্ধায় কাজ করমত িাকমব্। 2020 সামির 
জার্ুয়ালরমত, এম্পায়ার ঘেে ঘডভি্মমি (Empire State Development, ESD) ঘ াষণা কমরমে 
ঘে লর্উ ইয়কন  ও মালকন র্ েুক্তরামের রমেোর িলক্তিািী লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলর সরব্রামহর ঘেইর্ 
এব্িং ব্াস্তুতমের সামি েযা্ করার প্রয়ামস লি-সাইমকি লর্উ ইয়কন  ঘেমে প্রিম মালকন র্ েুক্তরাে 
লভলত্তক সুলব্ধা প্রলতষ্ঠা করমব্। লি-সাইমকি 2021 সামি হাব্ সলুব্ধায় লর্মনাণ কাজ শুরু করার 
্লরকল্পর্া কমরমে।  
  
"লি-সাইমকমির সামি এই আন্তজন ালতক অ্িংিীদালরত্ব লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলরর সরব্রাহ িৃঙ্খিমক 
উৎসালহত করমব্, ো উচ্চ োলহদা সম্পন্ন এব্িং এই অ্ঞ্চমির সমৃদ্ধ িলক্ত সঞ্চয় লিল্পমক আরও 
প্রসালরত করমব্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেমহতু আমরা COVID সিংকে ঘিমক িলক্তিািী হময় 
উঠলে এব্িং লিঙ্গার ঘিকমক এলগময় লর্ময় োলি তাই আমরা লর্উ ইয়মকন র ললর্মেক অ্িনর্ীলতমত 
লব্লর্ময়ামগর মাধযমম গুণগত মামর্র কমনসিংিার্ সলৃি করলে এব্িং আমামদর ঘেমের ্লরিন্ন জ্বািার্ী 
ব্যব্সামক সহায়তা করলে।"  
  



 

 

লি-সাইমকমির "ঘপাক" এব্িং "হাব্" অ্্ামরির্ এমক অ্্মরর ্লর্ূরক হমব্। ঘসখামর্ ঘব্ি লকেু 
মালকন র্ লভলত্তক ঘপাক হমব্ ো খরে, লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলর একলিত এব্িং ্লরমালজন ত কমর োমত 
উ্াদার্ ্ৃিক করা হয় এব্িং ্ণয ততলর করা ঘেমত ্ামর োয়। ঘরামেোমরর লি-সাইমকি ঘপাক, 
এই িরমত ঘখািার কারমণ, লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলর 5,000 ের্/ব্ের ্েনন্ত সিংকুলেত করমত সক্ষম 
হমব্। ্লরমিমষ, ঘরামেোমরর হাব্ অ্্ামরির্ রমেোর ঘপাক এব্িং আমমলরকা জমুড় একই ধরমর্র 
অ্্ামরির্ ঘিমক ব্যাোলর উ্াদার্ ্ামব্ এব্িং ভলব্ষযমত কাাঁোমাি লহমসমব্ ব্যব্হামরর জর্য আরও 
প্রলক্রয়া করমব্, োর মমধয র্তুর্ ব্যাোলরও িাকমব্। ব্যব্সায় েখর্ র্তুর্ কমনসিংিামর্র প্রলতশ্রুলত 
্ূরণ করমত শুরু কমর তখর্ উচ্চতর জব্স েযাক্স ঘক্রলডে ঘপ্রাগ্রামমর মাধযমম ESD লি-সাইমকিমক 
5 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার ্েনন্ত সহায়তা করমে। মর্মরা কাউলিও ব্ৃহত্তর ঘরামেোর এিারপ্রাইজও 
(Greater Rochester Enterprise, GRE) এই প্রকমল্প সহমোলগতা কমরমে।  
  
বল-সাইম্বকল এবিবকউটিভ ঘেয়ারমোর্ ও সহ-প্রবেষ্ঠাো টিম জর্স্টর্ িম্বলর্, "আমরা 
ঘরামেোরমক লি-সাইমকমির প্রিম ব্ালণলজযক হাব্ ঘিাধর্াগামরর অ্ব্িার্ লহমসমব্ ঘ াষণা করমত ঘ্মর 
আর্লিত। এই সুলব্ধাটি উত্তর আমমলরকামত ঠিক এখামর্ তব্দযুলতক োর্ব্াহর্ ও অ্র্যার্য ঘেকসই 
িলক্ত প্রময়াগগুলির লব্কািমক সহায়তা কমর ব্যাোলর লিমল্পর জর্য গুরুত্ব্ুণন উ্করণ ঘেমর্- 
ঘকাব্াল্ট, লর্মকি ও লিলিয়ামমর ঘেকসই  লর্ষ্ঠ িু্ উৎ্াদর্ সক্ষম করমব্। এই প্রকমল্পর উন্নয়মর্ 
িার্ীয় সম্প্রদায়, সরকারী সিংিা ও ঘকাডামকর অ্ব্যাহত সহায়তার জর্য আমরা গভীরভামব্ প্রিিংসা 
কলর।"  
  
কার্াডার অ্িালরওমত 2016 সামি প্রলতলষ্ঠত, লি-সাইমকি একটি অ্র্র্য প্রলক্রয়া উন্নত এব্িং তব্ধ 
কমরমে ো তারা লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলরমত ্াওয়া সব্ উ্াদামর্র 80 ঘিমক 100% ্রু্রুদ্ধার 
করমত অ্র্ুমলত ঘদয় েখর্ ঘকামর্া ব্জন য ্ালর্ লর্ষ্কাির্ এব্িং ঘকাম্পালর্র িূর্য ব্জন য দিনর্ ব্াস্তব্ায়র্ 
করা হয়। লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলর ঘিমক উদ্ধার হওয়া সকি উ্াদার্ ব্যাোলর উৎ্াদমর্ 
্ুর্ব্নযব্হারমোগয হওয়ার লব্িুমত প্রলক্রয়াজাত করা হয়, এইভামব্ িু্টি ব্ন্ধ করা, অ্র্যার্য 
অ্যালিমকির্গুলিমত ্ুর্রায় ব্যব্হারমোগয ব্া অ্র্য প্রলক্রয়াজাতকরণগুলিমত (ঘেমর্- ইপাত ও 
িালেক) প্রলক্রয়াকরমণর জর্য ঘপ্রলরত সমস্ত উ্করণমক অ্িনর্ীলতমত লিলরময় ঘদওয়া হমি তা 
লর্লিত করার জর্য ঘপ্ররণ করা হময়মে। ঘকাম্পালর্ ইমিকট্রলর্ক লডভাইস, ই-ঘমালব্লিটি, তব্দযুলতক 
োর্ব্াহর্ এব্িং িলক্ত সঞ্চময় ব্যব্হৃত সব্ ধরমর্র লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলর প্রলক্রয়াকরণ করমত 
সক্ষম।  
  
লি-সাইমকি ইেমযার্ লব্জমর্স ্াকন টি লর্ধনারণ করার ্মর এই ্ামকন র লব্দযমার্ অ্ব্কাঠামমাগত 
উন্নলত কমর দ্রুত মালকন র্ েুক্তরাে এব্িং তার ব্াইমরও তার ক্রমব্ধনমার্ লাময়ি ঘব্সগুলিমত ্লরমষব্া 
প্রদামর্র জর্য হামব্র উন্নয়র্ কমর সমব্নাত্তম জায়গা তা লর্ধনারণ করার ্মর ঘব্মে লর্ময়লেি।  
  
হাব্ প্রকল্পটি ইেমযার্ লব্জমর্স ্ামকন র ্ুর্জন মের সািমিযর গল্পটির উ্র লভলত্ত কমর গমড় উমঠ, 
ঘেখামর্ ব্তন মামর্ 114টি প্রলতষ্ঠামর্ 6,000 জমর্র ঘব্লি ঘিাক কাজ কমর। ঘেকসই িলক্ত ব্াস্তুতে 
ব্ৃলদ্ধর িমক্ষয EBP এর অ্র্যার্য ঘেকসই প্রেুলক্ত প্রমেিার মমধয রময়মে ঘসরা ্রীক্ষা ও 
ব্ালণলজযকীকরণ ঘকন্দ্র (BEST Test and Commercialization Center), ঘকাডাক ঘসি অ্যামসম্বলি 



 

 

ঘসিার (Kodak Cell Assembly Center) এব্িং িাগ ্াওয়ার (Plug Power)। EBP-ঘত সমৃদ্ধ 
অ্র্যার্য ঘকাম্পালর্র মমধয রময়মে ডু্ি (DuPont), ো গত ব্ের লব্মের ব্ৃহত্তম ঘপ্রাব্াময়াটিক 
িামমনির্ সুলব্ধা, L3 হযালরস (L3 Harris), লিমডলি িুড অ্যান্ড লরিংক এব্িং ললয়ারওয়াোর 
অ্গনালর্ক িামনস (LiDestri Food & Drink and Clearwater Organic Farms) খুমিমে, ো 
2020 সামির িরমত একটি অ্তযাধুলর্ক, ব্ালণলজযক হাইমরা্লর্ক গ্রীর্হাউস খুিমব্।  
  
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডম্বভলপম্বমম্বির (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
ঘপ্রবসম্বডি ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এবরক ঘজ. গাটন লার িম্বলর্, "ইেমযার্ লব্জমর্স 
্ামকন  লি-সাইমকমির লিলিয়াম-আয়র্ ব্যাোলর লরসাইললিং সুলব্ধায় আমামদর লব্লর্ময়াগ শুধু এই 
ঘকাম্পালর্র প্রলত র্য়, ঘেকসই জ্বািার্ী লিমল্পর ব্ৃহত্তর অ্িননর্লতক সুমোমগর প্রলতলর্লধত্ব কমর। এই 
অ্গ্রগামী লেন্তা প্রকল্প লিঙ্গার ঘিক অ্ঞ্চমি উচ্চ মামর্র কমনসিংিার্ ঘোগ করমব্ এব্িং িলক্ত সঞ্চময় 
লব্ে ঘর্তা লহমসমব্ লর্উ ইয়কন  ঘেে প্রলতষ্ঠার জর্য আমামদর প্রমেিামক এলগময় লর্ময় োমব্।"  
  
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডি এিিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া ঘডাম্বরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, 
"আজমকর ঘ াষণা সরকালর-ঘব্সরকালর অ্িংিীদালরমত্বর মাধযমম সকি খামত র্তুর্, ্লরিন্ন প্রেলুক্তর 
অ্গ্রগলতমত গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্বর প্রভাব্ প্রদিনর্ কমর ো অ্িননর্লতক উন্নয়র্ এব্িং কমনসিংিার্ 
ব্ৃলদ্ধমক উৎসালহত করমব্। আমামদর ঘদমির ঘর্তৃিার্ীয় ্লরিন্ন িলক্ত িক্ষযমািা অ্জন মর্র ঘেমি িলক্ত 
সঞ্চয় খামতর ব্লৃদ্ধ অ্তযন্ত গুরুত্ব্ূণন। লি-সাইমকি তামদর প্রলতশ্রুলত এব্িং ঘসই সামি তামদর িূর্য 
ব্জন য দিনর্ লর্ময় অ্সাধারণ ঘর্তৃত্ব ঘদখামি এব্িং আমরা লর্উ ইয়মকন র সমৃদ্ধ ্লরিন্ন িলক্ত 
অ্িনর্ীলতর অ্িংিীদার লহমসমব্ তামদর স্বাগত জার্ালি।"  
  
ঘস্টট বসম্বর্টর ঘজা ঘরািাে িম্বলর্, "ইেমযার্ লব্জমর্স ্ামকন  লি-সাইমকি ইর্কম্নামরমেমডর সিংমোজর্ 
ঘরামেোর অ্ঞ্চমির জর্য এব্িং আমামদর িার্ীয় অ্িনর্ীলতর অ্ব্যাহত প্রব্লৃদ্ধর জর্য একটি দারুণ 
খব্র। ইেমযার্ লব্জমর্স ্াকন  একটি জাতীয় গমব্ষণা, উদ্ভাব্র্ ও প্রেুলক্ত ঘকমন্দ্র লর্মজমক ্ুর্রায় 
আলব্ষ্কার কমর োমি, র্তুর্ ব্যব্সা আকষনণ করমে এব্িং আমামদর কমীমদর জর্য র্তুর্ কমনসিংিার্ 
সৃলি করমে, ঘেখামর্ লি-সাইমকি হমি ঘরামেোর কলমউলর্টিমত সব্নমিষ লব্লর্ময়াগ।"  
  
ঘস্টট অোম্বসেবলমোর্ বপটার লম্বরন্স িম্বলর্, "আজমকর ঘ াষণা আমরকটি স্বাগত উদাহরণ ো 
ব্যব্সায়ীরা আমামদর অ্তযন্ত দক্ষ কমী এব্িং োর্ন-কী অ্ব্কাঠামমা এব্িং সুমোগ-সুলব্ধার কারমণ 
মর্মরা কাউলিমত তামদর ব্যব্সা ব্ৃলদ্ধমক ঘব্মে লর্মি। ইেমযার্ লব্জমর্স ্াকন  লি-সাইমকি 
ইর্কম্নামরমেমডর জর্য আমরা উ্েুক্ত এব্িং উ্মোগী অ্ব্িার্ হমত ্ামর র্া ো ঘেকসই জ্বািার্ী 
লিমল্পর ঘর্তৃত্ব লদমি। আলম অ্তযন্ত আর্লিত ঘে লি-সাইমকি এই অ্ঞ্চমি কমনসিংিার্ সৃলি ও 
আমামদর সম্প্রদায়গুলিমত ্ুর্রায় লব্লর্ময়ামগর অ্ঙ্গীকারমক সম্মার্ করমে।"  
  
মর্ম্বরা কাউবির লাকন  এডাম ঘিম্বলা িম্বলর্, "িুলমমর্ে NY প্রলতমোলগতা (Luminate NY 
competition) লব্গত ঘব্ি কময়ক ব্ের ধমর মর্মরা কাউলিমত একটি দদুন ান্ত সিংমোজর্ হময় 
দাাঁলড়ময়মে এব্িং সতযই আমামদর অ্ঞ্চমির উমদযাক্তা মমর্াভাব্ ও র্তুর্ত্ব, ঘিামোলর্কস ও উন্নত 
প্রেুলক্তমত ঘর্তৃমত্বর সঞ্চালরত হময়মে। িুলমমর্ে NY এই োেন -আ্গুলির জর্য ঘে প্রময়াজর্ীয় অ্িন 



 

 

প্রদার্ কমর তা অ্তযন্ত গুরুত্ব্ূণন এব্িং মর্মরা কাউলিমত এই মুহুমতন  োকলর এব্িং ধারণা ব্ালড়ময় 
তুিমত সহায়তা করমত ্ামর। এই ব্েমরর ্ুরস্কার লব্জয়ীমদর অ্লভর্ির্।"  
  
ঘরাম্বেস্টাম্বরর ঘময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "আলম লি-সাইমকি ইর্কম্নামরমেমডর সম্প্রসারণ 
এব্িং ইেমযার্ লব্জমর্স ্ামকন  অ্ন্তত 100 টি র্তুর্ কমনসিংিার্ ততলরমত সহায়তা করমত ঘ্মর 
আর্লিত, ো আরও প্রমাণ প্রদার্ কমর ঘে ঘরামেোর 21 িতমক উচ্চ প্রেুলক্তর কমনসিংিার্ ব্লৃদ্ধর 
জর্য লর্খুাঁত অ্ব্িার্। আলম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এব্িং এম্পায়ার ঘেে ঘডমভি্মমি-ঘক লিঙ্গার 
ঘিকস িমরায়াডন  এর মাধযমম রমেোর অ্িনর্ীলতমত এই লব্লর্ময়াগ করার জর্য ধর্যব্াদ জার্ামত োই। 
আমরা আরও কমনসিংিার্, লর্রা্ত্তা, আরও প্রাণব্ন্ত এিাকা এব্িং আমামদর র্াগলরকমদর জর্য 
উন্নততর লিক্ষাগত সুমোগ ততলর করার জর্য একসামি এলগময় োলি।"  
  
বিস টাউর্ এর সুপারভাইজার বিল বরইবলে িম্বলর্, "লি-সাইমকি ইেমযার্ লব্জমর্স ্াকন  এব্িং 
োউর্ অ্ব্ গ্রীস ঘহামম ডাক ঘ্ময় আমরা গলব্নত। আমামদর সম্প্রদাময় লি-সাইমকমির লব্লর্ময়াগ 
EBPএর অ্র্যতম প্রধার্ লিল্প খামত আরও প্রব্লৃদ্ধর ্ি প্রিস্ত করমে। ঘেকসই িলক্তও িলক্ত সঞ্চয় 
লিল্প ব্যা্ক প্রব্ৃলদ্ধর জর্য প্রস্তুত, EBPএর লব্িাি লিল্প অ্ব্কাঠামমা এব্িং আমামদর অ্তযন্ত দক্ষ 
কমীমদর সািমিযর জর্য একটি ঘরলসল্ ততলর করা হময়মে। গ্রীমসর 2020 সামির ব্যা্ক ্লরকল্পর্া 
অ্িননর্লতক উন্নয়র্ এব্িং কমনসিংিার্ সৃলিমক িহমরর স্বামিনর অ্গ্রভামগ ঘরমখমে এব্িং গ্রীস ঘসই িক্ষয 
অ্জন মর্ একটি িলক্তিািী অ্িংিীদার হমত িাকমব্।"  
  
ইস্টমোর্ বিজম্বর্স পাকন  এর সভাপবে ও ঘকাডাক এর প্রধার্ অিননর্বেক কমনকেন া ঘডভ 
িুলউইঙ্কল িম্বলর্, "্লরকলল্পত লি-সাইমকি হাব্ প্রকল্প ইেমযার্ লব্জমর্স ্াকন  এব্িং ঘরামেোমরর 
জর্য একটি লর্খুাঁত উ্েুক্ত। হাব্ প্রকমল্পর ্ামকন র লব্িাি সম্পদ প্রময়াজর্, োর মমধয রময়মে ঘরড-
ঘরামেোর এব্িং ঘকাডাক কতৃন ক প্রদত্ত ঘরি, লর্রা্ত্তা, ঝুাঁ লক এব্িং সলুব্ধা ব্যব্িা্র্া ঘসব্া। প্রস্তালব্ত 
প্রকল্প দ্বারা সৃি র্তুর্ কমনসিংিার্ প্রতযক্ষ ও ্মরাক্ষভামব্ রমেোর অ্ঞ্চিমক উ্কৃত করমব্।"  
  
িৃহত্তর ঘরাম্বেস্টার এিারপ্রাইজ এর ঘপ্রবসম্বডি ওবর্িনাহী কমনকেন া মোট হালনিাট িম্বলর্, "ইেমযার্ 
লব্জমর্স ্াকন  (Eastman Business Park) এ ব্যাোলর ্ুর্ব্নযব্হামরর ঘকন্দ্র ততলর করার জর্য লি-
সাইমকমির ্লরকল্পর্াটি NY ঘরামেোমরর এই সাইমে উ্িভয মূিযব্ার্ অ্ব্কাঠামমার ্ািা্ালি 
ব্যাোলর ও িলক্ত সঞ্চয়িামর্র দক্ষতামকও লর্মদনি কমর। GRE লি-সাইমকমির 175 লমলিয়র্ মালকন র্ 
ডিামরর উমেখমোগয লব্লর্ময়াগ ও আমামদর কলমউলর্টিমত 100টি র্তুর্ কমনসিংিার্ সলৃির জর্য 
প্রময়াজর্ীয় লব্লভন্ন অ্িননর্লতক উন্নয়র্ সম্পমদর সমন্বয় সাধর্ কমরমে।"  
  
লি-সাইমকি সম্পমকন  অ্লতলরক্ত তমিযর জর্য অ্র্ুগ্রহ কমর এখামর্ ঘকাম্পালর্র ওময়ব্সাইে ঘদখরু্ এখামর্।  
  
বফঙ্গার ঘলকস এর অিগবে ত্বরাবিেকরণ  
  
আজমকর ঘ াষণা "লিঙ্গার ঘিকস এর অ্গ্রগলত ত্বরালন্বতকরণ" এর সমূ্পরক, ো িলক্তিািী 
অ্িননর্লতক প্রব্ৃলদ্ধ ও কলমউলর্টি লব্কামির জর্য এই অ্ঞ্চমির সমলন্বত রূ্মরখা। ঘেে এ অ্ঞ্চমি 
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2012 সাি ঘিমক এই ্লরকল্পর্ার জর্য ব্লুর্য়াদী কামজর ল্েমর্ ইমতামমধযই 8.07 লব্লিয়মর্র ঘব্লি 
মালকন র্ ডিার লব্লর্ময়াগ কমরমে - িমোলর্ক্স, কৃলষ ও খাদয উৎ্াদর্ এব্িং আধুলর্ক লর্মনাণ কামেনর 
মমতা মূি লিল্প এই লব্লর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ক্ত। ব্তন মামর্, উত্তরাঞ্চমির ্ুর্রুজ্জীলব্লতকরণ উমদযামগর মাধযমম 
অ্ঞ্চিটি 500 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর অ্ঙ্গরামজযর লব্লর্ময়াগসহ লিঙ্গার ঘিকস এর অ্গ্রগলত 
ত্বরালিত করমে ো গভর্নর কুওমমা লডমসম্বর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 লমলিয়র্ 
মালকন র্ ডিামরর লব্লর্ময়াগ ঘব্সরকালর খামতর ব্যব্সায়ীমদর 2.5 লব্লিয়র্ মালকন র্ ডিামররও ঘব্লি 
লব্লর্ময়াগ করার জর্য উদ্দী্র্া ঘদমব্ - এব্িং অ্ঞ্চমির দালখিকৃত ্লরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী আিা করা 
হমি ঘে 8,200 এর ঘব্লি র্তুর্ কমনসিংিার্ সৃলি হমব্। আরও তিয ্াওয়া োমব্ এখামর্।  
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