
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/19/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কনিাসীম্বের ইম্বলকট্রিক এিং গোস ইউট্রিবলট্রি বিম্বল অিো বি হেওয়ার জর্ে 

গভর্ নর হ াকল 672 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার িরাে করার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

534,000 এরও হিবে বর্উ ইয়কনিাসীম্বক ইউট্রিবলট্রি বিল পবরম্বোম্বে স ায়িা করার জর্ে 

এককালীর্ বিল হেবডি উপলব্ধ  

  

হেম্বির ইবি াম্বস িৃ ত্তি ইউট্রিবলট্রি গ্রা ক আবি নক স ায়িা হপ্রাগ্রাি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের 478,000 আবাথিক্ গ্রা ক্ 

এবং 56,000 হোে বযবিা অিাশ্রয়়ী, অত়ীরতর বরক্য়া ইউটেথলটে থবল পথরর ারের জর্য হ াে 672 

থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার ি ায়তা পারব। আজরক্র হ াষণাটে হেরের ইথত ারি ব ৃত্ত  ইউটেথলটে 

গ্রা ক্ আথি নক্ ি ায়তা হরাগ্রা  এবং গভর্ নর হ াক্রলর হেে অফ দ্য হেে ভাষরণর অং  

থ িারব এর্ার্জন িাশ্রয়রোগযতা এবং থর্গ ন র্ হ্রাি হ াক্ারবলায় গত িপ্তার  হ াথষত এক্গুচ্ছ 

র়্ীথতরক্ অর্ুিরণ ক্রর।  

  

"ররতযক্ থর্উ ইয়ক্নবাি়ীর িাশ্রয়়ী এর্ার্জন পাওয়ার অথেক্ার ররয়রে, তবুও   া ার়ীর ক্াররণ িষৃ্ট 

আথি নক্ ি িযার জর্য অরর্ক্ থর্উ ইয়ক্নবাি়ীর এখর্ও তারদ্র ইরলক্টিক্ িংরোগ হক্রে 

োওয়ার ঝুুঁ থক্ ররয়রে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই  ারির শুরুরত, আথ  আ ার হেে অফ দ্য 

হেে ভাষরণ এর্ার্জনরক্ আরও িাশ্রয়়ী ক্রার জর্য বযাপক্ রস্তাব হররখথে এবং এই ঐথত াথিক্ 

থবদ্ুযৎ এবং গযাি ইউটেথলটে অবযা থতর  ােযর  আ রা  ়ীতক্াল়ীর্  ়ীতল  ািগুথলরত থর্উ 

ইয়ক্নবাি়ীরদ্র উষ্ণ িাক্রত ি ায়তা ক্রার জর্য আরও এক্টে বড়  াইলফলক্ অজনর্ ক্রথে।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে পাবথলক্ িাথভনি ক্থ  র্ (New York State Public Service Commission, PSC) 

ক্তৃনক্ আজ অর্ুর াথদ্ত ঋণ- ুকু্ব হরাগ্রা  গ্রা ক্রদ্র আথি নক্ অবযা থত রদ্ার্ ক্ররব এবং 

ইউটেথলটে থবলগুথল ি স্ত পথরবার এবং হোে বযবিারয়র জর্য আরও িাশ্রয়়ী ক্রর তুরল, 

হেেবযাপ়ী পথররষবার থব াল পথরি াপ্ত়ী এড়ারত ি ায়তা ক্ররব। এই এক্ক্াল়ীর্ হেথডেগুথল 

থর্ম্ন-আরয়র গ্রা ক্রদ্র জর্য গত গ্র়ীরে অর্ুর াথদ্ত হরাগ্রার র অর্ুরূপ 1 হ , 2022 পে নন্ত 

ি রয়র জর্য ি স্ত আবাথিক্ অ-থর্ম্ন-আরয়র গ্রা ক্ এবং হোে-বাথণর্জযক্ গ্রা ক্রদ্র 

অবযা থত রদ্ার্ ক্রর।  

  



এই  ারির শুরুরত, গভর্ নর হ াক্ল 2023 হেে অফ দ্য হেরের অং  থ িারব অি নর়্ীথতর রথতটে 

হেত্র হিরক্  র্ি িাশ্রয়়ী এবং জলবায়-ুপথরবতনর্ক্ার়ী থর্গ ন র্ হ্রাি ক্রার জর্য উচ্চাথভলাষ়ী 

এবং িব নাঙ্গ়ীর্ র়্ীথত হ াষণা ক্ররথেরলর্। গভর্ নর হ াক্ল পথররব  িংরেণ থবভাগ (Department 

of Environmental Conservation) এবং থর্উ ইয়ক্ন হেে এর্ার্জন থরিার্ন অযান্ড হডরভলপর ন্ট 

অিথরটেরক্ (New York State Energy Research and Development Authority) এক্টে 

অি নর়্ীথতবান্ধব ক্যাপ-এন্ড-ইর্রভে হরাগ্রা রক্ এথগরয় থর্রয় োওয়ার থর্রদ্ন  থদ্রয়রের্ ো 

থগ্রর্ াউি গযাি থর্গ ন রর্র উপর এক্টে হ্রাি ূলক্ ি়ী া স্থাপর্ ক্রর, থর্গ ন র্ হ্রািরক্ র্াথলত 

ক্রর এ র্ হরাগ্রা গুথলরত থবথর্রয়াগ ক্রর এবং থর্উ ইয়রক্নর থ ল্পগুথলর রথতরোথগতা বজায় 

রারখ। গুরুত্বপূণ নভারব, এই ক্যাপ-অযান্ড-ইর্রভে হরাগ্রা টে (Cap-and-Invest Program) এক্টে 

ক্লাইর ে অযাক্ র্ থররবে (Climate Action Rebate) আক্ারর থর্উ ইয়ক্নবাি়ীরদ্র জর্য 

উরেখরোগয িুথবো হদ্রব।  

  

উপরন্তু, গভর্ নর হ াক্ল, 75,000  াথক্নর্ ডলাররর ক্  আয় ক্রা, হেরের বতন ার্ ইউটেথলটে 

থডিক্াউন্ট হরাগ্রার র আওতাভুি, 800,000 এর হবথ  থর্উ ইয়ক্ন পথরবারগুথলর জর্য উচ্চ 

ইরলক্টিক্ থবরলর হেরত্র এক্টে থডিক্াউন্ট থদ্রয় 200 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাররর অবযা থত 

হ াষণা ক্রররের্, ো আজরক্র 672 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাররর হ াষরিরক্ আলাদ্া এক্টে 

উরদ্যাগ৷ উপরন্তু, গভর্ নর হ াক্ল এর্ার্জন অযারফারডনথবথলটে গযারাথন্ট (Energy Affordability 

Guarantee) ততথরর হ াষণা ক্রররের্, ো হদ্র র রি  পর়ীো ূলক্ হরাগ্রা  ো থর্র্িত ক্রর হে 

এ পাওয়ার প্লাি (EmPower Plus) হরাগ্রার  অং গ্র ণক্ার়ী থর্ম্ন আরয়র থর্উ ইয়ক্নবাি়ীরা 

ক্খর্ই থবদ্ুযরতর উপর তারদ্র আরয়র 6  তাংর র হবথ  অি ন রদ্ার্ ক্ররব র্া এবং তারদ্র 

বাথড়গুথলরক্ িম্পূণ ন থবদ্ুযতায়রর্র জর্য উত্িাথ ত ক্ররব।  

  

আজরক্র েুগান্তক্ার়ী থিদ্ধারন্ত, থপএিথি এর্ার্জন অযারফারডনথবথলটে পথলথি ওয়াথক্নং গ্রুপ 

(Energy Affordability Policy Working Group), হেক্র াল্ডাররদ্র এক্টে গ্রুপ ো হেরের 

িব নাথেক্ থবথ ষ্ট হভািা অযাডরভারক্থি গ্রুপগুথলরক্ অন্তভুনি ক্রররে, তারদ্র দ্বারা রদ্ত্ত 

িুপাথর গুথল অর্ুর াদ্র্ ক্রররে। ওয়াথক্নং গ্রুপটে, 1 হ , 2022 এর  রেয, আবাথিক্ অ-থর্ম্ন-

আরয়র এবং েুদ্র বযবিাথয়ক্ গ্রা ক্রদ্র রায় 75  তাংর র ি স্ত বরক্য়া থর্ষ্পথত্ত এবং অবথ ষ্ট 

গ্রা ক্রদ্র রায় 25  তাংর র বরক্য়া এক্ক্াল়ীর্ ঋরণর  ােযর  আংথ ক্ভারব থর্ষ্পথত্ত ক্রার 

জর্য এক্টে হেেবযাপ়ী হরাগ্রার র রস্তাব ক্রররে। বরক্য়া অবযা থত হরাগ্রা  গ্র রণর জর্য থর্উ 

ইয়ক্নবাি়ীরদ্র থর্র্িয়তার আথি নক্ বযয় আর্ু াথর্ক্ 1 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলাররর হিরক্ 1.3 

থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলার বযরয়র হর্রয় ক্  এবং এটে িম্ভাবযভারব গ্রা ক্রদ্র হেথডরের 

উরেখরোগয পথর ারণ হ্রাি এড়ারত পারর। স্বয়ংর্েয় হেথডে রথতটে ইউটেথলটের জর্য এক্টে 

'আপ েু' আথি নক্ ি়ী া দ্বারা ি়ী াবদ্ধ। এই থদ্বত়ীয় পে নারয় আবাথিক্ অ-থর্ম্ন-আরয়র গ্রা ক্রদ্রও 

অং গ্র রণর অর্ু থত হদ্ওয়া  রব, োরা পূরব ন অি ন পথরর াে র্া ক্রার ক্াররণ 2022 িারল তারদ্র 

পথররষবা বন্ধ ক্রর থদ্রয়থেল, োরত তারদ্র হোগয বরক্য়ার ি াোর্ ক্রা োয়।  

  

তবদ্ুযথতক্ এবং গযাি ইউটেথলটের থর্ম্ন আরয়র গ্রা ক্রদ্র অত়ীরতর ইউটেথলটে থবল পথরর ারে 

ি ায়তা ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল 2022 িারলর জরুর্ 567 থ থলয়র্ ডলার হ াষণা ক্রার পর 

হিরক্ হক্াথভড-19   া ার়ীর ক্াররণ জর  িাক্া ইউটেথলটে থবরলর বরক্য়া হ োরত গ্রা ক্রদ্র 

এটে থদ্বত়ীয় দ্ফার বড় ত থবল িরবরা  ক্রা  রচ্ছ। এর  রেয ররয়রে অপথরর াথেত ইউটেথলটে 



থবল পথরর ারের জর্য হেরের হেরম্পারাথর এবং থডজযাথবথলটে অযাথিরেন্স অথফরির ( Office of 

Temporary and Disability Assistance) জরুথর ভাড়া ি ায়তা ক্ নিূথর্ (Emergency Rental 

Assistance Program, ERAP) হিরক্ থর্ম্ন আরয়র গ্রা ক্রদ্র জর্য উপলভয ঋণ  ুকু্ব, ো েুি 

 রব থর্উ ইয়ক্ন হেে বারজরে রদ্ত্ত 250 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাররর িারি এবং তা এক্রত্র থর্ম্ন 

আরয়র গ ৃস্থাথলর   া ার়ী িংোন্ত অপথরর াথেত থবল অপিারণ ক্ররত বযব ার ক্রার জর্য 

ররয়াগ ক্রা  রব।  

  

থবল অবযা থতর জরু্ রাউরন্ড, ইউটেথলটে হ য়ার হ াল্ডাররা থবল পথরর ােক্ার়ীরদ্র িুথবো হদ্ওয়ার 

জর্য 36 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলারররও হবথ  রদ্ার্ ক্রররের্। থবল অবযা থতর আজরক্র রাউরন্ড, 

ইউটেথলটে হ য়ারর াল্ডাররা গ্রা ক্রদ্র উপক্াররর জর্য 101 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার িরবরা  

ক্রররের্ — এ র্ এক্টে পথর াণ ো  াথক্নর্ েুিরাষ্ট্র জরুড়   া ার়ীর ত্রারণর জর্য হে হক্ার্ও 

ইউটেথলটে অবদ্ারর্র হর্রয় অরর্ক্ হবথ ।  

  

হক্াথভড-19   া ার়ীটে গ্রা ক্রদ্র জর্য উরেখরোগয আথি নক্ ক্াটিরর্যর িটৃষ্ট ক্রররে এবং এর 

ফরল ি গ্র হেরে অরর্ক্ বযবিা বন্ধ  রয় হগরে ও অরর্রক্ র্াক্থর  াথররয়রে। 2020 িারলর  ার্ন 

 াি হিরক্ পথরর াে র্া ক্রা হভািা এবং হোে বযবিারয়র ইউটেথলটে ঋণগুথল উরেখরোগযভারব 

বরৃ্দ্ধ হপরয়রে এবং এটে িবরর্রয় রভাথবত থর্উ ইয়ক্নবাি়ীর পথরর াে ক্রার ে তার বাইরর।  

  

ক্থ  র্ ক্ ী এবং রোর্ ইউটেথলটেগুথল োড়াও — ক্র্ এথডির্ (Con Edison), হিন্ট্রাল  াডির্ 

গযাি অযান্ড ইরলক্টিক্ (Central Hudson Gas & Electric), র্যা র্াল থগ্রড (National Grid), থর্উ 

ইয়ক্ন হেে ইরলক্টিক্ অযান্ড গযাি (New York State Electric & Gas), অররঞ্জ অযান্ড রক্লযান্ড 

(Orange & Rockland) এবং ররর্োর গযাি অযান্ড ইরলক্টিক্ (Rochester Gas & Electric) — 

ওয়াথক্নং গ্রুরপর হেক্র াল্ডাররদ্র  রেয ররয়রে থর্উ ইয়ক্ন থিটে, অযালারয়ন্স ফর এ থগ্রর্ 

ইরক্ার্থ  (Alliance for a Green Economy), পাবথলক্ ইউটেথলটে ল ররজক্ট অফ থর্উ ইয়ক্ন, 

আইএর্থি. (Public Utility Law Project of New York, Inc.), থিটেরজর্ি ফর হলাক্াল পাওয়ার 

(Citizens for Local Power), লং আইলযান্ড ররগ্রথিভ হক্ায়াথল র্ (Long Island Progressive 

Coalition), হেে থডপােনর রন্টর ইউটেথলটে ইন্টাররভর্ র্ ইউথর্ে (Utility Intervention Unit of 

the Department of State), এএআরথপ থর্উ ইয়ক্ন (AARP New York), থবং া ের্ থরর্জওর্াল 

িািরেইরর্থবথলটে হক্ায়াথল র্ (Binghamton Regional Sustainability Coalition) এবং হেে 

অথফি অফ হেরম্পারাথর অযান্ড থডরিথবথলটে অযাথিিরেন্স (State Office of Temporary and 

Disability Assistance)।  

  

পাবথলক্ িাথভনি ক্থ  রর্র িভাপথত হরাথর এ . র্েথেয়ার্ বরলর্, "এই রথতকূ্ল ি য়ক্াল 

জরুড়, গভর্ নর হ াক্ল হভািারদ্র িা ােয ক্রার জর্য তার থিদ্ধারন্ত অথবর্ল হিরক্রের্। এই  লূ 

ি িযা হ াক্ারবলায়, হভািারদ্র জ্বালাথর্ বযরয়র হবাঝা ক্থ রয় আর্া এবং থর্ম্ন-আরয়র 

গ্রা ক্রদ্র ররয়াজর্ পূররণর জর্য PSC ইউটেথলটে জ্বালাথর্ েয়ে তা ক্ নিূথর্ি ূ   র্ি াল়ী 

ও উন্নত ক্রার পদ্রেপি ূ  অর্ুর াদ্র্ ক্রররে।"  

  

অবিস অি হিম্বপারাবর অোন্ড বডম্বজবিবলট্রি অোবসেোন্স কবিের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডাি্ল ু

ট্রিম্বয়িজ িম্বলর্, "  া ার়ী র্লাক্াল়ীর্ থর্উ ইয়রক্নর  াজার  াজার অথতথরি  ার্ুষ, োরদ্র 



ইউটেথলটে থবলগুথল বাথক্ পরড় হগথেল, তারদ্র ি ায়তা ক্ররত, হিগুথল হ্রাি বা থর্ ূ নল ক্রার 

জর্য, এই উদ্ভাবর়্ী এবং ি রোথগতা ূলক্ দৃ্টষ্টভঙ্গ়ী গুরুত্বপূণ ন। গভর্ নর হ াক্ল এবং জর্রিবা 

থবভাগ (Department of Public Service) এ র্ এক্টে দৃ্টষ্টভঙ্গ়ীর থদ্রক্  রর্াথর্রব  ক্রর আরলার 

ররয়াজর়্ীয়তা এবং থর্র্িয়তার িম্ভাবয ফলাফলরক্ স্ব়ীকৃ্থত থদ্রয়রের্ ো হেেবযাপ়ী অরর্ক্ 

েথতগ্রস্থ পথরবাররক্ েরিষ্ট ি ায়তা রদ্ার্ ক্রর।"  

  

বর্উইয়কন হেি বডপািনম্বিন্ট অি হসম্বেিাবর অি হেি রিািন রডবরম্বগজ ির 

ইউআইইউ (UIU) িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নবাি়ীরা ক্রিার পথরশ্র  ক্ররর্ এবং হক্াথভড-19 

  া ার়ীর  রতা অরতযাথ ত পথরথস্থথত েখর্ থর্উ ইয়ক্নবাি়ীরদ্র বারজে এরলার রলা ক্রর হদ্য় 

তখর্ তারদ্র ি ায়তা পাওয়া উথর্ৎ। লোথেক্ অথেবাি়ী এবং বযবিাথয়ক্ রথতষ্ঠার্গুথলরক্, 

তারদ্র দ্ুুঃি রয়, ি ায়তা ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর অেল রথতশ্রুথতর জর্য আথ  তার 

র ংিা ক্থর। আজরক্র হ াষণা, হেরের ইথত ারির ব ৃত্ত  ইউটেথলটে গ্রা ক্ আথি নক্ ি ায়তা 

হরাগ্রা , হক্াথভড -19   া ার়ী দ্বারা িষৃ্ট আথি নক্ দ্ুদ্ন া ক্াটেরয় উিরত পূরব ন রদ্ত্ত ত থবরলর 

উপর থভথত্ত ক্রর গটিত। এই ি ায়তা থর্উ ইয়ক্ন হেরের অবযা ত পুর্রুদ্ধাররর এক্টে 

অথবরচ্ছদ্য ি ি নর্ এবং েথতগ্রস্থ পথরবার, বযবিা এবং িম্প্রদ্ায়গুথলরক্ আ া রদ্ার্ এবং 

পুর্রুজ্জ়ীথবত ক্রার জর্য ক্াজ ক্রর।"  

  

এএআরবপ বর্উ ইয়কন হেি (AARP New York State) বডম্বরক্টর হিি বির্ম্বকলিম্বলম্বের্, 

"আ রা এই আরদ্র , গভর্ নর হ াক্রলর হর্তৃত্ব এবং পাবথলক্ িাথভনি ক্থ  রর্র ক্ারজর 

র ংিা ক্থর, ো বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাি়ী ি  অরর্ক্ ইউটেথলটে গ্রা ক্রদ্র অবযা থত রদ্ার্ ক্রর, 

োরা   া ার়ী শুরু  ওয়ার পর হিরক্ তারদ্র ে বে ন ার্ ইউটেথলটে ঋণ পথরর ারের জর্য 

অিুথবোর িম্মুখ়ীর্  রচ্ছর্। এএআরথপ, গভর্ নর, থপএিথি এবং আইর্িভার িারি ক্াজ র্াথলরয় 

োরব োরত থর্উ ইয়ক্ন এর ইউটেথলটে গ্রা ক্রা িাশ্রয়়ী  ূরলযর এর্ার্জন পথররষবা পার্।"  

  

পািবলক ইউট্রিবলট্রি ল প্রম্বজক্ট এর বর্ি না ী পবরচালক এিং কাউম্বন্সল লবর হুইলক 

িম্বলর্, "ইউটেথলটে ঋণ অবযা থতর রি  পে নায়টে থর্উ ইয়ক্ন হেরের ইএথপ(EAP) থর্থিত থর্ম্ন-

আরয়র আবাথিক্ গ্রা ক্রদ্র জর্য এক্টে দ্ুদ্নান্ত িাফলয থেল, তরব লে লে স্থায়়ী এবং  াঝাথর-

আরয়র ইউটেথলটে গ্রা ক্রদ্র ইরলক্টিক্ এবং গযাি থবরলর হেরত্রও ি ায়তার ররয়াজর্ 

থেল। থর্র্িয়তা হক্বল এক্টে থবক্ল্প থেল র্া, এবং ক্থ  রর্র আজরক্র ঐথত াথিক্ আরদ্ টে 

 ়ীরতর  ়ীতলত   ািগুথলরত ইউটেথলটে িংরোগ থেন্ন  ওয়া হিরক্ রায় 500,000 আবাথিক্ 

পথরবাররক্ রো ক্রার পা াপাথ  ররয়াজর়্ীয় আথি নক্ অবযা থত রদ্ারর্র জর্য স্মরণ়ীয় পদ্রেপ 

থর্রয়রে।   া ার়ী হিরক্ এর্ার্জন ঋণ হ াক্ারবলায় রথতশ্রুথতবদ্ধ  ওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্ল, 

পাবথলক্ িাথভনি ক্থ  র্ এবং এর্ার্জন অযারফারডনথবথলটে ওয়াথক্নং গ্রুরপর ি স্ত 

হেক্র াল্ডাররদ্র PULP ের্যবাদ্ জার্ায়।"  

  

িদ্য অর্ুর াথদ্ত অবযা থতর ফরল গড় গ্রা ক্রদ্র হ াে থবরলর  াত্র 0.5  তাং  বরৃ্দ্ধ পারব, 

এক্টে বরৃ্দ্ধ ো ইউটেথলটে এবং থবদ্য ার্ বরক্য়া পথর ারণর উপর থর্ভনর ক্রর হবথ রভাগ হেরের 

জর্য এক্ হিরক্ র্ার বেররর  রেয হ ষ  রব। গুরুত্বপূণ নভারব, অবযা থত হরাগ্রা টে িফলভারব 

478,000 এরও হবথ  আবাথিক্ এবং 56,000 হোে বাথণর্জযক্ গ্রা ক্রদ্র জর্য িম্ভাবয পথররষবা 



পথরি াথপ্ত হরাে ক্ররব এবং অরর্ক্ হোে বযবিােরক্ হদ্উথলয়া  রয় োওয়া এড়ারত ি ায়তা 

ক্ররব।  

  

এথদ্রক্, লং আইলযান্ড পাওয়ার অিথরটে (Long Island Power Authority, LIPA) এবং এর 

পথররষবা িরবরা ক্ার়ী থপএিইর্জ লং আইলযান্ড (PSEG Long Island), এর্ার্জন অযারফারডনথবথলটে 

পথলথি ওয়াথক্নং গ্রুরপ ির্েয়ভারব অং  থর্রয়থেল এবং এর আরগ বরক্য়া অবযা থত হরাগ্রার র 

রি  পে নারয় ওয়াথক্নং গ্রুরপর িুপাথর  অর্ুোয়়ী থর্ম্ন আরয়র পথরবারগুথলরক্ বরক্য়া অবযা থত 

রদ্ার্ ক্ররথেল। থলপা এবং থপএিইর্জ লং আইলযান্ড ওয়াথক্নং গ্রুরপর িুপাথর  অর্ুোয়়ী অর্যার্য 

আবাথিক্ এবং হোে বাথণর্জযক্ গ্রা ক্রদ্র এক্ক্াল়ীর্ বরক্য়া অবযা থত হেথডেগুথল রদ্ারর্র 

জর্য আজ হ াথষত থদ্বত়ীয় পে নায়টে বাস্তবায়রর্র পথরক্ল্পর্া ক্ররে। থলপা তার হফব্রুয়ার়ী  ারির 

হবাডন অফ িাথের িভায় হরাগ্রা টে থর্রয় আরলার্র্া ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্রররে।  

  

###  
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