
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বমউবর্বিপ্োবলটির জর্ে িহায়তা ও ইর্ম্বির্টিভ (AID AND INCENTIVES TO 

MUNICIPALITIES, AIM) কমনিূবির প্বরিতন ম্বর্র ফম্বল প্রভাবিত টাউর্ ও গ্রামগুবলম্বক িম্পরূ্ন 
রাখম্বত িাম্বজম্বট িংম্বোধর্ ঘ াষর্া করম্বলর্  

  

প্রস্তাির্াটি ইন্টারম্বর্ট কর িুবিধা িাবতম্বলর ফম্বল প্াওয়া অবতবরক্ত বিক্রয় কর ঘরবভবর্উ আক্রান্ত 

বমউবর্বিপ্োবলটিগুবলর িুবিধাম্বথন িেিহার করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে অ্র্ন বছর 2020 নর্বনাহী বামজমে (FY 2020 

Executive Budget) নমউনর্নিপ্যানেটির জর্য িহায়তা ও ইর্মির্টিভ েমনিূনির প্নরবতন মর্র ফমে োউর্ বা 
গ্রাম োমত নবরূপ্ভামব প্রভানবত র্া হয় তা নর্নিত েমর িংম াধর্ র্ােমব। প্রস্তাবর্াটি ইন্টারমর্ে ের িুনবধা 
বানতমের ফমে প্াওয়া অ্নতনরক্ত নবক্রয় ের ঘরনভনর্উ বযবহার েমর োউর্ ও গ্রামগুনেমে িমূ্পণন রাখমব। এর 

মাধযমম োউর্ ও গ্রামগুনের জর্য আর্ুমানর্ে 59 নমনেয়র্ মানেন র্ ডোর ঘরনভনর্উ িংরনিত র্ােমব।  

  

স্থার্ীয়রা োমত এই অ্নতনরক্ত িংস্থার্ তাড়াতানড় প্ায় তা নর্নিত েরমত, ঘেে ইন্টারমর্ে নবক্রয় ের 

আব যেতা দ্রুত বাস্তবায়র্ েরমব, ো হমব নর্বনাহী বামজমে প্রস্তানবত মূে তানরখ 1 ঘিমেম্বমরর প্নরবমতন  এই 
বছমরর 1 জরু্ ঘর্মে।  

  

"মূে প্রস্তাবর্াটি শুধু অ্মপ্িােৃত েম অ্র্ন প্ামে এমর্ স্থার্ীয় অ্ঞ্চেমে প্রভানবত েরমতা, নেন্তু ঘময়মররা ও 

স্থার্ীয় েমনেতন া আমার িামর্ ঘোগামোগ েমর জানর্ময়মছ ঘে এই েঠির্ িমময় এইেুকুও তামের জর্য িযামেঞ্জ", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই জর্য আমরা নর্বনাহী বামজেমে প্ুর্নবনমবির্া েরনছ োমত ইন্টারমর্ে নবক্রয় 

ের ঘরনভনর্উ বযবহার েমর এই আক্রান্ত স্থার্ীয় অ্ঞ্চেগুনেমে িমূ্পণন েরমত প্ানর।"  

  

ইন্টারমর্ে ের িুনবধার বানতেেরণ গভর্নর কুওমমার অ্র্ন বছর 2020 নর্বনাহী বামজমে অ্ন্তভুন ক্ত নছে এবং এটি 

নর্নিত েমর ঘে ঘেমের বাইমরর বনণেরা োমত ঘেমের খুিরা েনমউনর্টির ঘর্মে ঘবন  মূেয িুনবধা র্া প্ায়। 

নর্উ ইয়মেন র ইে ও মেন ার খুিরা নবমক্রতারা বতন মামর্ িমিযায় আমছ োরণ অ্মর্ে অ্র্োইর্ খুিরা প্রনতদ্বন্দ্বীরা 
নবক্রয় ের িংগ্রহ েরমছ র্া। এই অ্িম বযবহার খিুরা নবমক্রতামের জর্য অ্র্যােয োরা নবক্রয় ের িংগ্রহ েমর, 

ঘেিব োমোমার নবক্রয় ের প্নরম াধ েমর, িাধারণ জর্গণ োরা ঘেে ও স্থার্ীয় ঘরনভনর্উ তযাগ েমর এবং 
োরা এইিব ঘরনভনর্উ দ্বারা  িমনর্নত জর্মিবার উপ্র নর্ভন র েমর।  

  

ঘেমহতু আমরা ঘবন  খিুরা নবমক্রতা অ্র্োইর্ প্ল্যােফমমন িমে োমে, িমার্ ের প্রময়াগ নর্নিত েরার 

প্রময়াজর্ীয়তা বৃনি ঘপ্ময়মছ। অ্র্োইর্ ঘিবাপ্রোর্োরীরা তৃতীয় প্মির খুিরা নবমক্রতামের োমছ এেটি 

বাজারস্থার্ প্রোর্ েমর োর মাধযমম োমোমারমের োমছ প্ণয নবনক্র েরা োয়। নর্বনাহী বামজে বাজামরর স্থার্ 

প্রোর্োরীমের আব যে নবক্রয় ের িংগ্রমহর জর্য এেটি িামঞ্জিযপ্ূণন ঘেমওয়ােন  প্রোর্ েমর, ো নবক্রয় ের 



 

 

প্রণয়র্ িরে েরমব এবং এিব প্ল্যােফমমনর মাধযমম ঘেিব খুিরা নবমক্রতা নবনক্র েমর তামের িংগ্রহ ভার িহজ 

েমর নেমব।  

  

বানষনে নভনিমত, ইন্টারমর্ে ের িুনবধা বানতে েরার ফমে স্থার্ীয় িরোরিমূমহর জর্য অ্নতনরক্ত 390 

নমনেয়র্ মানেন র্ ডোর ঘরনভনর্উ িৃনি হমব বমে আ া েরা োমে।  
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