
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা রম্বেষ্টাম্বর দটুি সাশ্রয়ী মূম্বলের আিাসর্ উন্নযম্বর্র সংরক্ষম্বের করার ঘ াষো 

বদম্বযম্বের্  
  
সাউথইস্ট টাওযার (Southeast Towers) এিং E.L. টাওযার (E.L. Tower) পরু্ঃপ্রবিষ্ঠা 529টি 

পবরিারম্বক রক্ষা করম্বি এিং সাশ্রয়ী মূম্বলের হাউব ং-এ আপম্বেড করম্বি  
  

কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জ়ীবিি করম্বি এিং অথনর়্ীবিম্বক িাড়াম্বি এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তি ঘকৌেল - 
"বিঙ্গার ঘলকস িম্বরাযাডন " (Finger Lakes Forward) এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বযাগ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা রমেষ্টামর দটুি সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ উন্নযমর্র সংরক্ষমের করার 
ঘ াষো দদমযমের্ - সাউথইস্ট টাওযামর 118 দমদযযর্ মাদকন র্ ডযামরর পুর্ঃপ্রদিষ্ঠা এবং 25 দমদযযর্ 
মাদকন র্ ডযামরর E.L. টাওযার-এর পুর্ঃপ্রদিষ্ঠার সমাদি। ভদবষযমির জর্য এই ইউদর্টগুমযার স্বাশ্রয়ী 
মূযয রক্ষা করমি করমি দমুটা অ্গ্রগদিমি পুর্ঃপ্রদিষ্ঠা কার্নক্রম 529 বাদিমক উন্ন়ীি এবং 
আধুদর্ক়ীরে করমব।  
  
"দর্উ ইযমকন র পদরবারগুমযার জর্য সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ সুমর্ামগর সংরক্ষে এবং বািামর্ার জর্য 
এই দমুটা অ্গ্রগদি আমামদর েযমার্ প্রমেষ্টার অ্ংশ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সাউথইস্ট টাওযারস 
এবং E.L. টওযার-এর পরু্ঃপ্রদিষ্ঠা একইসামথ, ডাউর্টাউর্ ঘরামেস্টামরর ধারাবাদিক পুর্রুজ্জ়ীদবি 
করায সিাযিা করমব এবং দিঙ্গার ঘযকসমক এদগময দর্ময র্াওযার আমামদর প্রমেষ্টার উপর দর্ভন র 
কমর।"  
  
"রমেষ্টামর দমুটা সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসমর্র অ্গ্রগদির পুর্রুজ্জ়ীবর্ ঘস্টট জমুি আমামদর সাশ্রয়ী মূমযযর 
এবং সিাযক আবাসমর্ দবদর্মযামগর উপমর দভদি কমর গমি উমেমে", ঘলিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ 
ঘহােুল িম্বলর্। "সাউথইস্ট টাওযার ও E.L. টাওযামরর সংস্কার বাদসন্দামদর জর্য সাশ্রয়ী মূমযযর, 
উচ্চ মামর্র 500টিরও ঘবদশ আধুদর্ক আবাদসক দবকল্প ঘর্াগ কমর। দিঙ্গার ঘযক এবং ঘস্টট জমুি 
আমরা আবসর্ খামি সকয দর্উ ইযকন বাস়ীর সম্প্রসাদরি প্রমবশাদধকার এবং ভদবষযমির জর্য 
আমামদর এযাকা শদিশায়ী করার যমক্ষয প্রদিশ্রুদিবদ্ধ।"  
  
দিঙ্গার ঘযকস সমাজমক শদিশায়ী এবং অ্থনর়্ীদিমক ঘজারামযা করার জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওমমার অ্দঙ্গকারবদ্ধিা প্রদিিদযি িয দিঙ্গার ঘযকস িরওযাডন  প্রমেষ্টায, র্া এই এযাকার বদযষ্ঠ 
অ্থননর্দিক উন্নদি এবং সমামজর উন্নযমর্র জর্য একটি দবসৃ্তি ব্লুদপ্রন্ট। সাউথইস্ট টাওযার ও E.L. 



 

 

টাওযামর ঘস্টমটর দবদর্মযাগ দিঙ্গার ঘযক িরওযাডন  উমদযাগমক পদরবামরর জর্য সাশ্রয়ী মূমযযর 
আবাসর্ সংরক্ষে করার মাধযমম পূেন কমর। 2011 সায ঘথমক, দর্উইযকন  ঘস্টট ঘিামস এবং 
কদমউদর্টি র্বাযর্ (New York State Homes and Community Renewal) রমেস্টামরর 
2,400-এরও ঘবদশ সি দিঙ্গার ঘযকস অ্ঞ্চয (Finger Lakes Region)-এ প্রায 6,700টি সাশ্রয়ী 
মূমযযর মাদিিযাদমদয বাদি দর্মনাে বা সংরক্ষমের জর্য অ্থনাযর্ কমরমে।  
  
সাউথইস্ট টাওযার  
সাউথইস্ট টাওযার মূযি 17-িযার 250টি অ্যাপাটন মমন্ট দর্ময 436 ইস্ট ঘরাড দিমট এবং  
আট-িযার 126টি অ্যাপাটন মমন্ট দর্ময 16 সাভার্া দিমট 1974 সাময প্রদিদষ্ঠি িয। পুর্ঃউন্নযর্ 
প্রকমল্পর অ্ংশ দিমসমব সাভার্া দিমট অ্দিদরি 40 অ্প্রেদযি র্গরবাদি (Townhome) ধ্বংস ও 
পরবিী পর্নাময পুর্দর্নমনাে করা িমব। ঘডভযপার িমে কদর্িার দরমযযটি, LLC (Conifer Realty, 
LLC)।  
  
এযাকার গি আমযর (Area Median Income) 60 শিাংশ বা িার দর্মে আয করা 
পদরবারগুমযার জর্য সকয অ্যাপাটন মমন্টগুমযা সামধযর মমধয িমব, এবং আবাসর্ দির (Department 
of Housing) এবং র্গর উন্নযর্ (Urban Development)-এর RAD2 কমনসূদের আওিায প্রকল্প 
দভদিক ভািা সিাযিা আবাসর্ সিাযিা ঘপমমন্ট েুদি (Project Based Rental Assistance 
Housing Assistance Payment)-র অ্ধ়ীমর্ 267টি অ্যাপাটন মমন্ট অ্ন্তভুন ি থাকমব।  
  
সাউথইস্ট টাওযামরর অ্ভযন্তর়ীর্ সংস্কামর রান্না মরর কযাদবমর্ট, কাউন্টার, প্লাদবং প্রদিস্থাপর্ এবং 
সকয অ্যাপাটন মমমন্ট আমযাকসজ্জা ঘমরামি করা; দরজা প্রদিস্থাপর্; অ্যাসমবস্টসর্ুি এবং স়ীসা 
ঘপইন্টর্ুি দিদর্দশং হ্রাস সি প্লাস্টার দিদর্দশং ঘমরামি বা প্রদিস্থাপর্; র্িুর্ ববদযুদিক ঘবসমবামডন র 
ঘরদডমযশর্ এবং ঘদযায AC ইউদর্ট; কমর্ এদরযামি র্িুর্ আমযাকসজ্জা এবং দর্রাপিা কযামমরা; 
এদযমভটর বযবস্থায উন্ন়ীি করা; এবং গরম পাদর্র বযবস্থার প্রদিস্থাপর্ অ্ন্তভুন ি থাকমব। বাইমরর 
সংস্কামরর মমধয োদ এবং জার্াযা প্রদিস্থাপর্, র্িুর্ প্রমবশপমথর োউদর্, কংদক্রট ঘমরামি এবং 
পদরষ্কার এবং র্িুর্ সাইট সুদবধাগুমযা সাজামর্া।  
  
সাউথইস্ট টাওযার 35টি প্রাে়ীর্ ঘস্টট-অ্থনাযর্কৃি দমমেয-যামা (Mitchell-Lama) মধয-আমযর 
সাশ্রয়ী মূমযযর উন্নযর্মক সংস্কার করার উমেমশয গভর্নর কুওমমার 1 দবদযযর্ মাদকন র্ ডযামরর 
আবাসর্ দর্উ ইযকন  উমদযামগর অ্ংশ র্া 2013 সাময ঘিামস অ্যান্ড কদমউদর্টি দরদর্উযায (Homes 
and Community Renewal, HCR)-এ স্থার্ান্তদরি িমযমে। গভর্নর কুওমমা ক্ষমিা গ্রিমের পর 
ঘথমক রাষ্ট্র়ীয সিাযিায থাকা বাদক সকয দমমেয-যামা প্রকল্পমক সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ দিসামব 
পুর্রায অ্থনাযর্, পুর্বনাসর্ ও সংরক্ষমের জর্য ঘজার প্রমেষ্টা োদযমযমে। 2011-এর পর ঘথমক 
20,000-এরও অ্দধক দমমেয-যামা অ্যাপাটন মমন্টমক দর্রাপদ, গুেমার্ সম্পন্ন বাদিমি পুর্ঃপ্রদিষ্ঠার 
বযবস্থা করা িমযমে।  
  
ঘিামস অ্যান্ড কদমউদর্টি দরদর্উযায (HCR) পামনামর্ন্ট টযাক্স একমজম্পট বমন্ড 13.3 দমদযযর্ 
মাদকন র্ ডযার, ঘিডামরয দর্ম্ন আয িাউদজং টযাক্স ঘক্রদডটগুমযার মাধযমম 33.1 দমদযযর্ মাদকন র্ 



 

 

ডযার প্রদার্ কমর ইকুইটিমি এবং অ্দিদরি 31.5 দমদযযর্ মাদকন র্ ডযার প্রদার্ কমর ভিুন দক 
দিমসমব। ঘিাম ও কযাশ কযাদপটায িামন্ড মযামঞ্চস্টার দসটি দদমে 1.4 দমদযযর্ মাদকন র্ ডযার। 
দবদযমার্ ঋমে HCR আর্মুাদর্ক 30.7 দমদযযর্ মাদকন র্ ডযামরর পুর্ঃঅ্থনাযর্ কমরমে।  
  
E.L. টাওযার  
E.L. টাওযার, ঘর্টি পূমবন সাউথদভউ টযার দিমসমব পদরদেি দেয, 1973 সাময একটি দমমেয যামা 
সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ উন্নযর্ দিমসমব প্রদিদষ্ঠি িমযদেয এবং পরবিীমি ঘিডামরয দর্ম্ন-আমযর 
আবাসর্ টযাক্স ঘক্রদডট কমনসূদের অ্ধ়ীমর্ পদরোদযি িমযদেয। 500 সাউথ অ্যাদভদর্উমি অ্বদস্থি 
17-িযা ভবটিমর্ 193টি এক শর্যার অ্যাপাটন মমন্ট রমযমে। ঘডভযপার িমে যযান্ডসমযার্ ঘডভযপমমন্ট 
(Landsman Development)।  
  
রমেষ্টার আবাসর্ কিৃন পমক্ষর (Rochester Housing Authority) সামথ প্রকল্প দভদিক িাউদজং 
সিাযিা ঘপমমন্ট েুদি অ্ধ়ীমর্ 76টি অ্যাপাটন মমন্ট সি, অ্দধকাংশ অ্যাপাটন মমন্ট একাযার গি আমযর 
(Area Median Income) 60 শিাংশ বা িার দর্মে আয করা পদরবামরর জর্য সামধযর মমধয। 
একেদিশটি অ্যাপাটন মমন্ট এযাকার গি আমযর 50 শিাংশ বা িার র়্ীমের আয করা পদরবামরর 
সামধযর মমধয এবং বযদি ঘকদিক আবাসর্ দবকল্প (Person Centered Housing Options), Inc. 
(PCHO) কিৃন ক উমিদখি প্রাির্ গৃিি়ীর্ বযদিমদর জর্য সংরদক্ষি। বাদসন্দাি়ীর্ ইউদর্টগুমযামক 
সুযভ করা িময এই ইউদর্টগুমযা পূেন িময উেমব। PCHO সকয অ্দধবাস়ীমদর জর্য অ্র্সাইট 
সিাযক ঘসবা সুদবধা প্রদার্ করমে।  
  
E.L. টাওযামরর সংস্কামরর মমধয দেয ভবমর্র প্লাদবং বযবস্থা বদযামর্া; প্রদিটি িযায র্িুর্ দযিট 
এবং র্িুর্ দর্রাপিা কযামমরা স্থাপর্; কদমউদর্টি রুমমর সংস্কার এবং কদমউদর্টি রুমমর রান্না মরর 
উন্নদিকরে; আর যদন্ড্রর  মর র্িুর্ কমর ওযাশার ও ড্রাযার। বযদিগি অ্যাপাটন মমন্ট উন্নদির মমধয 
র্িুর্ রান্না র র্ন্ত্রপাদি, কাউন্টার, কযাদবমর্ট এবং টাদয ঘমমে; র্িুর্ বাথ ঘমরামি এবং দসরাদমক 
টাদয ঘমমে; আর র্িুর্ দরজা অ্ন্তভুন ি দেয।  
  
HCR পামনামর্ন্ট টযাক্স একমজম্পট বমন্ড 4 দমদযযর্ মাদকন র্ ডযার, ঘিডামরয এবং রামজযর দর্ম্ন 
আয িাউদজং টযাক্স ঘক্রদডটগুদযর মাধযমম 8.6 দমদযযর্ মাদকন র্ ডযার প্রদার্ কমর ইদকউইটিমি এবং 
অ্দিদরি 9.7 দমদযযর্ মাদকন র্ ডযার প্রদার্ কমর ভিুন দক দিমসমব। রমেষ্টার দসটি HOME িামন্ড 
(HOME funds) 650,000 মাদকন র্ ডযার প্রদার্ কমরমে।  
  
বর্উ ইযকন  ঘস্টট ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উযাল কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "সাউথইস্ট টাওযার ও E.L. টাওযামরর সংরক্ষে প্রায 500 পদরবামরর জর্য ক্রযক্ষমিামক 
সুরক্ষা ঘদয এবং িামদর একটি দর্রাপদ এবং অ্দধকির আধুদর্ক  র প্রদার্ কমর। রমেষ্টামরর 
অ্থনর়্ীদি র্খর্ ঘবমি েমযমে, িখর্ এটা অ্পদরিার্ন ঘর্ আমরা উন্নিমামর্র, সাশ্রয়ী মূমযযর 
আবাসমর্র সুমর্াগ-সদুবধা বজায রাদখ র্ামি সব বাদসন্দাই এই সব ধরমর্র প্রমেষ্টায অ্ংশ দর্মি 
পামর। ধর্যবাদ গভর্নর কুমযমমামক, আমরা রমেষ্টার দসটির এযাকার উন্নদিমি এবং দিঙ্গার ঘযক 
িমযাযাডন মক এদগময দর্ময ঘর্মি আমগর ঘেময ঘবদশ কাজ করদে।"  



 

 

  
বসম্বর্টর ঘ াম্বসি ঘরািাক িম্বলর্, "আয বা অ্থননর্দিক অ্বস্থা দর্দবনমশমষ সবাই দর্রাপদ আবাসমর্ 
বসবামসর সুমর্ামগর দাদবদার। দর্রাপদ এবং আধদুর্ক সাশ্রয়ী মূমযযর িাউদজং সবসমযই উচ্চ 
োদিদার দজদর্স, সাউথইস্ট টাওযার এবং E.L. টাওযামরর সংস্কার রমেষ্টার িাউদজং মামকন ট এবং 
বাদির জর্য বাজামর র্ারা র্িুর্ িামদর জর্য অ্সাধারর্ খবর।"  
  
অোম্বসে্বল সদসে ঘডবভড গোর্ট িম্বলর্, "এই দটুি উন্নযর্ রমেষ্টামরর পদরবারগুমযার জর্য সামধযর 
মমধয বাসস্থামর্র একটি গুরুত্বপূেন উৎস। আজ ঘ াদষি এই সংস্কার কামজর মাধযমম বাদসন্দামদর 
জ়ীবর্র্াত্রার মার্ বৃদদ্ধ পামব এবং দর্রাপিা উন্নি িমব। এসব প্রকল্পগুমযামক সিযিায দর্ময আসার 
জর্য গভর্নর দকউমমা ও অ্ংশ়ীদারমদর ধর্যবাদ।"  
  
মর্ম্বরা কাউবন্ট এবিবকউটিভ ঘেবরল বডর্ম্বফা িম্বলর্, "মর্মরা কাউদন্টমি, আমামদর সবমেময ঘবদশ 
োদিদাসম্পন্ন পদরবারগুমযার জর্য আমরা প্রদি বের প্রায ঘদি দবদযযর্ ডযার দবদর্মযাগ কদর, এবং 
অ্র্যিম বৃিৎ েযামযঞ্জ িমে িামদরমক দর্রাপদ, সাশ্রয়ী মূমযযর বাদির বযবস্থা কমর ঘদযা র্ামক  র 
বযা র্ায। এটি অ্িযন্ত সমন্তাষজর্ক ঘর্ সরকার, ঘডমভযপার এবং সমথনর্কার়ীরা সবাই একমত্র 
মর্মরা কাউদন্টমি শদিশায়ী পদরবার গমি ঘিাযার উমেমশয কাজ কমর র্ামে, এবং এই প্রকল্পটি 
আমামদর কদমউদর্টির শি শি বাবা-মা এবং বাচ্চামদর জর্য ঘর্ সুমর্াগগুমযা সরবরাি করমব িা 
ঘদখার জর্য আদম প্রি়ীক্ষায রইযাম।"  
  
ঘরাম্বেস্টাম্বরর ঘমযর লাভবল ওযাম্বরর্ িম্বলর্, "দর্রাপদ, গুেমার্ এবং সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ একটি 
ঘমৌদযক মার্দবক অ্দধকার এবং দর্উ ইযকন  ঘস্টট ও স্থার়্ীয উন্নযর্ সম্প্রদামযর সমঙ্গ আমামদর 
অ্ংশ়ীদাদরত্বমক ধর্যবাদ, আমরা রমেষ্টামরর বাদসন্দামদরমক ঘসই অ্দধকার প্রদার্ করমি আমরা 
আমামদর সম্ভাবয সব দকেুই করদে। আদম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, দর্উ ইযকন  ঘস্টমটর ঘিামস এবং 
কদমউদর্টি দরদর্উযায, পাশাপাদশ যযান্ডসমযার্ ঘডভযপমমন্ট ঘকার এবং কদর্িার দরমযদিমক রমেষ্টামর 
এই সকয দবদর্মযাগমক সম্ভব করার জর্য এবং আমরা ঘবদশ কমনসংস্থার্, দর্রাপদ ও অ্দধক সদক্রয 
এযাকা আর আমামদর র্াগদরকমদর জর্য অ্দধকির ভামযা দশক্ষাগি সুমর্াগ প্রদামর্ আমামদর প্রমেষ্টায 
সািার্য করার জর্য ধর্যবাদ জার্ামি োই।"  
  
কবর্ইিার বরম্বযলটি-র ঘপ্রবসম্বডন্ট ও CEO টিম্বমাবথ ঘিারবর্যার িম্বলর্, "রমেষ্টার কদমউদর্টি 
ঘর্ইবারহুড অ্ি ঘপ্ল (Neighborhood of Play) ঘর্ সংস্কার প্রদক্রযার মধয দদময র্ামে িার অ্ংশ 
িমি ঘপমর কদর্িার অ্িযন্ত গদবনি। আমরা সর্মে এবং মমর্ প্রামে সাউথইস্ট টাওযার পরু্ঃপ্রদিষ্ঠা, 
আধুদর্কাযর্ এবং পুর্ঃস্থাপর্ প্রমেষ্টায ঘর্িৃত্ব প্রদার্ করার সুমর্াগ অ্মেষে কমরদে। ঘিডামরয, ঘস্টট, 
দসটি কমনকিন া এবং স্থার়্ীয অ্দধবাস়ীমদর সামথ একসামথ আমামদর অ্িযন্ত দক্ষ দয এই জাযগাটিমক 
একটি প্রােবন্ত, অ্িযাধদুর্ক অ্যাপাটন মমন্ট কদমউদর্টিমি রূপান্তদরি করার জর্য দর্রযসভামব কাজ কমর 
র্ামে। পরবিী দির্ বেমরর মমধয, সাউথইস্ট টাওযার সমূ্পেন রমেষ্টামরর মমধয অ্র্যিম ঘসরা 
অ্যাপাটন মমন্ট কদমউদর্টিমি পদরেি িমব এবং শি শি অ্দধবাস়ীর জর্য "সম্ভাবর্ার জর্য একটি 
বাদি", বিদর করমব।"  
  



 

 

লোন্সমোর্ ঘডম্বভলপম্বমন্ট কপন-এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও CEO ঘ মস ঘগাি িম্বলর্, "সাউথদভউ টাওযার 
িমে প্রথম আবাদসক কদমউদর্টি ঘর্টিমি এদযযট এবং যযান্ডসমযার্ ঘডভযপমমন্ট ঘকার 1973 সাময 
দবদর্মযাগ কমরদেয, এদযযট যযান্ডসমযামর্র সম্মামর্ ঘর্টির বিন মার্ র্াম E.L. টাওযার। আমরা 
আর্দন্দি এবং কৃিজ্ঞ ঘর্ ঘস্টট এবং দসটি উন্নি কদমউদর্টি কক্ষ, সাইট-ঘজারা উন্নি সুরক্ষা, 
একটি প্র়ীদিকর এবং অ্দধক সুরদক্ষি মূয প্রমবশদ্বার এবং পুমরাপদুর আপমগ্রমডড অ্যাপাটন মমন্ট সি 
একটি আধুদর্ক আবাদসক সম্পদিমি এটিমক পুর্রুদ্ধার করমি আমামদর সামথ অ্ংশ়ীদার িমি সম্মি 
িমযমে। এটি এখর্ দবকদশি সাউথ ওমযজ এযাকার সামথ আরও উপর্ুিভামব মার্ার্সই। এটি একটি 
দবমশষ সম্পদি এবং আমরা আর্দন্দি E.L. টাওযার এখর্ পুমরাপদুর আমামদর বাদসন্দা, আমামদর 
এযাকা এবং আমামদর শিমরর সুদবধার জর্য পুর্দর্নমনাে করা িমযমে।"  
  
PCHO-র ঘপ্রবসম্বডন্ট, CEO ও সহ-প্রবিষ্ঠািা বর্ম্বকালাস কুল্টার িম্বলর্, "EL টাওযামর ঘদযা 
অ্দবশ্বাসয সংস্কার এবং সুমর্াগ সুদবধার পাশাপাদশ, PCHO-এর বাদসন্দামদর অ্র্-সাইট পদরমষবা 
প্রদামর্র যমক্ষয যযান্ডসমযার্ বযদি ঘকদিক আবাসর্ দবকল্প এবং প্রদভমডন্স িাউদজং ঘডভযপমমন্ট 
কমপনামরশমর্র (Providence Housing Development Corporation) সামথ অ্ংশ়ীদাদরমত্ব দগমযমে, র্া 
িাউদজং িাস্টন  মমডযমক কামজ যাগায, এবং কদমউদর্টি পদরমষবার সমেয, স্বাস্থযমসবা এবং 
ঘমাটামুটিভামব সকয অ্দধবাস়ীমদর জর্য পদরের্না বযবস্থাপর্া প্রদার্ কমর। সিাযিা পদরমষবার সামথ 
আবাসর্মক একদত্রি করা অ্দধবাস়ী এবং আবাসর্ সরবরািকার়ীমদর দবকাশ এবং কদমউদর্টিমক 
ঘসবা, র্া পূমবন কখমর্া করা িযদর্, করার জর্য একটি অ্র্র্য সুমর্াগ।"  
  
বিঙ্গার ঘলকস িম্বরাযাডন ম্বক ত্বরাবিি করা  
  
আজমকর ঘ াষো "দিঙ্গার ঘযকস এর অ্গ্রগদি ত্বরাদেিকরে" এর সমূ্পরক, র্া শদিশায়ী 
অ্থননর্দিক প্রবৃদদ্ধ ও কদমউদর্টি দবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমযর সমদেি রূপমরখা। ঘস্টট এ অ্ঞ্চময 
2012 সায ঘথমক এই পদরকল্পর্ার জর্য বদুর্যাদ়ী কামজর দপেমর্ ইমিামমধযই 6.1 দবদযযমর্র ঘবদশ 
মাদকন র্ ডযার দবদর্মযাগ কমরমে - িমটাদর্ক্স, কৃদষ ও খাদয উৎপাদর্ এবং আধুদর্ক দর্মনাে কামর্নর 
মমিা মূয দশল্প এই দবদর্মযামগ অ্ন্তভুন ি। বিন মামর্, মিামন্দার (Great Recession) পর ঘথমক 
ঘবকারত্ব কমম সবমেময দর্ম্ন পর্নাময রমযমে; বযদিগি ও কমপনামরট আযকর কমমমে এবং বযবসা 
প্রদিষ্ঠার্গুদয দবকাশ ও দবদর্মযামগর জর্য ঘরামেস্টার, বাটাদভযা এবং কার্ার্ডাইগুযার মমিা জাযগা 
ঘবমে দর্মে।  
  
বিন মামর্, উিরাঞ্চমযর পুর্রুজ্জ়ীদবদিকরে উমদযামগর মাধযমম অ্ঞ্চযটি 500 দমদযযর্ মাদকন র্ ডযামরর 
অ্ঙ্গরামজযর দবদর্মযাগসি দিঙ্গার ঘযকস এর অ্গ্রগদি ত্বরাদিি করমে র্া গভর্নর কুওমমা দডমসবর 
2015-এ ঘ াষো কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 দমদযযর্ মাদকন র্ ডযামরর দবদর্মযাগ ঘবসরকাদর 
খামির বযবসায়ীমদর 2.5 দবদযযর্ মাদকন র্ ডযামররও ঘবদশ দবদর্মযাগ করার জর্য উে়ীপর্া ঘদমব - 
এবং অ্ঞ্চমযর দাদখযকৃি পদরকল্পর্া অ্র্রু্ায়ী আশা করা িমে ঘর্ 8,200 এর ঘবদশ র্িুর্ 
কমনসংস্থার্ সৃদষ্ট িমব। আরও িথয এখামর্ রমযমে।  
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