
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সেন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন  চতুর্ন-রাউম্বের ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর 

(DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিজয়ী বিম্বেম্বি 
ফুলটম্বর্র র্াম স াষণা কম্বরম্বের্  

  
ফুলটম্বর্র ডাউর্টাউর্ম্বক ভপরু্রুজ্জীবিত করম্বত সেন্ট্রাল বর্উইয়কন  আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নয়র্ 
পবরষ্ম্বক (Central New York Regional Economic Development Council) েিম্ব াবগতা করম্বে 

অঙ্গরাজে  
  

কবমউবর্টিম্বক স্পন্দর্েীল এলাকায় রূপান্তবরত করা এিং স্থার্ীয় অর্নর্ীবতম্বক চাঙ্গা করার 
গভর্নম্বরর িোপক প্ম্বেম্বপর অংে  

  
ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরম্বণর বিবর্ম্বয়াগ কবমউবর্টি পরু্রুজ্জীবিত এিং অর্নর্ীবত েবিোলী 
করার লম্বেে এ অঞ্চম্বলর েমবিত সকৌেল -"সেন্ট্রাল বর্উইয়কন  রাইবজং" (CNY Rising) এর 

েম্পরূক   
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে চতুর্ন-রাউমের ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ 
উম্যামগ বিজযী বিমেমি ফুলটর্ শির 10 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার তিবিল পামি। কবমউবর্টিগুমলামক 
স্পন্দর্শীল এলাকায রূপান্তবরত করার মাধ্যমম অ্র্নর্ীবত ঘজার্ার করায োিােয করার জর্য 100 
বমবলযর্ মাবকন র্ ডলামরর অ্র্নাযর্ ও বিবর্মযাগমক অ্ঙ্গরামজযর আমরকটি োমবিক লক্ষ্য বিমেমি 
বচবিত কমর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ বিবর্মযাগ (DRI) এর প্রর্ম বতর্ রাউমে অ্ঙ্গরামজযর 
10 টি আঞ্চবলক অ্র্ননর্বতক উন্নযর্ অ্ঞ্চল ঘর্মক একটি কমর ঘপৌরেভামক 10 বমবলযর্ মাবকন র্ 
ডলার বিজযী বিমেমি বর্িনাচর্ করা িয, ঘেখামর্ বর্উইযকন িােীম্র পরিতী প্রজন্ম িেিাে করমত, 
কাজ করমত এিং একটি পবরিার গমে তুলমত চাইমি।  
  
"আমরা কমন েৃজর্ এিং অ্র্ননর্বতক প্রিৃবি অ্জন মর্র লমক্ষ্য উদ্ভাির্ী ধ্ারণা উপস্থাপমর্র জর্য DRI 
প্রবিযার মাধ্যমম স্থার্ীয েরকারমক চযামলঞ্জ কমরবিলাম", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ফুলটর্ একটি 
ঘজারামলা এিং কােনকর পবরকল্পর্ার উপস্থাপর্ কমর এিং এই পুরষ্কামরর মাধ্যমম তারা শিরমক 
িাবেন্দা ও ্শনর্ার্ীম্র জর্য আরও েমৃি করমত জলাশয েংলগ্ন এিং ডাউর্টাউর্ কবরমডার 
পুর্গনঠর্ কমর অ্েওমযমগা র্্ী তীমরর এই অ্র্র্য অ্িস্থামর্র পূণন েম্ভাির্া বিকামশ েক্ষ্ম িমি।"  
  



 

 

"ফুলটর্ অ্েওমযমগা র্্ীর তীমর োবর োবর ঘ্াকার্ এিং ঘরম্াোঁরা েিমোমগ ইবতিাে এিং োংসৃ্কবতক 
আকষনমণ পবরপূণন", সলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ সিাচুল িম্বলর্। "ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ 
বিবর্মযামগর অ্ংশ বিোমি এই তিবিল পবরচ্ছন্ন জ্বালাবর্ ও স্বাস্থযমেিা েংবিষ্ট িযিো আকষনণ করমত 
এিং এ অ্ঞ্চমল কৃবষ ও খা্য প্রবিযাকরণ বশমল্পর বিকাশ  টামত পরু্িনােমর্র গবত অ্িযািত রাখমি। 
স্থার্ীয প্রকল্পেমূি শিমরর অ্িকাঠামমা শবিশালী করমি, িাবেন্দা ও ্শনর্ার্ীম্র জর্য আরও েুমোগ 
ততবর করমি এিং ফুলটর্ ও েমি অ্ঞ্চমলর অ্র্নর্ীবতর বিকাশ  টামি।"  
  
ফুলটর্  
  
ফুলটর্ শির ইবতিামে েমিৃ অ্ঞ্চল অ্েওমযমগা র্্ীর তীমর অ্িবস্থত। এটি জাতীযভামি বর্িবিত 
ঐবতিাবেক স্থার্, খচুরা ঘ্াকার্, ঘরম্াোঁরা, িযাংক, পবরমষিা েংস্থা এিং োংসৃ্কবতক আকষনমণ 
পবরপূণন, ঘেখামর্ শূর্য ও পূমিন িযিহৃত স্থামর্ পুর্বর্নমনাণ এিং পবরচ্ছন্ন জ্বালাবর্, স্বাস্থয, তজি বচবকৎো 
ও তজি বিজ্ঞার্, আবর্নক ঘেিা, কৃবষ িযিো ও খা্য প্রবিযাকরণ, আধ্বুর্ক উৎপা্র্ প্রবিযা এিং 
গন্তিয বভবিক পেনটমর্র ঘক্ষ্মে েংস্কার ও উন্নযর্মক ব মর োম্প্রবতক উন্নযর্ কমনকাণ্ড পবরচাবলত। 
এই শির ঐবতিাবেক ডাউর্টাউমর্র জলাশয েংলগ্ন স্থার্ ও বর্উইযকন  অ্ঙ্গরামজযর 481 কবরমডামর 
গবত েঞ্চার কমর, প্রাকৃবতক ও োংসৃ্কবতক আকষনণ েমৃি কমর, এিং স্থার্ীয স্বাস্থয, পবরমষিা ও 
উৎপা্র্ বশমল্প েুমোগ িৃবি অ্িযািত রাখার মাধ্যমম "র্তুর্ পর্ প্রাবির" লক্ষ্য বর্ধ্নারণ কমরমি। 
DRI এর েিাযতায এই শির ডাউর্টাউমর্র িযিোয েিাযতা প্র্ামর্র জর্য প্রমযাজর্ীয অ্িকাঠামমা 
শবিশালী করমি এিং ্শনর্ার্ী ও িাবেন্দাম্র জর্য আকষনণীয এিং োংসৃ্কবতক েুমোগ ততবর করমি।  
  
ঘেন্ট্রাল বর্উইযকন  আঞ্চবলক অ্র্ননর্বতক উন্নযর্ পবরষ্ এই অ্ঞ্চমলর বিবভন্ন কবমউবর্টির কাি ঘর্মক 
প্র্াির্ার একটি প্রবতমোবগতামূলক পেনামলাচর্া প্রবিযার মধ্য ব্ময ফুলটমর্র প্রার্ীমক বিজযী বিমেমি 
েুপাবরশ করার আমগ োতটি মার্্ণ্ড বিমিচর্া কমর:  
  

• েুস্পষ্ট েীমার্ােি ডাউর্টাউর্মক েংিত িমত িমি;  
• ডাউর্টাউর্ প্রবতমিশী অ্ঞ্চল িা আমশপামশর পূিনিতী িা ভবিষযৎ ঘিেরকাবর িা 

েরকাবর বিবর্মযামগর েুবিধ্া বর্মত পারমি;  
• ডাউর্টাউমর্র মমধ্য িা কািাকাবি োম্প্রবতক িা আেন্ন কমনেংস্থামর্র েম্ভাির্া 

র্াকমি ো ডাউর্টাউমর্ কমী আকষণ করমি, এর েংস্কামর েিাযতা করমি এিং 
উন্নযর্ ঘটকেই কমর তুলমি;  

• ডাউর্টাউর্মক পূিন ঘর্মক িেিােকারী অ্বধ্িােী, তরুণ প্রজন্ম এিং ্ক্ষ্ কমীেি 
বিবভন্ন িযমের বিবচে জর্মগাষ্ঠীর জর্য অ্িশযই একটি আকষনণীয এিং প্রাণিন্ত 
কবমউবর্টি িমত িমি;  

• ঘপৌরেভামক স্থার্ীয ভূেম্পম্র িযিিার, আধ্বুর্ক অ্ঞ্চল বিভাজর্ ঘকাড ও পাবকন ং 
মার্, পুণনাঙ্গ রা্ার পবরকল্পর্া, জ্বালাবর্ ্ক্ষ্তা েম্পন্ন প্রকল্প, পবরমিশ িািি কাজ 
এিং েিনজর্ীর্ পবরিির্ িযিস্থা েংলগ্ন অ্ঞ্চমল িেিাে, িযিো স্থাপর্ এিং অ্িের 
বিমর্া্মর্র পেনাি স্থার্েি িেিাে ঘোগযতা এিং জীির্োোর মার্ উন্নযর্কারী র্ীবত 
আমগ ঘর্মকই িিণ করমত িমি িা এেি র্ীবত ততবর ও িা্িাযমর্ েক্ষ্ম িমত িমি;  



 

 

• ঘপৌরেভামক একটি উন্মুি এিং কবমউবর্টির িযাপক অ্ংশিিণ প্রবিযা পবরচালর্া 
করমত িমি, ো DRI ঘকৌশলগত বিবর্মযাগ পবরকল্পর্ায অ্ন্তভুন ি িমত পামর এমর্ 
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ এিং প্রকল্প ও উম্যামগর প্রারবম্ভক তাবলকার লক্ষ্য বর্ধ্নারণ 
করমি; এিং  

• ঘপৌরেভা প্রর্ম এক িা ্'ু িিমরর মমধ্য DRI তিবিল কামজ লাবগময িা্িাযমর্র 
জর্য প্রস্তুত র্াকমি এমর্ রূপান্তরমূলক প্রকল্পগুমলা শর্াি কমরমি।  

  
ফুলটমর্র চতুর্ন রাউমের DRI জয শিরটিমক ডাউর্টাউমর্র এলাকাগুমলা পুর্রুজ্জীবিত করার এিং 
্ী নমমযা্ী প্রিৃবির র্তুর্ েুমোগ ততবর করার জর্য অ্ঙ্গরামজযর অ্র্নাযর্ এিং বিবর্মযাগ বিোমি 10 
বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার প্র্ার্ করমি। ফুলটর্ এখর্ প্রর্ম বতর্টি DRI রাউমে ঘেন্ট্রাল বর্উইযমকন র 
বিজযী ের্ািমম অ্েওমযমগা, ঘকাটন লযাে এিং অ্িার্ন শিমরর োমর্ ঘোগ ব্ল।  
  
এম্পায়ার সেট সডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর সপ্রবেম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনািী 
কমনকতন া ও কবমের্ার িাওয়াডন  সজমবি িম্বলর্, "ফুলটমর্র িযিোবযক বডস্টবেমের উন্নযমর্ 
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ, শির ঘকমে চাকবর ও ঘিেরকাবর বিবর্মযাগ আকৃষ্ট করমি 
এিং ঘেন্ট্রাল বর্উইযকন  জমুে অ্র্নর্ীবতমত গবত েঞ্চার করমি।"  
  
বর্উইয়ম্বকন র সেম্বেটাবর অি সেট সরাোর্া সরাোম্বডা িম্বলর্, "ইবতিাচক প্রিৃবি েম্ভাির্ার প্রবতশ্রুবত 
প্র্ামর্ ফুলটমর্র কী প্রম্য তা প্র্শনর্কারী পবরকল্পর্া প্রণযমর্র জর্য আবম ফুলটর্ শিমরর প্রশংো 
কবর। গভর্নর কুওমমা'র ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ ফুলটমর্র র্িাযর্মক উৎোবিত 
করমি, এিং পুমরা অ্ঞ্চলমক এই উন্নযমর্র েঙ্গী করমি।"  
  
বর্উইয়কন  সেট সিামে অোে কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "গত আট িির ধ্মর গভর্নর ঘেন্ট্রাল বর্উইযমকন  231 
বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার বিবর্মযাগ কমরমির্ ো 8,000 এর ঘিবশ িাবেন্দার জর্য োশ্রযী মূমলযর 
আিাের্ ততবর িা েংরক্ষ্ণ কমরমি। 10 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার ডাউর্টাউর্ পুর্জীবিতকরণ উম্যাগ 
েিমোমগ অ্ঙ্গরামজযর উিরাঞ্চমলর কবমউবর্টিেমূমির জর্য েমৃি ভবিষযত গোর প্রবতশ্রুবত ফুলটমর্ 
অ্িযািত রমযমি। অ্ঙ্গরামজযর এেি েম্প্ ঘেন্ট্রাল বর্উইযমকন র বিকাশ অ্িযািত রাখমত েিাযক 
গবতশীল কবমউবর্টি ততবর এিং িযিোমক েিাযতা করমি।"  
  
বেম্বর্টর পোটি বরবচ িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্জীবিতকরণ উম্যামগর মাধ্যমম ফুলটর্ শির এর 
ডাউর্টাউর্ রূপান্তর করার জর্য প্রমযাজর্ীয েিাযতা পামি। আবম ফুলটমর্র েম্ভাির্ামক স্বীকৃবত 
প্র্ামর্র জর্য গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যিা্ এিং ভালভামি কাজ েম্পন্ন করার জর্য স্থার্ীয ঘর্তৃিৃন্দমক 
অ্বভর্ন্দর্ জার্ামত চাই। আজ ঘ াবষত প্রকল্পেমূি বকভামি কবমউবর্টিমক পরু্রুজ্জীবিত করমত, 
কমনেংস্থার্ েৃবষ্ট করমত এিং অ্র্ননর্বতক প্রিৃবি অ্িযািত রাখমত েিাযতা কমর আবম তা ঘ্খার 
অ্মপক্ষ্ায রমযবি।"  
  



 

 

পবরষ্ ে্েে উইবলয়াম এ. িারম্বে িম্বলর্, "ফুলটমর্র িহু ঐবতিাবেক স্থার্ ও োমবিক ঘচতর্ার 
পাশাপাবশ অ্েওমযমগা র্্ী তীমর এর অ্িস্থার্ এটিমক গভর্নর কুওমমা'র ডাউর্টাউর্ পুর্জীবিতকরণ 
উম্যামগর আ্শন বিজযী কমর তুমলমি। এই প্রবতমোবগতা আমাম্র কবমউবর্টির ঘেরা অ্জন মর্ েিাযতা 
কমর এিং ফুলটর্মক ের্াের্ স্বীকৃবত ঘপমত ঘ্মখ আবম গবিনত।"  
  
পবরষ্ ে্েে সেইর্ মোঙ্কম্বটম্বলা িম্বলর্, "অ্েওমযমগা কাউবি এিং আমার বডবিে ঘর্মক ফুলটমর্ 
কমনরত িযবিম্র জর্য এটি েুখির। আশা কবর, এটি িৃিির অ্েওমযমগা কাউবি অ্ঞ্চমল আরও 
অ্র্ননর্বতক েুমোগ এিং কমনেংস্থার্ েৃবষ্ট করমি। এটি িাবেন্দা, িযিো প্রবতষ্ঠার্ এিং ্শনর্ার্ীম্র 
ইবতিাচকভামি প্রভাবিত করমি।"  
  
সেন্ট্রাল বর্উইয়কন  আঞ্চবলক অর্ননর্ক পবরষম্ব্র েি-েভাপবত, সেন্ট্রাল বর্উইয়কন  এিং সডম্বিারাি 
েোর্বল উৎপা্র্কারী েবমবতর (Manufacturers Association of Central New York) েভাপবত 
ও প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া, অেওম্বয়ম্বগা সেট ইউবর্ভাবেনটি অি বর্উইয়কন  (State University of 
New York) এর েভাপবত রে্াবে ওলম্বকর্ িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্জীবিতকরণ উম্যামগর তিবিল 
িতন মার্ এিং ভবিষযত উভয েমমযর িাবেন্দাম্র জর্য র্গর ঘকেমক আরও আকষনণীয 
কবমউবর্টিমত রূপান্তবরত কমর ফুলটমর্র ডাউর্টর্ অ্ঞ্চল র্তুর্ কমর গমে তুলমত েিাযতা করমি। 
চাকবর এিং ঘিেরকারী বিবর্মযাগ আকৃষ্ট করার জর্য কাজ করার মাধ্যমম DRI েবতযকার অ্মর্ন 
ঘকিল ফুলটর্ র্য, িরং েমি অ্ঞ্চমল গবত েঞ্চার কমর ঘেন্ট্রাল বর্উইযমকন র বিকামশ েিাযতা 
করমি।"  
  
অেওম্বয়ম্বগা কাউবন্ট আইর্েভার েভাপবত সজমে ওম্বয়্ারআপ িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ 
পুর্জীবিতকরণ উম্যাগ এিং ঘেন্ট্রাল বর্উইযমকন র আঞ্চবলক অ্র্ননর্বতক উন্নযর্ পবরষম্র কামজর 
কলযামণই ফুলটর্ ভবিষযমত ্ু্ ন ান্ত েমৃবির ব্মক এবগময োমচ্ছ। েুবর্ব ন্ষ্ট লমক্ষ্যর বিবর্মযামগর ফমল 
আরও প্রিৃবি অ্বজন ত িমি, আরও ্শনর্ার্ী আেমি এিং জলাশয েংলগ্ন স্থামর্ ফুলটমর্র মলূযিার্ 
ভূবমকা আরও ্ঢ়ৃ করমি।"  
  
ফুলটম্বর্র সময়র সরার্াল্ড এল. উডওয়াডন  িম্বলর্, "ফুলটর্ গভর্নর কুওমমা'র ডাউর্টাউর্ 
পুর্জীবিতকরণ উম্যামগর চতুর্ন ্ফায জযী িওযায আমরা আমাম্র কবমউবর্টির জর্য অ্তযন্ত 
গবিনত। এর অ্র্ন িল আমাম্র শির জীিমর্ র্তুর্ বিকাশ  টামি, পুরাতর্ ভির্ ও শূর্য স্থার্ 
পুর্িনাের্ করমি এিং আরও প্রিৃবি ও অ্বধ্ক ্শনর্ার্ীর জর্য প্রস্তুত িমি। আমাম্র কবমউবর্টির 
বিষযটি বিমিচর্া ও বর্িনাচমর্র জর্য গভর্নর কুওমমা এিং ঘেন্ট্রাল বর্উইযকন  আঞ্চবলক অ্র্ননর্বতক 
উন্নযর্ পবরষ্মক ধ্র্যিা্ জার্াই।"  
  
ফুলটর্ এখর্ ডাউর্টাউর্মক পুর্রুজ্জীবিত করার জর্য DRI অ্র্ু্ামর্র 10 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার 
ঘর্মক 300,000 মাবকন র্ ডলামরর অ্বধ্ক পবরকল্পর্া তিবিল ব্ময ঘকৌশলগত বিবর্মযাগ পবরকল্পর্া 
প্রবিযা শুরু করমি। ঘপৌর প্রবতবর্বধ্, কবমউবর্টি ঘর্তা এিং অ্র্যার্য ঘস্টকমিাল্ডার েমন্বময গঠিত 
একটি স্থার্ীয পবরকল্পর্া কবমটি ঘিেরকাবর খামতর বিমশষজ্ঞ ও অ্ঙ্গরামজযর পবরকল্পর্াবি্ম্র একটি 
্মলর েিাযতায এই প্রমচষ্টায ঘর্তৃত্ব ঘ্য। ঘকৌশলগত বিবর্মযাগ পবরকল্পর্া স্থার্ীয েম্প্ ও 



 

 

েুমোগ-েবুিধ্া পরীক্ষ্া করমি এিং অ্র্ননর্বতক উন্নযর্, পবরিির্, আিাের্, এিং কবমউবর্টির 
প্রকল্পগুমলামক ের্াি করমি ো ডাউর্টাউর্ ফুলটর্মক পুর্বরবজ্জবিত করার জর্য কবমবর্টির 
বচন্তাভাির্ার োমর্ োমঞ্জেযপূণন এিং িা্িাযমর্র জর্য প্রস্তুত। ডাউর্টাউর্ ফুলটমর্র ঘকৌশলগত 
বিবর্মযাগ পবরকল্পর্া পরু্রুজ্জীবিতকরণ প্রকমল্প DRI এর বিবর্মযাগ অ্র্ু্ামর্র পর্প্র্শনক িমি ো 
ডাউর্টাউমর্র জর্য কবমউবর্টির লক্ষ্য এবগময ঘর্মি এিং ো অ্ঙ্গরামজযর 10 বমবলযর্ মাবকন র্ 
ডলামরর বিবর্মযাগ েিাযতা পামি ও েম্প্রোবরত িমি। DRI এর চতুর্ন রাউমের পবরকল্পর্া 2020 
োমল েম্পন্ন িমি।  
  
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ েম্পমকন  আরও তমর্যর জর্য োর্: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative।  
  
সেন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন র অগ্রগবত ত্বরাবিতকরণ  
  
আজমকর ঘ াষণা "ঘেন্ট্রাল বর্উইযমকন র অ্িগবত" এর েমূ্পরক, ো শবিশালী অ্র্ননর্বতক প্রিৃবি ও 
কবমউবর্টি বিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর েমবন্বত রূপমরখা। 2012 োল ঘর্মক এই অ্ঙ্গরাজয 
ইমতামমধ্যই 5.6 বিবলযর্ মাবকন র্ ডলামররও ঘিবশ বিবর্মযাগ কমরমি ো বিশ্ব িাজামরর েুমোগ কামজ 
লাবগময উম্যািাম্র শবিশালী কমর এিং অ্ন্তভুন বিমলূক অ্র্নর্ীবত ততবর কমর এই পবরকল্পর্ার মূল 
বভবি স্থাপর্ কমরমি। আজ মিামন্দার আমগ ঘর্মক ঘিকারত্ব েিনবর্ম্ন ্মর ঘর্মম এমেমি; িযবিগত 
এিং কমপনামরট আযকর হ্রাে ঘপমযমি; এিং িযিো-িাবণমজযর প্রোর ও বিবর্মযাগ গন্তিয বিোমি 
বেরাবকউজ, অ্েওমযমগা এিং অ্িামর্নর মমতা স্থার্ বর্িনাচর্ করমি। এখর্ অ্ঞ্চলটি 2015 োমলর 
বডমেম্বর মামে গভর্নর কুওমমা ঘ াবষত আপমস্টট বরভাইটালাইমজশর্ ইবর্বশমযটিমভর মাধ্যমম 500 
বমবলযর্ মাবকন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামজযর বিবর্মযাগ েিাযতায ঘেন্ট্রাল বর্উইযমকন র অ্িগবত ত্বরাবিত 
করমি। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলামরর বিবর্মযাগ ঘিেরকাবর খামতর িযিোযীম্র 
2.5 বিবলযর্ মাবকন র্ ডলামররও ঘিবশ বিবর্মযাগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘ্মি - এিং অ্ঞ্চমলর 
্াবখলকৃত পবরকল্পর্া অ্র্েুাযী আশা করা িমচ্ছ ঘে 5,900 এর ঘিবশ র্তুর্ কমনেংস্থার্ েৃবষ্ট িমি। 
আরও তর্য পাওযা োমি এখামর্।  
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