
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল এিং হেয়র অোডােস পুর্বর্ নে নাণ, হপর্ হেেম্বর্র সম্ভািে সম্প্রসারণ এিং 

আম্বেপাম্বের এলাকার পুর্র্নাগরম্বণ স ায়তার র্র্ে আবি নক হেেওয়াম্বকনর বিষম্বয় চুক্তি 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

চুক্তি স্থার্ীয় সম্পবি কম্বরর রার্ম্বের হকার্ ক্ষবত র্া করার বিষয়টি বর্ক্তিত কম্বর, 

গভম্বর্ নন্স সিা প্রবতষ্ঠার প্রবতশ্রুবত হেয়  

  

গুরুত্বপূণ ন হেেওয়াকন বর্উ ইয়ম্বকনর হ াগে হপর্ হেের্ ততবরর র্র্ে প্রর্ম্বে একিাম্বরর 

সুম্ব াগ প্রোর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং হেয়র এথরক্ অ্যাডােস আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটটর 

েধ্যয এক্টট আথি নক্ হেেওয়াধ্ক্নর থবষধ্য় এক্টট চুক্তি হ াষণা ক্ধ্রধ্ের্ যা হের্ হেশধ্র্র 

েুর্থর্ নে নাণ এবং সম্ভাবয সম্প্রসারণ এবং আধ্শোধ্শর অ্ঞ্চধ্লর েুর্জনাগরধ্ণর জর্য অ্ি নায়ধ্র্ 

স ায়তা ক্রধ্ব৷ ক্াঠাধ্োটট থর্ক্তিত ক্ধ্র হয শ র সম্পথি ক্ধ্রর রাজধ্ের এক্টট বতনোর্ এবং 

সােঞ্জসযেূণ ন স্তর বজায় রাধ্ে, যের্ হেশধ্র্র জর্য ত থবল, প্রাণবন্ত উনু্মি স্থার্ এবং সব নজর্ীর্ 

এলাক্ার উন্নথতর জর্য অ্ি নায়র্ আংথশক্ভাধ্ব হবসরক্াথর উন্নয়র্ হিধ্ক্ আধ্স। এই চুক্তিটট থর্উ 

ইয়ক্নবাসীধ্ের উের ক্র বা েথরব র্ যাত্রীধ্ের জর্য ভাডা র্া বাথডধ্য় হের্ হেশর্ েুর্থর্ নে নাধ্ণর 

জর্য রাধ্জযর চলোর্ প্রথতশ্রুথতও থর্ক্তিত ক্ধ্র৷   

   

চুক্তির অ্ংশ থ সাধ্ব, শ র এবং রাজয জর্সাযারধ্ণর জর্য উন্নথতর তোরথক্ ক্রধ্ত এবং বযােক্ 

এবং সেথিত েথরক্ল্পর্া ও বাস্তবায়র্ থর্ক্তিত ক্রার জর্য এক্টট ভাগ ক্রা শ র-রাজয শাসর্ 

সিা প্রথতষ্ঠা ক্রধ্ত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ।   

   

"বতনোর্ হের্ হেশর্টট কু্ৎথসত, অ্েক্ষ এবং হর্থভধ্গট ক্রা অ্সম্ভব, এবং থর্উ ইয়ধ্ক্নর 

যাত্রীধ্ের এর হিধ্ক্ আধ্রা ভাধ্লা থক্েু প্রােয," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "এই চুক্তিটট 

আোধ্ের এক্টট সুন্দর, আযুথর্ক্ হেশধ্র্র এক্ যাে ক্াোক্াথে থর্ধ্য় আধ্স, হযোধ্র্ প্রাণবন্ত 

হোলা জায়গা, প্রাণবন্ত রাস্তার েৃশয, এবং স্থার্ীয় েথরব ধ্র্র আধ্রা ভাধ্লা, আধ্রা থর্রবক্তিন্ন 

সংধ্যাগ উেথস্থত যা থর্উ ইয়ধ্ক্নর উেযুি। হেয়র অ্যাডােস এবং অ্র্যার্য স্থার্ীয় এবং 

সম্প্রোধ্য়র হর্তাধ্ের সাধ্ি আোধ্ের অ্ংশীোথরত্বধ্ক্ যর্যবাে, আেরা থর্উ ইয়ক্নবাসীধ্ের জর্য 

সম্ভাবয সধ্ব নািে চুক্তি োওয়ার সাধ্ি সাধ্ি হের্ এবং আধ্শোধ্শর এলাক্াধ্ক্ েুর্রুজ্জীথবত 

ক্রার জর্য আোধ্ের প্রথতশ্রুথতর প্রথত অ্ঙ্গীক্ারবদ্ধ আথে।"   



   

"হের্ হেশর্  ল হেধ্শর অ্র্যতে প্রযার্ েথরব র্  াব, যা প্রথত বের লক্ষ লক্ষ যাত্রীধ্ক্ 

েথরধ্ষবা প্রোর্ ক্ধ্র, এবং তবুও এটট 21 শতধ্ক্র সাধ্ি তাল থেথলধ্য় চলধ্ত োধ্রথর্," 

হলফম্বির্োন্ট গভর্ নর হডলগাম্বডা িম্বলম্বের্। "আজ এবং আগােীক্াধ্লর যাত্রীধ্ের চাথ ো 

েূরণ ক্রা আেরা অ্বযা ত রােধ্ত োথর তা থর্ক্তিত ক্রার জর্য, শ র এবং রাজয এক্টট আথি নক্ 

হেেওয়াধ্ক্নর থবষধ্য় এক্েত  ওয়ার জর্য এক্ক্তত্রত  ধ্ি যা অ্ি ননর্থতক্ সম্ভাবযেরতা প্রোর্ 

ক্ধ্র এবং সেস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীধ্ের জর্য ক্াজ ক্ধ্র।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির হেয়র এবরক অোডােস িম্বলম্বের্, "এই অ্ংশীোথরত্ব শ র এবং রাজয 

স্তধ্র এক্ সধ্ঙ্গ ক্াজ ক্রার এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীধ্ের জর্য 'ক্াজ সম্পন্ন ক্রার' প্রথত হর্তৃধ্ত্বর 

প্রথতশ্রুথতধ্ক্ তুধ্ল যধ্র। এক্টট অ্তযাযুথর্ক্ েথরব র্ বযবস্থা  ল এক্টট সেৃদ্ধ জীবর্ এবং এক্টট 

সেৃদ্ধ শ র লাভ ক্রার েূধ্ল, এবং এক্টট র্যায়সঙ্গত েুর্রুদ্ধাধ্রর চাথবক্াটঠ। আোধ্ের প্রজধ্ন্মর 

ক্াধ্ে হের্ হেশধ্র্র র্তুর্ ক্থল্পত েৃটি  ল আোধ্ের আধ্গর প্রজন্মগুথলর ক্াধ্ে এম্পায়ার হেট 

থবক্তডং যা থেল, তাই: আোধ্ের থস্থথতস্থােক্তার প্রতীক্ এবং এক্টট প্রক্ল্প যা আোধ্ের শ রধ্ক্ 

আগােী ক্ধ্য়ক্ েশক্ যধ্র সংজ্ঞাথয়ত ক্রধ্ব। আজধ্ক্র চুক্তিটট থর্উ ইয়ক্নবাসীধ্ের জর্য এক্টট 

সব নবযােী জয় - যা উন্নত েথরব ধ্র্র প্রধ্বশাথযক্ার প্রোর্, সাশ্রয়ী েূধ্লযর আবাসর্ এবং 

োর্সম্পন্ন চাক্থর প্রোধ্র্ সা াযয ক্ধ্র এবং ভথবষযধ্তর রাজে রক্ষা এবং আথি নক্ ঝুুঁ থক্ হিধ্ক্ 

রক্ষা ক্ধ্র।"   

   

চুক্তির অ্যীধ্র্, হবসরক্াথরভাধ্ব অ্ি নায়র্কৃ্ত উন্নয়র্ হিধ্ক্ োওয়া ত থবল এক্টট েুর্গ নটঠত হের্ 

হেশর্, হের্ হেশধ্র্র সম্ভাবয সম্প্রসারণ এবং শ র-রাজয শাসর্ সিা তত্ত্বাবযার্ ক্রধ্ব এের্ 

আধ্শোধ্শর এলাক্ার উন্নথতর জর্য অ্ি ন প্রোধ্র্ স ায়তা ক্রধ্ব। এর েধ্যয রধ্য়ধ্ে রাস্তা এবং 

ফুটোধ্ির উন্নথত, হেশধ্র্র আধ্শোধ্শর এলাক্ায় র্তুর্ সব নজর্ীর্ স্থার্ ততথর ক্রা এবং হের্ 

এবং ক্াোক্াথে সাবওধ্য়ধ্েশর্গুথলর েধ্যয আরও থর্রথবক্তিন্ন েথরব র্ সংধ্যাগ থর্ে নাণ।   

   

রাজয হবসরক্াথর হডধ্ভলোরধ্ের ক্াধ্ে উন্নয়ধ্র্র অ্থযক্ার থবক্তি ক্রধ্ব এবং র্বথর্থে নত, 

আযুথর্ক্, এবং েথরধ্বশ বান্ধব অ্থফস এবং আবাথসক্ ভবর্গুথলধ্ত ক্ধ্রর-েথরবধ্তন-হেধ্েন্ট (বা 

PILOT) সংগ্র  ক্রধ্ব। থবেযোর্ সম্পথি ক্ধ্রর হিধ্ক্ হবথশ সংগ্র  ক্রা PILOT হেধ্েধ্ন্টর 

েথরোণ, অ্থতথরি উন্নয়র্ অ্থযক্ার থবক্তি হিধ্ক্ প্রাপ্ত রাজে োডাও, এই প্রক্ধ্ল্পর অ্ি নায়ধ্র্ 

স ায়তা ক্রধ্ব৷ রাজয এবং শ র সম্মত  ধ্য়ধ্ে হয PILOTগুথল এই েয নন্ত অ্ি ন প্রোধ্র্র জর্য 

বযব ার ক্রা হযধ্ত োধ্র:  

  

• রাস্তা, ফুটোত, সব নজর্ীর্ স্থার্ এবং গণ হক্ষধ্ত্রর অ্র্যার্য উোোধ্র্র 100 

শতাংশ উন্নথত;   

• ভূগভনস্থ ক্র্ধ্ক্াস ন এবং আধ্শোধ্শর সাবওধ্য়র প্রধ্বশ েি স  েথরব ধ্র্র 

েথরক্াঠাধ্োধ্ত 50 শতাংশ উন্নথত; এবং  

• হের্ হেশধ্র্র েুর্থর্ নে নাণ এবং সম্ভাবয সম্প্রসারধ্ণর বযধ্য়র 12.5 শতাংশ  

  

অ্বথশি েরচ হফডাধ্রল সরক্ার, থর্উ জাথস ন, থর্উ ইয়ক্ন হেট, অ্যােট্র্যাক্ এবং অ্র্যার্য গণ 

অ্ি নায়ধ্র্র উৎসসেূধ্ র সেিধ্য়র োযযধ্ে অ্ি নায়র্ ক্রা  ধ্ব৷   



   

শ র তার ক্র রাজধ্ের যারা বজায় রাধ্ে তা থর্ক্তিত ক্রধ্ত, শ র প্রথত বের 3 শতাংশ বৃক্তদ্ধ স  

প্রথতটট উন্নয়ধ্র্র সাইধ্টর বতনোর্ ক্ধ্রর সোর্ েথরোণ সংগ্র  ক্রধ্ত িাক্ধ্ব। প্রক্ধ্ল্পর েরধ্চ 

সম্মত সক্ল অ্বোর্ েূরণ  ওয়ার েধ্র বা 80 বের ের (সব নধ্শষ), সেস্ত ভবর্ শ ধ্রর ক্ধ্রর 

োতায় থফধ্র আসধ্ব। সম্পথির েূধ্লযর প্রতযাথশত বৃক্তদ্ধর ক্ারধ্ণ, ভবর্গুথলধ্ক্ শ ধ্রর ক্ধ্রর 

োতায় থফথরধ্য় হেওয়া  ধ্ল শ র ক্ধ্রর রাজে উধ্েেধ্যাগযভাধ্ব হবথশ সংগ্র  ক্রধ্ব বধ্ল আশা 

ক্রা  ধ্ি। শ র এবং রাজয হয হক্ার্ সম্পথির ক্র ক্োধ্র্া সীোথয়ত ক্রধ্তও সম্মত  ধ্য়ধ্ে।   

   

গত র্ধ্ভম্বধ্র গভর্ নর হ াক্ল র্তুর্ এক্টট ক্থেউটার-ফােন থবশ্বোধ্র্র হের্ হেশর্ ও 

েুর্রুজ্জীথবত আধ্শোধ্শর এলাক্া, যা সম্প্রোধ্য়র প্রধ্য়াজধ্র্র প্রথতফলর্ এবং গণ েথরব র্ 

এবং সব নজর্ীর্ হক্ষধ্ত্রর উন্নয়ধ্র্ ের্ধ্যাগী, হসই থবষধ্য় তার ক্ল্পেৃটি উধ্ন্মাচর্ ক্ধ্রধ্ের্। 

েথরক্ল্পর্াটট থবেযোর্ হেশধ্র্র েুর্থর্ নে নাণধ্ক্ অ্গ্রাথযক্ার হেয়, যের্ হেশধ্র্র সম্প্রসারণ এবং 

হগটওধ্য় প্রক্ধ্ল্পর উধ্েযাগগুথল - উভয়ই গভর্ নর েৃঢ়ভাধ্ব সেি নর্ ক্ধ্রর্ - তাধ্ের 

হফডাধ্রলভাধ্ব প্রথতটষ্ঠত সেয়সীো অ্রু্যায়ী চলধ্ত িাধ্ক্। েথরক্ল্পর্াটট হবশ ক্ধ্য়ক্ োধ্সর 

স ধ্যাথগতা এবং সম্প্রোধ্য়র হেক্ধ্ াডার, সরক্ারী সংস্থা, এবং থর্ব নাথচত ক্ে নক্তনাধ্ের সাধ্ি 

100টটরও হবথশ তবঠধ্ক্র ের এধ্সধ্ে, অ্তীধ্তর েথরক্ল্পর্ায় উন্নথত ক্রধ্ত এবং এথগধ্য় যাওয়ার 

এক্টট র্তুর্ েি প্রথতষ্ঠা ক্রধ্ত।   

   

জরু্ োধ্স, গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্ধ্রধ্ের্ হয হের্ হেশর্ েুর্থর্ নে নাণ প্রক্ল্পটট র্ক্শার েয নাধ্য় 

প্রধ্বশ ক্ধ্রধ্ে এবং র্তুর্ হের্ হেশধ্র্র র্ক্শার প্রস্তাধ্বর জর্য এক্টট অ্রু্ধ্রায চালু ক্ধ্রধ্ে। 

জোগুথল এই োধ্সর েধ্রর থেধ্ক্ প্রধ্েয়; শরতক্াধ্ল েুরস্কারগুথল হ াষণা ক্রা  ধ্ব বধ্ল 

প্রতযাশা ক্রা  য়।   
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