
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সাশ্রয়ী আিাসর্ অি নায়ম্বর্র জর্ে প্রায় 1 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার হ াষণা 

করম্বলর্  

  

অি নায়র্ পুম্বরা বর্উ ইয়কন হেম্বে 3,242টে হেকসই, সাশ্রয়ী, সমি নক আিাসর্ সৃটি িা 

সংরক্ষণ করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হেটজকুে 3,242টট হটক্সই, সাশ্রয়ী, সমি নক্ আবাসর্ সটৃি বা 

সংরক্ষণ ক্রকে 991 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার বন্ড এবং ভেত নথক্ হ াষণা ক্রকলর্। থর্ম নাণ ক্াজ 

আকরা অথেথরক্ত 379 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হবসরক্াথর অি নায়র্ বযব ার ক্কর হমাট প্রায় 1.4 

থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ সটৃি ক্রকব যা দ্বারা স্থার্ীয় অি ননর্থেক্ থবক্াশ প্রকেিা অগ্রসর 

ক্রা  কব, গ ৃ ীর্ো হ্রাস ক্রা  কব, এবং বযক্তক্ত ও পথরবাকরর জর্য থর্রাপদ, সুরথক্ষে এবং 

স্বাস্থযক্র আবাসর্ সুকযাগ বকৃ্তি ক্রকে থর্উ ইয়কক্নর হয প্রথেশ্রুথে ো অগ্রসর ক্রকব।  

  

"ম ামারী পুকরা থর্উ ইয়কক্ন সাশ্রয়ী ও সমি নক্ আবাসকর্র প্রকয়াজর্ বথধ নে ক্করকে এবং সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর মািার উপর োদ থর্ক্তিে ক্রকে প্রকয়াজর্ীয় পদকক্ষপ গ্র ণ ক্রা আমাকদর 

জর্য অেযাবশযক্ীয়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই অি ন জর্য উচ্চমাকর্র আবাসর্ তেথরর 

মাধযকম এই সমসযার মূল সমাধার্ ক্কর যা মার্ুষকক্ থর্রাপদ রাকে, আমাকদর সম্প্রদায়সমূক  

র্েতর্ বযবসা ও োক্থর আকর্, এবং অেযাবশযক্ীয় পথরকষবা পাওয়ার সুকযাগ বকৃ্তি ক্কর যা 

মার্ুষকক্ আকরা সকতাষজর্ক্ জীবর্যাপকর্র এক্টট সুকযাগ হদয়।"  

  

আজকক্র হ াষণা আকরা সাশ্রয়ী, র্যাযয, ও থস্থথেশীল আবাসর্ তেথরর জর্য গভর্ নকরর 

সুদরূপ্রসারী পথরক্ল্পর্ার অংশ। এর মকধয রকয়কে 25 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর এক্টট র্েতর্ 

পাাঁে-বের হময়াথদ আবাসর্ পথরক্ল্পর্ার প্রস্তাবর্া, হযটট পুকরা থর্উ ইয়কক্নর শহুকর ও গ্রামীণ 

এলাক্ায় আকরা 100,000 সাশ্রয়ী আবাসর্ সটৃি ও সংরক্ষণ ক্রকব, যার মকধয 10,000টট  কব 

সমি নক্ হসবাস , র্েতর্ বাথে থর্ম নাণ বকৃ্তি ক্রকব এবং আবাসর্ বাজাকর অর্যাযযো সমাধার্ 

ক্রকব।  

  

এই অি নায়র্ সম্ভব  কয়কে থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ামস অযান্ড ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াকলর (New York 

State Homes and Community Renewal, HCR) ফল 2021 (Fall 2021) বন্ড ইসুযর মাধযকম, যা 

ক্রকযাগয এবং ক্র বযেীে 785 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার আবাসর্ বন্ড প্রদার্ ক্কর এবং সাশ্রয়ী 

আবাসর্ থর্ম নাণ ও সংরক্ষকণর জর্য তেথর ক্রা থবথভন্ন ক্ম নসূথের মাধযকম 206 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার ভেত নথক্ অি নায়র্।  



  

অি ন হযোকর্ প্রদার্ ক্রা  কব:  

  

থর্উ ইয়ক্ন থসটট  

  

ইে থর্উ ইয়কক্ন 27 এক্র ব্রুক্থলর্ হডকভলপকমন্ট হসন্টাকরর েয় পয নাকয়র পুর্থর্ নম নাকণর 1a 

পয নাকয়র জর্য 262 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। 1a পয নায় 450টট সাশ্রয়ী অযাপাটনকমন্ট তেথর ক্রকব 

যার মকধয 132টটকে সমি নক্ হসবা িাক্কব। হেকটর 1.4 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অথে-জরুথর 

ব্রুক্থলর্ উকদযাকগর অংশ থ কসকব, থর্ম নাণক্াজটট র্ক্শা ক্রা হক্ন্দ্রীয় ব্রুক্থলকর্র এলাক্াসমূক  

 কয়কে স্বাস্থযকসবা, আবাসর্ এবং পথরকষবার হক্ষকে দী নথদকর্র অসঙ্গথের সমাধার্ ক্রার 

জর্য।15-েলা ভবর্টটকে এক্টট 15,000 স্কয়ার-ফুট হমথডকক্ল থিথর্ক্ এবং থর্ে েলায় প্রায় 

8,000 স্কয়ার ফুট েুেরা থবক্রয় স্থার্ িাক্কব। সম্পূণ ন তবদুযথেক্ র্ক্শাটটকে বহু হটক্সই তবথশিয 

িাক্কব, হযমর্ ক্তজওিাম নাল থ টটং এবং োকদর উপকরর হসৌর পযাকর্ল, এবং সক্ল বাথসন্দাকক্ 

থবর্ামূকলয ওয়াইফাই প্রদার্ ক্রা  কব। থর্ম নাণ দকল রকয়কে L+M পাটনর্াস ন এবং সাথভনকসস ফর দয 

আন্ডারসাভনড।  

  

েযাকটর্ আইলযাকন্ডর 475 হব থিকটর জর্য 101 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। 12-েলা ভবর্টটকে 

িাক্কব 270টট অযাপাটনকমন্ট, যার মকধয 138টট বাসা গ ৃ ীর্ বা আবাসর্ অথর্রাপত্তায় িাক্া 

বয়স্ককদর জর্য সংরথক্ষে িাক্কব, যারা হসলফ হ ল্প ফর ইক্তন্ডকপকন্ডন্ট থলথভং প্রদত্ত সমি নক্ 

হসবা লাকভর সুকযাগ পাকব। েযাকটর্ আইলযাকন্ডর ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশকয়টটভ 

হক্ৌশল এলাক্ায় অবথস্থে ভবর্টটর থর্ে েলায় এোোও 10,000 স্কয়ার ফুট েুেরা থবক্রকয়র স্থার্ 

িাক্কব। থর্ম নাো  কলা BFC পাটনর্াস ন।  

  

কু্ইকের ফার রক্াওকয়কে এজকময়ার ক্মে A1 এর জর্য 60 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। 17-েলা 

ভবর্টটকে 194টট অযাপাটনকমন্ট িাক্কব যার মকধয বুক্তিগে বা থবক্াশগে অক্ষমোস  মার্ুকষর 

জর্য 29টট সমি নক্ বাসা এবং গ ৃ ীর্ প্রাপ্তবয়স্ককদর জর্য 30টট সমি নক্ বাসা িাক্কব। 

থর্ম নাণক্াকজ এোোও থর্ে েলায় 23,000 স্কয়ার ফুট েুেরা থবক্রকয়র স্থার্ িাক্কব যা এক্টট মুথদ 

হদাক্ার্ এবং অর্যার্য বযবসা বযব ার ক্রকব। এজকময়ার ক্মে  কলা এক্টট 11-পয নাকয়র থমশ্র-

বযব াকরর সম্প্রদায় হযোকর্ সব নকমাট 2,000-র হবথশ সাশ্রয়ী বাসা, থেথক্ৎসা সুথবধা এবং 

বাথণক্তজযক্ স্থার্ িাক্কব। এজকময়ার ক্মকের থর্ম নাো  কলা দয আক্নার হক্াম্পাথর্জ।  

  

পক্তিম থর্উ ইয়ক্ন  

  

বাকফকলাকে থপলথগ্রম থভকলজ থসথর্য়করর জর্য 27 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। থবদযমার্ থপলথগ্রম 

থভকলজ থসথর্য়র থর্ম নাণ হভকঙ্গ হফলা  কব এবং এক্টট এক্ক্ োরেলা ভবর্ থদকয় প্রথেস্থাথপে 

 কব হযোকর্ 55 বা োর হবথশ বয়কসর মার্ুকষর জর্য 105টট অযাপাটনকমন্ট িাক্কব। ঊর্পঞ্চাশটট 

অযাপাটনকমন্ট সংরথক্ষে িাক্কব স্বাধীর্ভাকব বা াঁেকে সমি নক্ হসবা প্রকয়াজর্ এমর্ বয়স্ক মার্ুকষর 

জর্য। এোোও থর্ম নাণক্াকজ িাক্কব  া াঁটার পি, বসার স্থার্ এবং বাগার্স  20,000 স্কয়ার ফুট 

সবুজ স্থার্। থর্ম নাো  কলা স্টতয়াটন আকলক্সান্ডার অযান্ড অযাকসাথসকয়টস ইর্ক্কপ নাকরশর্।  

  



বাকফকলাকে থপলথগ্রম থভকলজ ফযাথমথলর জর্য 38 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। থপলথগ্রম থভকলজ 

থসথর্য়র সংলগ্ন থর্ম নাকণর এই অংশটট এক্টট এক্ক্ পাাঁেেলা ভবকর্ 132টট সাশ্রয়ী অযাপাটনকমন্ট 

প্রদার্ ক্রকব। থর্কের েলায় এক্টট ক্থমউথর্টট ফযাথসথলটট স্থার্ এবং বাথণক্তজযক্ স্থার্ িাক্কব। 

থপলথগ্রম থভকলজ ফযাথমথল এবং থসথর্য়র উভকয় বাকফকলা র্ায়াগ্রা হমথডকক্ল ক্যাম্পাস সংলগ্ন। 

থর্ম নাো  কলা স্টতয়াটন আকলক্সান্ডার অযান্ড অযাকসাথসকয়টস ইর্ক্কপ নাকরশর্।  

  

বাকফকলাকে মযাক্ক্াথল ন গাকডনে অযাপাটনকমকন্টকসর জর্য 38 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রক্ল্পটট 

21টট থবদযমার্ টাউর্ক াম ভবর্কক্ পুর্ব নাথসে ক্রকব এবং হমাট 149টট সাশ্রয়ী বাসার জর্য 

োরটট অথেথরক্ত ভবর্ থর্ম নাণ ক্রকব। থবদযমার্ অযাপাটনকমন্টগুথলকক্ আকরা শক্তক্তদক্ষ থ কসকব 

 ালর্াগাদ ক্রা  কব, উন্নে ইেুকলশর্, র্েতর্ জার্ালা এবং প্রথেস্থাথপে বয়লার ও গরম পাথর্র 

থ টার িাক্কব। সাইকটর ক্াজ বাকফকলা র্ায়াগ্রা হমথডকক্ল ক্যাম্পাকসর ক্াকের ক্রমবধ নমার্ 

ডাউর্টাউর্ এলাক্ায় অবথস্থে 15-এক্করর সম্পথত্তর হসৌন্দয নবধ নর্ ক্রকব।থর্ম নাো  কলা BFC 

পাটনর্াস ন এবং হসইন্ট জর্স বযাথিে োেন।  

  

ইথর ক্াউথন্টর অযাম ােন টাউকর্র োরটট বহু পথরবাকরর সম্পথত্ত পুর্ব নাসর্ ও সংরক্ষকণর জর্য 

96 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। প্রক্ল্পগুথলকে রকয়কে 304টট অযাপাটনকমন্টস  থপ্রেটর্ হক্াটন, 216টট 

অযাপাটনকমন্টস  থিউোর থমউজ, 180টট অযাপাটনকমন্টস  পাক্নকসড  াউকজস এবং 316টট 

অযাপাটনকমন্টস  অক্সকফাডন থভকলজ টাউর্ক ামস। োরটট সম্পথত্তর থর্ম নাো  কলা দয থরকলকটড 

হক্াম্পাথর্জ এবং এমকজ থপটারসর্ থরকয়ল একেট ক্কপ নাকরশর্।  

  

মধয- াডসর্  

  

ইকয়াঙ্কাস ন  াডসর্ থ কলর জর্য 43 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। প্রক্ল্পটটকে িাক্কব এক্টট জরাজীণ ন 

ভবর্ হভকঙ্গ হফকল হসটটকক্ এক্টট র্েতর্ েয়েলা ভবর্ থদকয় প্রথেস্থাথপে ক্রা, হযোকর্ 113টট 

সাশ্রয়ী অযাপাটনকমন্ট িাক্কব। স ায়ক্ হসবার প্রকয়াজর্ আকে এমর্ গ ৃ ীর্ গ ৃস্থাথলর জর্য 

পাঁয়োথিশটট অযাপাটনকমন্ট সংরথক্ষে িাক্কব। োকদর উপকর হসৌর পযাকর্লস  সম্পূণ ন তবদুযথেক্ 

ভবর্টট থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্াক্তজন থরসােন অযান্ড হডকভলপকমন্ট অকিাথরটটর থবক্তডং অফ 

এক্তক্সকলে ক্ম নসূথে হিকক্ ে থবল হপকয়কে। থর্ম নাো ও হসবাদার্ক্ারী  কলা ওকয়ে যাব 

ইর্ক্কপ নাকরশর্।  

  

অকরঞ্জ ক্াউথন্টর থমডলটাউকর্ টল ওক্স অযাপাটনকমন্টকসর জর্য 14 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। 

প্রক্ল্পটট 16টট ভবকর্ 150টট অযাপাটনকমন্ট পুর্ব নাথসে ক্রকব। 1973 সাকল মূলে এক্টট থমকশল-

লামা থ কসকব থর্থম নে  ওয়ায়, সম্ভাবয মকধয রকয়কে সক্ল অযাপাটনকমন্ট সংস্কার ক্রা, র্েতর্ োদ, 

হসৌর পযাকর্ল স্থাপর্ ক্রা, এবং বাথ যক্ উন্নয়র্। থর্ম নাো  কলা দয থরকলকটড হক্াম্পাথর্জ।  

  

ওকয়েকেোর ক্াউথন্টর থর্উ হরাকশকল 500 হমইর্ থিকটর জর্য ক্রকযাগয বা ক্র বযেীে 200 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। থমশ্র-উপাজনকর্র থর্ম নাণক্াজটট 477টট র্েতর্ অযাপাটনকমন্ট থর্ম নাণ 

ক্রকব, হযোকর্ 119টট ইউথর্ট এলাক্ার মধযম উপাজনকর্র 60 শোংশ আয়স  মার্ুকষর 

সামকি নযর মকধয  কব। থর্ম নাো  কলা BRP হডকভলপকমন্ট ক্কপ নাকরশর্।  

  



ক্যাথপটাল থডথিক্ট  

  

হস্ককর্ক্কটথডকে ইকয়টস থভকলজ হফজ II এর জর্য 25 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। এটট 1948 সাকল 

থর্থম নে ইকয়টস থভকলজ সরক্াথর আবাসর্ ক্মকেক্স পুর্থর্ নম নাকণর থদ্বেীয় ও সব নকশষ পয নায়। 

থদ্বেীয় পয নাকয় রকয়কে েয়টট অথেপ্রােীর্ ভবর্কক্ 37টট র্েতর্ দুইেলা ভবর্ থদকয় প্রথেস্থাপর্ 

ক্রা হযোকর্ িাক্কব  া াঁটার আকরা উপকযাগী ও আকরা আক্ষ নণীয় ক্যাম্পাকস 68টট 

অযাপাটনকমন্ট। থর্ম নাণ দকল রকয়কে হপর্করাজ হ াক্তডংস এলএলথস, ডতভাকর্ ন + ব্রুক্স এলএলথস, 

এবং হস্ককর্ক্কটথড থমউথর্থসপযাল আবাসর্ ক্েৃনপক্ষ।  

  

হমা ক্ ভযাথল  

  

 ারক্াইমার ক্াউথন্টর  ারক্াইমার গ্রাকমর হোর্ থরকজর জর্য 41 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। 

প্রক্ল্পটট গ্রাকমর ডাউর্টাউর্ এলাক্ায় পাাঁেটট পিৃক্ অবস্থাকর্ 153টট সরক্াথর আবাসর্ 

অযাপাটনকমন্ট পুর্রায় তেথর ক্রকব। থের্টট থবদযমার্ প্রক্কল্প সংস্কার ক্রা  কব, এক্টট স্থাপর্া 

হভকঙ্গ হফলা  কব, এবং 24টট অযাপাটনকমন্টস  এক্টট র্েতর্ ভবর্ থর্ম নাণ ক্রা  কব । থর্ম নাো 

 কলা  ারমাইক্ার অযাকফাকডনবল  াউক্তজং ইর্ক্কপ নাকরকটড,  ারমাইক্ার  াউক্তজং অকিাথরটটর 

অলাভজর্ক্ অঙ্গসংগঠর্।  

  

থফঙ্গার হলক্স  

  

মর্করা ও অথল নে ক্াউথন্টর থলথভংকোকর্ আটটট পিৃক্ থর্ম নাণ সংস্কার ও সংরক্ষকণ 30 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার। মর্করা ও অথল নে ক্াউথন্টর থলথভংকোকর্ আটটট পিৃক্ থর্ম নাণ সংস্কার ও 

সংরক্ষকণ 30 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। োথ দার উপর থভথত্ত ক্কর পুর্ব নাসর্ ক্াজ থভন্ন  কব।  

  

র্ি ন ক্াথি  

  

হসইন্ট লকরে ক্াউথন্টর গভার্ নাকর উডক্তক্রক্ অযাপাটনকমন্ট এবং লুইস ক্াউথন্টর হলাথভকল 

হবটমযার্ অযাপাটনকমকন্টর জর্য 16 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। প্রথেকবশী ক্াউথন্টগুথলর দুইটট 

থবদযমার্ থর্ম নাকণর পুর্ব নাসর্ ক্রা  কব। 1869 সাকল মূলে হ াকটল থ কসকব থর্থম নে হবটমযার্ 

অযাপাটনকমন্টসকক্ 1991 সাকল সাশ্রয়ী আবাসকর্ রূপাতর ক্রা  কয়কে এবং এটটকে 24টট 

অযাপাটনকমন্ট এবং োরটট সামকর্ হদাক্ার্স  বাথণক্তজযক্ স্থার্ রকয়কে। হসক্শর্ 801 থমথলটাথর 

আবাসর্ থ কসকব থর্থম নে উডক্তক্রক্ অযাপাটনকমকন্ট 30টট ভবকর্ 96টট অযাপাটনকমন্ট রকয়কে। 

থর্ম নাো  কলা বডউইর্ থরকয়ল একেট হডকভলপকমন্ট ক্কপ নাকরশর্।  

  

হ ামস অোন্ড কবমউবর্টে বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাস িম্বলর্, "থর্উ 

ইয়ক্নজকুে সাশ্রয়ী আবাসকর্র সুকযাগ সটৃি ও সংরক্ষকণ গভর্ নর হ াক্কলর থমশকর্র 

সম্মুেসাথরকে িাক্কে হপকর HCR গথব নে। এই 991 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগটট বধ নর্শীল 

ডাউর্টাউকর্ র্েতর্ বাথে থর্ম নাণক্াকজর অি নায়র্ ক্রকব হযোকর্ ট্রার্ক্তজট ও পথরকষবার সুকযাগ 

িাক্কব এবং এটট পাবথলক্  াউক্তজংকয়র মকো থবদযমার্ থর্ম নাকণর উন্নয়র্ সাধর্ ক্রকব। েযাকটর্ 

আইলযান্ড হিকক্ হসইন্ট লকরে ক্াউথন্ট পয নত এই 14টট প্রক্ল্প এক্কে অি নর্ীথেকে 1 থবথলয়র্ 



মাথক্নর্ ডলার প্রকবশ ক্রাকব যা শ র, শ রেলী এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়গুথলর  াজার  াজার 

বযক্তক্ত ও পথরবারকক্ লাভবার্ ক্রকব এবং এক্ই সমকয় আমাকদর হেকটর জর্য সবজুের, আকরা 

স্বাস্থযক্র এবং আকরা র্যাযয ভথবষযৎ তেথরর হক্ষকে আমাকদর প্রথেশ্রুথে প্রদশ নর্ ক্কর।"  

  

বসম্বর্ে  াউজজং কবমটের প্রধার্, হেে বসম্বর্ের ব্রায়ার্ কাভার্া  িম্বলর্, "আথম অথে 

গুরুত্বপূণ ন এই ে থবল প্রদাকর্র জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং ক্থমশর্ার রুিঅযার্ 

থভস্নাউস্কাকসর প্রশংসা ক্রথে, হযটট পুকরা হেকট সাশ্রয়ী ও হটক্সই আবাসর্ সটৃি ও সংরক্ষকণর 

বযাপাকর সা াযয ক্রকব। যথদও হেকটর সাশ্রয়ী আবাসর্ সংেযা বকৃ্তি ক্রকে আকরা অকর্ক্ ক্াজ 

ক্রা প্রকয়াজর্, েবুও এই থবথর্কয়াগ এলাক্া পুর্রুজ্জীথবে ক্রকে এবং স্থার্ীয় সম্প্রদাকয়র 

অি নর্ীথে হজারদার ক্রকে অকর্ক্ সা াযয ক্রকব। এটটও উকিে ক্রা উথেে হয এর মকধয 

অকর্ক্ প্রক্ল্প হেকটর সবুজ ভবর্ আদশ ন এবং পথরকবশগেভাকব হটক্সই  ওয়ার লক্ষয 

অর্ুযায়ী থর্থম নে  কে।"  

  

অোম্বসেবল আিাসর্ কবমটের প্রধার্ অোম্বসেবল সদসে বেম্বভর্ বসমম্বব্রাউইজ িম্বলর্, 

"এই 14টট HCR বন্ড দ্বারা অি নাথয়ে প্রক্ল্প পুকরা হেকট গ ৃ ীর্োর ঝুাঁ থক্কে িাক্া  াজার  াজার 

বযক্তক্ত ও পথরবারকক্ এবং এক্ই সাকি বয়স্ক ও অক্ষমোস  মার্ুষকক্ থর্রাপদ, সাশ্রয়ী এবং 

সমি নক্ আবাসর্ প্রদার্ ক্রকব, যারা অর্সাইট সমি নক্ হসবা এবং সংস্থার্ দ্বারা লাভবার্  কব। 

সাশ্রয়ী আবাসর্ সটৃি ও সংরক্ষণ ক্রকে আমাকদর ক্াজ অবযা ে আকে, থক্ন্তু আমাকদর থর্থম নে 

প্রথেটট ইউথর্কটর অি ন  কলা আমাকদর সম্প্রদাকয়র আকরা এক্জর্ অথে গুরুত্বপূণ ন সদকসযর 

জর্য থস্থথেশীলো ও আশা। আথম আমাকদর বাথসন্দাকদর জর্য থর্রাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসর্ 

সুকযাগ বকৃ্তি ক্রকে োর অঙ্গীক্াকরর জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংসা ক্রথে।"  
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