
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা ডাউর্টাউর্ এলমাইরায় দটুি বমশ্র িেিহাম্বরর আিাসর্ উন্নয়ম্বর্র কাজ সম্পম্বন্নর 

ঘ াষণা বদম্বলর্  
  
বলিাম্বটন ড এলমাইরা (Libertad Elmira) এিং বেমাং ক্রবসং (Chemung Crossing) 135টি র্তুর্ 

সাশ্রয়়ী মূম্বলের িাবি ততবর করম্বলা  
  

ডাউর্টাউর্ এলমাইরার পরু্রুজ্জ়ীবিতকরণ উম্বদোগম্বক আরও এবগম্বয় ঘর্য়ার উম্বেম্বেে গ্রাউন্ড 
ঘলার কমাবেনয়াল ঘেইস এিং কবমউবর্টি সুম্ব াগসুবিধা  

  
অর্ননর্বতক উন্নয়ম্বর্র উম্বেম্বেে "সাউদার্ন টিয়ার ঘসাবরং" সমবিত ঘকৌেম্বলর (Southern Tier 

Soaring Comprehensive Strategy) অংে বহম্বসম্বি উন্নয়র্ সম্পন্ন হম্বয়ম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ডাউর্টাউর্ এলমাইরায় দমুটা র্তুর্ মমশ্র-ব্যব্হামরর আব্াসর্ 
উন্নয়মর্র কাজ সম্পমন্নর ঘ াষণা মদময়মের্। মলব্ামটন ড এলমাইরা এব্ং মিমাং ক্রমসং একমে 135টি 
সাশ্রয়়ী মূমলযর ব্ামি এব্ং প্রায় 6,000 ব্গন ফুমটর গ্রাউন্ড ঘলার কমামিনয়াল ঘেইস ততমর কমরমে। 
এই দমুটা উন্নয়র্ আরও ঘব্মি প্রাণব্ন্ত, হাাঁটাচলাম াগয ডাউর্টাউর্ এলমাইরা গমি তুলমত সাহা য 
করার উমেমিয ব্ৃহত্তর ঘেট মব্মর্ময়ামগর একটি অ্ংি।  
  
"এই মমশ্র ব্যব্হামরর উন্নয়র্ এলমাইরার ডাউর্টাউমর্ উচ্ছ্বামসর সঞ্চার করমব্ এব্ং িহমরর 
পুর্রজ্জ়ীমব্তকরণ এমগময় মর্ময়  ামব্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মলব্ামটন ড এলমাইরা এব্ং মিমাং 
ক্রমসং-এ আমামদর ঘকৌিলগত মব্মর্ময়ামগর মাধ্যমম, আমরা ব্ামসন্দামদর জর্য জ়ীব্র্ াোর মার্ 
উন্নত করমে, সাশ্রয়়ী মূমলযর আব্াসর্ ও পমরমষব্ায় প্রমব্িামধ্কার ব্মৃি করমে, এব্ং সব্ার জর্য 
একটি িমিিাল়ী, র্যা য মর্উ ইয়কন  মর্মনাণ করমে।"  
  
এলমাইরার ডাউর্টাউমর্র পুর্রজ্জ়ীমব্তকরণমক এমগময় মর্ময়  াওয়ার জর্য এটি ঘেমটর সব্নমিষ 
মব্মর্ময়াগ। 2016 সামল, গভর্নর কুউমমা ডাউর্টাউর্ পুর্রজ্জ়ীমব্তকরণ উমদযামগর (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) অ্ংি মহমসমব্ এলমাইরামক 10 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার প্রদার্ 
কমরর্। ডাউর্টাউর্ পুর্রজ্জ়ীমব্তকরণ উমদযাগ (DRI) এলমাইরার ঘকন্দ্র -ঘক একটি প্রাণব্ন্ত, 
হাাঁটাচলার ঘ াগয এলাকায় রূপান্তমরত করার উপর দমৃি মর্ব্ন্ধ কমরমে  া মর্উ ইয়কন ব্াস়ীর ব্সব্াস, 
কাজ এব্ং একটি ব্ৃহত্তর সম্প্রদায় গমি ঘতালার জর্য একটি আকষনণ়ীয় জায়গা হমব্।  
  



 

 

উদারতা এলম়ীরা  
  
মলব্ামটন ড এলমাইরা হল দ়ী নমদর্  াব্ত খামল পমি থাকা এব্ং ঐমতহামসক জর্ ডমিউ. ঘজার্স 
আদালত ভব্র্মক 20 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর রূপান্তমরর মাধ্যমম একটি মমশ্র-ব্যব্হামরর স্থাপর্া 
ততমর করা। একটি ঘহড োটন  (Head Start) সুমব্ধ্া সহ, 624 ব্ল্ডউইর্ মিমট অ্ব্মস্থত এই 
ভব্মর্ এখর্ রময়মে 90টি সাশ্রয়়ী মূমলযর অ্যাপাটন মমন্ট এব্ং গ্রাউন্ড ঘলামর সমব্ায় খাদয ব্াজার।  
  
মলব্ামটন ড এলমাইরা মর্উ ইয়কন  ঘেমটর ঐমতহামসক সংরক্ষণ পরুষ্কামরর 2019 সামলর প্রাপক। এই 
পুরষ্কারটি মর্উ ইয়মকন র ঐমতহামসক এব্ং সাংসৃ্কমতক সম্পদ সংরক্ষণ এব্ং পুর্রুজ্জ়ীব্মর্র উৎকষনমক 
সম্মামর্ত কমর।  
  
জর্ ডমিউ. ঘজার্স আদালত ভব্র্টির র্াম 2017 সামল ঐমতহামসক স্থামর্র জাত়ীয় ঘরমজোমরর 
(National Register of Historic Places) র্ামম করা হময়মেল। পলাতক দাস এব্ং ভূগভন স্থ 
ঘরইলপমথর কামজ অ্ংিগ্রহণকার়ী জর্ ডমিউ. ঘজার্স-এর র্ামম র্ামকরণ করা এই উন্নয়র্টি, 
মিত়ীয় মব্শ্ব ুমির পমর শুধ্ুমাে আমিকার্ আমমমরকার্মদর জর্য মর্মনাণ করা হময়মেল। এই ভব্র্টি 
1999 প নন্ত এলমমরা হাউমজং অ্থমরটি (Elmira Housing Authority) িারা পমরচামলত হয়,  খর্ 
এটি ঘসমকন্ড ঘেস গৃহহ়ীর্ আশ্রয় (Second Place East Homeless Shelter)-এ পমরণত হয়, 
ঘ টি 2003 সামল ব্ন্ধ হময়  ায়।  
  
সকল অ্যাপাটন মমন্টগুমলা এই অ্ঞ্চমলর গিপিতা আয় ব্া তার 60% আয় করা গৃহস্থামলর সামধ্যর 
মমধ্য। মব্িটি অ্যাপাটন মমন্ট গৃহহ়ীর্ প্রাির্ ঘ ািামদর জর্য সংরমক্ষত থাকমব্  ারা গভর্নর কুউমমার 
এম্পায়ার ঘেমটর সহায়তায় আব্াসর্ উমদযামগর (Empire State Supportive Housing Initiative) 
মাধ্যমম পমরমষব্া এব্ং সহায়তা পামব্। অ্থননর্মতক সুম াগ ঘপ্রাগ্রাম, ইর্কমপনামরমট (Economic 
Opportunity Program, Inc., EOP) কতৃন ক সহায়তা পমরমষব্া প্রদার্ করা হয়।  
  
মলব্ামটন ড এলমাইরার জর্য ঘেমটর অ্থনায়মর্র মমধ্য রময়মে ঘফডামরমলর মর্ম্ন আময়র আব্াসর্ কমরর 
ঘক্রমডট (Low-Income Housing Tax Credits)  া ইকুইটিমত 5.9 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার ততমর 
কমর এব্ং 8.7 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর ভতুন মক  া মর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামস অ্যান্ড কমমউমর্টি 
মরমর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) ঘথমক প্রাপ্ত হয়। মর্উ ইয়কন  ঘেট 
অ্মফস অ্ফ পাকন স, মরমক্রময়ির্ এব্ং ঐমতহামসক সংরক্ষণ (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) ঘফডামরল এব্ং ঘেট ঐমতহামসক কর প্রদার্ কমরমে  া 
ইকুইটি 5,3 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার উৎপাদর্ কমর। এই প্রকমের জর্য ঘডমভলপার মেল ঘভমসমর্া 
গ্রুপ (The Vecino Group)।  
  
বেমাং ক্রবসং  
  
মিমাং ক্রমসং একটি মব্মক্ষপ্ত সাইট, সাউথ ঘমইর্ মিট এলাকায় মমশ্র ব্যব্হামরর সাশ্রয়়ী মূমলযর 
আব্াসর্ উন্নয়র্। প্রকমের মমধ্য রময়মে পূব্নতর্ খামল লমট েয়টি ভব্মর্র র্তুর্ মর্মনাণ এব্ং দটুি 



 

 

ঐমতহামসক ভব্মর্র পুর্ব্নাসর্। আটটি ভব্র্ জমুি 45টি সাশ্রয়়ী মূমলযর অ্যাপাটন মমন্ট রময়মে। সকল 
অ্যাপাটন মমন্টগুমলা এই অ্ঞ্চমলর গিপিতা আয় ব্া তার 60% আয় করা গৃহস্থামলর সামধ্যর মমধ্য। 
িার়ীমরক মব্কলাঙ্গতা অ্থব্া মার্মসক আ াত সংক্রান্ত মমিষ্ক আ াত থাকা ব্যমিমদর জর্য সাতটি 
অ্যাপাটন মমন্ট সংরমক্ষত।  
  
 226-230 এস. ঘমইর্ মিট এব্ং 204-206 ডমিউ. ঘহর্মর মিট -এ থাকা দটুি 
ঐমতহামসক ভব্র্ স্থার়্ীয় স্থপমত হুরর্ মিথ কতৃন ক 1887 সামল। এগুমলা মমশ্র-ব্যব্হামরর ব্ামণমজযক 
ভব্মণর সামথ মমমশ্রত মভমটামরয়ার্ গমথক স্থাপমতযর আর্মকারা উদাহরণ। এখর্ উভয় 
সম্পমত্তরই গ্রাউন্ড ঘলার কমামিনয়াল ঘেস এব্ং উপমরর তলায় র্তুর্ সংস্কার করা অ্যাপাটন মমন্ট 
রময়মে।  
  
এই উন্নয়মর্ ঘেমটর প্রদত্ত অ্থনায়মর্ 15.2 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার রময়মে  ার মমধ্য 
ঘফডামরল স্বে-আময়র হাউমজং টযাক্স ঘক্রমডট  া ইকুযইটিমত 9.1 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার এব্ং HCR 
ঘথমক পাওয়া ভতুন মকমত 3.9 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার, এব্ং NYSERDA ঘথমক 31,000 মামকন র্ 
ডলার অ্ন্তভুন ি রময়মে। মিমাং ক্রমসং ঘফডামরল এব্ং ঘেমটর ঐমতহামসক কর ঘক্রমডটও ঘপময়মে  া 
ইকুযইটিমত 1.1 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার উৎপাদর্ কমর। এলমাইরা মসটি কতৃন ক অ্মতমরি তহমব্ল 
প্রদার্ করা হময়মে। এই প্রকমের ঘডমভলপার মেল হাউমজং মভির্ (Housing Visions)।  
  
সকল মর্উ ইয়কন ব্াস়ীর জর্য মর্রাপদ, সাশ্রয়়ী আব্াসর্ ব্যব্স্থা করার জর্য গভর্নমরর ঘ  অ্ঙ্গ়ীকার 
তা ঘেমটর এই অ্ভূতপূব্ন 20 মব্মলয়র্ মামকন র্ ডলার মূমলযর পাাঁচ-ব্ের ঘময়াদ়ী আব্াসর্ 
পমরকের্ায় প্রমতফমলত হময়মে। এই পমরকের্া 100,000টি সাশ্রয়়ী আব্াসর্ ও 6,000টি সহায়ক 
পমরমষব্া মর্মনাণ ব্া সংরক্ষণ করার মাধ্যমম আব্াসর্ সহজলভয কমর এব্ং গহৃহ়ীর্তার মব্রুমি 
লিাই কমর। 2011 সাল ঘথমক, মর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামস অ্যান্ড কমমউমর্টি মরমর্উয়াল সাউদার্ন 
টিয়ামর 170 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার মব্মর্ময়াগ কমরমে  া প্রায় 5,000 জর্ অ্মধ্ব্াস়ীর জর্য 
2,000 টি সাশ্রয়়ী আব্াসর্ সুমব্ধ্া মর্মিত ব্া সংরক্ষণ কমরমে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামস এিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুউমমা ঘব্ামের্ ঘ  সাশ্রয়়ী মূমলযর আব্াসর্ জর্গণ ও ব্যব্সা-প্রমতষ্ঠার্মক 
িহমরর ডাউর্টাউমর্র ঘকমন্দ্র মফমরময় আর্ার মাধ্যমম অ্থননর্মতক উন্নয়মর্র জর্য অ্র্ু টক। মলব্ামটন ড 
এলমাইরা এব্ং মিমাং ক্রমসং ঐমতহামসক সম্পমদর সংস্কার কমরমে  ামত কমর এলমাইরা ইমতহাস 
এব্ং স্থাপতয চমরে ভমব্ষযমতর জর্য সংরমক্ষত থামক। আমামদর অ্মর্ক অ্ংি়ীদারমদর সব্াইমক 
অ্মভর্ন্দর্ -একসামথ আমরা সাউদার্ন টিয়ার সাহা য করমে।"  
  
ঘেম্বটর পাকন স (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমার 
ঘর্তৃমের অ্ধ়্ীমর্, এই দমুটা প্রকে প্রদিনর্ কমর ঘ  অ্ত়ীত সংরক্ষণ করমত এব্ং 21 িতামির মর্উ 
ইয়কন ব্াস়ীর প্রময়াজর়্ীয়তামক ঘসব্া করার জর্য গুরুেপূণন ঐমতহামসক কর ঘক্রমডট কতটা গুরুেপূণন। 
এই কাজটি ঘরাগ দরূ করমব্, এব্ং ডাউর্টাউর্ এলমাইরা ও তার ব্ামসন্দামদরমক ভমব্ষযমত উপকার 
করমব্।"  



 

 

  
বসম্বর্টর টমাস ও’মারা িম্বলর্, "আমরা এলমাইরা মসটি, মিমাং কাউমন্ট এব্ং সাউদার্ন টিয়ার 
জমুি থাকা পমরব্ার এব্ং অ্মধ্ব্াস়ীমদর জর্য মর্রাপদ, সাশ্রয়়ী মূমলযর আব্াসর্ ও মমশ্র-ব্যব্হামরর 
স্থাপর্া মর্মিমতর উমেমিয এই সকল চলমার্ মব্মর্ময়ামগর জর্য কৃতজ্ঞতা প্রকাি কমর। এটি অ্গমণত 
জ়ীব্মর্ মব্িাল পাথনকয ততমর কমর ঘদয় এব্ং আমামদর কমমউমর্টির পুমরা তন্তুমক িমিিাল়ী করমত 
সহায়তা কমর।"  
  
অোম্বসেবল সদসে বক্রম্বোফার ঘেন্ড, িম্বলর্, "এই উভয় প্রকেই সমন্তাষজর্ক এব্ং অ্তযন্ত দিৃযমার্ 
সম্পদগুমলার চমৎকারভামব্ সম্পন্ন করা র্ব্ায়র্। আমম ব্হু ব্ের ধ্মর এ অ্ঞ্চমলর আকাঙ্খার 
তামলকায় থাকা মব্িাল পরু্ঃউন্নয়র্ সম্পন্ন করমত সমম্মমলতভামব্ একসামথ কাজ করা দাময়েি়ীল 
ঘব্সরকার়ী এব্ং সরকামর গ্রুপগুমলামক স্ব়ীকৃমত মদমত চাই এব্ং অ্মভর্ন্দর্ জার্ামত চাই। আমরা 
অ্ব্িযই এই সকল ঘব্সরকার়ী ঘডমভলপারমদর প্রিংসা কমর  ারা আমামদর কমমউমর্টিমত েুাঁ মক মর্মত 
ইচ্ছকু মেমলর্। এসব্ র্তুর্ অ্যাপাটন মমন্টগুমলা অ্মর্ক পমরব্ার ও ব্যমির কামে চমৎকার আব্াসমর্র 
আি়ীব্নাদ মহমসমব্ আসমব্।"  
  
ঘকবমঙ কাউবি এবিবকউটিভ বক্রম্বোফার মস িম্বলর্, "মলব্ামটন ড এব্ং মিমাং ক্রমসং-এর উমিাধ্র্ 
মিমাং কাউমন্ট এব্ং এলমাইরা মসটিমত আমামদর ঐমতহামসক ভব্র্গুমলার জর্য একই উে়ীপর্াময় 
র্তুর্ শুরু। মলব্ামটন ড সুমর্মিতকরমণর অ্ংি হমত ঘপমর আমরা গমব্নত ঘ টি শুধ্ুমাে একটি 
আব্াসমর্র চাইমত অ্মর্ক ঘব্ি়ী মকেু ততমর করমে, এটি আমামদর প্রাির্ ঘ ািা  ারা মব্পুল 
পমরমাণ আহ্বার্ ঘরমখমের্ তামদর জর্য একটি কমমউমর্টি হমব্। আমামদর ব্ামসন্দামদর সাশ্রয়়ী মূমলযর 
আব্াসর্ সরব্রাহ কমর কাউমন্ট এব্ং মসটিমত ইমতব্াচক প্রভাব্ ঘফলমত আমামদর সম্প্রদায়মক 
মব্কামির জর্য মিমাং ক্রমসং-এর উমদযাগ অ্পমরহা ন। আমরা জমিত প্রমতযকমক আমামদর ধ্র্যব্াদ ও 
কৃতজ্ঞতা জার্াই  ারা এই প্রকেটিমক সফল কমরমের্ এব্ং ভমব্ষযমতর সাফমলযর পথ মহমসমব্ ততমর 
কমরমের্।"  
  
এলমাইরা ঘমওর ডোর্ ঘমম্বন্ডল িম্বলর্, "আমম মলব্ামটন ড এলমাইরা এব্ং মিমাং ক্রমসং-এর সমামপ্ত 
ঘদমখ খুব্ আর্মন্দত,  া আমামদর ডাউর্টাউমর্ সাশ্রয়়ী মূমলযর 135টি র্তুর্ অ্যাপাটন মমন্ট এব্ং র্তুর্ 
ব্ামণমজযক কমনকান্ড মর্ময় এমসমে। গভর্নর কুময়মমা, আমামদর ঘেট অ্ংি়ীদার, হাউমজং মভির্, 
ঘভমসমর্া গ্রুপ এব্ং অ্থননর্মতক সম্ভাব্র্া কমনসূমচ (Economic Opportunity Program)-ঘক 
আমামদর সামথ কাজ করার জর্য ধ্র্যব্াদ।"  
  
অর্ননর্বতক সম্ভাির্া কমনসূবি, ইর্কম্বপনাম্বরটিভ-এর 
প্রধার্ বর্িনাহ়ী কমনকতন া আবিয়া ওগউর্ওয়াবম িম্বলর্, "মলব্ামটন ড এলমাইরা প্রকেটি একটি স্বপ্ন 
এব্ং দমৃিভমঙ্গমক ব্ািব্ায়মর্র প্রমতমর্মধ্ে কমর, এমর্ একটি সম্প্রদায়মক পরু্মর্নমনাণ কমর  া 
ইমতহাসমক সম্মার্ কমর এব্ং ভমব্ষযতমক দাাঁি করায়। আমামদর প্রাির্ ঘ ািা, ব্ামসন্দা এব্ং 
কমমউমর্টির অ্ংি়ীদারমদর সামথ একমে, এই উদ্ভাব্র়্ী ঘপ্রাগ্রামমংটি মিশুমসব্া ক্লাসরুম, স্বাস্থয ও 
সুস্থতা পমরমষব্া, র্ৃমতযর ক্লাস সহ একটি অ্র্ুি়ীলর্ কক্ষ এব্ং একটি কমম্পউটার-লাইমেমরর জায়গা 
সরব্রাহ কমর  া আব্াসর্ মস্থমতি়ীলামক প্রভামব্ত কমর এমর্ সমসযাগুমলামক সাহা য এব্ং 



 

 

ঘমাকামব্লার জর্য ততমর করা হময়মে। উপরন্তু, একটি সমব্ায় খাদয এব্ং কারুমিে ব্াজার ব্ামসন্দা 
এব্ং উমদযািামদর জর্য একটি মাইমক্রা-এন্টারপ্রাইজ উমদযামগর সুম াগ ঘদয়। মলব্ামটন ড এলমাইরা 
কমমউমর্টি পুর্রুজ্জ়ীব্মর্র পরব্তী িমরর প্রমতমর্মধ্ে কমর এব্ং অ্থননর্মতক সম্ভাব্র্া কমনসূচ়ী 
(EOP) আমামদর সম্প্রদাময়র তন্তুমক িমিিাল়ী করার অ্ংি়ীদামরমত প্রমতশ্রুমতব্ি।"  
  
 ঘভবসম্বর্া গ্রুম্বপর ঘপ্রবসম্বডি বরক মোর্জারম্বডা িম্বলর্, "একটি লক্ষয চামলত ঘকাম্পামর্ মহমসমব্, 
মলব্ামটন ড এলমাইরামক ঘদয়া এই স্ব়ীকৃমতর জর্য ভযামসমর্া গ্রুপ আন্তরল। আমরা এলাকাব্াস়ীর িমিমত 
সমূ্পণন মব্শ্বাস কমর, এব্ং মব্শ্বাস কমর উন্নয়র্ কামজর মাধ্যমম শুধ্ু ব্সব্ামসর জায়গা র্য়, এমর্ 
একটি ব্ামিমত ঘ খার্ ঘথমক সুম াগ ও পেন্দ জ়ীব্র্ গমি উঠমত ঘদয়। মলব্ামটন ড হমচ্ছ এরই 
প্রমতমূমতন । HCR এব্ং EOP-এর আমামদর অ্ংি়ীদারমদর অ্ব্যহত সহায়তার মধ্য মদময়, মলব্ামটন ড 
আমার শুধ্ুমাে পরূণ কমরর প্রমঙ্গা ব্মেয়াখমত জামমমত  ম টআ।"  
  
হাউবজং বভের্-এর ঘপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্িনাহ়ী কমনকতন া ঘির্ লকউড িম্বলর্, "হাউমজং মভির্স 
মিমাং ক্রমসং উমিাধ্মর্র সামথ সামথ মসটি এলমমরার পুর্রুজ্জ়ীব্মর্র অ্ংি়ীদার হমত ঘপমর উে়ীমপত। 
এলমাইরার ঘমইর্ মেমটর উপমর ঐমতহামসক কাঠামমার অ্মভম ামজত পুর্ঃব্যব্হার ব্ামণমজযক এব্ং 
আব্ামসক ভািামটমদর জর্য এলাকায় সব্নপ্রথম  টর্া,  া সম্পমদর ঘব্ি মকেু এলাকায় পুর্উন্নয়মর্র 
সামথ সংমিি। এলমাইরা িহমরর সামথ একসামথ, এলমাইরা মসটির জর্য আমরা একটি মার্সম্পন্ন, 
সুমব্ধ্াজর্ক এব্ং সাশ্রয়়ী মূমলযর ব্ামণমজযক এব্ং আব্ামসক অ্মভজ্ঞতা সরব্রাহ কমরমে।"  
  
সাউদার্ন টিয়ার ঘসাবরং  
  
আজমকর ঘ াষণা সাউদার্ন টিয়ার ঘসামরং-এর একটি অ্ংি  া এই এলাকায় সব্নাঙ্গ়ীণ অ্থননর্মতক 
এব্ং কমমউমর্টির উন্নমতর একটি সমূ্পণন পমরকের্া। ঘমধ্াব়্ী কমী, ব্যব্সার মব্কাি  টামর্া এব্ং 
উদ্ভাব্মর্র চালর্া িমি ঘেট এই অ্ঞ্চমল 2012 সামলর পর ঘথমক 4.6 মব্মলয়র্ মামকন র্ ডলামরর 
ঘব্মি মব্মর্ময়াগ কমরমে। আজ মহামন্দার আমগ ঘথমক সাউদার্ন টিয়ামর ঘব্কারে সব্নমর্ম্ন প নাময় 
রময়মে। টযাক্স হ্রাস ঘপময়মে এব্ং ব্যব্সায়গুমল মব্গহযাম্টর্, জর্সর্ মসটি এব্ং কমর্নংময়র মমতা 
জায়গাগুমলা ব্ৃমি করমত এব্ং মব্মর্ময়ামগর জর্য ঘব্মে মর্মচ্ছ।  
  
ব্তন মামর্, আপমেট পুর্রুজ্জ়ীমব্মতকরণ উমদযামগর মাধ্যমম অ্ঞ্চলটি 500 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর 
ঘেমটর মব্মর্ময়াগ-এর অ্গ্রগমত েরামিত করমে  া গভর্নর কুওমমা মডমসম্বর 2015-এ ঘ াষণা 
কমরর্। ঘেমটর 500 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর মব্মর্ময়াগ ব্যমিগত ব্যব্সায়মক 2.5 মব্মলয়র্ 
ডলামররমব্মি মব্মর্ময়ামগর জর্য প্রমণাদর্া মদমব্। এই অ্ঞ্চমলর পমরকের্া, জমা ঘদওয়া, 10,200 
র্তুর্ চাকমর প নন্ত প্রকে। আরও তথয এখামর্ রময়মে।  
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