
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/3/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল রম্বেস্টাম্বর 38 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী আিাসর্ বর্ি নাম্বের 

অগ্রগবি হ াষো করম্বলর্  

  

16টি পুর্ি নাবসি ভিম্বর্ 75টি অোপািনম্বিন্ট বর্ম্বয় পুম্বয়ম্বলা র্ুম্বয়ম্বভা হেজ ওয়ার্ এখর্ 

সম্পূে ন; 29টি র্িুর্ ভাড়া িাবড় এিং কবিউবর্টি হসন্টার বর্ম্বয় হেজ িু এর বর্ি নােকাজ 

েলম্বে  

  

104টি সাশ্রয় িাবড় ও সিি নর্ হসিা বিম্বয় উভয় হেজ এল কোবিম্বর্া এলাকার পুর্ি নাসর্ 

প্রম্বেষ্টা অগ্রসর কম্বর   

  

'বেঙ্গার হলকস েম্বরায়াডন' পুর্ি নাসর্ উম্বিোগ এিং 20 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর পাাঁে 

িেম্বরর হস্টি আিাসর্ পবরকল্পর্ার অংে  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ রকেস্টাকরর এল ক্যাথিকর্া এলাক্ায় পুকয়কলা র্ুকয়কভার প্রািথিক্ 

25 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হেজ সমূ্পর্ ন  ওয়ার হ াষর্া থিকলর্। হেজ ওয়াকর্ রকয়কে 

এলাক্াব্যাপী হষালটি ভব্কর্ 75টি সাশ্রয়ী ব্াসা। এোড়াও, 13 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর হেজ িু 

এর থর্ি নার্ক্াজ েলকে, যা আকরা 29টি সাশ্রয় ব্াসা এব্ং এক্ই ক্থিউথর্টি হসন্টার তৈথর ক্রকব্।  

  

"থর্রাপি, সাশ্রয়ী আব্াসকর্র সুকযাগ এব্ং হসই থভথি এক্টি থিথৈশীল ও সিৃদ্ধ ভথব্ষযকৈর জর্য 

হযই থিথৈশীলৈা প্রিার্ ক্কর ৈা প্রকৈযক্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীর প্রাপয," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্, "থর্উ 

ইয়কক্ন আব্াসর্ অথর্রাপিা হশষ ক্রকৈ ক্াজ ক্রার জর্য আিার প্রশাসর্ সমূ্পর্ নরূকপ 

অঙ্গীক্ারব্দ্ধ এব্ং পুকয়কলা র্ুকয়কভার এই প্রািথিক্ হেজ সমূ্পর্ নক্রর্ হসই প্রকেষ্টার সব্ নকশষ 

উিা রর্। আিরা এ ধরকর্র হক্ৌশলী থব্থর্কয়াগ ক্রকৈ িাক্কব্া যা হক্ব্ল থর্উ ইয়ক্নব্াসীর জর্য 

ব্াসা ব্লার িকৈা থর্ভনরকযাগয িার্ই থর্শ্চিৈ ক্রকব্ র্া, ব্রং হস্টিব্যাপী প্রার্ব্ন্ত সম্প্রিায় 

গঠকর্ও সা াযয ক্রকব্।"  

  

পুকয়কলা র্ুকয়কভা ওয়ার্ থর্থি নৈ  কয়কে র্ি ন থির্ির্ অযাথভথর্উকয়র ক্াকে এব্ং হসইন্ট িাইকক্লস 

থগজনার টঠক্ িথিকর্ পাাঁে-লক্ব্যাপী 20টি খাথল এব্ং স্বল্পব্যব্হৃৈ ব্া ক্ালজীর্ ন লকি। 12 হ াল্টজার 

থিকি এক্টি পৃিক্ শ করর-িাথলক্ার্াধীর্ লিকক্ ব্াগার্,  া াঁিার পি, এক্টি হখলার িাঠ ও 

থপক্থর্ক্ ক্রার পযাথভথলয়র্স  ক্থিউথর্টি সব্ুজ িাকর্ রূপান্তর ক্রা  কয়কে।   

  



 হসখাকর্ হিাি 16টি আব্াথসক্ ভব্র্ রকয়কে: সাথলভার্ থিকি 16টি অযাপািনকিন্টস  এক্টি 

র্ৈুর্ভাকব্ থর্থি নৈ ব্হু-পথরব্াকরর ভব্র্; থর্ি নার্ এলাক্াব্যাপী 13টি র্ৈুর্ভাকব্ থর্থি নৈ থৈর্-

পথরব্াকরর ব্াসা; এব্ং হ াল্টজার থিকি এক্টি সংস্কারকৃ্ৈ িুই-পথরব্াকরর ব্াসা। উপরন্তু, 

থিকোডন অযাথভথর্উকৈ 1905 সাকল প্রিি থর্থি নৈ এক্টি হরািার্ ধা াঁকের ইকির ভব্র্কক্ 18টি 

ভব্র্স  এক্টি ব্হু-পথরব্াকরর ভব্কর্ পথরব্ৈনর্ ক্রা  কয়কে।  

  

  অযাপািনকিন্টগুথলর িকধয এক্ািরটি  কব্ এলাক্ার থিথডয়ার্ আয় (Area Median Income, 

AMI) এর 60 শৈাংশ ব্া ৈার ক্ি উপাজনকর্র পথরব্াকরর জর্য সািকি নযর িকধয, এব্ং ব্াথক্ োরটি 

ইউথর্ি সংরথিৈ িাক্কব্ AMI এর 80 শৈাংশ পয নন্ত উপাজনর্স  পথরব্াকরর জর্য। আিটি 

পথরব্ার হরাকেস্টার  াউশ্চজং অিথরটি (Rochester Housing Authority) এর ক্াে হিকক্ প্রক্ল্প 

থভথিক্ হসক্শর্ 8 ভাউোর পাকব্। উথর্শটি ব্াসা ব্ুশ্চদ্ধগৈ ও থব্ক্াশগৈ থডকজথব্থলটিস  

প্রাপ্তব্য়স্ককির জর্য সংরথিৈ িাক্কব্ যারা ইব্াকরা-আকিথরক্ার্ অযাক্শর্ লীগ (Ibero-

American Action League) প্রিি সিি নর্ হসব্া গ্র কর্র সুকযাগ পাকব্র্।  

  

ভব্র্গুথলকৈ িাক্কব্ উচ্চ ক্ায নক্র উিাপকক্ ও শীৈলীক্রর্ ব্যব্িা, উচ্চ ক্ায নক্রী হলড ব্াথৈ, 

ক্ি-প্রব্াক র প্লাথবং থেক্সোর এব্ং এর্াশ্চজন স্টার অযাপ্লাকয়ন্স।  

  

হেজ িইু বর্ি নাে শুরু  

পুকয়কলা র্ুকয়কভার থিৈীয় হেজ 19টি অব্িাকর্ আকরা 29টি সাশ্রয়ী ব্াসা তৈথর ক্রকব্। েয়টি 

ব্াসা সংরথিৈ িাক্কব্ পূকব্ ন গৃ  ীর্ পথরব্াকরর জর্য যারা এম্পায়ার হস্টি সাকপাটিনভ  াউশ্চজং 

ইথর্থশকয়টিভ (Empire State Supportive Housing Initiative) িারা অি নাথয়ৈ এব্ং থর্উ ইয়ক্ন 

হস্টি অথেস অে হিকম্পারাথর অযান্ড থডকজথব্থলটি অযাথসকস্টন্স (Office of Temporary and 

Disability Assistance  OTDA , ) পথরোথলৈ সিি নক্ হসব্া গ্র কর্র সুকযাগ পাকব্। রকেস্টার এব্ং 

ির্করা ক্াউথন্টর ইয়াং উইকিন্স শ্চিশ্চিয়ার্ অযাকসাথসকয়শর্ (Young Women's Christian 

Association, YWCA) হসব্া প্রিার্ ক্রকব্।  

  

 পাশাপাথশ, 200 থিকোডন অযাথভথর্উকয়র এক্টি 10,000 ব্গ নেুি খাথল গুিািকক্ এল ক্যাথিকর্া 

ক্থিউথর্টি হসন্টাকর (El Camino Community Center, ECCC) রূপান্তর ক্রা  কব্। ECCC প্রিার্ 

ক্রকব্ আকিথরক্ার্স উইি থডকজথব্থলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA) 

অর্ুব্ৈী ব্যব্সা থব্ক্াকশ অথেস হেস, ওয়াক্নশপ, থশিা হপ্রাগ্রাি, সাংসৃ্কথৈক্ হপ্রাগ্রাি, থব্কর্াির্ 

এব্ং অর্যার্য হসব্া যা অি ননর্থৈক্ ও সািাশ্চজক্ উন্নয়র্কক্ সিি নর্ ক্কর।  

  

 উভয় হেকজর থর্ি নাৈা ইব্াকরা-আকিথরক্ার্ হডকভলপকিন্ট ক্কপ নাকরশর্ (Ibero-American 

Development Corporation, IADC), ইব্াকরা-আকিথরক্ার্ অযাক্শর্ থলকগর থর্ি নার্ প্রথৈষ্ঠার্।  

  

হেজ ওয়াকর্র হস্টি থব্থর্কয়াকগর িকধয রকয়কে  াউশ্চজং োইর্যান্স একজশ্চন্স (Housing Finance 

Agency, HFA) োস্টন িিনকগজ 1.2 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার, 11.5 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হেডাকরল 

ও হস্টি হলা-ইর্ক্াি  াউশ্চজং িযাক্স হিথডি (Low-Income Housing Tax Credit)  ইকু্যইটি এব্ং 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হ ািস অযান্ড ক্থিউথর্টি থরথর্উয়াল (Homes and Community Renewal, 

HCR) হিকক্ 6.2 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ভৈুনথক্। থর্উ ইয়ক্ন হস্টি অথেস ের থপপল উইি 



হডকভকলাপকিন্টাল থডকজথব্থলটিজ (New York State Office for People With Developmental 

Disabilities) 2.8 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার অি নায়র্ প্রিার্ ক্করকে এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি এর্াশ্চজন 

থরসােন অযান্ড হডকভলপকিন্ট অকিাথরটির (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA) হলা-রাইজ হরথসকডশ্চন্সয়াল থর্উ ক্র্িাক্শর্ হপ্রাগ্রাকির 

(Low-rise Residential New Construction) িাধযকি 56,400 িাথক্নর্ ডলার প্রিার্ ক্করকে। 

অথৈথরক্ত অি নায়র্ ক্করকে থসটি অে রকেস্টার (City of Rochester) এব্ং হেডাকরল হ াি হলার্ 

ব্যাঙ্ক অে থর্উ ইয়ক্ন (Federal Home Loan Bank of New York)।   

  

পুকয়কলা র্ুকয়কভা হেজ িুকক্ হেডাকরল এব্ং হস্টি হলা-ইর্ক্াি  াউশ্চজং িযাক্স হিথডি প্রিার্ 

ক্রা  কয়কে যা 9 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ইকু্যইটি তৈথর ক্রকব্ এব্ং আকরা অথৈথরক্ত 3.5 থিথলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলার ভৈুনথক্ প্রিার্ ক্রকব্ HCR। NYSERDA সিি নর্ থ কসকব্ 36,000 িাথক্নর্ ডলার প্রিার্ 

ক্রকব্।  

  

পুকয়কলা র্ুকয়ভা  ল হস্টকির অভূৈপূব্ ন 20 থব্থলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর, পাাঁে-ব্েকরর আব্াসর্ 

পথরক্ল্পর্ার অংশ যা আব্াসকর্র সুকযাগ ব্ৃশ্চদ্ধ ক্রকব্ এব্ং 100,000 এর হব্থশ সাশ্রয়ী ব্াসা এব্ং 

সিি নক্ হসব্া স  6,000 ব্াসা থর্ি নার্ ব্া রিা ক্কর গৃ  ীর্ৈার সাকি লড়াই ক্রকব্। 2011 সাল 

হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হ ািস অযান্ড ক্থিউথর্টি থরথর্উয়াল রকেস্টাকর 348 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলাকরর হব্থশ থব্থর্কয়াগ ক্করকে, যা প্রায় 3,500 সাশ্রয়ী ব্াসা তৈথর ব্া সংরির্ ক্করকে।  

  

HCR কবিের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউকাস িম্বলর্, "পুকয়কলা র্ুকয়কভা থর্ি নার্ হভকঙ্গ পড়া 

ক্াঠাকিাকক্ ব্যশ্চক্ত ও পথরব্াকরর জর্য আধুথর্ক্ অযাপািনকিকন্ট সংস্কার ও প্রথৈিাপর্ ক্কর এল 

ক্যাথিকর্াকক্ ব্িকল থিকে, এব্ং এক্ই সাকি গুরুত্বপূর্ ন ও র্ৈুর্ ক্থিউথর্টি িার্ তৈথর ক্রকে। 

যখর্ উভয় হেজ সমূ্পর্ ন  কয় যাকব্, আিরা 104টি সাশ্রয়ী ও শশ্চক্ত-ক্ায নক্র ব্াসা, যার িকধয 25টি 

িাক্কব্ সিি নক্ হসব্াস , এব্ং এক্টি র্ৈুর্ পাক্ন ও ক্থিউথর্টি হসন্টার ব্াথর্কয় হেলকব্া। এটি 

এক্টি সািথগ্রক্ প্রকেষ্টা যা এল ক্যাথিকর্াকৈ যাকির ব্াথড় ৈাকির সক্কলর উপক্ার ক্রকব্। 

ইব্াকরা-আকিথরক্ার্ অযাক্শর্ লীকগর সাকি আিাকির অংশীিাথরকত্বর ক্লযাকর্, আিরা রকেস্টাকর 

সুকযাগ সম্প্রসারর্ ক্রথে এব্ং থেঙ্গার হলক্সকক্ সম্মুখগািী রাখকৈ পারথে।"  

  

রম্বেস্টার হিয়র লাভবল ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "থর্রাপি,, িার্সম্পন্ন সাশ্রয়ী আব্াসর্ িার্ুকষর 

হিৌথলক্ অথধক্ার এব্ং সম্প্রিাকয় আিাকির এক্টি প্রধার্ অজনর্  ল যৈ হব্থশ সম্ভব্ িার্ুষকক্ 

ব্াসা প্রিার্ ক্রা। পুকয়কলা র্ুকয়কভা আিাকির র্াগথরক্কির থিথৈশীলৈার এক্টি উৎস এব্ং 

সেলৈার থভথি প্রিার্ ক্রকব্। আথি আিাকির িার্ীয় হর্ৈৃব্ৃকের সাকি থসটির অংশীিাথরত্ব এব্ং 

র্ি নার্ ন হরাকেস্টাকর সম্প্রিাকয়র হস্টক্ক াল্ডারকির থব্থর্কয়াকগর জর্য কৃ্ৈজ্ঞ।"  

  

কাউবন্ট বর্ি না ী অোডাি হজ. হিম্বলা িম্বলর্, "পুকয়কলা র্ুকয়কভার হেজ ওয়ার্ সমূ্পর্ ন  ওয়া 

আিাকির ব্াথসোকির জর্য আকরা অথৈ জরুথর সাশ্রয়ী আব্াসর্ থর্ি নাকর্র জর্য 

অর্ুকপ্ররর্ািার্ক্ারী এব্ং সম্মুখগািী এক্টি িারুর্ পিকিপ। এল ক্যাথিকর্া এলাক্ার ব্াথসোকির 

জর্য এটি িারুর্ এক্টি সংকযাজর্। পুকয়কলা র্ুকয়কভাকক্ সম্ভব্ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টকি 

আিাকির অংশীিারকির ধর্যব্াি, এব্ং সমূ্পর্ ন প্রক্ল্পটি হিখার জর্য আথি উিগ্রীব্।"  

  



হস্টি বসম্বর্ির হজম্বরবি কুবর্ িম্বলর্, "যখর্ ডাউর্িাউর্ পুর্রুজ্জীব্কর্র ক্াজ েলকে, ৈখর্ 

সাশ্রয়ী ও স জলভয আব্াসর্কক্ সিীক্রকর্র এক্টি অংশ ক্রা অৈযন্ত গুরুত্বপূর্ ন। ইব্াকরা-

আকিথরক্ার্ অযাক্শর্ লীগ এব্ং হেডাকরল, হস্টি ও িার্ীয় পয নাকয়র তব্থেত্রিয় অি নায়র্ 

অংশীিার, যারা এক্কত্র একস আিাকির এল ক্যাথিকর্া এলাক্া ও আকশপাকশর সম্প্রিাকয়র 

সুথব্ধার জর্য পুকয়কলা র্ুকয়কভার থর্ি নার্ সম্ভব্ ক্করকের্, আথি ৈাকির সাকি ক্াজ ক্রকৈ হপকর 

কৃ্ৈজ্ঞ। শশ্চক্ত ক্ায নক্র থর্ি নাকর্র প্রিি হেজ সমূ্পর্ ন  ওয়া এই সম্প্রিাকয়র জর্য এক্টি িারুর্ 

থব্ক্াশ। আথি প্রক্ল্পটিকক্ এর হশষ হেজ সমূ্পর্ ন ক্রকৈ হিখকৈ এব্ং আিাকির প্রথৈকব্শীকির 

উপর এর িায়ী ইথৈব্ােক্ প্রভাব্ হিখার জর্য উিগ্রীব্।"  

  

হস্টম্বির অোম্বসেবলম্বিোর হডিন্ড বিকস িম্বলর্, "আিাকির সম্প্রিাকয়র সিসযকির 

জীব্র্যাত্রা উন্নৈ ক্রকৈ এক্টি পথরষ্কার থব্থর্কয়াগ হিখকৈ হপকর আথি কৃ্ৈজ্ঞ। সাশ্রয়ী আব্াসর্ 

প্রিার্ োড়া আিরা আিাকির সম্প্রিাকয়র অথধক্ার ব্শ্চিৈ সিসযকির উন্নয়র্ শুরু ক্রকৈ 

পারকব্া র্া। থর্রাপি, পথরেন্ন এব্ং সাশ্রয়ী আব্াসর্ এক্টি হিৌথলক্ োথ িা যা হিকক্ আিাকির 

সম্প্রিাকয়র অকর্ক্ হব্থশ সিসযকক্ ব্শ্চিৈ ক্রা  কে। প্রজশ্চিক্ সম্পি গঠর্ ও িাথরকযযর েি 

িুক্ত  কৈ এক্টি িয নািাপূর্ ন ব্াসা আব্শযক্। আথি ইব্াকরা-আকিথরক্ার্ হডকভলপকিন্টাল 

ক্কপ নাকরশর্কক্ আিাকির এলাক্া এব্ং আিাকির পথরব্াকরর ক্লযাকর্ ৈাকির অঙ্গীক্াকরর জর্য 

ধর্যব্াি জার্াকৈ োই। আশা ক্রকব্া হয পুকয়কলা র্ুকয়কভা আিাকির সম্প্রিাকয়র সব্ নাথধক্ িুব্ নল 

ব্াথসোকির জর্য ক্ায নক্র থরকসাস ন এব্ং থর্ভনরকযাগয ব্াসা প্রিার্ ক্রকৈ িাক্কব্।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি অবেস ের বপপল উইি হডম্বভলপম্বিন্টাল বডম্বজবিবলটিম্বজর বর্ি না ী 

হডপুটি কবিের্ার হরাজার বিয়াম্বডনর্ িম্বলর্, "পুকয়কলা র্ুকয়কভার িকৈা প্রক্ল্প সথন্নকব্থশৈ 

জীব্কর্র জর্য সুকযাগ প্রিার্ ক্কর এব্ং হডকভলপকিন্টাল থডকজথব্থলটিস  িার্ুষকক্ সম্প্রিাকয়র 

অংশগ্র র্ক্ারী সিসয থ কসকব্ ব্সব্াস ক্রার িিৈা প্রিার্ ক্কর। এই 19 ইউথর্ি, যা OPWDD 

এর সিথি নৈ জর্কগাষ্ঠীর জর্য থর্ধ নাথরৈ, ঐ লিয পূরকর্ ব্হুিরূ এথগকয় যাকব্ পাশাপাথশ 

ব্াথসোকির ৈাকির প্রকয়াজর্ীয় হসব্া পাওয়া থর্শ্চিৈ ক্রকব্।"   

  

NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কি নকিনা হডাবরর্ এি. োবরস 

িম্বলর্, "পুকয়কলা র্ুকয়কভা হডকভলপকিকন্টর অগ্রগথৈর সাকি, রকেস্টাকরর থক্েু সব্কেকয় অরথিৈ 

ব্াথসো এখর্ উচ্চ শশ্চক্ত িিৈা সাশ্রয়ী প্রযুশ্চক্ত এব্ং অর্যার্য থসকস্টি যা আরাি-আকয়শ 

ব্াড়াকর্ার পাশাপাথশ শশ্চক্ত খরকের থব্ল ক্িায় এির্ আব্াসকর্র সুকযাগ পাকব্। প্রক্ল্পটি প্রিার্ 

ক্কর হয এক্টি সম্প্রিাকয়র পুর্রুজ্জীব্কর্র জর্য স্বল্পব্যব্হৃৈ লি এব্ং জরাজীর্ ন ভব্র্কক্ থর্ম্ন-

ক্াব্ নর্ ভথব্ষযকৈ থর্কয় আসা যায়, যা িথৈক্ারক্ থর্িঃসরর্ ক্িাকর্ার এব্ং পথরেন্ন শশ্চক্ত 

থব্থর্কয়াগ সুথব্ধা সক্ল থর্উ ইয়ক্নব্াসীকক্ হপৌৌঁকে হিওয়ার হস্টকির লিযকক্ সিি নর্ ক্কর।"  

  

অবেস অে হিম্বম্পারাবর অোন্ড বডজোবিবলটি অোবসম্বস্টন্স (Office of Temporary and 

Disability Assistance, OTDA) এর ইক্সিবকউটিভ হডপুটি কবিের্ার িারিারা বস. গুইর্ 

িম্বলর্, "স ায়ক্ আব্াসর্ পথরব্ার এব্ং ব্যশ্চক্তব্গ নকক্ ঐসব্ সিসযার সিাধাকর্ ক্াজ ক্রার 

সুকযাগ হিয় যার েলশ্রুথৈকৈ ৈারা গৃ  ীর্  কয় পকড়র্। এই প্রক্ল্পটি সম্প্রিাকয়র জর্য 

রূপান্তরিূলক্  কব্, যা পুকয়কলা র্ুকয়কভা হডকভলপকিকন্টর ব্াথসোকির জর্য থর্রাপি, সাশ্রয়ী 

আব্াসর্ এব্ং হসব্া প্রিার্ ক্রকব্।"  



  

IADC এর বর্ি না ী ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট ইউক্সজবর্ও িাবল নর্ িম্বলর্, "পুকয়কলা র্ুকয়কভা উিরপূব্ ন 

রকেস্টাকরর এল ক্াথিকর্া এলাক্ার রূপান্তকরর জর্য োথব্ক্াটঠ। এটি এক্ অর্র্য সুকযাকগর 

ব্যব্ ার ক্কর যা হক্ব্ল থর্রাপি এব্ং সাশ্রয়ী আব্াসর্ই প্রিার্ ক্রকব্ র্া, ব্রং, হযক ৈু এটি প্রধার্ 

ব্যব্সা ক্থরকডার, থির্ির্ অযাথভথর্উ, এব্ং ইন্টারর্যাশর্াল প্লাজার ক্াকে অব্থিৈ, এটি আরও 

পথরব্ারকক্ এলাক্ায় আকৃ্ষ্ট ক্কর ব্যব্সাথয়ক্ উন্নয়কর্র জর্য অর্ু িক্ থ সাকব্ ক্াজ ক্রকব্। 

প্রক্কল্পর িকধয রকয়কে ও' ব্রায়ার্ থিকি অব্থিৈ পুকয়কলা র্ুকয়কভা ক্থিউথর্টি পাক্ন যা এর 

সুকযাগসুথব্ধার িাধযকি ব্াথসোকির জীব্র্যাত্রার িার্ উন্নৈ ক্রকব্।"   

  

বেঙ্গার হলকস েম্বরায়াডনম্বক ত্বরাবিি করা   

আজকক্র হ াষর্াটি "থেঙ্গার হলক্স েরওয়াডন" এর পথরপূরক্, যা শশ্চক্তশালী অি ননর্থৈক্ প্রব্ৃশ্চদ্ধ 

এব্ং সম্প্রিাকয়র উন্নয়কর্র জর্য এই অিকলর ব্যাপক্ ব্্লুথপ্রন্ট। আিথলক্ভাকব্ পথরক্থল্পৈ 

পথরক্ল্পর্াটি হোকিাথর্ক্স, কৃ্থষ এব্ং খািয উৎপাির্, এব্ং উন্নৈ উৈ্পাির্ স  িূল থশল্পগুথলকৈ 

থব্থর্কয়াকগর উপর িৃটষ্ট থর্ব্দ্ধ ক্কর। এখর্, অিলটি আপকস্টি পুর্জনাগরর্ উকিযাকগর িাধযকি 

500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর রাষ্ট্রীয় থব্থর্কয়াকগর সাকি থেঙ্গার হলক্স েরওয়াডনকক্ ত্বরাথিৈ 

ক্রকে। হস্টকির 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর থব্থর্কয়াগ হব্সরক্াথর ব্যব্সগুথলকক্ 2.5 থব্থলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলাকররও হব্থশ থব্থর্কয়াগ ক্রকৈ অর্ুপ্রাথর্ৈ ক্রকব্ - এব্ং জিা হিওয়া অিকলর 

পথরক্ল্পর্াটি 8,200-টি অব্থধ র্ৈুর্ োক্থর প্রিার্ ক্রার আশা রাকখ। আরও ৈিয এখাকর্ রকয়কে।  
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