
 

 

  

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবিম্বে 159টি সাশ্রয়ী মূম্বলের িাব়ি সরিরাহ করম্বি এমর্ দটুি আিাসর্ 
উন্নযম্বর্র উপর বর্মনাণ কাজ শুরু করার ঘ াষণা বদম্বযম্বের্  

  
ওম্বযবলিংটর্ র্র্ন প্রি়ীণম্বদর জর্ে 50টি র্েুর্ সাশ্রয়ী মূম্বলের এিিং েবি-দক্ষ িাব়ি তেবর করম্বি; 

ওম্বযবলিংটর্ উডম্বসর যম্বর্ষ্ট সিংস্কার ক্লাকন সর্ েহম্বরর 109-অোপাটন ম্বমম্বির পরুম্বর্া কমম্বেক্সম্বক র্েুর্ 
জ়ীির্ ঘদম্বি  

  
বিবর্ম্বযাগ "বিঙ্গার ঘলকস িম্বরাযাডন " পবরপরূক - সম্প্রদায পরু্রুজ্জ়ীবিে এিিং অর্নর়্ীবে িৃবি 

করম্বে এই অঞ্চম্বলর িোপক ঘকৌেল  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মর্মরা কাউন্টির ক্লাকন সর্ শহমর দটুি সাশ্রয়ী 
মূমযযর আবাসর্ উন্নযমর্র উপর ন্টর্মনাণ কাজ চযমে ো একসামে পন্টরবার এবং প্রব়ীণমদর জর্য 
159টি সাশ্রয়ী মূমযযর বান্ট়ি সরবরাহ করমব। ওমযন্টযংটর্ র্েন একটি র্বন্টর্ন্টমনত ভবমর্ 50টি 
অ্যাপাটন মমি সহ ন্টসন্টর্যরমদর জর্য 16 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযার মূমযযর সাশ্রয়ী এবং সহাযক হাউন্টজং 
উন্নযর্ হমব। ঠিক পামশই, ওমযন্টযংটর্ উডমসর 19 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযামরর েমেষ্ট সংস্কার আগাম়ী 
কমযক দশক ধমর 109টি অ্যাপাটন মমমির সাশ্রয়ী মূমযযর হাউন্টজং কমমেমের আযু বা়িামব।  
  
"প্রমতযক ন্টর্উ ইযকন বাস়ী ন্টদমর্র ঘশমষ োওযার জর্য একটি বান্ট়ি এবং তামদর মাো রাখার জর্য 
একটি ন্টর্রাপদ জাযগা প্রাপয, এবং একবার এই সাশ্রয়ী মূমযযর বান্ট়িগুন্টয সমূ্পণন হময ঠিক তাই 
করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ওমযন্টযংটর্ র্েন এবং ওমযন্টযংটর্ উডস আমামদর সাশ্রয়ী মূমযযর 
হাউন্টজং অ্বকাঠামমা এবং পন্টরবার এবং প্রব়ীণমদর জর্য সুরক্ষা ঘর্মটর অ্পন্টরহােন উপাদার্ এবং 
আমামদর সম্প্রদায গম়ি তুযমত এবং ন্টিঙ্গার ঘযকসমক এন্টগময ন্টর্ময োওযার জর্য আমামদর কাজ 
চান্টযময োওযার সামে সামে একটি অ্ন্টবমেদয ভূন্টমকা পাযর্ করমব।"  
  
ঘলিম্বটর্োি গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্, "ন্টর্উ ইযকন  ঘেট মর্মরা কাউন্টিমত প্রব়ীণ এবং 
পন্টরবামরর জর্য ন্টর্রাপদ, উন্নত মামর্র, সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ সরবরাহ করমত প্রন্টতশ্রুন্টতবদ্ধ। 
ন্টিঙ্গার ঘযকস অ্ঞ্চয েখর্ মহামার়ী পরবতী অ্েননর্ন্টতক পুর্রুদ্ধামরর জর্য প্রস্তুত হমে, ওমযন্টযংটর্ 
র্েন এবং ওমযন্টযংটর্ উডস ক্লাকন সর্ সম্প্রদামযর আবাসর্ এবং জ়ীবর্োত্রার মার্মক পুর্রুজ্জ়ীন্টবত 
করমব।"  
  



 

 

সকয ন্টর্উ ইযকন বাস়ীর জর্য ন্টর্রাপদ, সাশ্রয়ী আবাসর্ বযবস্থা করার জর্য গভর্নমরর ঘে অ্ঙ্গ়ীকার 
তা ঘেমটর এই অ্ভূতপূবন 20 ন্টবন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযার মূমযযর পাাঁচ-বের ঘমযাদ়ী আবাসর্ 
পন্টরকল্পর্ায প্রন্টতিন্টযত হমযমে। এই পন্টরকল্পর্া 100,000টি সাশ্রয়ী আবাসর্ ও 6,000টি সহাযক 
পন্টরমষবা ততন্টর করার বা সংরক্ষণ করার মাধযমম আবাসর্ সহজযভয কমর এবং গৃহহ়ীর্তার সামে 
য়িাই কমর।  
  
র্েুর্ ওম্বযবলিংটর্ র্র্ন বসবর্যরম্বদর জর্ে 50টি সাশ্রয়ী মূম্বলের িাব়ি সরিরাহ করম্বি  
  
ওমযন্টযংটর্ র্েন, ো ক্লাকন সর্ শহমরর 1100 ওমযন্টযংটর্ উডস ড্রাইভ ইে-এ আকার ন্টর্মে, পাাঁচ 
একমরর একটি যমট ন্টর্ন্টমনত হমব ঘেখামর্ একটি র্তুর্ দইু তযা, এয আকৃন্টতর, ন্টযিট-অ্যামেসমোগয 
ভবর্ বার্ামর্া হমব। 52,000 বগনিুমটরও ঘবন্টশ ভবর্টি 62 বের বা তার ঘবন্টশ বযস়ী প্রব়ীণমদর 
জর্য 50টি সাশ্রয়ী মূমযযর অ্যাপাটন মমি সরবরাহ করমব। স্বাধ়ীর্ভামব বসবাস করমত সহাযক 
পন্টরমষবার প্রমযাজর্ এমর্ প্রব়ীণমদর জর্য বান্ট়িগুন্টযর মমধয ঘষাযটি সংরন্টক্ষত োকমব।  
  
অ্যাপাটন মমিগুন্টযর মমধয আঠামরাটি এন্টরযা ন্টমন্টডযার্ ইর্কামমর (Area Median Income, AMI) 30 
শতাংমশ োকা পন্টরবারগুন্টযমক পন্টরমষবা ঘদমব এবং 32টি অ্যাপাটন মমি AMI-এর 50 শতাংশ বা তার 
কম উপাজন র্কার়ীমদর জর্য হমব। েযটি এপাটন মমি োমদর চযামিরার অ্ক্ষমতা আমে তামদর জর্য 
বসবাসমোগয হমব এবং দইুন্টত ইউন্টর্ট শ্রবণ বা দনৃ্টষ্ট প্রন্টতবন্ধকতা সম্পন্ন বযন্টিমদর জর্য উপযভয 
করা হমব।  
  
রমচোর হাউন্টজং অ্েন্টরটি অ্যামেসমোগয তবন্টশষ্টযগুন্টযর প্রমযাজমর্ পন্টরবারগুন্টযর জর্য একটি ঘরিামরয 
এমজন্টি ন্টহসামব কাজ করমব এবং ভা়িা প্রদামর্ সহাযতা করার জর্য 50টি প্রকল্প ন্টভন্টিক ন্টবভাগ 8 
ভাউচার সরবরাহ করমব। যাইিস্প্যার্, একটি স্থার়্ীয ন্টসন্টর্যর ন্টসটিমজর্ সান্টভন স ঘপ্রাভাইডার, ঘকস 
মযামর্জমমি, ইর্-ঘহাম স্বাস্থয এবং বযন্টিগত েত্ন সহাযক, এবং প্রমযাজর্ অ্র্ুোয়ী আন্টেনক পরামশন 
উপযভয করমব।  
  
প্রন্টতটি অ্যাপাটন মমমি একটি পযাটিও বা একটি বারান্দা োকমব এবং সামমর্র প্রমবশদ্বামর একটি 
সাধারণ বারান্দা এবং ঘসইসামে একটি কন্টমউন্টর্টি রুমমর ন্টপেমর্র পযাটিও োকমব। ন্টবন্টডং সুন্টবধার 
প্রন্টতটি তযায যন্টন্ড্র রুম, একটি কন্টমউন্টর্টি রুম, যাউঞ্জ, এবং একটি ঘোমরজ রুম অ্ন্তভুন ি। 
সম্পন্টিটি হাাঁটার পেগুন্টযমত অ্যামেস সহ একটি বৃক্ষ সমৃদ্ধ এযাকায রমযমে।  
  
ওমযন্টযংটর্ র্েন শন্টি দক্ষতা এবং এযইন্টড ন্টির্ ন্টবন্টডং মার্ গুন্টযর জর্য NYSERDA এর ঘযা রাইজ 
ন্টর্উ কর্স্ট্রাকশর্ ঘপ্রািামমর প্রমযাজর়্ীযতা উভযই পরূণ করমব। পুমরা ভবমর্র জর্য গরম এবং 
শ়ীতয করার একটি সাশ্রয়ী মূমযযর এবং ঘটকসই উৎস সরবরাহ করার জর্য একটি ডামেড এযার 
ঘসাসন ন্টহট পাম্প ন্টসমেম ইর্েয করা হমব।  
  
ওমযন্টযংটর্ র্মেনর জর্য HCR অ্েনাযমর্র মমধয রমযমে ঘিডামরয ঘযা-ইর্কাম হাউন্টজং টযাে ঘেন্টডমট 
8.2 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযার এবং ভতুন ন্টকমত অ্ন্টতন্টরি 5.4 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযার। কন্টমউন্টর্টি 



 

 

ন্টপ্রজারমভশর্ কমপনামরশর্ (Community Preservation Corporation, CPC) এবং ঘচজ এই প্রকমল্পর 
জর্য 11.7 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযার ন্টর্মনাণ ঋণ প্রদার্ করমে। CPC ঘেন্টড মযাক অ্পটিমগা টামগনমটড 
সাশ্রয়ী মূমযযর ঋমণর মাধযমম স্থায়ী অ্েনাযমর্ 1.7 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযার সরবরাহ করমব। মর্মরা 
কাউন্টি প্রকল্পটিমক সমেনর্ করার জর্য HOME তহন্টবময অ্ন্টতন্টরি 250,000 মান্টকন র্ ডযার 
সরবরাহ করমে। NYSERDA ঘযা রাইজ ন্টর্উ কর্স্ট্রাকশর্ ঘপ্রািামমর মাধযমম 50,000 মান্টকন র্ 
ডযার অ্বদার্ রাখমে।  
  
ওম্বযবলিংটর্ উডস বরহোি পবরিারগুবলর জর্ে 109টি সাশ্রয়ী মূম্বলের িাব়ি সরিরাহ করম্বি  
  
ওমযন্টযংটর্ র্মেনর সহ প্রকল্প ওমযন্টযংটর্ উডস 1979 সাময ন্টর্ন্টমনত 109 ইউন্টর্মটর একটি ভবমর্র 
পুর্বনাসর্ করমব। এন্টরযা ন্টমন্টডযার্ ইর্কামমর 60 শতাংশ বা তার কম উপাজন র্কার়ী পন্টরবারগুন্টযর 
জর্য ঘমাট 106টি অ্যাপাটন মমি আযাদা রাখা হমযমে।  
  
প্রকল্পটি, এখর্ প্রায 40 শতাংশ সমূ্পণন, োমত র্তুর্ রান্না র, র্তুর্ বােরুম, োন্টবং, যাইটিং 
ন্টিেচার, র্তুর্ সরঞ্জাম, ঘমমে, ডােমযস ন্টিট HVAC ন্টসমেম এবং োদ প্রন্টতস্থাপর্ অ্ন্তভুন ি। 
বান্টহযক আপমিডগুন্টযর মমধয রমযমে র্তুর্ ঢাযাই করা পান্টকন ং যট, অ্ন্টতন্টরি ইর্সুমযশর্ সহ র্তুর্ 
সাইন্টডং, এবং বান্টহযক পযাটিও, ঘডন্টকং এবং ঘরন্টযংগুন্টযর সমূ্পণন প্রন্টতস্থাপর্। অ্র্যার্য র্তুর্ 
সুন্টবধাগুন্টযর মমধয রমযমে একটি যন্টন্ড্র সুন্টবধা, কন্টমউন্টর্টি রুম, উন্নত বন্টহরঙ্গর্ স্থার্ এবং একটি 
র্তুর্ ঘখযার মাঠ।  
  
ওমযন্টযংটর্ উডস সংস্কামরর জর্য HCR অ্েনাযমর্র মমধয রমযমে ন্টর্ম্ন আমযর হাউন্টজং টযাে ঘেন্টডমট 
5.7 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযার, মান্টিিযান্টমন্টয ন্টপ্রজারমভশর্ ঘপ্রািাম তহন্টবময 4.1 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ 
ডযার, ওযান্টকন ং িযান্টমন্টযজ তহন্টবমযর জর্য ঘহামমস 3.7 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযার এবং ন্টমডয ইর্কাম 
হাউন্টজং ঘপ্রািাম ঘেমক 186,000 মান্টকন র্ ডযার তহন্টবয। অ্র্যার্য তহন্টবমযর মমধয রমযমে 
NYSERDA ঘেমক 109,000 মান্টকন র্ ডযার।  
  
উভয উন্নযর্ই ODS মযামর্জমমমির মান্টযকার্াধ়ীর্ এবং পন্টরচান্টযত।  
  
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উযাম্বলর কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "আমরা েখর্ 
সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ উন্নযমর্ অ্েনাযর্ কন্টর, তখর্ আমামদর যক্ষয হয সবনদা সম্প্রদাযগুন্টযমত 
ন্টবন্টর্মযাগ করা এবং উন্নত করা। ক্লাকন সর্ শহমর 159টি বান্ট়ি সহ এই দটুি উন্নযর্ আমরা ো 
কল্পর্া কন্টর তার প্রত়ীক েখর্ আমরা একটি ঘটকসই, বসবাসমোগয এযাকার েন্টব ঘদখাই - ন্টবমশষ 
কমর প্রব়ীণমদর জর্য োরা দ়ী ন সমমযর বান্টসন্দা। ওমযন্টযংটর্ র্মেনর র্তুর্ ন্টর্মনাণ এবং ওমযন্টযংটর্ 
উডস সংরক্ষমণর মাধযমম আমরা মার্সম্পন্ন, শন্টি-দক্ষ আবাসমর্র সুমোগ সম্প্রসারণ করন্টে ো 
মর্মরা কাউন্টি এবং ন্টিঙ্গার ঘযকস জমু়ি গভর্নমরর পুর্রুজ্জ়ীবমর্র প্রমচষ্টামক এন্টগময ন্টর্ময োমব।"  
  
বর্উ ইযকন  রাজে েবি গম্বিষণা ও উন্নযর্ কেৃন পক্ষ (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) এর ঘপ্রবসম্বডি এিিং প্রধার্ বর্িনাহ়ী কমনকেন া ঘডাবরর্ এম. 



 

 

হোবরস িম্বলর্, "NYSERDA শন্টি দক্ষ সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ উন্নযমর্র জর্য সহাযতা প্রদার্ 
করমত ঘপমর আর্ন্টন্দত, ো আমামদর সবমচময দবুনয ন্টর্উ ইযকন বাস়ীমদর জর্য আরামদাযক এবং 
স্বাস্থযকর বাসস্থার্ সরবরাহ করমব এবং এই ভবর্গুন্টযর কাবনর্ িুটন্টপ্রি হ্রাস করমব। এই ধরমর্র 
প্রকল্পগুন্টয সম্প্রদামযর বান্টসন্দামদর চান্টহদা পূরমণর জর্য একটি বযাপক পদ্ধন্টত িহণ কমর এবং রাষ্ট্রমক 
জযবাযু পন্টরবতন মর্র প্রভাবগুন্টযর ন্টবরুমদ্ধ য়িাই করমত সহাযতা কমর এমর্ সমাধার্গুন্টয অ্ন্তভুন ি 
কমর ো শন্টি এবং বযয সঞ্চয সরবরামহর জর্য ভবর্গুন্টযমক আরও ভাযভামব ইর্সুমযট কমর এবং 
গরম কমর এবং শ়ীতয কমর।"  
  
বসম্বর্টর ঘজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "ঘিটার রমচোমরর আরও সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ প্রমযাজর্, ন্টবমশষ 
কমর আমামদর প্রব়ীণ জর্সংখযার জর্য। প্রব়ীণমদর জর্য এই র্তুর্ বাসস্থার্গুন্টয একটি গুরুত্বপূণন 
সমময আসমে েখর্ আমরা COVID19 ঘেমক পুর্রুদ্ধার করন্টে। র্তুর্ উন্নযমর্র পাশাপান্টশ 
ওমযন্টযংটর্ উডমসর সংস্কার এই গুরুত্বপূণন সাশ্রয়ী মমূযযর আবাসর্ সরবরাহ কমর ো র্াগন্টরকমদর 
ক্লাকন সমর্র োকার এবং বদৃ্ধ হবার সুমোগ ঘদয।"  
  
অোম্বসেবল সদসে, বিম্বির্ হাওবল িম্বলর্, "আন্টম এই প্রকল্পটি এন্টগময ঘেমত ঘদখার অ্মপক্ষায আন্টে 
এবং একন্টদর্ কমযক ডজর্ প্রব়ীমণর বান্ট়ি হওযার মত জাযগা হমত ঘদখমত চাই। আন্টম আশা কন্টর 
এর উন্নযর্ দ্রুত এবং মসৃণভামব অ্িসর হমব।"  
  
টাউর্ অি ক্লাকন সম্বর্র সুপারভাইজার বিিা বিবলম্বপাউইজ িম্বলম্বের্, "ক্লাকন সর্ শহমরর পক্ষ 
ঘেমক আমরা ওমযন্টযংটর্ র্েনমক স্বাগত জার্াই এবং এই সুন্দর র্তুর্ অ্যাপাটন মমিগুন্টয আমামদর 
বান্টসন্দামদর জর্য অ্মর্ক সুন্টবধা ন্টর্ময আসমব। ওমযন্টযংটর্ র্মেনর ঠিক পন্টিমম রমযমে মূয 
ওমযন্টযংটর্ উডস ো কমযক দশক ধমর আমামদর শহমরর জর্য একটি মূযযবার্, শান্ত এবং অ্দু্ভত 
সম্পদ। আমরা অ্মর্ক র্তুর্ প্রন্টতমবশ়ী এবং এই র্তুর্ সম্প্রদায ক্লাকন সমর্র কামে ঘে সমৃন্টদ্ধ ন্টর্ময 
আসমব তামক স্বাগত জার্াই।"  
  
RBC কবমউবর্টি ইর্ম্বভিম্বমিম্বসর ইর্ম্বভিম্বমি মোম্বর্জার, ভাইস ঘপ্রবসম্বডি বিম্বির্ বল 
িম্বলম্বের্, "RBC কন্টমউন্টর্টি ইর্মভেমমিস ওমযন্টযংটর্ উডস এবং ওমযন্টযংটর্ র্েন প্রকমল্পর জর্য 
ঘিডামরয LIHTC ইকুযইটির সন্টিন্টযত 14 মান্টকন র্ ডযার সরবরাহ কমর ODS মযামর্জমমি গ্রুমপর 
সামে অ্ংশ়ীদান্টরত্ব করমত ঘপমর গন্টবনত। এই দটুি উন্নযর্ ক্লাকন সমর্র প্রব়ীণ এবং পন্টরবারগুন্টযর জর্য 
একটি উচ্চ মামর্র আবাসর্ ন্টবকল্প সরবরাহ করমব, এবং আমরা এই বান্ট়িগুন্টয সম্প্রদামযর উপর 
ঘে ইন্টতবাচক প্রভাব ঘিযমব তা ঘদখার অ্মপক্ষায রমযন্টে।"  
  
ODS মোম্বর্জম্বমম্বির সভাপবে মাকন  ওবগওবর্ িম্বলম্বের্, "গত বেমরর  টর্াগুন্টয ন্টিঙ্গার ঘযকস 
অ্ঞ্চয এবং সারা ঘদমশ আমামদর প্রব়ীণ এবং পন্টরবারগুন্টযর সমেনমর্র প্রমযাজর়্ীযতা উমেখমোগযভামব 
বৃন্টদ্ধ কমরমে। ODS মযামর্জমমি ওমযন্টযংটর্ র্মেনর উন্নযর্ এবং ওমযন্টযংটর্ উডমসর পুর্বনাসমর্র 
সামে তার ভূন্টমকা পাযর্ করমে। প্রকল্পগুন্টয ব্রকমপাটন  এবং আমশপামশর এযাকার প্রব়ীণমদর পাশাপান্টশ 
পন্টরবারগুন্টযর জর্য সমেনর্মক শন্টিশায়ী কমর এবং োমদর প্রমযাজর্ তামদর মার্সম্পন্ন, সাশ্রয়ী মূমযযর 
আবাসর্ সরবরাহ করার জর্য ODS মযামর্জমমমির অ্বযাহত প্রন্টতশ্রুন্টত এবং ন্টর্ষ্ঠা ঘদখায। মর্মরা 



 

 

কাউন্টির প্রব়ীণ ও পন্টরবামরর প্রন্টত আমামদর সমেনর্ প্রদশনর্ এবং ন্টিঙ্গার ঘযকসমক এন্টগময ন্টর্ময 
ঘেমত ঘপমর আমরা আর্ন্টন্দত।"  
  
কবমউবর্টি বপ্রজারম্বভের্ কম্বপনাম্বরেম্বর্র বমবরযাম বজিার মটন ম্বগজ অবিসার িম্বলর্, "আমামদর 
প্রব়ীণ র্াগন্টরকমদর জর্য, েখর্ আবাসর্, স্বাস্থযমসবা এবং অ্র্যার্য প্রমযাজর়্ীযতার বযয বা়িমত োমক, 
একটি ন্টর্ন্টদনষ্ট আমযর উপর ঘবাঁমচ োকার চযামযঞ্জগুন্টয তামদর একটি দবুনয অ্বস্থামর্ রাখমত পামর। 
ওমযন্টযংটর্ র্মেনর মমতা প্রকমল্প ন্টবন্টর্মযাগ করা প্রব়ীণ জর্সংখযার চান্টহদা অ্র্ুোয়ী সাশ্রয়ী মূমযযর 
বান্ট়ি সরবরাহ করমব, ঘসইসামে মার্ন্টসক শান্টন্ত এবং অ্র্ুিহ এবং মেনাদার সামে একই জাযগায বৃদ্ধ 
হওযার ক্ষমতা সরবরাহ করমব। ODS মযামর্জমমি, ঘচজ এবং HCR ঘক তামদর প্রন্টতশ্রুন্টত এবং 
অ্ংশ়ীদান্টরমত্বর জর্য আন্টম ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
ঘচম্বজর কবমউবর্টি ঘডম্বভলপম্বমি িোিংবকিং-এর ভাইস ঘপ্রবসম্বডি মাকন  বমগবলযাবক িম্বলম্বের্, 
"ওমযন্টযংটর্ র্মেনর অ্েনাযমর্ ভূন্টমকা রাখমত ঘপমর আমরা গন্টবনত, ো মর্মরা কাউন্টিমত প্রব়ীণমদর 
জর্য র্তুর্ সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ ইউন্টর্ট সরবরাহ করমব। আমরা এই ধরমর্র কন্টমউন্টর্টি 
ঘডমভযপমমি প্রকল্পগুন্টযর প্রন্টত প্রন্টতশ্রুন্টতবদ্ধ োকব, ো ভন্টবষযমতর বান্টসন্দামদর জ়ীবমর্ বযাপক 
প্রভাব ঘিযমব।"  
  
বিঙ্গার ঘলকস এর অগ্রগবে ত্বরাবিেকরণ  
  
আজমকর ঘ াষণা "ন্টিঙ্গার ঘযকস এর অ্িগন্টত ত্বরান্টিতকরণ" এর সমূ্পরক, ো শন্টিশায়ী 
অ্েননর্ন্টতক প্রবৃন্টদ্ধ ও কন্টমউন্টর্টি ন্টবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমযর সমন্টিত রূপমরখা। ঘেট এ অ্ঞ্চময 
2012 সায ঘেমক এই পন্টরকল্পর্ার জর্য বনু্টর্যাদ়ী কামজর ন্টপেমর্ ইমতামমধযই 8.07 ন্টবন্টযযমর্র ঘবন্টশ 
মান্টকন র্ ডযার ন্টবন্টর্মযাগ কমরমে - িমটান্টর্ে, কৃন্টষ ও খাদয উৎপাদর্ এবং আধুন্টর্ক ন্টর্মনাণ কামেনর 
মমতা মূয ন্টশল্প এই ন্টবন্টর্মযামগর অ্ন্তভুন ি। বতন মামর্, উিরাঞ্চমযর পুর্রুজ্জ়ীন্টবন্টতকরণ উমদযামগর মাধযমম 
অ্ঞ্চযটি 500 ন্টমন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযামরর অ্ঙ্গরামজযর ন্টবন্টর্মযাগসহ ন্টিঙ্গার ঘযকস এর অ্িগন্টত 
ত্বরান্টিত করমে ো গভর্নর কুওমমা ন্টডমসবর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 ন্টমন্টযযর্ 
মান্টকন র্ ডযামরর ন্টবন্টর্মযাগ ঘবসরকান্টর খামতর বযবসায়ীমদর 2.5 ন্টবন্টযযর্ মান্টকন র্ ডযামররও ঘবন্টশ 
ন্টবন্টর্মযাগ করার জর্য উদ্দ়ীপর্া ঘদমব - এবং অ্ঞ্চমযর দান্টখযকৃত পন্টরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী আশা করা 
হমে ঘে 8,200 এর ঘবন্টশ র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃন্টষ্ট হমব। আরও তেয পাওযা োমব এখামর্।  
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