
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবিম্বে হাইম্বরাম্ব াবর্ক কমাবেনয়াল বির্হাউজ বর্মনাম্বের যুগান্তকারী 

ঘ াষো বিম্বয়ম্বের্  
  

বিয়ারওয়াটার অগনাবর্ক ফামনস (Clearwater Organic Farms) ইস্টমোর্ বিজম্বর্স  াম্বকন  
(Eastman Business Park, EBP) 137টি এর মম্বো র্েুর্ কমনসংস্থার্ তেবর করম্বি  

 
এর মম্বযে 55টি কমনসংস্থার্ অিসরপ্রাপ্ত তসবর্ক িা বর্উ ইয়ম্বকন র কমনহীর্ িেবিম্বির জর্ে সংরবিে 

করা হম্বয়ম্বে 
  

বিবর্ম্বয়াগটি "বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়ার্ন  (Finger Lakes Forward)" এই বেম্বরার্াম্বম করা হম্বে ঘযটি 
এই অঞ্চম্বলর সম্বেজ রূ  বফম্বর ঘ ম্বে এিং অর্নর্ীবের প্রিৃবিম্বে একটি সামবিক ঘকৌেলগে 

 বরকল্পর্ার অংে বহম্বসম্বি কাজ করম্বি  
  

এখাম্বর্ যুগান্তকারী এই উম্বিোগটির সকল েবি  াওয়া যাম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ মর্মরা কাউন্টিমে ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস এর অ্ন্তভুন ক্ত 
অ্েযাধুন্টর্ক কমান্টশনয়াল হাইমরাম ান্টর্ক ন্টির্হাউজ ন্টর্মনামের যগুান্তকারী ঘ াষো ন্টিময়মের্। ঘকাম্পান্টর্টি 
ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স  ামকন র  ন্টিম প্রামন্ত 10 একর জায়গা জমুে, 475,000 িগনফুমটর ন্টির্হাউজ 
ন্টর্মনাে করমে ঘযখামর্ সারা িের িযান্ট  টাটকা, স্থার্ীয়ভামি উৎ াির্ করা যায় এমর্, জজি 
ঘলটুমসর চারা উৎ াির্ করা যামি। ন্টলমেস্তন্টর ফুে অ্যান্ড ন্টরঙ্ক (LiDestri Food & Drink)-এর 
মান্টলকার্াধীর্ সম্পন্টির উ র এই স্থা র্া ন্টর্মনাে করা হমি। এই প্রকল্পটি 137টি র্েুর্  েূনকালীর্ 
কমনসংস্থার্ সৃন্টি করমি যার ঘিন্টশরভাগই  যামকন্টজং, ন্টশন্ট ং, ন্টরন্টসন্টভং এিং গুিাম সম্পন্টকন ে হমি - 
এিং এর মমধয 55টি কমনসংস্থার্ অ্িসরপ্রাপ্ত জসন্টর্ক িা যারা এই অ্ঞ্চমলর িান্টরদ্র্য-ন্টিমরাধী এমজন্ডা 
সমর্নমর্ আংন্টশকভামি ন্টর্যকু্ত আমের্ োমির জর্য সংরন্টিে।  
  
"উদ্ভাির্ী ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস সুন্টিধা ন্টর্ময় ঘকামর্া সমেহ ঘর্ই ঘয এটি ন্টর্উ 
ইয়কন িাসীমির জর্য কমনসংস্থার্ সনৃ্টি করমে  ারমি যা োমির খুিই প্রময়াজর্ এিং সারা অ্ঞ্চলিযা ী 
অ্র্ননর্ন্টেক প্রিৃন্টি ত্বরান্টিে করমে  ারমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ন্টফঙ্গার ঘলকস ফমরায়ােন  
অ্র্ননর্ন্টেক ঘকৌশল এই অ্ঞ্চমলর উচ্চ প্রিনৃ্টি ন্টশল্পমক আকৃি করার মাধযমম গন্টে সৃন্টি করমে সিম 
হমি।"  
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"ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স  াকন  র্েুর্ িযিসার সামর্ প্রসান্টরে হমে এিং এর আিান্টসক ঘকাম্পান্টর্গুমলার 
মমধয সহমযান্টগোর সুমযাগ িৃন্টি করমে," ঘলফম্বটর্োি গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "একটি 
অ্েযাধুন্টর্ক হাইমরা ন্টর্ক ন্টির্হাউজ ন্টর্মনামের সচূর্া এলাকার উদ্ভাির্ী অ্র্নর্ীন্টেমক উন্নে করমি 
এিং মর্মরা কাউন্টিমে 100টির ঘিন্টশ কমনসংস্থার্ জেন্টর করমি, যারা এই সুমযাগ  ামির্ োমির 
মমধয রময়মে কমনহীর্ ঘিকার এিং অ্িসরপ্রাপ্ত জসন্টর্কগে। ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস 
ন্টিন্টর্ময়ামগর এই র্েুর্ উমিযাগটি সফলোর সামর্ গমে উঠমে র্াকমি এিং এর ফমল আমরা এই 
অ্ঞ্চমল হাইমটক ন্টশল্পমক আকৃি করমে  ারমিা এিং ন্টফঙ্গার ঘলকস ফমরায়ােন -ঘক এন্টগময় ন্টর্মে 
 ারমিা।"  
  
এই অ্র্-সাইট প্রন্টিয়াটিমে হাইমরা ন্টর্ক্স  িন্টে িযিহার করা হমি যার ফমল প্রর্াগেভামি ফসল 
উৎ াির্  িন্টের  ন্টরিমেন একটি স্থার্ীয়, কীটর্াশকমুক্ত ন্টিকল্প  িন্টে চালু করা যামি। আমরা 
চাই একটি অ্েুকরেীয়,  ন্টরমা মযাগয এিং ঘটকসই খািয উৎস িযিস্থা গমে েুলমে যা মান্টকন র্ 
যুক্তরাষ্ট্র ও ন্টিমের সিনত্র অ্র্ুসরে করা যামি। প্রার্ন্টমকভামি ঘকাম্পান্টর্ ন্টে  ওয়াটার হাইমরাম ান্টর্ক 
প্রযুন্টক্ত িযিহার কমর িমিধনমার্ কীটর্াশক-মুক্ত ঘোট আরুগুলা, েুলসী,  ালংশাক ও ঘরামমইর্- 
এর উৎ াির্মক গুরুত্ব ঘিমি। 2020-এর ঘসমেম্বমর এই অ্েযাধুন্টর্ক সুন্টিধা সংিন্টলে প্রকল্পটি 
ঘর্মক ফসল ঘোলার কাজ শুরু হমি িমল আশা করা যায়। এোো এই প্রকল্পটি ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স 
 ামকন  অ্র্সাইট RED ইউটিন্টলটি-এর একটি উমেখমযাগয িযিহারকারী হমি।  
  
ন্টর্য়ন্টিে  ন্টরমিমশ কৃন্টষ সুন্টিধা মামঠ চামষর ঘচময় 90 শোংশ কম  ান্টর্ িযিহার কমর, 20 
শোংশ কম জন্টম িযিহার কমর এিং উন্টদ্ভমির িৃন্টির অ্িস্থা, উন্টদ্ভমির গুেমার্ এিং শন্টক্ত িযিহার 
ন্টর্য়িে করমে অ্েযাধুন্টর্ক কন্টম্পউটার ন্টসমস্টম িযিহার কমর। ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস 
একটি ইর্মোর সুন্টিধা সংিন্টলে প্রকল্প এিং একটি সমূ্পেনরূম  উেম্বভামি ন্টর্ন্টমনে স্থা র্া ঘযখামর্ 
িীজ ি র্, িৃন্টি, ফসল কাটা,  ন্টরষ্কার করা,  যামকন্টজং এিং ঘকাল্ড ঘস্টামরজ করার কাজ করা 
হয়। এোোও ন্টিয়ারওয়াটার লাভ ন্টিটমসর সামর্ সম্পকন  স্থা র্ করমি যা প্রকমল্প একটি 
প্রন্টিয়াকরে সুন্টিধার েিারন্টক কমর। ন্টিয়ারওটার ঘকা- যাকার ন্টহমসমি এই সুন্টিধামক কামজ লান্টগময় 
প্রন্টিয়াকরমের সময় ও খরচ কমামে  ারমি।  
  
ন্টির্ওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনমক ন্টফঙ্গার ঘলকস অ্ঞ্চমল এই প্রকল্পটি গমে েুলমে উৎসান্টহে করার 
জর্য এম্পায়ার ঘস্টট ঘেমভল মমি (Empire State Development) আ মস্টট ন্টরভাইটালাইমজশর্ 
ইন্টর্ন্টশময়টিভ (Upstate Revitalization Initiative) ফান্টন্ডং ন্টহমসমি 4 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলার  যনন্ত 
প্রিার্ কমরমেএিং কমনসংস্থার্ সৃন্টির অ্ঙ্গীকার ন্টহমসমি এমক্সলন্টসওর জিস টযাক্স ঘিন্টেট (Excelsior 
Jobs Tax Credits) 2 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলার  যনন্ত প্রন্টেশ্রুন্টে ন্টিময়মে। প্রকমল্পর ঘমাট িযয় প্রায় 
50 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলার। ন্টফঙ্গার ঘলকস ন্টরন্টজওর্াল ইমকার্ন্টমক ঘেমভল মমি কাউন্টিল (Finger 
Lakes Regional Economic Development Council) এিং এই অ্ঞ্চমলর ন্টফঙ্গার ঘলকস ফমরায়ােন  
ইন্টর্ন্টশময়টিভ এর শীষন অ্িান্টধকামরর মমধয রময়মে ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স  ামকন র অ্র্ননর্ন্টেক  রু্ঃন্টিকাশ 
এিং িান্টরমদ্র্যর মূল কারে ঘমাকামিলা করা। EBP উদ্ভাির্ী খািয ঘকাম্পান্টর্গুমলার জর্য 
ইর্ন্টকউমিটর ন্টহমসমি স্বর্ামধর্য হময় উঠমে।  
 



 

 

এম্পায়ার ঘস্টট ঘর্ম্বভল ম্বমম্বির ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং ঘপ্রবসম্বর্ি ও মম্বর্ার্ীে প্রযার্ বর্িনাহী 
কমনকেন া এবরক ঘজ. গাটন লার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমত্ব ন্টর্উ ইয়কন  ঘস্টট োর কৃন্টষ-
ন্টভন্টিক অ্িস্থা এিং খািয ন্টশল্পমক সমর্নর্ করার জর্য প্রন্টেশ্রুন্টেিি, এজর্য আমরা ন্টিয়ারওয়াটার 
অ্গনান্টর্ক ফামনস এর মমো উদ্ভািকমির সামর্ অ্ংন্টশিারীত্ব করমে চাই যারা িেমরর  র িের ধমর 
ন্টফঙ্গার ঘলকস অ্ঞ্চমল কমনসংস্থার্ জেন্টর এিং সুমযাগ-সুন্টিধা িৃন্টি করমি।"  
 
বফঙ্গার ঘলকস আঞ্চবলক অর্ননর্বেক উন্নয়র্  বরষি (Finger Lakes Regional Economic 
Development Council) সহ-সভা বে, মর্ম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বজর (Monroe Community 
College) ঘপ্রবসম্বর্ি অোর্ ঘেস এিং ঘিটার ঘরাম্বচস্টার ঘচোর অি কমাম্বসনর (Greater 
Rochester Chamber of Commerce) ঘপ্রবসম্বর্ি ও প্রযার্ বর্িনাহী কমনকেন া িি র্াবফ 
িম্বলর্, "আঞ্চন্টলক  ন্টরষমির জর্য একটি শীষন অ্িান্টধকার হমলা কৃন্টষ ও খািয ন্টশমল্পর ন্টিকাশ। এই 
র্েুর্ প্রযনু্টক্তর সংস্থাটি একটি ন্টিেমামর্র ফুে ইমকান্টসমস্টম গমে েুলমে সাহাযয করমি যা এই 
অ্ঞ্চমল দ্রুে গমে উঠমে। আজমকর ঘ াষোর আমরকটি গুরুত্ব ূেন ন্টিষয় হমলা, এই উদ্ভাির্ী 
প্রন্টেষ্ঠার্টি োমির চাকন্টর প্রিার্ করমি যারা িান্টরমদ্র্যর দ্বারা জজন ন্টরে এিং যারা আমামির ঘিশমক 
ঘসিা ন্টিময় এমসমে। এই ধরমর্র প্রমোির্া এই প্রকমল্পর মাধযমম ন্টিন্টভন্ন সুমযাগ সৃন্টিমে সহায়ক হমি, 
যা ন্টফঙ্গার ঘলকস ফমরায়ােন  স্ট্র্যামটন্টজক প্ল্যামর্র মূমল রময়মে।"  
  
বিয়ারওয়াটার এর ভাইস ঘপ্রবসম্বর্ি অি ঘসলস ঘকবল ফস্টার িম্বলর্, "ফসল গৃহাভযন্তমর 
উৎ ািমর্র মাধযমম আমরা স্থার্ীয়ভামি ফসল উৎ াির্, ফসল কাটা, ফসল প্রন্টিয়াজােকরে এিং 
 েয রপ্তান্টর্ করার আমরা ঘটকসই উ ায় খুুঁমজ ঘ ময়ন্টে। আমরা চাই ঘিোমির টাটকা, স্থার্ীয়ভামি 
উৎ ান্টিে  মেযর সরিরাহ ন্টর্ন্টিে করমে ঘযর্ োরা ঘযমকামর্া স্থামর্ িা িেমরর ঘযমকামর্া সমময় 
োরা  েয ঘকর্াকাটা করমে  ামর।"  
  
বসম্বর্টর ঘজা ঘরািাক িম্বলর্, "আন্টম আজমকর এই সংিািটি উিযা মর্র জর্য  ুমরা রমচস্টার 
কন্টমউন্টর্টির সামর্ ঘযাগ ন্টিময়ন্টে ঘয ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস োমির র্েুর্ অ্েযাধনু্টর্ক 
সুন্টিধা গমে েুলমে ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স  াকন মক ঘিমে ন্টর্ময়মে যার ফমল োরা এই অ্ঞ্চমল োমির 
সমেজ, স্থার্ীয়ভামি উৎ ান্টিে  মেযর সরিরাহ ন্টর্ন্টিে করমে  ারমি। ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স  াকন  
খািয ও  ার্ীয় উৎ ািমর্র একটি ঘকন্দ্রস্থল হময় উমঠমে আর এর জর্য ন্টলমেন্টস্ট্র্ ফুে অ্যান্ড 
ন্টরংমকর উ ন্টস্থন্টেমক অ্মর্ক ধর্যিাি জার্াই; এর সামর্ ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস এর 
উ ন্টস্থন্টে আমামির অ্র্নর্ীন্টে ও কমনমিমত্র এর িমিধনমার্ ঘচিা প্রসান্টরে করমে সাহাযয করমি।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর ব টার লম্বরন্স িম্বলর্, "মর্মরা কাউন্টির উদ্ভািমর্র একটি সমৃি ইন্টেহাস আমে 
এিং আজমকর ঘ াষো আমরা কীভামি ঘটকসই খািয ন্টশমল্প ঘর্েৃস্থার্ীয় ভূন্টমকা রাখমে যান্টে োর 
আমরকটি উিাহরে। আজমকর ঘ াষো সম্পমকন  সিমচময় আর্ে ূেন ন্টিষয় হমলা, আমরা ভামলা 
ঘিেমর্র কমন জেন্টর করন্টে, যার অ্মর্কগুন্টলই আমামির ঘিমশর ঘসিায় যারা োমির সময় ও 
প্রন্টেভা ন্টিময়মের্ োমির দ্বারা  ূরে করা হমি। আন্টম গভর্নর কুওমমা এিং আমার সহমযাগীমির 
ধর্যিাি জার্ান্টে যারা আমামির কন্টমউন্টর্টিমে ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস আর্ার জর্য সম্পি 
ও সহায়ো ন্টিময় সাহাযয কমরমের্।"  



 

 

 
মর্ম্বরা কাউবি এবিবকউটিভ ঘেবরল বর্র্ম্বফা িম্বলর্, "মর্মরা কাউন্টির ন্টিযারওয়াটার ফামনমসর 
সামর্ কাজ করার একটি িী ন ইন্টেহাস আমে ঘযমহেু এই প্রন্টেষ্ঠার্টিই ন্টেল আমামির  ুরস্কার ন্টিজয়ী 
লযাোরযআ  (LadderzUP) জর্িল উন্নয়র্ কাযনিমমর মূল অ্র্ুমপ্ররো। এখর্, আন্টম 
অ্ন্টিোসযভামি গন্টিনে ঘয আমরা মর্মরা কাউন্টিমক  ুর্ঃগনঠমর্র জর্য োমির ন্টিন্টর্ময়াগমক সমর্নর্ 
কমরন্টে, ঘযমর্ আমরা এই রূ ান্তরমূলক কামজর উমদ্বাধর্ও ইমোমমধয কমরন্টে। এই প্রকল্পটি িান্টসো, 
চাকুন্টরজীন্টি এিং আমামির সমি কন্টমউন্টর্টির জর্য অ্ভাির্ীয় জয়। এর আমরা প্রমাে হমলা মর্মরা 
কাউন্টি িযিসার জর্য উন্মুক্ত!"  
 
ঘময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স  ামকন  ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনমক 
স্বাগে জার্ামে ঘ মর আন্টম গন্টিনে, কারে এটি আমামির শহমরর অ্র্যেম গুরুত্ব ূেন কমনসংস্থার্ 
ঘকন্দ্র ন্টহমসমি আন্টিভূন ে হমি। আন্টম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এিং এম্পায়ার ঘস্টট ঘেমভল মমি-ঘক 
ন্টফঙ্গার ঘলকস ফমরায়ােন  এর মাধযমম রমচস্টার অ্র্নর্ীন্টেমে এই ন্টিন্টর্ময়াগ করার জর্য ধর্যিাি 
জার্ামে চাই। আমরা আমরা কমনসংস্থার্, ন্টর্রা িা, আমরা প্রােিন্ত এলাকা এিং আমামির 
র্াগন্টরকমির জর্য উন্নেের ন্টশিাগে সুমযাগ জেন্টর করার জর্য একসামর্ এন্টগময় যান্টে।" 
  
বিস টাউর্ এর সু ারভাইজার বিল বরইবলচ িম্বলর্, "আন্টম ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স  ামকন  ন্টিয়ারওয়াটার 
অ্গনান্টর্ক ফামনমক স্বাগে জার্ামে ঘ মর গন্টিনে। EBP আমামির শহমরর জর্য এিং এই অ্ঞ্চমলর 
জর্য একটি গুরুত্ব ূেন কমনসংস্থার্ ঘকন্দ্র। এই উদ্ভাির্ী, িরূিশী-ন্টচন্তার প্রকল্প আমামির র্াগন্টরকমির 
জর্য কমনসংস্থার্ সৃন্টি করমি যা োমির সিমচময় ঘিন্টশ প্রময়াজর্।"  
  
বলম্বর্বি এর প্রযার্ বর্িনাহী কমনকেন া বজওভাবন্ন বলম্বর্বি িম্বলর্, "ন্টিয়ারওয়াটার ফামনস এর সামর্ 
এই অ্ংশীিান্টরত্ব খািয ন্টশমল্প ঐন্টেহয ও উদ্ভািমর্র একটি সুস্থ সমিময়র মাধযমম ন্টিপ্ল্ি  টামে 
আমামির প্রমচিামক িযা কভামি িান্টেময় েুলমি। আমরা হাইমরাম ান্টর্ক কৃন্টষর ঘিমত্র এই অ্িিেূমির 
সামর্ কাজ করার জর্য খিুই উৎসান্টহে, কারে আমরা চাই স্থার্ীয়ভামি উৎ ান্টিে  মেযর স্বাি, 
মার্ উন্নে করমে এিং সারা িের িযান্ট  ঘযর্ এগুমলা  াওয়া যায় ো ন্টর্ন্টিে করমে।"  
  
ইস্টমোর্ বিজম্বর্স  াকন  এর সভা বে ও ঘকার্াক এর প্রযার্ অর্ননর্বেক কমনকেন া ঘর্ভ 
িুলউইঙ্কল িম্বলর্, "আমামির আর্মের ন্টিষয় হমলা ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স  ামকন  অ্র্য একটি প্রকল্পমক 
আমরা স্বাগে জার্ামে ঘ মরন্টে। ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস ন্টলমেস্তন্টর ফুে অ্যান্ড ন্টরঙ্ক চালু 
রাখার জর্য এিং উির- মূিন মামকন টিংমযর জর্য টাটকা দ্র্িয উৎ াির্ করমি। এটি ইস্টমযার্ 
ন্টিজমর্স  ামকন  ঘকাোক কেৃন ক প্রেীে সম্পি ও ন্টিন্টর্ময়াগ কীভামি অ্র্ননর্ন্টেক প্রিৃন্টি এিং র্েুর্ 
কমনসংস্থার্ সৃন্টির সহায়োয় র্েুর্ উ ায় অ্িলম্বর্ করা যায় োর একটি চমৎকার উিাহরে।"  
  
িৃহত্তর রম্বচস্টার এিারপ্রাইজ (Greater Rochester Enterprise) এর ঘপ্রবসম্বর্ি এিং বসইও মোট 
হালনিাট িম্বলর্, "ন্টির্ওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস, ন্টর্উ ইয়মকন র রমচস্টামর প্রসান্টরে করার ন্টসিান্ত 
ন্টর্ময়মে যা এটিমক গুরুত্ব ঘিয় ঘয, আমামির কন্টমউন্টর্টির মমধয উদ্ভাির্ী খািয উৎ ািকমিরমক 
সহায়ো করার মমো অ্েযন্ত িি ঘমধা এিং সমন্টিে সরিরাহ ঘচইর্ ন্টরমসাসন আমামির আমে। 



 

 

ন্টিয়ারওয়াটার অ্গনান্টর্ক ফামনস এর র্েুর্ সুন্টিধাগুন্টল ইস্টমযার্ ন্টিজমর্স  ামকন র অ্র্র্য সুমযাগ-
সুন্টিধা ও  ন্টরকাঠামমামকও উন্নে করমি। "  
  
বফঙ্গার ঘলকস এর অিগবে ত্বরাবিেকরে  
আজমকর ঘ াষো "ন্টফঙ্গার ঘলকস এর অ্িগন্টে ত্বরান্টিেকরে" এর সমূ্পরক, যা শন্টক্তশালী 
অ্র্ননর্ন্টেক প্রিৃন্টি ও কন্টমউন্টর্টি ন্টিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমন্টিে রূ মরখা। ঘস্টট এ অ্ঞ্চমল 
2012 সাল ঘর্মক এই  ন্টরকল্পর্ার জর্য িনু্টর্য়ািী কামজর ন্ট েমর্ ইমোমমধযই 6.1 ন্টিন্টলয়মর্র ঘিন্টশ 
মান্টকন র্ েলার ন্টিন্টর্ময়াগ কমরমে - ফমটান্টর্ক্স, কৃন্টষ ও খািয উৎ াির্ এিং আধুন্টর্ক ন্টর্মনাে কামযনর 
মমো মূল ন্টশল্প এই ন্টিন্টর্ময়ামগ অ্ন্তভুন ক্ত। িেন মামর্, মহামোর (Great Recession)  র ঘর্মক 
ঘিকারত্ব কমম সিমচময় ন্টর্ম্ন  যনাময় রময়মে; িযন্টক্তগে ও কম নামরট আয়কর কমমমে এিং িযিসা 
প্রন্টেষ্ঠার্গুন্টল ন্টিকাশ ও ন্টিন্টর্ময়ামগর জর্য ঘরামচস্টার, িাটান্টভয়া এিং কার্ার্োইগুয়ার মমো জায়গা 
ঘিমে ন্টর্মে।  
  
িেন মামর্, উিরাঞ্চমলর  ুর্রুজ্জীন্টিন্টেকরে উমিযামগর মাধযমম অ্ঞ্চলটি 500 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলামরর 
অ্ঙ্গরামজযর ন্টিন্টর্ময়াগসহ ন্টফঙ্গার ঘলকস এর অ্িগন্টে ত্বরান্টিে করমে যা গভর্নর কুওমমা ন্টেমসম্বর 
2015-এ ঘ াষো কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলামরর ন্টিন্টর্ময়াগ ঘিসরকান্টর 
খামের িযিসায়ীমির 2.5 ন্টিন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলামররও ঘিন্টশ ন্টিন্টর্ময়াগ করার জর্য উদ্দী র্া ঘিমি - 
এিং অ্ঞ্চমলর িান্টখলকৃে  ন্টরকল্পর্া অ্র্যুায়ী আশা করা হমে ঘয 8,200 এর ঘিন্টশ র্েুর্ 
কমনসংস্থার্ সৃন্টি হমি। আরও ের্য  াওয়া যামি এখামর্।  
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