
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রম্বেস্টাম্বর লুবমম্বর্ট বর্উ ইয়কন  এবিলাম্বরটর প্রবিম্ব াবগিার রাউন্ড 3 বিজয়ীম্বের 
র্াম ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
সার্ম্বের্বসটি ঘসরা সম্মার্র্া এিং বিবর্ম্বয়াম্বগ $1 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলার পরুস্কার ঘপম্বয়ম্বে  

  
আরও োরটি বভের্াবর অপটিি, ঘ াম্বটাবর্ি, এিং ইম্বমবজং ঘকাম্পাবর্  ম্বলা-অর্  াবন্ডং 

বিবর্ম্বয়াম্বগর জর্ে বর্িনাবেি হম্বয়ম্বে  
  

আম্বিের্ এখর্ রাউন্ড 4 এর জর্ে 7 জারু্য়াবর, 2021 প নন্ত গ্রহণ করা হম্বে  
  

NYS বিবর্ম্বয়াম্বগর পবরপরূকগুবল "ব ঙ্গার ঘলকস  ম্বরায়ােন " - সম্প্রোয়গুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিি 
করম্বি এিং অর্নর্ীবিম্বক সমৃবি করম্বি অঞ্চলটির বিসৃ্তি ঘকৌেল  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে েুগান্তকারী লুমমমর্ট NY (Luminate NY) 
প্রমিমোমগিার রাউন্ড 3 মিমজিা হমলা সার্মের্মসটি (SunDensity)। অ্পটিকযাল ঘসাসাইটির 
ইন্টারর্যাশর্াল ফ্রমন্টয়ারস ইর্ অ্পটিক্স + ঘলজার সাময়ন্স আমমমরকার্ মিমজকযাল ঘসাসাইটি 
(American Physical Society, APS)/ ঘলজার সাময়ন্স মিভাগ (Division of Laser Science, 
DLS) সমেলমর্ অ্র্ুমিি লুমমমর্টস িাইর্াল 2020 প্রমিমোমগিায় SunDensity "িেমরর ঘসরা 
ঘকাম্পামর্" পুরস্কার লাভ কমর। ঘকাম্পামর্টি মিঙ্গার ঘলকস িমরায়ােন  আপমেট পুর্রুজ্জীির্ 
উম্যামগর (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative) মাধ্যমম মর্উ ইয়কন  ঘেট 
ঘেমক িমলা-অ্র্ িামন্ডিংময় 1 মমমলয়র্ মামকন র্ েলার পামি। পুরস্কারটির আিশযকিা অ্র্ুোয়ী, 
প্রমিমোমগিার সমস্ত মিজয়ীম্র কমপমে পমরর 18 মাস ধ্মর জর্য ঘরামেোমর অ্পামরশর্ োলু 
রাখার প্রমিশ্রুমি ম্মি হমি। মযাসােুমসটস ইর্মেটিউট অ্ি ঘটকমর্ালমজ (Massachusetts Institute 
of Technology, MIT) ঘেমক উদূ্ভি SunDensity রমেোমর এর কােনক্রম এিিং উৎপা্র্ শর্াক্ত 
করমি। ঘর্ক্সটকপনস (NextCorps) দ্বারা পমরোমলি লুমমমর্ট NY হমলা োটন আপ সিংস্থাগুমলর জর্য 
মিমের িৃহত্তম িযিসাময়ক উদ্দীপক ঘেখামর্ অ্পটিক্স, ঘিামটামর্ক্স এিিং ইমমমজিং সেম প্রেমুক্ত রময়মে।  
  
"এই উ্ীয়মার্ ঘকাম্পামর্গুমলামি লমুমমর্ট NY এর ঘকৌশলগি মিমর্ময়াগ অ্পটিক্স, ঘিামটামর্ক্স এিিং 
ইমমমজিং মিেিযাপী মর্উ ইয়কন মক ঘর্িা মহমসমি িজায় ঘরমখমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমম 
উদ্ভাির্ী লমুমমর্ট NY প্রমিমোমগিার রাউন্ড 3 ঘজিার জর্য SunDensity-ঘক অ্মভর্ন্দর্ জার্াই 



 

 

এিিং আমাম্র অ্ঞ্চমলর OPI মশমের উন্নয়মর্ অ্ি্ার্ রাখা ঘকাম্পামর্র জর্য অ্মপো করমে, ো 
মিঙ্গার ঘলমকর অ্েনর্ীমিমক এমগময় মর্ময় ঘেমি সহায়িা করমি।"  
  
ঘলিমটর্যান্ট গভর্নর কযামে ঘহােুল ভােুন য়াল ইমভন্ট েলাকালীর্ উ্ীয়মার্ প্রেমুক্ত এিিং মিঙ্গার ঘলকস 
অ্ঞ্চলমক এমগময় োওয়ার ঘেমে লুমমমর্ট NY-এর প্রভামির পাশাপামশ ঘকাহটন  সিংস্থাগুমলর কৃমিত্বমক 
স্বীকৃমি ম্ময় মন্তিয কমরমেমলর্।  
  
"লুমমমর্ট NY প্রেমুক্তগি সৃজর্শীলিার উন্নয়র্  টামে এিিং মিঙ্গার ঘলকস অ্ঞ্চমলর ভমিষযমির পে 
উজ্জ্বল কমর িুলমে", ঘল ম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহােুল িম্বলর্। "প্রমিমোমগিার িৃিীয় রাউন্ড 
কমনসিংস্থার্ সৃমি কমর এিিং রমেোর অ্ঞ্চমলর অ্েনর্ীমিমক সেৃমি কমর িযিসাগুমলমক এিিং উচ্চ-
প্রেুমক্তর মশেগুমল গমে ঘিালার জর্য সহায়িা করা অ্িযাহি রাখমি। আমম লমুমমর্ট NY 
প্রমিমোমগিার এই িেমরর মিজয়ীম্র অ্মভর্ন্দর্ জার্াই। উদ্ভাির্ী িমটামর্কস ঘকাম্পামর্গুমলমি 
আমাম্র মিমর্ময়াগগুমল মিঙ্গার ঘলকস িমরায়ােন  কমনসূমেটিমক এমগময় মর্ময় োওয়া অ্িযাহি 
রাখমে।"  
  
িাইর্াল 2020 পাাঁে িেমরর অ্মধ্নক পময়ন্ট মেমিি কমরমে, 25 মমমলয়র্ মামকন র্ েলামরর লুমমমর্ট 
এমক্সলামরটর ঘপ্রাগ্রাম। শুরু ঘেমক, এটি 30 োটন আমপ 7 মমমলয়র্ মামকন র্ েলার মিমর্ময়াগ কমরমে। 
ঘপাটন মিামলওর ঘকাম্পামর্গুমলা এখর্ 160 মমমলয়র্ মামকন র্ েলার মূমলযর একটি মর্ট ঘশয়ার কমর। 
মিমর্ময়ামগর উপর আর্মুামর্ক 1.5 ঘেমক 2 গুণ মরটার্ন প্র্ার্ করা োোও, অ্মর্ক ঘকাম্পামর্ 
রমেোর অ্ঞ্চমল মামকন র্ েকু্তরামের (U.S.) অ্পামরশর্ িা গমিষণা এিিং উৎপা্মর্র মকেু ম্ক 
প্রমিিা করমে- ো উত্তর আমমমরকার OPI মশমের ঘকন্দ্র।  
  
SunDensity িাম্র িমটামর্ক স্মাটন  ঘকাটিিং (Photonic Smart Coating, PSC) এর মাধ্যমম 
ঘসৌর পযামর্মলর শমক্ত উৎপা্র্ 20% িৃমি করমি পামর। PSC অ্মটা-ইমলকট্রমর্ক মেভাইমসর 
কােনকামরিা উন্নি কমর, ঘেমর্- ঘসৌর ঘকাষগুমল ঘিাটমর্র িণনালী িামেময় ঘিামল এিিং আকার 
ঘ্য়, েময়ি ্শৃযমার্ আমলামক রূপান্তর কমর ো অ্মর্ক মেভাইস আমরা সহমজ িযিহার করমি 
পামর। ইউটিমলটি ঘস্কল ঘসৌর মি্যুৎ উৎপা্র্কারী/কাাঁে উৎপা্র্কারী ঘকাম্পামর্গুমল ো মি্যুমির 
মিে অ্জন মর্র জর্য িাম্র ঘলমভলাইজে শমক্ত খরে (levelized cost of energy, LCOE) 
কমামি োয়, প্রমিমিমিি ঘকাটিিং এর মিপরীমি LCOE উমেখমোগযভামি হ্রাস করার সময় PSC 
পযামর্ল আউটপুমট িমৃি প্র্ার্ কমর।  
  
রমেোর মভমত্তক মসমুমলমটে ইর্এমর্মমট মমেলসমক অ্সামার্য গ্রযাজমুয়ট পুরস্কার এিিং 400,000 
মামকন র্ েলার পুরসৃ্কি করা হয়। এর প্রেুমক্ত, মসম আটন স (SIM ARTS), একটি মর্মমজ্জি 
"সাজন ামরর জর্য ফ্লাইট মসমুমলটর" প্র্ার্ কমর ো সাজন র্ম্র একটি িমধ্নি িাস্তি পমরমিমশ জীিমর্র 
মমিা শারীরিৃত্তীয় মমেমলর উপর সমূ্পণন প্রমক্রয়া অ্র্ুশীলর্ করমি সেম কমর োর জর্য 
সাজন র্ম্রমক মর্ম ন্শর্া ঘ্ওয়ার জর্য মিমশষমের উপমস্থমির প্রময়াজর্ হয় র্া। মপটসিামগন অ্িমস্থি 
রুমিমটকশর্, মিমশি গ্রযাজমুয়ট পুরস্কার এিিং িার রুমিমটক অ্যামসসমমন্ট মসমেম (Rubitect 
Assessment System, RAS) এর জর্য 300,000 মামকন র্ েলার অ্জন র্ কমর, ো প্রােমমক শেযা 



 

 

শর্াক্তকরণ এিিং িযিস্থাপর্া সরঞ্জাম সরিরাহ কমর। সোর্জর্ক অ্জন র্ এিিং 250,000 মামকন র্ 
েলার িহমিল ্ইুটি ঘকাম্পামর্র কামে োয়: আকর্ামটক (AkknaTek)— একটি জামনামর্ মভমত্তক 
ঘকাম্পামর্ ো ঘলন্স মরমভউয়ার, অ্পটিকযাল ইমমমজিং মসমেম ো োমর্ অ্পামরশমর্র পর অ্পামরশর্ 
পরিিী প্রমিমক্রয়ামূলক মিস্ময় কমমময় ঘ্য়— এিিং ঘর্ামেমটক্ট (Nodetect), একটি ঘের্মাকন  
ঘকাম্পামর্ ো কৃমষ ও কৃমষমেমে জজি রাসায়মর্ক মিমেষমণর জর্য িহর্মোগয, দ্রুি র্যামর্ামসন্সর 
প্র্ার্ কমর।  
  
লুবমম্বর্ট NY এর মোম্বর্বজং বেম্বরক্টর ে. সুজািা রামার্ুজার্ িম্বলর্, "লুমমমর্ট NY সারা মিমের 
ঘকাম্পামর্গুমলামক েকু্তরামের কােনক্রম প্রমিিা এিিং িাম্র প্রেমুক্ত ও িযিসার কযামলিারমক এমগময় 
মর্ময় োওয়ার জর্য একটি সম্প্-সমৃি স্থার্ প্র্ার্ কমর োমে। এটি এই ধ্রমর্র উদ্ভাির্ী 
িাস্তুসিংস্থার্ এিিং ঘেট িযাপী সমেনর্ ো মিঙ্গার ঘলক অ্ঞ্চলমক OPI মভমত্তক ঘকাম্পামর্গুমলর জর্য 
একটি স্মাটন  গন্তিয মহমসমি পমরণি কমর।"  
  
SunDensity-এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া ে. বর্বেকান্ত ঘসার্ওয়ালকর িম্বলর্, "এই পুরস্কার 
মজমি আমরা সমিযই আর্মন্দি। এই সমেনর্ ম্ময়, SunDensity মর্উ ইয়কন  ঘেট এিিং এর িাইমর 
িযাপক সািমলযর পমে োমে।"  
  
OPI মশে এিিং ঘভঞ্চার কযামপটামলে কমমউমর্টির মিোরকম্র একটি পযামর্ল ঘকামহাটন  3 এ িাম্র 
িযিসার ধ্রমর্র উপর মভমত্ত কমর ঘকাম্পামর্গুমলমক ঘস্কার করার পর আজমকর মিমর্ময়াগগুমল দ্বারা 
পুরসৃ্কি করা হয়। অ্র্ুিার্টিমি উপমস্থি োকা 800 এরও ঘিমশ িযমক্তর িাম্র পের্্সই 
ঘকাম্পামর্র পমে ঘভাট ঘ্ওয়ার সুমোগ মেল। 10,000 মামকন র্ েলামরর মিমর্মম অ্মেময়ন্স েময়স 
পুরস্কার মকমলা ঘমমেমকল সমলউশর্স (Kilo Medical Solutions)-এ োয়, একটি মেমকৎসা 
োটন আপ ো মর্ওমর্টাল ইর্মটর্মসভ ঘকয়ার ইউমর্মট (Neonatal Intensive Care Unit) মশশুম্র 
জর্য আমলা মর্য়ন্ত্রমণর জর্য ইর্মকউমিটমরর সামে েকু্ত করা োয়।য়  
  
ওসার (OSA) প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবলজাম্বির্ ঘরাগার্ িম্বলর্, "লুমমমর্ট িাইর্াল প্রমিমোমগিা 
সমেমলি FiO + LS এিিং ঘকায়ান্টাম 2.0 সমেলমর্ আর্মন্দর মাো ঘোগ কমরমে ো সারা মিে 
ঘেমক অ্িংশগ্রহণকারীম্র মগু্ধ কমরমে। এই এমক্সলামরটর ঘপ্রাগ্রাম উদ্ভাির্মক অ্র্পু্রামণি করমি এিিং 
অ্পটিক্স, ঘিামটামর্ক্স এিিং ইমমমজিং কমমউমর্টিমক গ্রাউন্ডমেমকিং প্রেুমক্তর সাহামেয প্রােমমক পেনাময়র 
ঘকাম্পামর্গুমলার জর্য সমামিশ করমি উৎসামহি করমি।"  
  
লুমমমর্ট NY এমক্সলামরটর রমেোমর অ্িমস্থি এিিং েয় মামসর ঘপ্রাগ্রামম অ্িংশগ্রহমণর জর্য প্রমি 
িের ্শটি সম্ভাির্াময় ঘকাম্পামর্ মর্িনাের্ কমর। এই সমময়, ঘকাম্পামর্গুমলমক িাম্র প্রেুমক্ত এিিং 
িযিসা অ্গ্রসর করার জর্য িযাপক প্রমশেণ এিিং মরমসাসন প্র্ার্ করা হয়। এখর্ রাউন্ড 4 এর 
জর্য 7 জার্ুয়ামর, 2021 পেনন্ত আমি্র্ গ্রহণ করা হমে। মহামামরর িমল েযামলমঞ্জর কারমণ, 
লুমমমর্ট িার অ্িংশগ্রহমণর প্রময়াজর্ীয়িা সমন্বয় কমরমে। ঘেসি ্ল েয় মামসর ঘপ্রাগ্রামমর জর্য 
ঘরামেোমর অ্িস্থার্ করমি পারমি, িারা 2021 সামলর এমপ্রল মামস শুরু হওয়া ঘপ্রাগ্রামম 100,000 
মামকন র্ েলার িহমিল পামি। ঘেসি ্ল ভ্রমণ এিিং মভসা মর্মষধ্াোর কারমণ রমেোমর অ্িস্থার্ 
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করমি অ্েম িারা ঘপ্রাগ্রাম শুরুমি 50,000 মামকন র্ েলার এিিং অ্মিমরক্ত 50,000 মামকন র্ 
েলার পামি ো এমক্সলামরটমর োকাকালীর্ সমময় মিঙ্গার ঘলক অ্ঞ্চমল মরমসাসন মর্েুক্ত করার জর্য 
িযিহার করমি হমি।  
  
গি িেমরর মিজয়ী ওমভৎজ (Ovitz) রমেোমর িার স্র ্প্তর স্থাপর্ কমরমে এিিং োরজর্ পণূন 
সমময়র এিিং মির্জর্ খণ্ডকালীর্ কমী মর্ময়াগ কমরমে।  
  
এম্পায়ার ঘস্টট ঘেম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, ঘপ্রবসম্বেন্ট 
ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "আমম লুমমমর্ট NY প্রমিমোমগিার 
িৃিীয় রাউমন্ডর মিজয়ীম্র অ্মভর্ন্দর্ জার্ামি োই। এই উম্যাক্তাম্র উদ্ভাির্ী ধ্ারণা অ্পটিক্স, 
ঘিামটামর্ক্স এিিং ইমমমজিং মশমের অ্েননর্মিক প্রিমৃিমক উৎসামহি করমে ো মিঙ্গার ঘলক অ্ঞ্চমল 
সমৃি হমে। এই মিমর্ময়াগ কমনসিংস্থার্ সৃমি কমর এিিং এলাকার অ্েনর্ীমিমক োঙ্গা কমর, এিিং আমম 
এই ঘকাম্পামর্গুমলার অ্গ্রগমি ঘ্খার অ্মপোয় আমে ঘেমহিু িারা এই অ্ঞ্চলজমুে ঘমন্টমরিং 
পাটন র্ারম্র সামে িাম্র সহমোমগিা অ্িযাহি ঘরমখমে।"  
  
কংম্বগ্রসমোর্ ঘজা মম্বরল িম্বলম্বের্, "আজমকর ঘ ামষি মিজয়ীগণ আমরা প্রমাণ কমর ঘে উচ্চ 
প্রেুমক্তর অ্পটিক্স এিিং ঘিামটামর্ক্স ঘসক্টমরর ঘেমে আমাম্র উদ্ভাির্ এিিং ধ্ারণার ঘকামর্া  াটমি 
ঘর্ই। আমম আজমকর মিজয়ী এিিং সকল িযিসায়ীমক অ্মভর্ন্দর্ জার্ামি োই োরা লমুমমর্ট NY 
উম্যামগর জর্য আমি্র্ কমরমে, োম্র কম ার পমরশ্রম এিিং মর্িা আমাম্র কমমউমর্টিমক এমগময় 
মর্ময় োমে। িাম্র অ্র্র্য সম্প্ িযিহার কমর, আমরা আমাম্র কমমউমর্টির পূণন সম্ভাির্া 
উমমাের্ করমি পামর এিিং মিঙ্গার ঘলক অ্ঞ্চলজমুে অ্িযাহি অ্েননর্মিক প্রিমৃিমক পমরোলর্া 
করমি পামর।"  
  
ঘস্টট বসম্বর্টর ঘজা ঘরািাে িম্বলর্, "রাউন্ড 3 এর জর্য সকল িাইর্ামলেমক অ্মভর্ন্দর্, মিমশষ 
কমর SunDensity-ঘক এই রাউমন্ড লুমমমর্ট NY প্রমিমোমগিার মিজয়ী মহমসমি মমর্ার্ীি করার 
জর্য। রমেোর অ্ঞ্চমলর অ্পটিক্স, ঘিামটামর্ক্স, ইমমমজিং এিিং উন্নি প্রেমুক্তমি একটি ্ী ন এিিং 
সমৃি ইমিহাস আমে এিিং এই ঘেেগুমলমি প্রজমমর পর প্রজম ধ্মর স্থায়ী ঘর্িা মহমসমি রময়মে। 
আমম সকল উ্ীয়মার্ প্রেমুক্ত িযিসা এিিং োটন আপমক সকল লমুমমর্ট NY প্রমিমোগীম্র সািলয 
ঘ্খমি এিিং এই ঘরামাঞ্চকর ঘপ্রাগ্রামম অ্িংশগ্রহমণর জর্য আমি্র্ করমি উৎসামহি করমে।"  
  
অোম্বসেবল সেসে হোবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "লুমমমর্ট মর্উ ইয়কন  লাইটিিং পুরস্কামরর (Luminate New 
York Lighting Awards) রাউন্ড3 এর আজমকর মিজয়ীম্র অ্মভর্ন্দর্। আমম জামর্ ঘে আজমকর 
মিজয়ী এিিং িাম্র উম্যাগী কমনশমক্ত ঘসইসি প্রকে সৃি করমি ো আমাম্র ঘেট ও ঘ্মশ আরও 
কমনসিংস্থার্ প্র্ার্ করমি এিিং অ্েননর্মিক উন্নয়র্  টামি। এই পুরস্কার আমাম্র পমরিারগুমলর জর্য 
একটি উজ্জ্বল ভমিষযি গমে িুলমি সাহােয করমি।"  
  
মর্ম্বরা কাউবন্টর ক্লাকন  এোম ঘিম্বলা িম্বলর্, "লুমমমর্ট NY প্রমিমোমগিা গি কময়ক িের ধ্মর 
মর্মরা কাউমন্টমি একটি মহার্ সিংমোজর্ এিিং সমিযই আমাম্র অ্ঞ্চমলর উম্যাক্তা ঘেির্া এিিং 
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উদ্ভাির্, ঘিামটামর্ক্স এিিং উন্নি প্রেুমক্তমি ঘর্িৃমত্বর সঞ্চামরি হময়মে। লুমমমর্ট NY এই োটন -
আপগুমলর জর্য ঘে প্রময়াজর্ীয় অ্েন প্র্ার্ কমর িা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন এিিং মর্মরা কাউমন্টমি এখামর্ 
োকমর িৃমি এিিং ধ্ারণা উন্নি করমি সহায়িা করমি পামর। এই িেমরর পরুস্কার মিজয়ম্র 
অ্মভর্ন্দর্।"  
  
ঘরাম্বেস্টাম্বরর ঘময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "আমম SunDensity-ঘক লুমমমর্ট NY 
প্রমিমোমগিার রাউন্ড 3 এ িাম্র সািমলযর জর্য অ্মভর্ন্দর্ জার্ামি োই এিিং ঘরামেোমর একজর্ 
উচ্চ-প্রেুমক্তর োকুমর সৃমিকারী মহমসমি িাম্র উন্নয়মর্র পরিিী, ঘরামাঞ্চকর পেনাময় িাম্র 
ঘসৌভাগয কামর্া কমর। লুমমমর্ট NY িযিসায়ী ঘর্িাম্র িাম্র উদ্ভাির্ী ধ্ারণা িাজামর আর্ার 
জর্য একটি প্লাটিমন প্র্ার্ কমর, ো আমাম্র অ্ঞ্চলমক মিমের ঘিামটামর্ক্স এিিং অ্পটিক্স রাজধ্ার্ী 
মহমসমি আমরা স্থার্ কমর ঘ্য়। মিঙ্গার ঘলকস িমরায়ামেন র মাধ্যমম রমেোমর এই 21 শিমকর 
কমনসিংস্থার্ সৃমিকারী মরমসাসনগুমলা আর্ায়মর্ এিিং আমাম্র র্াগমরকম্র জর্য আরও কমনসিংস্থার্ 
জিমর, আরও মর্রাপ্ ও প্রাণিন্ত পমরমিশ জিমর এিিং মশোমূলক সুমোগ প্র্ামর্র লেয পূরমণ 
সহায়িা করার জর্য আমম গভর্নর কুওমমা এিিং এম্পায়ার ঘেট ঘেমভলপমমমন্টর কামে কৃিে।"  
  
লুবমম্বর্ট NY সম্পম্বকন  আরও িম্বর্ের জর্ে, ঘেখুর্ Luminate.org। 
  
ব ঙ্গার ঘলকস এর অগ্রগবি ত্বরাবিিকরণ  
  
আজমকর ঘ াষণা "মিঙ্গার ঘলকস এর অ্গ্রগমি ত্বরামন্বিকরণ" এর সমূ্পরক, ো শমক্তশালী 
অ্েননর্মিক প্রিৃমি ও কমমউমর্টি মিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমমন্বি রূপমরখা। ঘেট এ অ্ঞ্চমল 
2012 সাল ঘেমক এই পমরকের্ার জর্য িমুর্য়া্ী কামজর মপেমর্ ইমিামমধ্যই 8.07 মিমলয়মর্র ঘিমশ 
মামকন র্ েলার মিমর্ময়াগ কমরমে - িমটামর্ক্স, কৃমষ ও খা্য উৎপা্র্ এিিং আধ্ুমর্ক মর্মনাণ কামেনর 
মমিা মূল মশে এই মিমর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ক্ত। িিন মামর্, উত্তরাঞ্চমলর পুর্রুজ্জীমিমিকরণ উম্যামগর 
মাধ্যমম অ্ঞ্চলটি 500 মমমলয়র্ মামকন র্ েলামরর অ্ঙ্গরামজযর মিমর্ময়াগসহ মিঙ্গার ঘলকস এর 
অ্গ্রগমি ত্বরামিি করমে ো গভর্নর কুওমমা মেমসির 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 
500 মমমলয়র্ মামকন র্ েলামরর মিমর্ময়াগ ঘিসরকামর খামির িযিসায়ীম্র 2.5 মিমলয়র্ মামকন র্ 
েলামররও ঘিমশ মিমর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘ্মি - এিিং অ্ঞ্চমলর ্ামখলকৃি পমরকের্া 
অ্র্ুোয়ী আশা করা হমে ঘে 8,200 এর ঘিমশ র্িুর্ কমনসিংস্থার্ সমৃি হমি। আরও িেয পাওয়া 
োমি এখামর্।  
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