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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা গ্রা-বর্উ ইয়কন ফুড এন্ড এবরকালচারাল কবিটিের্ (GROW-NY FOOD AND
AGRICULTURAL COMPETITION) এর জর্ে আম্বিদম্বর্র সময় শুরু হওয়ার গ্ াষণা প্রদার্ কম্বরর্

3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর এই প্রবিম্ব াবগিার লক্ষ্ে হম্বলা আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকনর খাদে ও কৃবষ
বেম্বের রূপান্তর টাম্বর্া
প্রবিম্ব াবগিাটি আপম্বেট বরভাইটালাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টিভ (Upstate Revitalization Initiatives)
- বফঙ্গার গ্লকস ফম্বরায়াডন (Finger Lakes Forward), গ্সন্ট্রাল বর্উ ইয়কন রাইবজিং (CNY Rising)
এন্ড সাউদার্ন টায়ার গ্সাবরিং (Southern Tier Soaring) - কবমউবর্টিম্বক পুর্রুজ্জীবিি করা ও
অর্ন র্ীবিম্বক সমৃদ্ধ করার জর্ে আঞ্চবলক িোপক গ্কৌেলসমূহ, এর মাধ্েম্বম অর্ন ায়র্ হয়

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ গ্রা-নর্উ ইয়র্ন ফু ড এন্ড এনরর্ালচারাল র্নিটিশমর্র রাউন্ড
ওয়ামর্র জর্য আমেদমর্র সময়সীমা শুরু হওয়ার গ্ াষণা নদময়মের্। এই প্রনিম ানগিায় নর্উ ইয়মর্ন র
নফঙ্গার গ্লর্স, গ্সন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন এেং সাউদার্ন টায়ার অ্ঞ্চমল গ্টর্সই খাদয ও র্ৃ নষ ইমর্ামভশর্
ক্লাস্টার গমে গ্িালার উপর গুরুত্ব গ্দয়া হমে। নির্ রাউন্ড ধমর চলা প্রনিম ানগিাটিমি প্রমিযর্
রাউমন্ড খাদয ও র্ৃ নষ নশমের উপর গুরুত্ব প্রদার্র্ারী উদ্ভাের্ী হাই-গ্রাথ স্টাটন-আপগুমলামর্ গ্মাট 3
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার অ্র্ুদার্ প্রদার্ র্রা হমে। 1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর শীষন পুরস্কার, দুটি
500,000 মানর্ন র্ ডলামরর পুরস্কার এেং চারটি 250,000 মানর্ন র্ ডলামরর পুরস্কার গ্জিার
উমেমশয সারা নেমের স্টাটন-আপগুমলার জর্য আমেদমর্র সুম াগ উন্মুক্ত রময়মে।
"নর্উ ইয়মর্ন র র্ৃ নষ নশে নেমের অ্র্যিম গ্েষ্ঠ এেং গ্রা-নর্উ ইয়র্ন প্রনিম ানগিা এই নশমের প্রনি
গুরুত্ব প্রদার্র্ারী উদ্ভাের্ী স্টাটন-আপগুমলামর্ আপমস্টট নর্উ ইয়মর্ন গ্শর্ে স্থাপর্ র্রমি আর্ৃ ষ্ট
র্রমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর গ্স্টমটর খাদয ও র্ৃ নষ নশমের রূপান্তর টামর্ার র্িু র্
উপায় সন্ধামর্র উমেমশয র্িু র্ গ্র্ািানর্গুমলামর্ নর্ময় আসার মাধযমম আমরা এই আঞ্চনলর্
অ্থনর্ীনির প্রনি প্রময়াজর্ীয় সমথনর্ প্রদার্ এেং গ্স্টটজুমে এই গুরুত্বপূণন নশমের সমৃনি লালর্
অ্েযাহি গ্রমখনে।"
"নর্উ ইয়র্ন নেমের গ্েষ্ঠ খাদয পণয উৎপাদর্স্থমলর মমধয অ্র্যিম এেং র্ৃ নষ নশে আমামদর
আপমস্টট অ্থনর্ীনির গুরুত্বপূণন অ্ংশ", গ্লফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ গ্হাচু ল িম্বলর্, ব বর্ আজম্বকর
গ্ াষণা কম্বরম্বের্। "র্ৃ নষ খামি আমামদর নেনর্ময়াগ অ্েযাহি রাখমি নগময় আমরা গ্রা নর্উ ইয়র্ন
প্রনিম ানগিার আময়াজর্ র্মরনে ামি আমরা এ নশমের স্টাটন-আপগুমলামর্ সহায়িা ও অ্র্ুদার্ প্রদার্

র্রমি পানর। উদ্ভাের্ী আইনডয়া লালর্, র্মনমেত্র েৃনি এেং আমামদর ফামন ও র্ৃ নষপণযসমূমহর প্রচার
র্রার নেষময় আমরা প্রনিশ্রুনিেি া আমামদর অ্থনর্ীনিমর্ আমরা শনক্তশালী র্রমে।"
মূলি এ েের গভর্নমরর গ্স্টমটর ঠির্ার্ায় গ্ াষণা র্রা গ্রা-নর্উ ইয়র্ন ইনর্নশময়টিভ 43র্থন
(43North), নজনর্য়াস নর্উ ইয়র্ন (Genius NY), লুনমমর্ট নর্উ ইয়র্ন (Luminate NY) এেং
76ওময়স্ট (76West) এর মমিা অ্র্যার্য গ্স্টট সমনথনি প্রনিম ানগিার সাফমলযর র্থা নেমেচর্ায়
গ্রমখ আময়ানজি হময়মে। গ্রা-নর্উ ইয়র্ন প্রনিম ানগিার জর্য অ্থনায়র্ র্রা হমে নির্টি অ্ঞ্চমলর
সামথ সং ক্ত
ু আপমস্টট নরভাইটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ এর মাধযমম - নফঙ্গার গ্লর্স ফমরায়াডন,
গ্সন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন রাইনজং এেং সাউদার্ন টায়ার গ্সানরং। গ্রা-নর্উ ইয়র্ন সিমর্ন আমরা িথয
পাওয়া ামে এখামর্।
র্রমর্ল নেেনেদযালয় (Cornell University) টিনর্র্স র্াউনির ইথার্া র্যািামস অ্েনস্থি গ্সিার
ফর নরনজওর্াল ইমর্ার্নমর্ অ্যাডভান্সমমি (Center for Regional Economic Advancement)
এেং গ্জমর্ভা শহমরর র্রমর্ল এনরমটর্ (Cornell AgriTech) র্যািামসর মাধযমম প্রনিম ানগিাটি
পনরচালর্া র্রমে। নেজয়ীমদর অ্ন্তি এর্ েেমরর জর্য নফঙ্গার গ্লর্স, গ্সন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন অ্থো
সাউদার্ন টায়ার অ্ঞ্চমল র্াজ র্রার জর্য প্রনিশ্রুনিেি হমি হমে এেং এর্টি ইকুইটি গ্শয়ার
গ্প্রারামম অ্ংশ গ্র্য়ার নেষময় সম্মি হমি হমে গ্ খামর্ িামদর লভযাংমশর নর্েু অ্ংশ গ্প্রারামমর জর্য
েযয় র্রা হমে। পুরস্কামরর অ্থন োোও প্রনিম ানগিা গ্থমর্ নেপণর্, ইমভি ও এর্টি গ্মিনরং
গ্প্রারাম া ফাইর্ানলস্টমদর নির্টি অ্ঞ্চমল নর্ময় ামে িা সহ সর্ল র্া নক্রম, প্রচার ও োস্তোয়র্
েযয় েহর্ র্রা হমে, িামদর গ্ডমভলপমমি র্ামজ সহায়িা র্রা হমে এেং র্ৃ নষ ও খাদয ইমর্ামভশর্
র্নমউনর্টির সামথ িামদর সির্ন েজায় রাখায় সহায়িা র্রা হমে।
গ্রা-নর্উ ইয়র্ন এর জর্য আমেদর্ 2019 সামলর 15 জুলাই প নন্ত রহণ র্রা হমে। গ্সই
আমেদর্গুমলা গ্থমর্ 20 জর্ প নন্ত গ্সনম-ফাইর্ানলস্ট োোই র্রা হমে এেং িারা আগস্ট গ্থমর্
র্মভম্বর প নন্ত এর্টি গ্মিনরং ও নেজমর্স গ্ডমভলপমমি ধামপর মধয নদময় অ্নিক্রম র্রমে। িারা
গ্জামসফ এ. গ্লানরয়ামর্া গ্রামচস্টার নরভারসাইড র্র্মভর্শর্ গ্সিামর (Joseph A. Floreano
Rochester Riverside Convention Center) র্মভম্বমরর 12 ও 13 িানরখ অ্র্ুনষ্ঠি হমি াওয়া
গ্রা-নর্উ ইয়র্ন ফু ড এন্ড এনরর্ালচার সানমট (Grow-NY Food and Agriculture Summit)
র্ামর্ এর্ পােনলর্ নসমিানজয়াম ও গ্েডমশামি নশেমেমত্রর নেচারর্মদর এর্টি পযামর্মলর সামমর্
িামদর েযেসাগুমলামর্ উপস্থাপর্ র্রমের্। এই উপস্থাপর্া এেং েযেসানয়র্ পনরর্ের্াসমূমহর নভনিমি
নেচারর্গণ সািজর্ নেজয়ী গ্ াষণা র্রমের্ ারা নর্মম্মাক্ত পাাঁচটি মার্দমের নভনিমি পুরস্কামরর অ্থন
পামের্:
•

•

িাবণবজেকীকরণ ও িেিসাবয়ক মম্বডম্বলর িাস্তম্বিাপম্ব াবগিা: মুর্াফা অ্জনর্ এেং দে ও
গ্টর্সই েযেসার সুম াগ র্মর গ্দয়, প্র নু ক্তগি উপম ানগিা প্রদশনর্ র্মর অ্থো প্রস্তানেি
ভযালু পূরমণর উমেমশয উদ্ভাের্ী পন্থা অ্েলম্বর্ র্মর এমর্ র্স্ট স্ট্রার্চার েজায় রাখায়
প্রনিম াগীর সেমিা;
কােমার ভোলু: প্রনিম াগী র্ী পনরমামণ এমর্ নর্েু প্রদার্ র্রমের্ ার জর্য রাহর্ অ্থন
পনরমশাধ র্রমি ইেুর্ এেং োস্তে োজার অ্েস্থা গ্মার্ামেলা র্রমের্;

•

•
•

খাদে ও কৃবষ বিষয়ক উদ্ভাির্: খাদয ও র্ৃ নষ নশমে সেনাধুনর্র্ নেমেচয নেষময়র গ্েমত্র
প্রনিম াগী র্িটা উদ্ভাের্ী েমিার পনরচয় নদমি পামরর্ এেং এই োজারগুমলামি এর্
বেনের্ গ্র্িৃ ত্ব নহমসমে আপমস্টট নর্উ ইয়মর্ন র অ্েস্থার্ েজায় রাখায় অ্েদার্ রাখমে;
আঞ্চবলক কমন সিংস্থার্ সৃবি: গ্রা-নর্উ ইয়র্ন এর আওিায় উচ্চ-মামর্র র্মনসংস্থার্ সৃনষ্টর
সম্ভাের্া; এেং
দল: দমলর মার্ ও সিূণনিা এেং ফলাফল প্রদামর্ িৎপরিা।

এিায়ার গ্েট গ্ডম্বভলপম্বমন্ট এর গ্প্রবসম্বডন্ট, প্রধ্ার্ বর্িন াহী কমন কিনা এিিং কবমের্ার হাওয়াডন
গ্ মবি িম্বলর্, "গ্রা-নর্উ ইয়র্ন উমদযাক্তা োন্ধে ইমর্ানসমস্টম গমে গ্িামল এমর্ েযেসানয়র্
প্রনিম ানগিার প্রনি নর্উ ইয়র্ন গ্স্টমটর সমথনর্ অ্েযাহি রাখমে এেং এখর্ গ্সটি নফঙ্গার গ্লর্স,
গ্সন্ট্রাল ও সাউদার্ন টায়ার অ্ঞ্চমলর সমৃি ফানমনং ও র্ৃ নষ অ্ঞ্চমল নশে প্র ুনক্ত ও স্টাটন-আপ
ইমর্ামভশমর্র পাশাপানশ উমেখম াগয অ্থননর্নির্ প্রভাে েময় আর্মে।"
গ্েম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "আমামদর গ্স্টমটর নেেমামর্র র্ৃ নষ ও খাদয নশমে
এই নেনর্ময়ামগর জর্য আমরা র্ৃ িজ্ঞ এেং আমরা ফলাফলস্বরুপ উদ্ভাের্সমূহ গ্দখমি আরহী। এই
উমদযাগ আমামদর আপমস্টট অ্থনর্ীনিমর্ চাঙ্গা র্রমি সাহা য র্রমে এেং এই র্থা েনেময় পেমে গ্
নর্উ ইয়র্ন গ্স্টট গ্দমশর গ্েষ্ঠ, সেনানধর্ িাজা ও পুনষ্টর্র খাদয উৎপাদর্ র্রমে।"
করম্বর্লস গ্সন্টার ফর বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক অোডভান্সম্বমন্ট এর বর্িন াহী পবরচালক টম
শ্রাইভার িম্বলর্, "স্টাটন-আপ গ্েমে উঠায় সাহা য এেং খাদয ও র্ৃ নষ খামি ুগান্তর্ারী উদ্ভাের্
এনগময় গ্র্য়ার েযাপামর র্রমর্ল অ্িযন্ত উৎসাহী। নর্উ ইয়মর্ন র নফঙ্গার গ্লর্স, গ্সন্ট্রাল ও সাউদার্ন
টায়ার অ্ঞ্চমলর পামশ গ্থমর্ র্াজ র্রমি পারা এর্ সম্মামর্র নেষয় র্ারণ িারা সফল, গ্র্িৃ স্থার্ীয়
খাদয ও র্ৃ নষ গ্র্ািানর্সমূমহর ঠির্ার্া নহমসমে নেেেযাপী সুর্াম প্রনিষ্ঠায় িামদর অ্মর্র্ সামথন েযয়
র্মর।"
বফঙ্গার গ্লকস বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক গ্ডম্বভলপম্বমন্ট (Finger Lakes Regional Economic
Development) এর সহ-সভাপবি মর্ম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বজর (Monroe Community College)
গ্প্রবসম্বডন্ট, ড. অোর্ বিস এিিং গ্রটার রম্বচোর গ্চোর অি কমাম্বসন র (Greater Rochester
Chamber of Commerce) গ্প্রবসম্বডন্ট ও প্রধ্ার্ বর্িন াহী কমন কিনা িম্বলর্, "আমরা এই প্রনিম ানগিায়
সমথনর্ র্রমি গ্পমর গনেনি গ্ টি গ্স্টমটর র্ৃ নষ ও খাদয নশমের সমৃনির উপর গুরুত্ব প্রদার্ র্মর
থামর্। গভর্নর কুওমমার গ্রা-নর্উ ইয়র্ন প্রনিম ানগিায় নরনজওর্াল ইমর্ার্নমর্ গ্ডমভলপমমি র্াউনন্সল
(Regional Economic Development Council, REDC) এর নেনর্ময়াগ স্থার্ীয় নশে অ্ংশীদারমদর
এই উমদযাক্তামদর সেনাধুনর্র্ আইনডয়ার সামথ সং ুক্ত র্রমে এেং সমৃি আঞ্চনলর্ অ্থনর্ীনি গমে
িু লমি র্াজ র্রা নফঙ্গার গ্লর্স আপমস্টট নরভাইটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভ গৃহীি মানি-প্রংড
প্রমচষ্টায় অ্নধর্ির সহায়িা প্রদার্ র্রমে।"
গ্সন্ট্রাল বর্উ ইয়কন বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক গ্ডম্বভলপম্বমন্ট কাউবন্সম্বলর (Central New York
Regional Economic Development Council) সভাপবি র্োবন্ড ওয়াম্বকর্, মোর্ুম্বফকচারারস
অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি গ্সন্ট্রাল বর্উ ইয়কন (Manufacturers Association of Central New York) এর

গ্প্রবসম্বডন্ট ও প্রধ্ার্ বর্িন াহী কমন কিনা এিিং গ্ডম্বিারাহ েোর্বল, ওসওম্বয়ম্বগার গ্েট ইউবর্ভাবসন টি
অি বর্উ ইয়কন (State University of New York) এর গ্প্রবসম্বডন্ট িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন গ্স্টমট র্ৃ নষ ও
খাদয নশমে অ্ভূ িপূেন সমৃনি অ্েযাহি রময়মে। গভর্নমরর গ্রা-নর্উ ইয়র্ন প্রনিম ানগিা আমামদর
র্নমউনর্টিমি আমরর্টি গ্রামাঞ্চর্র নেনর্ময়াগ া আঞ্চনলর্ র্মন সংস্থার্ েৃনিমর্ অ্নধর্ির প্রময়াজর্ীয়
সমথনর্ প্রদার্ র্রমে এেং অ্ঞ্চলটি গ্ র্ সমৃি হমি থামর্ িা নর্নিি র্রার স্বামথন গ্সন্ট্রাল নর্উ
ইয়র্ন জুমে আমামদর র্ৃ নষ নভনিমর্ সহায়িা র্রমে।"
সাউদার্ন টায়ার বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক গ্ডম্বভলপম্বমন্ট কাউবন্সম্বলর (Southern Tier Regional
Economic Development Council) সহ-সভাপবি হাম্বভন গ্েঙ্গার, বিিংহোমটর্ বিশ্ববিদোলম্বয়র
(Binghamton University) গ্প্রবসম্বডন্ট এিিং জুবড মোককবর্ গ্চবর, োউলার কাউবন্ট পাটনর্ারবেপ
ফর ইম্বকার্বমক গ্ডম্বভলপম্বমন্ট (Schuyler County Partnership for Economic Development) এর
বর্িন াহী পবরচালক িম্বলর্, "নর্উ ইয়মর্ন র র্ৃ নষ নশে গ্দমশর অ্র্যিম ম নাদাপূণন নশমের মমধয
অ্র্যিম এেং এই উমদযামগর মাধযমম হওয়া নেনর্ময়াগ আমামদর অ্ঞ্চমলর অ্েযাহি অ্থননর্নির্
সাফমলযর প্রদার্ র্ারণ। গ্রা-নর্উ ইয়র্ন প্রনিম ানগিা উদ্ভাের্ী ও প্রনিম ানগিামূলর্ েযেসার
সেমিা গ্দয় এেং সাউদার্ন টায়ারমর্ শীমষন নর্ময় গ্ মি সাহা য র্রার মাধযমম আঞ্চনলর্ অ্থনর্ীনির
উন্ননি সাধমর্র প্রমচষ্টায় অ্নধর্ির প্রময়াজর্ীয় সহায়িা প্রদার্ র্রমে।"
বফঙ্গার গ্লকস ফম্বরায়াডনম্বক ত্বরাবিি করা
আজমর্র গ্ াষণা "নফঙ্গার গ্লর্স ফমরায়াডন"এর সিূরর্, া শনক্তশালী অ্থননর্নির্ প্রেৃনি ও
র্নমউনর্টির নের্ামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমনিি রূপমরখা। গ্স্টট এই অ্ঞ্চমল 2012 সাল গ্থমর্ এই
পনরর্ের্ার জর্য েুনর্য়াদী র্ামজর নপেমর্ ইমিামমধযই 6.1 নেনলয়মর্র গ্েনশ মানর্ন র্ ডলার নেনর্ময়াগ
র্মরমে - ফমটানর্ক্স, র্ৃ নষ ও খাদয উৎপাদর্ এেং উন্নি নর্মনাণ র্াম নর মমিা মূল নশেগুনল এই
নেনর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ক্ত। েিন মামর্, মহা মন্দার (Great Recession) পর গ্থমর্ গ্ের্ারত্ব সেমচময় র্ম
হময়মে; েযনক্তগি এেং র্মপনামরট আয়র্র র্মমমে এেং েযেসা প্রনিষ্ঠার্গুনল উন্ননি ও নেনর্ময়াগ
র্রার জর্য গ্রামচস্টার, োটানভয়া এেং র্ার্ার্ডাইগুয়ার মমিা জায়গা গ্েমে নর্মে।
েিন মামর্, অ্ঞ্চলটি 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর গ্স্টট নেনর্ময়ামগর সাহাম য এখর্ নফঙ্গার গ্লর্স
ফমরায়াডনমর্ ত্বরানিি র্রমে া প্রদার্ র্রা হময়মে আপমস্টট নরভাইমটলাইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর
(Upstate Revitalization Initiative) মাধযমম, া গভর্নর কুওমমা নডমসম্বর 2015 এ গ্ াষণা
র্মরমের্। গ্স্টমটর এই 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর নেনর্ময়াগ 2.5 নেনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামররও
গ্েনশ নেনর্ময়াগ র্রার জর্য েযনক্তগি েযেসায়ীমদর উেীপর্া গ্দমে - এেং অ্ঞ্চমলর জমার্ৃ ি
পনরর্ের্া অ্র্ু ায়ী আশা র্রা হমে গ্ 8,200-টিরও র্িু র্ গ্েনশ র্মনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমে। আরও
িথয এখামর্ পাওয়া ামে এখামর্।
গ্সন্ট্রাল বর্উ ইয়কন রাইবজিং ত্বরাবিি করা
আজমর্র গ্ াষণা "গ্সন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন রাইনজং" এর সিূরর্, া শনক্তশালী অ্থননর্নির্ প্রেৃনি ও
র্নমউনর্টির নের্ামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমনিি রূপমরখা। 2012 সাল গ্থমর্ গ্স্টটটি ইমিামমধযই
5.6 নেনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামররও গ্েনশ নেনর্ময়াগ র্মরমে া পনরর্ের্াটির মূল নভনি স্থাপর্ র্মর নেে োজামরর সুম াগগুনল পুাঁনজ র্মর, উমদযাক্তা শনক্তশালীর্রণ র্মর এেং েৃহৎ আর্ামরর অ্থনর্ীনি

বিনর র্মর। আজ েৃহির মন্দার আমগ গ্ের্ারত্ব সেননর্ম্ন প নাময় গ্র্মম এমসমে; েযনক্তগি এেং
র্মপনামরট আয়র্র নর্মচ আমে এেং েযেসাগুনল হ্রাস এেং নেনর্ময়ামগর জর্য এর্টি গন্তেয নহমসমে
গ্সরানর্উজ, ওসঅ্ময়গ এেং ওোমর্নর মমিা জায়গা নর্েনাচর্ র্রা হয়।
এখর্, নডমসম্বর 2015 সামল গভর্নর কুওমমা গ্ ানষি আপমস্টট নরনভটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ
(Upstate Revitalization Initiative)-এর মাধযমম 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার নেনর্ময়ামগর মাধযমম
গ্র্ন্দ্রটি গ্সন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন রাইনজংমর্ ত্বরানিি র্রমে। গ্স্টমটর এই 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর
নেনর্ময়াগ 2.5 নেনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামররও গ্েনশ নেনর্ময়াগ র্রার জর্য েযনক্তগি েযেসায়ীমদর
উেীপর্া গ্দমে - এেং অ্ঞ্চমলর জমার্ৃ ি পনরর্ের্া অ্র্ু ায়ী আশা র্রা হমে গ্ 5,900-টিরও
র্িু র্ গ্েনশ র্মনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমে। আরও িথয এখামর্ পাওয়া ামে এখামর্।
সাউদার্ন টিয়ার গ্সাবরিংম্বক দ্রুিগবি করা
আজমর্র গ্ াষণা "সাউদার্ন টিয়ার গ্সানরং" এর সিূরর্ া এই এলার্ায় সেনাঙ্গীণ অ্থননর্নির্ এেং
সামানজর্ উন্ননি র্রার এর্টি সিূণন ব্লুনপ্রি। এই পনরর্ের্ার মূল স্থাপর্, প্রনিভাশালী র্মনশনক্ত
আর্ষনণ, েযেসা উন্ননি এেং র্িু র্মত্ব উন্ননি র্রার জর্য জর্য 2012 সাল গ্থমর্ অ্ঞ্চমল 6.2
নেনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর গ্েনশ ডলার নেনর্ময়াগ র্মরমে। েিন মামর্, মহা মন্দার (Great
Recession) পর গ্থমর্ গ্ের্ারমত্বর হার সেমচময় র্ম হময়মে; েযনক্তগি এেং র্মপনামরট আয়র্র
র্মমমে এেং েযেসাসমূহ উন্ননি ও নেনর্ময়াগ র্রার জর্য োরনমংহযামটর্, জর্সর্ নসটি এেং র্নর্নং
এর মমিা জায়গা োোই র্রমে। এখর্, এই অ্ঞ্চলটি নডমসম্বর 2015 গ্ি গভর্নর কুওমমা দ্বারা
গ্ ানষি আপমস্টট গ্রনভটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর মাধযমম 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর গ্স্টট
নেনর্ময়ামগর মাধযমম সাউদার্ন টিয়ার গ্সানরংমর্ ত্বরানিি র্রমে। গ্স্টমটর এই 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্
ডলামরর নেনর্ময়াগ 2.5 নেনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামররও গ্েনশ নেনর্ময়াগ র্রার জর্য েযনক্তগি
েযেসায়ীমদর উেীপর্া গ্দমে - এেং অ্ঞ্চমলর জমার্ৃ ি পনরর্ের্া অ্র্ু ায়ী আশা র্রা হমে গ্
10,200-টিরও র্িু র্ গ্েনশ র্মনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমে। আরও িথয এখামর্ পাওয়া ামে এখামর্।
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