
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা চতুর্ন-রাউম্বের ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগ (DOWNTOWN 
REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিঙ্গার ললকম্বের বিজয়ী 

বিম্বেম্বি লেম্বর্কা জলপ্রপাতম্বক ল াষণা কম্বরম্বের্  
  
লেম্বর্কা জলপ্রপাম্বতর ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিত করম্বত বিঙ্গার ললকে আঞ্চবলক অর্ননর্বতক 

উন্নয়র্ পবরষম্ব্র (Finger Lakes Regional Economic Development Council) োম্বর্ েিম্ব াবগতা 
করম্বি রাজে  

  
গভর্নম্বরর কবমউবর্টিম্বক স্পন্দর্েীল এলাকায় রূপান্তবরত করা এিং স্থার্ীয় অর্নর্ীবতম্বক চাঙ্গা 

করার িোপক প্ম্বেম্বপর অংে  
  

কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক িাড়াম্বত এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত লকৌেল - 
"বিঙ্গার ললকে িম্বরায়াডন  (Finger Lakes Forward)" এর েম্পরূক ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ 

বিবর্ম্বয়াগ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, ঘেমর্কা জলপ্রপাত ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যামগর চতুর্ন রাউমের বিঙ্গার ঘলকে অ্ঞ্চমলর বিজয়ী বিমেমি 10 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলামরর অ্র্নায়র্ লাভ করমি। 100 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার তিবিল ততবর ও তা 
ডাউর্টাউর্ প্রাণিন্ত এলাকায় রূপান্তবরত করার মাধ্যমম তাম্র অ্র্নর্ীবতমক চাঙ্গা কমর তুলমত োিােয 
করার জর্য বিবর্ময়াগ করা ঘেমটর অ্র্য একটি োমবিক লক্ষ্য বিমেমি বচবিত কমর DRI এর প্রর্ম 
বতর্ রাউমে, ঘেমটর 10টি আঞ্চবলক অ্র্ননর্বতক উন্নয়র্ অ্ঞ্চল ঘর্মক একটি কমর ঘপৌরেভামক 10 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিজয়ী বিমেমি বর্িনাচর্ করা িয়, ঘেখামর্ বর্উ ইয়কন িােীর পরিতী প্রজন্ম 
িেিাে করমত, কাজ করমত এিং একটি পবরিার িাডামত চাইমি।  
  
"এই অ্র্নায়মর্ ঘেমর্কা জলপ্রপাত অ্িকাঠামমা ও িাবণবজযক উন্নয়মর্র মাধ্যমম তার েমৃদ্ধ ইবতিাে 
আমরা ঘিবি মার্ুমষর োমর্ ঘিয়ার করমত পারমি ো অ্র্ননর্বতক প্রিৃবদ্ধমক উৎোবিত 
করমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "DRI এর মাধ্যমম স্থার্ীয় েরকার তাম্র কবমউবর্টিগুমলামত 
েৃজর্িীল েমাধ্ার্ ব্ময় তাম্র অ্র্নর্ীবত এিং তাম্র িিমর ্ী নস্থায়ী, ইবতিাচক প্রভাি ঘিলমত ঘে 
ঘে পবরিতন র্গুমলা করমত চায় তা িাস্তিায়র্ করমত েক্ষ্ম িয়।"  
  



 

 

"ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যামগর অ্র্নায়মর্, ঘেমর্কা জলপ্রপাত রাজয ও জাতীয় ইবতিামের 
অ্বিমে্য অ্ংি বিমেমি গমড উঠমত র্াকমি," ললিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ লিাচুল িম্বলর্। "র্ারী 
অ্বধ্কার আমদালমর্র েূবতকাগার বিমেমি এিং বিঙ্গার ঘলকমের একটি মমর্ারম অ্ংি বিমেমি, 
ঘেমর্কা জলপ্রপাত অ্িযািত বিবর্ময়ামগর জর্য িীমষন, ো ডাউর্টাউমর্র প্রিৃবদ্ধর ঘক্ষ্মে ইবতিাচক 
প্রভাি ঘিলমি। এই বর্ময় এক িার আজীির্ েুমোগ ঘপমল, ঘেমর্কা জলপ্রপাত স্থার্ীয় ও আঞ্চবলক 
অ্র্নর্ীবতর ওপর গুরুত্বামরাপ কমর উদ্ভাির্ী প্রকল্প বর্ময় ভবিষযমতর একটি রূপমরখা ততবর করমি।"  
  
কমনকতন ারা আজ িিমরর ঐবতিাবেক ঘেমর্কা বর্টিং বমল ভিমর্ অ্িবস্থত ঘেমর্কা জলপ্রপামত জাতীয় 
মবিলা িল ঘিম (National Women's Hall of Fame)-এর র্তুর্ ঘকন্দ্রস্থল বিতা ঘকমট 
অ্িউমবাধ্র্ কমরর্। 155 িেমরর কােনক্রমমর পর 1999 োমল বমলটি িন্ধ িময় োয়। এম্পায়ার 
ঘেট উন্নয়র্ 2010 োমল প্র্ত্ত 2.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলামরর বরমোর বর্উ ইয়কন  অ্র্ু্ামর্র 
মাধ্যমম িমলর পুর্রিস্থার্ প্রকমল্প েিায়তা কমরমে; আর মামকন ট বর্উ ইয়কন  (Market NY) এর 
মাধ্যমম েিায়তা করা িয় আরও 500,000 মাবকন র্ ডলার। বর্উ ইয়কন  ঘেট কযার্ালওময় িান্ট 
ঘপ্রািাম প্রকমল্পর জর্য ঘমাট 300,000 মাবকন র্ ডলার প্র্ার্ কমর; অ্বিে অ্ি পাকন ে, বরবক্রময়ির্ 
এে বিেবরক বপ্রজামভন ির্ (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) িমলর 
উন্নয়মর্র জর্য 830,000 মাবকন র্ ডলার প্র্ার্ কমর। োমমর্র কামজ আমে কাজ চাবলময় োওয়া, 
প্র্িনর্ী র্কিা এিং িাস্তিায়মর্র পবরকল্পর্া এিং পুমরা ভির্ বর্মনাণ েম্পন্ন করমি এমর্ েি 
পেনাময়র জর্য অ্র্ন েংিি করা।  
  
লেম্বর্কা জলপ্রপাত  
  
ঘকয়ুগা-ঘেমর্কা কযার্াল এিং ভযার্ বিি ঘলমকর পামি অ্িবস্থত ঘেমর্কা জলপ্রপামতর একটি 
অ্োধ্ারণ ঐবতিয এিং একটি েম্ভাির্াময় ভবিষযত রময়মে। র্ারী অ্বধ্কামরর েূবতকাগার বিমেমি, 
এই িিরটি র্যাির্াল উইমমন্স িল অ্ি ঘিম, উইমমন্স রাইটে র্যাির্াল পাকন  এিং র্ার্া ধ্রমর্র 
খুচমরা ঘ্াকার্, ঘপিা্ার অ্বিে, পাকন , বিমর্া্র্মলূক কাজকমমনর ঘকন্দ্রস্থল। িিরতলীর মমধ্য িা 
কাোকাবে বিমর্া্র্মূলক েুমোগ েম্প্রোরণ, ঐবতিাবেক এিং োংসৃ্কবতক েম্প্ েংরক্ষ্ণ, এিং 
স্থার্ীয় খা্য ও পার্ীয় ্িৃয, বিক্ষ্ামূলক েুমোগ-েবুিধ্া এিং খচুমরা েুবিধ্া িৃবদ্ধর মাধ্যমম োম্প্রবতক 
প্রমচষ্টাগুমলা েি ডাউর্টাউর্ বডবিমে র্িাবয়ত জীির্ীিবির প্রমাণ। DRI অ্যাওয়ামডন র োমর্, ঘেমর্কা 
জলপ্রপাত িাবণজয, পেনটর্, বিক্ষ্া, বিল্পকলা এিং পণূন েমময়র জীির্োপমর্র জর্য এর উমেিয 
উপলবি করার লমক্ষ্য পরিতী প্মক্ষ্প িিণ করমি ো আধ্ুবর্ক অ্িকাঠামমা এিং একটি েমৃদ্ধ 
িেরবভবত্তক অ্র্নর্ীবত বারা েমবর্নত িমি।  
  
বিঙ্গার ঘলকে আঞ্চবলক অ্র্ননর্বতক উন্নয়র্ পবরষ্ এই অ্ঞ্চমলর বিবভন্ন কবমউবর্টির কাে ঘর্মক 
প্রস্তাির্ার একটি প্রবতমোবগতামূলক পেনামলাচর্া প্রবক্রয়ার মধ্য ব্ময় বগময়বেল এিং ঘেমর্কা 
জলপ্রপামতর প্রার্ীমক বিজয়ী বিমেমি েুপাবরি করার আমগ োতটি মার্্ণ্ড বিমিচর্া করা িয়:  

• ডাউর্টাউর্টিমক েুস্পষ্ট েীমার্া েি বর্বিড িমত িমি;  



 

 

• ডাউর্টাউর্টি প্রবতমিিী অ্ঞ্চল িা তার আমিপামির আমগর িা ভবিষযমত গমড উঠমত পামর 
এমর্ ঘিেরকাবর িা েরকাবর বিবর্ময়াগগুবলর েুবিধ্া বর্মত পারমি;  

• ডাউর্টাউর্টির মমধ্য, িা কাোকাবের মমধ্য োম্প্রবতক িা আেন্ন কমনেংস্থামর্র েম্ভাির্া 
র্াকমি ো ডাউর্টাউর্টিমত কমীম্র আকবষনত করমি, পুর্রুন্নয়মর্ েিায়তা করমি এিং 
উন্নয়র্মক ্ী নস্থায়ী কমর তুলমি;  

• ডাউর্টাউর্টিমক, আমগ ঘর্মক িেিাে করা অ্বধ্িােী, তরুণ প্রজন্ম এিং ্ক্ষ্ কমী েি 
বিবভন্ন িয়মের বিবচে জর্মগাষ্ঠীর জর্য অ্িিযই একটি আকষনণীয় এিং প্রাণিন্ত কবমউবর্টি 
িমত িমি;  

• ঘপৌরেভাটিমক স্থার্ীয় ভূেম্পম্র িযিিার, আধ্বুর্ক অ্ঞ্চল বিভাজর্ ঘকাড এিং পাবকন ং 
েযাোডন , পণুনাঙ্গ রাস্তার পবরকল্পর্া, িবি ্ক্ষ্ প্রকল্প, পবরমিি িান্ধি কাজ এিং েিনজর্ীর্ 
পবরিির্ িযিস্থা েংলগ্ন অ্ঞ্চমল িেিাে, িযিো স্থাপর্ এিং অ্িের বিমর্া্মর্র পেনাপ্ত জায়গা 
েি িেিাে ঘোগযতা এিং জীির্োোর মার্ উন্নয়র্কারী র্ীবতগুবল আমগ ঘর্মকই িিণ 
কমরমে এমর্ িমত িমি িা র্ীবতগুবল ততবর এিং িাস্তিাবয়ত করমত েক্ষ্ম িমত িমি িা;  

• ঘপৌরেভাটিমক একটি উন্মিু এিং িযাপক কবমউবর্টি অ্ংিিিণ প্রবক্রয়া েম্পা্র্ করমত িমি 
োর িলস্বরূপ ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিমর্র এিং এমর্ একটি প্রারবম্ভক প্রকল্প এিং উম্যামগর 
তাবলকার জর্য মার্বেকতা ততবর করমি ো একটি DRI ঘকৌিলগত বিবর্ময়ামগর পবরকল্পর্ামক 
অ্ন্তভুন ি করমত পামর; এিং  

• ঘপৌরেভাটি রূপন্তমূলক প্রকল্পগুবলমক ির্াি কমরমে ো প্রর্ম এক িা ্ ুিেমরর মমধ্য DRI 
তিবিলটিমক কামজ লাবগময় িাস্তিাবয়ত করার জর্য প্রস্তুত র্াকমি।  

  
ঘেমর্কা জলপ্রপামতর চতুর্ন রাউমের DRI জয় িিরমক ঘেমটর অ্র্নায়র্ এিং বিবর্ময়ামগ 10 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার প্র্ার্ কমরমে তার িিরতলীর এলাকাগুবলমক পরু্রুজ্জীবিত করমত এিং ্ী নমময়া্ী 
িৃবদ্ধর র্তুর্ েুমোগ ততবর করার জর্য। ঘেমর্কা জলপ্রপাত এখর্ ঘজমর্ভা, িাতাবভয়া এিং ঘপর্ 
ইয়ার্-এ ঘোগ ঘ্য়, ো বেল ের্াক্রমম প্রর্ম বতর্টি DRI রাউমের বিঙ্গার ঘলকে অ্ঞ্চমলর বিজয়ী।  
  
এম্পায়ার লেট লডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
লপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক লজ. গাটন লার িম্বলর্, "পবরিতন র্িীল 
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ িযিোবয়ক উন্নয়র্ এিং চাকুবর েৃবষ্টমত উৎোি প্র্ার্ করার 
মাধ্যমম অ্র্ননর্বতক েুমোগ ও বিবর্ময়ামগর োমর্ ঘেমর্কা জলপ্রপাতমক ঘতমজা্ীপ্ত করমি। ঘেমর্কা 
জলপ্রপাত আমাম্র জাবতর ইবতিামের মমধ্য একটি গুরুত্বপূণন পার্নকয ধ্মর ঘরমখমে এিং বিঙ্গার 
ঘলকে অ্ঞ্চমল আমাম্র অ্র্ননর্বতক উন্নয়র্ প্রমচষ্টার একটি গুরুত্বপূণন অ্র্ু টক বিমেমি কাজ করমি।"  
  
লেম্বেটাবর অি লেট লরাোর্া লরাোম্বডা িম্বলর্, "বর্উ ইয়কন  ঘেট জমুড বিবভন্ন এলাকামক 
পুর্রুজ্জীবিত করায় ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ ঘর্তৃত্ব ব্ময় োমি ঘেখামর্ মার্ুমষর 
িেিাে, ঘ্াকার্-পাট ও কাজ চলমি। গভর্নমরর ঘপ্রািাম এিং বভির্-ঘক ধ্র্যিা্, ঘেমর্কা 
জলপ্রপাত তার েমৃদ্ধ ঐবতমিযর উপর বর্ভন র কমর এিং ভবিষযমত বিকাি ও িৃবদ্ধ করমত 
বিবর্ময়ামগর ঘক্ষ্ে ততবর কমর লাভিার্ িমি।"  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  লেট লিামে অোে কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "ঘেমর্কা জলপ্রপামত এই গুরুত্বপূণন বিবর্ময়াগ 
এলাকাটিমক প্রিৃবদ্ধ পমর্ বর্ময় োমি এিং কাজ, িযিো, এিং ্িনর্ার্ীম্র েদুর বিঙ্গার ঘলকে 
অ্ঞ্চমল আকৃষ্ট করমত োিােয করমি। গভর্নর কুওমমার ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ িমে 
একটি উদ্ভাির্ী কমনেূবচ ো োরা রাজয জমুড ঘপৌরেভার জর্য এক অ্র্র্য েুমোগ প্র্ার্ করমে, 
তাম্র আিাের্, োংসৃ্কবতক এিং অ্র্ননর্বতক েম্প্ িৃবদ্ধমত তাম্র পূণন েম্ভাির্া ঘপৌৌঁোমর্ার জর্য।"  
  
বেম্বর্টর পাম্বমলা লিলবমং িম্বলর্, "এটি ঘেমর্কা জলপ্রপাত ও ঘেমর্কা কাউবন্টর ভবিষযমত একটি 
গুরুত্বপূণন বিবর্ময়াগ। ঘেমর্কা কাউবন্ট িল বিঙ্গার ঘলকমের প্রমিিবার এিং ঘেমর্কা জলপ্রপাত 
আমাম্র স্থার্ীয় পেনটর্ বিমল্পর একটি িীষন চাবলকািবি। ডাউর্টাউর্ আমাম্র কবমউবর্টির হৃ্য় 
এিং একটি িবিিালী ডাউর্টাউর্ একটি িবিিালী কবমউবর্টি ততবর করমত োিােয কমর। একোমর্, 
আমরা ঘেমর্কা জলপ্রপাতমক এবগময় বর্ময় ঘেমত আমাম্র অ্্ময প্রমচষ্টা কামজ লাগাি এিং এটিমক 
এমর্ একটা জায়গায় পবরণত করি ঘেখামর্ মার্ষু িাে করমত, কাজ আর ঘখলমত চাইমি।"  
  
অোম্বেেবলর েংখ্োল ু লর্তা ব্রায়ার্ এম. কল্ব িম্বলর্, "র্ারী আমদালমর্র েবূতকাগার বিমেমি 
ঘেমর্কা জলপ্রপাত েি েময় আমাম্র জাবতর ইবতিামে একটি বিমিষ স্থার্ ধ্মর রাখমি। আজ 
আমরা অ্তীমতর অ্ভাির্ীয় োিলযমক স্বীকৃবত ব্লাম এিং উজ্জ্বল ভবিষযমত এই কবমউবর্টি োমমর্ 
এবগময় ঘেমত পারমি। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরমণ ঘেমটর র্তুর্ বিবর্ময়াগ এিং র্তুর্ উইমমন্স 
িল অ্ি ঘিম-এ ঘে েমস্ত েংস্কার রময়মে ঘেগুমলার মাধ্যমম, ঘেমর্কা জলপ্রপামতর উ্োপর্ করার 
মমতা অ্মর্ক বকেু রময়মে।"  
  
বিঙ্গার ললকে আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নয়র্ পবরষ্ েি-েভাপবত, মর্ম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বজর 
(Monroe Community College) লপ্রবেম্বডন্ট অোর্ লেে এিং লেটার লরাম্বচোর লচোর অি 
কমাম্বেনর (Greater Rochester Chamber of Commerce) লপ্রবেম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া িি 
ডাবি িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ এর স্থার্ীয় েম্পম্ বিবর্ময়াগ কমর ঘেমর্কা 
জলপ্রপামত ইমতামমধ্য শুরু িওয়া আবর্নক র্িজাগরণ বর্ময় আেমি। এই গুরুত্বপূণন বিবর্ময়াগ এই 
্িনর্ীয় িিমর িযিো বডবিেমক আমরা বিকবিত করমত োিােয করমি, আমাম্র প্রমচষ্টার উপর 
বর্ভন র কমর বিঙ্গার ঘলকে অ্ঞ্চলমক এবগময় বর্ময় োমি।"  
  
লেম্বর্কা কাউবন্ট লিাডন  অি েুপারভাইজাম্বরর (Seneca County Board of Supervisors) 
লচয়ারমোর্ রিাটন  বেপম্বল িম্বলর্, "আজ আমরা ঘেমর্কা-এর েমৃদ্ধ ঐবতিয গমড ঘতালার েুমোগ 
উ্োপর্ করবে ঘে জর্য গভর্নমরর ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগমক ধ্র্যিা্। ঘেমর্কা 
জলপ্রপাত এই বিবর্ময়ামগর উপর বভবত্ত কমর এই বিবর্ময়ামগ আমাম্র ঐবতিাবেক ডাউর্টাউমর্ 
িাবেদাম্র এিং ্িনর্ার্ীম্র িেিাে, কাজ এিং ঘখলার েুমোগমক আরও প্রোবরত করমি। এই 
র্তুর্ অ্র্নায়র্ পুমরা বিঙ্গার ঘলকে অ্ঞ্চমল উন্নয়র্মক ত্বরাবিত করমত োিােয করমি।"  
  
ঘেমর্কা জলপ্রপাত এখর্ একটি ঘকৌিলগত বিবর্ময়াগ পবরকল্পর্া (Strategic Investment Plan) 
গমড ঘতালার প্রবক্রয়া শুরু করমি িিরতলীমক পুর্রুজ্জীবিত করার জর্য 300,000 মাবকন র্ ডলার 



 

 

অ্িবধ্ প্ল্যাবর্ং িাে ব্ময়, DRI অ্র্ু্ামর্র 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার ঘর্মক। ঘপৌর প্রবতবর্বধ্, 
কবমউবর্টি ঘর্তা এিং অ্র্যার্য ঘেকমিাল্ডার বারা গঠিত একটি স্থার্ীয় পবরকল্পর্া কবমটি ঘিেরকাবর 
খামতর বিমিষজ্ঞ ও ঘেমটর পবরকল্পর্াবি্ম্র একটি ্মলর েিায়তা েি এই প্রমচষ্টার ঘর্তৃত্ব ঘ্মি। 
ডাউর্টাউর্ ঘেমর্কা জলপ্রপাত এর জর্য ঘকৌিলগত বিবর্ময়াগ পবরকল্পর্া স্থার্ীয় েম্প্ ও েুমোগ-
েুবিধ্া পরীক্ষ্া করমি এিং অ্র্ননর্বতক উন্নয়র্, পবরিির্, আিাের্ এিং কবমউবর্টির প্রকল্পগুমলামক 
ের্াি করমি ো ডাউর্টাউর্মক পুর্রুজ্জীবিত করার জর্য েমামজর বচন্তাভাির্ার োমর্ োমঞ্জেযপূণন 
এিং িাস্তিায়মর্র জর্য প্রস্তুত। িিরতলীর ঘেমর্কা িলে িযামটবজক ইর্মভেমমন্ট প্ল্যামর্ DRI িান্ট 
িামের বিবর্ময়ামগর পর্ ঘ্খামি, ো িিরতবলর জর্য েমামজর ্বৃষ্টমক অ্িের করমি এিং রামজযর 
10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ময়ামগর েবুিধ্া ঘর্মি এিং তা প্রোবরত করমি। DRI এর চতুর্ন 
রাউমের পবরকল্পর্া 2020 োমল েমূ্পণন িমি।  
  
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ েম্পমকন  আরও তমর্যর জর্য োর্: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative।  
  
বিঙ্গার ললকে এর অেগবত ত্বরাবিতকরণ  
  
আজমকর ঘ াষণা "বিঙ্গার ঘলকে এর অ্িগবত ত্বরাবিতকরণ" এর েমূ্পরক, ো িবিিালী 
অ্র্ননর্বতক প্রিৃবদ্ধ ও কবমউবর্টি বিকামির জর্য এই অ্ঞ্চমলর েমবিত রূপমরখা। ঘেট এ অ্ঞ্চমল 
2012 োল ঘর্মক এই পবরকল্পর্ার জর্য িবুর্য়া্ী কামজর বপেমর্ ইমতামমধ্যই 6.1 বিবলয়মর্র ঘিবি 
মাবকন র্ ডলার বিবর্ময়াগ কমরমে - িমটাবর্ক্স, কৃবষ ও খা্য উৎপা্র্ এিং আধ্ুবর্ক বর্মনাণ কামেনর 
মমতা মূল বিল্প এই বিবর্ময়ামগ অ্ন্তভুন ি। আজ মিামদার আমগ ঘর্মক ঘিকারত্ব েিনবর্ম্ন স্তমর ঘর্মম 
এমেমে; িযবিগত এিং কমপনামরট ইর্কাম টযাক্স হ্রাে ঘপময়মে; আর িযিো-িাবণজয িৃবদ্ধ ও বিবর্ময়াগ 
করার গন্তিয বিমেমি রমচোর, িাটাবভয়া এিং কযার্ার্ডাইগুয়র মমতা জায়গামক ঘিমে বর্মে। এখর্ 
অ্ঞ্চলটি 500 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলামরর রামজযর বিবর্ময়ামগর মাধ্যমম বিঙ্গার ঘলকমের অ্িগবত 
ত্বরাবিত করমে আপমেট বরভাইটালাইমজির্ ইবর্বিময়টিমভর মাধ্যমম, ো 2015 োমলর বডমেম্বর মামে 
গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলামরর বিবর্ময়াগ ঘিেরকাবর 
খামতর িযিোয়ীম্র 2.5 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলামররও ঘিবি বিবর্ময়াগ করার জর্য উেীপর্া ঘ্মি - 
এিং অ্ঞ্চমলর ্াবখলকৃত পবরকল্পর্া অ্র্েুায়ী আিা করা িমে ঘে 8,200 এর ঘিবি র্তুর্ 
কমনেংস্থার্ েৃবষ্ট িমি। আরও তর্য পাওয়া োমি এখামর্।  
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