অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/21/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ফ্ল্োটিুম্বে 1.4 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর ভাইটাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর অংে
বিম্বেম্বি র্তু র্ োশ্রয়ী আিাের্ উন্নয়ম্বর্র পবরকল্পর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্

291- ইউবর্ম্বটর অোপাটনম্বমন্ট বিবডংটি অর্-োইট েিায়ক ঘেিা প্রম্বয়াজর্ এমর্ পবরিার এিং
িেবিম্বের জর্ে আিােস্থল িম্বি
এই উন্নয়র্ ঘেন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ োশ্রয়ী মূম্বলের আিােম্বর্ 4,000 ইউবর্ট ততবরর গভর্ন ম্বরর
প্রবতশ্রুবতর একটি অংে
চলমার্ কাজ ঘেখা যাম্বি এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ক্লার্ন সর্ এমেমের জর্য পররর্ল্পর্া ঘ াষণা র্মরমের্, যা ভাইোল
ব্রুর্রলর্ ইরর্রিম়েটিমভর আওতা়ে সর্নমিষ রিত্তার্ষনর্ প্রস্তার্ যা ফ্ল্যাের্ুি এলার্া়ে 291 টি সাশ্র়ে়ী
মূমলযর এর্ং সহা়ের্ অ্যাপােনমমন্ট ততরর র্রমর্। 1.4 রর্রল়ের্ মারর্ন র্ ডলামরর ভাইোল ব্রুর্রলর্
ইরর্রিম়েটিভটি স্বাস্থ্যমসর্া ঘেমর্ শুরু র্মর আর্াসর্ পযনন্ত আেটি সমরিত অ্ঞ্চমল লক্ষ্য রস্থ্র ও
রর্রর্ম়োগ র্মরমে যা ব্রুর্রলমর্র উচ্চ িারহদাসম্পন্ন র্রমউরর্টিগুমলার দ়ী স্থ্
ন া়ে়ী অ্েননর্রতর্ ও র্ণনগত
তর্ষময ঘমার্ামর্লা়ে এর্টি র্তু র্ মার্ প্ররতষ্ঠা র্মরমে।
"এই মহামার়ী রর্উ ই়ের্ন র্াস়ীমদর জর্য উমেখমযাগয ঘভাগারন্তর সৃরি র্মরমে তাই এো আমগর ঘিম়ে
ঘর্ি়ী গুরুত্বপূণন ঘয আমরা এই র্ঠির্ সমম়ে রর্রাপদ, সাশ্র়ে়ী মূমলযর আর্াসমর্র প্রাপযতা প্রসাররত
র্রর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রর্মল্পর ফমল প্রা়ে 300 র্তু র্ সাশ্র়ে়ী এর্ং সহা়ের্ হাউরজং
ইউরর্ে ততরর হমর্ যা ঘসন্ট্রাল ব্রুর্রলমর্ আমামদর িত িত র্ন্ধু এর্ং প্ররতমর্ি়ীমর্ সাহাযয র্রমর্,
এর্ং র্তন মামর্র এই অ্ভূ তপূর্ন িযামলঞ্জ ঘমার্ামর্লার সমম়ে ঘেে ঘযসর্ রর্উ ই়ের্ন র্াস়ীমদর সহা়েতা
সর্মিম়ে ঘর্রি প্রম়োজর্ তামদর সহা়েতা র্রার উপা়ে খুুঁমজ ঘর্র র্রা অ্র্যাহত রাখমর্।"
ক্লার্ন সর্ এমেে, যা র্যাম্বা হাউরজং ঘভঞ্চাসন দ্বারা রর্রমনত হমে, পররর্ার এর্ং র্যরির জর্য 291
সাশ্র়ে়ী অ্যাপােনমমন্ট ততরর র্রমর্ এর্ং অ্মধনর্ অ্যাপােনমমন্ট - 146 ইউরর্ে - ফোর ঘর়্োমর র্ড়
হম়ে যাও়ো তরুণ, পূমর্ন র্ারার্ন্দ়ী র্যরি, এর্ং পূমর্ন গৃহহ়ীর্ তরুণ প্রাপ্তর়্েস্কমদর জর্য আলাদা র্রা
হমর্। র্যাম্বা র্তৃন র্ প্রদত্ত অ্র্-সাইে সহা়ের্ ঘসর্া প্রর্মল্পর 30,000 র্গন ফু ে "হার্" এ অ্র্রস্থ্ত
এর্টি রর্স্তৃ ত ঘর্েও়োর্ন দ্বারা সম্পূরর্ র্রা হমর্ যা র্ৃহত্তর সম্প্রদাম়ের জর্য উপলভয হমর্।

র্রমউরর্টি হামর্র অ্মর্র্ সুরর্ধা জর্সাধারমণর জর্য উন্মুি র্রা হমর্ যা সম্প্রদাম়ের সামে যুি
হমত উৎসারহত র্রমত সাহাযয র্রমর্।
হামর্ উপলভয সম্পমদর মমধয রম়েমে:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

িাইল্ডমর়্োর সারভন স;
ঘহল্ে রিরর্ং ঘসন্টার;
স্মল রর্জমর্স সারভন মসস ইর্রর্উমর্ের এর্ং ও়োর্ন মফাসন ঘেরর্ং;
সরহংসতা প্ররতমরাধ এর্ং মধযস্থ্তা ঘর্ন্দ্র;
যুর্ রিক্ষ্া ও উন্ন়ের্ ঘর্ন্দ্র;
প্রযুরি প্ররিক্ষ্ণ ঘর্ন্দ্র যা প্রাপ্তর়্েস্ক রিক্ষ্া এর্ং আরেনর্ সাক্ষ্রতা ক্লাস অ্ন্তভুন ি র্মর;
ঘরর্রডনং এর্ং ররহাসনাল েু রডও, এর্ং পারফমমনন্স ঘেস;
সাধারণ সম্প্রদাম়ের র্যর্হার এর্ং প্রমর্িারধর্ার, প্ররতমযারগতামূলর্ র্ামস্কের্ল রলগ, এর্ং
র্রমউরর্টি ইমভমন্টর জর্য পূণন আর্ামরর র্ামস্কের্ল ঘর্ােন;
ফু ড পযারন্ট্র এর্ং র্যামফ; এর্ং
রডজাইর্ েু রডও এর্ং প্রদিনর়্ী ঘেস

হার্টি ডঃ র়ে এ. হারেমর্র স্মৃরতমত উৎসরগনত এর্ং তাুঁর র্ামম র্ামর্রণ র্রা হমর্, রযরর্ এর্জর্
প্ররতভার্ার্, দ়োলয এর্ং দূরদৃরিসম্পন্ন র্যর্সার়ের্ ঘর্তা রেমলর্, রযরর্ এরপ্রল মামস COVID-19 এ
আক্রান্ত হম়ে মারা ঘগমের্। ডঃ হারের্ ব্রুর্রলর্ এর্ং র্যারররর়্োর্ প্রর্াস়ীমদর স্বামস্থ্যর জর্য তার
সম়ে উৎসগন র্মরর্, র্যারররর়্োর্ আমমররর্ার্ ঘিম্বার অ্ফ র্মাসন অ্যান্ড ইন্ডারি, ইর্র্মপনামরমেড
(Caribbean American Chamber of Commerce and Industry, Inc., CACCI) প্ররতষ্ঠা র্মরর্
এর্ং সম্প্রদাম়ের সুরর্ধামেন 600টিরও ঘর্রি ঘোে র্যর্সার়ের্ ঘসরমর্ামরর আম়োজর্ র্মরর্।
িাবিক পবরিার িম্বলম্বে, "ডঃ র়ে এ. হারের্ রসরর়্ের, এর্জর্ মহার্ জ্ঞার়্ী র্যরি রেমলর্, যার
দার্ র্রার ঘিতর্া এর্ং অ্র্যমদর সাহাযয র্রার আহ্বার্ রেল। রতরর্ যা রর্েু সৃরি র্মরমের্ এর্ং
র্াস্তর্া়ের্ র্মরমের্ তা সর্সম়ে তার সম্প্রদাম়ের অ্গ্রগরতর জর্য। ঘর্ার্ মুহূমতন রতরর্ ঘযখামর্ই
রেমলর্ ঘসখামর্ই তার সম্প্রদা়ে রেল। এো উপযুি ঘয এই আন্তঃপ্রজমন্মর র্রমউরর্টি হার্ তার র্াম
র্হর্ র্রমর্। এো আমামদর পররর্ামরর আিা ঘয এই প্রর্ল্প ঘেমর্ উপর্ৃ ত প্রমতযর্ র্যরি এর্ই
গুণার্ল়ী গ্রহণ র্রমর্ এর্ং আমামদর সম্প্রদা়েমর্ সাহাযয র্রমর্ যা এটিমর্ আমরা ভামলা র্রমত
সাহাযয র্রমর্। গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমমা, র্রমির্ার/প্রধার্ রর্র্নাহ়ী র্মনর্তন া রুেঅ্যার্ রভসর্াউস্কাস,
অ্যামসম্বরলওমযার্ ডা়োর্া ররিাডনসর্, রসমর্ের ঘজলর্র মাইরর এর্ং ফ্ল্যাের্ুি সম্প্রদা়েমর্ ধর্যর্াদ
আমামদর রপ্র়ে স্বাম়ী, র্ার্া এর্ং সম্প্রদাম়ের ঘর্তার জ়ীর্র্, র্াজ এর্ং অ্র্দার্ স্মরণ র্রার জর্য।"
ক্লার্ন সর্ এমেে "সাইে এল" র্ামমর এর্টি পামসনমলর উপর রর্রমনত হমর্ যা র্তন মামর্ ব্রুর্রলর্
ফাউমন্ডিমর্র ঘহল্ে সাম়েন্স ঘসন্টামরর মারলর্ার্াধ়ীর্ এর্টি ভূ রম। এই ভর্মর্ এর্টি ভূ গভন স্থ্ পারর্ন ং

গযামরজ োর্মর্ ঘযখামর্ 80টি পারর্ন ং ঘেস োর্মর্ যা র্ারসন্দা এর্ং ঘলার্জর্ যারা হার্ এর
র্রমউরর্টি সুরর্ধা র্যর্হার র্রমের্ তারা র্যর্হার র্রমত পারমর্র্।
র্ারসন্দামদর জর্য অ্র্-সাইে সুরর্ধার মমধয োর্মর্ লরন্ড্র রুম, সহা়ের্ ঘসর্া এর্ং ঘর্স মযামর্জমমন্ট
ঘেস, রফেমর্স রুম, এর্টি প্ররিক্ষ্ণ রান্না র, লাইমেরর, র্রম্পউোর রুম, র্াইর্ ঘোমরজ, এর্ং
এর্টি র্রমউরর্টি রুম। উপরন্তু, র্ারসন্দামদর জর্য তাজা ফল এর্ং িার্সর্রজ ঘরমখ যাও়োর জর্য
এর্টি র্রমউরর্টি সামপামেনড এরগ্রর্ালিার (CSA) ড্রপ অ্ফ পম়েন্ট এর্ং র্াসনমদর পররদিনর্ এর্ং
স্বাস্থ্য পর়ীক্ষ্া প্রদামর্র জর্য এর্টি ঘহল্ে অ্যান্ড ঘহামস রিরর্ং ঘসন্টার োর্মর্।
উপরন্তু, ক্লার্ন সর্ এমেে এন্টারপ্রাইজ রগ্রর্ র্রমউরর্টিজ সাটিনরফমর্ে এর জর্য ঘযাগয, এর্ং ক্লাইমমে
র্ন্ড ইরর্রিম়েটিমভর প্রম়োজর়্ী়েতা পূরণ র্রমত এর্ারজন োর মারিফযারমরল হাই রাইজ ঘপ্রাগ্রামমর মার্
পূরণ র্মর। প্রর্মল্পর সর্ুজ োদ এর্ং ঘসৌর পযামর্ল সম্প্রদা়ে এর্ং র্যরিগত স্বামস্থ্য অ্র্দার্ রামখ।
র্ারসন্দা ও দিনর্ােীমদর রর্র্ামূমলয Wi-Fi সুরর্ধা প্রদার্ র্রা হমর্ যা ঘসন্ট্রাল ব্রুর্রলর্জুমড়
ইন্টারমর্মের অ্যামেস র্াড়ামর্ার জর্য ভাইোল ব্রুর্রলর্ ইরর্রিম়েটিমভর প্ররতশ্রুরতর এর্টি হলমার্ন ।
র্মমেমের সরক্র়ে র্র্িা উপাদামর্ র্াগামর্র জর্য আউেমডার স্থ্ার্, রিশুমদর ঘখলার এলার্া, এর্ং
রর্রি়ে রর্মর্াদর্ এর্ং ঘসই সামে আউেমডার রফেমর্স ঘপ্রাগ্রারমং অ্ন্তভুন ি। পুমরা রর্রল্ডং জুমড় পূণন
তদম নযর জার্ালা এর্ং ঘেরজং সাধারণ এলার্া়ে আমলা আর্মর্, এর্ং রিল্প এর্ং রঙ রসরুঁ ড় র উন্নত
র্রার মাধযমম র্ারসন্দামদর র্যা়োম র্রমত উৎসারহত র্রমর্। ভর্মর্র রর্ি তলার রপের্ রদমর্র
র্াইমরর জা়েগা়ে এর্টি প্রার্ৃ রতর্ উঠার্ অ্ন্তভুন ি র্রা হমর্ ঘযখামর্ এর্টি িারন্ত র্াগার্, এর্টি
র্ামঠর হাুঁোর জা়েগা, এর্টি োফন মাঠ, সাম্প্রদার়ের্ র্সার জা়েগা, এর্ং এর্টি রিশুমদর ঘখলার
এলার্া অ্ন্তভুন ি র্রা হমর্।
োমদর েযামরস এর্ং র্রমউরর্টি র্াগামর্ সাম্প্রদার়ের্ সমামর্ি এর্ং র্াগার্ র্রার জর্য জা়েগা
োর্মর্। ভর্র্টিমত রাস্তা র্রার্র গাে লাগামর্া এর্ং র্সার র্যর্স্থ্া র্রা এর্ং পেিার়ীমদর হাুঁোর
পে সরক্র়ে র্রার জর্য ধামপ ধামপ রতর্ ফু মের খাুঁজ রম়েমে। সর্নত্র গাে লাগামর্া হমর্।
আজমর্র ঘ াষণা গভর্নর এর আমগ ঘ ারষত সাতটি রর্জ়ে়ী প্রস্তামর্র সামে ঘযাগ র্মরমে।
বর্উ ইয়কন ঘিট ঘিামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR)
কবমের্ার রুথঅোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "ক্লার্ন সর্ এমেে এর্টি সরতযর্ামরর ঘরামাঞ্চর্র প্রর্ল্প
যা 291টি সাশ্র়ে়ী মূমলযর র্ারড় এর্ং 30,000 র্গনফুমের রর্িাল ও়োর্ েপ প্ররতমর্ি়ী সম্পদ ঘর্ন্দ্র
ফ্ল্যাের্ুি সম্প্রদাম়ের র্ামে রর্ম়ে আসমর্। র্যামর্া র্তৃন র্ প্রস্তারর্ত অ্র্-সাইে সহা়ের্ ঘসর্া 146টি
গৃহহ়ীর্ হম়ে পড়ার ঝুুঁ রর্মত োর্া পররর্ারমর্ তামদর রর্জস্ব ভর্মর্র ঘভতমর স্বাস্থ্যমসর্া, িার্ররর
প্ররিক্ষ্ণ এর্ং িাইল্ডমর়্োর ঘপমত সাহাযয র্রমর্। COVID-19 মহামার়ীর ফমল িলমার্ ধ্বংমসর
মমধয, আমরা গভর্নর কুওমমা, আমামদর রর্র্নারিত র্মনর্তন া এর্ং অ্ংি়ীদারমদর র্ামে র্ৃ তজ্ঞ এই
প্রর্ল্পমর্ এরগম়ে রর্ম়ে যাও়োর জর্য যা ঘসন্ট্রাল ব্রুর্রলমর্র সম্পমদর র্যর্ধার্ ঘমোমত সাহাযয
র্রমর্।"

এম্পায়ার ঘিট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং
ঘপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িন ািী কমন কতনা এবরক ঘজ. গাটনলার িম্বলর্, "ক্লার্ন সর্ এমেমের
র্রমউরর্টি হামর্ প্রদত্ত র্মনসংস্থ্ামর্র সুমযাগ এর্ং আরেনর্ সাক্ষ্রতা উমদযাগ শুধুমাত্র র্রমউরর্টি
রভরত্তর্ অ্েননর্রতর্ উন্ন়ের্ ঘর্ৌিমলর প্ররত গভর্নর কুওমমা অ্ঙ্গ়ীর্ারমর্ প্ররতফরলত র্মর র্া, এর্ই
সামে ডঃ র়ে হারের্মর্ সম্মার্ জার্ামর্ এর্ং রর্রিত র্রমর্ ঘয তাুঁর রর্মর্রদত ব্রুর্রলর্ সম্প্রদাম়ের
মমধয তাুঁর র্াজ ঘর্ুঁমি োর্মর্।"
বেম্বর্টর ঘজলর্র বমবর িম্বলর্, "আমামদর সম্প্রদা়ে, রর্মিষ র্মর আমার ঘজলার উপর COVID এর
প্রভার্ অ্মর্র্ ঘর্রি র্ারসন্দামদর সংগ্রামমর্ র্ঠির্ র্মর তু মলমে- ঘযমর্ আর্াসর্, স্বাস্থ্য ঘসর্া,
সামারজর্ ঘসর্া এর্ং র্ারণজয এর্ং রর্মর্াদর্ প্রাপযতা। ক্লার্ন সর্ এমেে আমামদর সর্মিম়ে অ্সহা়ে
র্াগররর্মদর এই মহামার়ী ঘেমর্ আমরাগয লাভ র্রমত এর্ং ঘসন্ট্রাল ব্রুর্রলমর্র জর্য প্রজন্মগত
পররর্তন র্ ততরর র্রমত সাহাযয র্রমর্। আরম গভর্নর কুওমমা, র্রমির্ার রভসর্াউস্কাস এর্ং HCR-এ
তার দল, এর্ং আমামদর অ্মর্র্ সহমযাগ়ী যারা এই প্রর্ল্পমর্ র্াস্তমর্ পররণত র্রমে তামদর ধর্যর্াদ
জার্ামত িাই।"
অোম্বেেবল েেেে ডায়ার্া বরচাডনের্ িম্বলর্, "ঘসন্ট্রাল ব্রুর্রলমর্ আমরা সর্মিম়ে গুরুত্বপূণন ঘযসর্
িযামলমঞ্জর সম্মুখ়ীর্ হরে তার এর্টি হমে আমামদর র্ারসন্দামদর রর্রাপদ এর্ং সাশ্র়ে়ী মূমলযর
আর্াসর্ প্রাপযতা রর্রিত র্রা। COVID সংর্ে আমামদর সম্প্রদা়েমর্ সর্মিম়ে ঘর্রি আ াত র্মরমে
এর্ং আমামদর স্বাস্থ্যমসর্া র্যর্স্থ্া এর্ং সামারজর্ সুরক্ষ্া ঘর্মে রর্দযমার্ তর্ষমযমর্ উন্মুি র্মর
রদম়েমে। ভাইোল ব্রুর্রলর্ ইরর্রিম়েটিভ ক্লার্ন সর্ এমেমের মত সাশ্র়ে়ী এর্ং ঘের্সই উন্ন়ের্ ততরর
র্মর এই পদ্ধরতগত রর্ষ়েগুমলা সমাধার্ র্রমত িা়ে। এই প্রর্ল্পটি অ্র্র্য র্ারণ আমরা শুধুমাত্র
আমামদর সম্প্রদাম়ের জর্য মরর়োভামর্ প্রম়োজর়্ী়ে সাশ্র়ে়ী মূমলযর আর্াসর্ই র়্ে, অ্তযাধুরর্র্
র্রমউরর্টি সুরর্ধার রর্ম়ে আসমর্া। ডঃ র়ে এ. হারের্ রসরর়্ের র্রমউরর্টি হার্ িাইল্ডমর়্োর, র্মী
উন্ন়ের্, এর্ং এর্টি ঘোে র্যর্সার়ের্ ইর্রর্উমর্ের সহ অ্মর্র্ ঘসর্া প্রদার্ র্রমর্। আরম HCR-এর
র্রমির্ার রভসর্াউস্কাস এর্ং তার দলমর্ ধর্যর্াদ জার্ামত িাই তামদর পররশ্রম়ী র্ামজর জর্য এর্ং
সর্মিম়ে ঘর্রি ধর্যর্াদ জার্ামত িাই 43 তম অ্যামসম্বরল রডসরেমের র্ারসন্দারা এই প্ররক্র়ো জুমড়
তামদর ইর্পুে এর্ং সমেনমর্র জর্য। গভর্নর কুওমমার সামে আমামদর অ্ংি়ীদাররত্ব এর্টি যুগান্তর্ার়ী
প্রর্ল্প ততরর র্রমর্ যা দিমর্র পর দির্ ধমর আমামদর সম্প্রদাম়ের উপর দ়ী স্থ্
ন া়ে়ী প্রভার্
ঘফলমর্।"
ঘজাঅোর্ এম. ওপ্লােটিল, কোো/কোো িাউবজং ঘভঞ্চােন , ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড এর ঘপ্রবেম্বডন্ট/প্রধার্
বর্িন ািী কমন কতনা, িম্বলর্, "র্যাম্বা হাউরজং ঘভঞ্চাসন, ইর্র্মপনামরমেড এর্ং র্যাম্বা, ইর্র্মপনামরমেড
ভাইোল ব্রুর্রলর্ ইরর্রিম়েটিমভর রদ্বত়ী়ে রাউমন্ডর অ্ংি রহমসমর্ সাইে এল/329 ক্লার্ন সর্ এরভরর্উ
পুরস্কৃ ত হও়োর জর্য সম্মারর্ত এর্ং র্ৃ তজ্ঞ। স্বাস্থ্যমসর্া প্রাপযতা, স্থ্া়ে়ীভামর্ সাশ্র়ে়ী মূমলযর আর্াসর্,
স্থ্ার়্ী়ে খাদয এর্ং র্াইমরর জা়েগার জর্য র্রমউরর্টির সম্প্রসাররত রর্র্মল্পর প্রম়োজর্ র্খমর্াই
এরমিম়ে ঘর্রি েি হ়েরর্। এই উন্ন়েমর্র স্বপ্ন হমে র্যাযয আর্াসর্ সুমযাগ ততরর র্রা যা ফ্ল্যাের্ুমির
জর্য আমরা র্যাযয ভরর্ষযৎ ততরর র্রমর্। আর্াসর্ রস্থ্রতি়ীলতার জর্য ঘমৌরলর্ এর্ং এই ঘের্সই,

সাশ্র়ে়ী এর্ং সহা়ের্ উন্ন়েমর্র মাধযমম, উন্নত ভরর্ষযমতর জর্য সম্প্রদা়েমর্ উন্নত সম্পদ প্রদার্ র্রা
আমামদর লক্ষ্য।"
ঘেন্ট্রাল ব্রুকবলর্ম্বক পুর্রুজ্জীবিতকরণ
ঘসন্ট্রাল ব্রুর্রলর্ রর্উ ই়ের্ন ঘেমের সর্ ঘেমর্ ঘর্রি অ্র্ুন্নত এলার্ার এর্টি। র্ারসন্দামদর স্বাস্থ্য
সমসযার তু লর্ামূলর্ভামর্ উচ্চতর হামরর অ্রভজ্ঞতা; স্বাস্থ্যর্র খার্ার র্া িার়ীররর্ র্াযনর্লামপর
সুমযাগগুরলমত স়ীরমত অ্যামেস এর্ং রহংসা ও অ্পরামধর উচ্চ মাত্রা। এোড়াও ঘসন্ট্রাল ব্রুর্রলর্
ঘর্র্ারত্ব, উচ্চ দাররদ্র্য হার এর্ং উচ্চ মামর্র স্বাস্থ্য পররমষর্া়ে অ্পযনাপ্ত অ্যামেমসর র্ারমণ র্ৃহৎ
আর্ামরর অ্েননর্রতর্ তর্ষমমযর রির্ার।
আজমর্র ঘ াষণাটি 2018 সামলর র্মভম্বমর, 2019 সামলর রডমসম্বর এর্ং 2020 সামলর জার্ু়োররমত
গভর্নর র্তৃন র্ ঘ ারষত ে়েটি রর্জ়ে়ী প্রস্তার্গুরলমত যুি র্মর। এর্সামে, এই উন্ন়ের্ ঘসন্ট্রাল
ব্রুর্রলমর্ 4,000টি সাশ্র়ে়ী মূমলযর র্ারড় ততররর জর্য ভাইোল ব্রুর্রলর্ ইরর্রিম়েটিমভর প্ররতশ্রুরতমর্
এরগম়ে রর্ম়ে যামর্। প্ররতটি রর্জ়ে়ী প্রস্তার্ সামারজর্, রিরর্ৎসা ও র্রমউরর্টি ঘসর্া; রর্মর্াদর্মূলর্ ও
রিক্ষ্ামূলর্ সুমযাগ এর্ং উন্ন়ের্মূলর্ প্ররতর্ন্ধ়ীমদর জর্য সহা়ের্ পররমষর্াগুরল, ঘদখামিার্া যমের
র্াইমর র়্েস্ক র্যরি ও দ়ী নরদর্ ধমর গৃহহ়ীর্ পররর্ামরর জর্য অ্যাপােনমমন্ট ও সহা়ের্ ঘসর্া
পররমষর্াগুরল অ্ন্তভুন ি র্মর।
বভটাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর পবরবচবত
গভর্নর ব্রুর্রলমর্র র্ারসন্দামদর উপর প্রভার্ রর্স্তার র্মর এমর্ তর্ষমমযর রর্ষ়েটিমর্ সমাধার্ র্রার
জর্য এর্ং ব্রুর্রলমর্র সর্মিম়ে ঝুুঁ রর্পূণন র্রমউরর্টির উন্ন়ের্ এর্ং সুস্থ্তার জর্য এর্টি র্তু র্ মমডল
ততরর র্রমত 2017 সামলর র্সমন্ত ভাইোল ব্রুর্রলর্ ইরর্রিম়েটিমভ িালু র্মররেমলর্।
এরপর গভর্নর ঘসন্ট্রাল ব্রুর্রলমর্র প্ররতটি অ্যামসম্বরল সদসযমর্ এই রর্র্ল্পগুরল মূলযা়ের্ র্রার জর্য
এর্ং তামদর রডরিমের রর্জস্ব িারহদা এর্ং সুমযাগ সুরর্ধা রর্মর্ির্া র্রার জর্য- র্রমউরর্টি
ঘর্তৃ র্ৃন্দ, স্থ্ার়্ী়ে রর্মিষজ্ঞ, আইর্জ়ীর়্ী এর্ং অ্র্যার্য ঘের্মহাল্ডারমদর রর্ম়ে গঠিত এর্টি র্রমউরর্টি
অ্যাডভাইজরর র্াউরন্সল (Community Advisory Council) গঠমর্র দার়েত্ব প্রদার্ র্মরর্। ঘসন্ট্রাল
ব্রুর্রলমর্র অ্ংিগুরলর প্ররতরর্রধত্বর্ার়ী ঘেে রসমর্েরগণও প্ররক্র়োটিমত সরক্র়েভামর্ যুি রেমলর্।
ঘমাে 25টি র্রমউরর্টি রমটিং প্রা়ে 100টি মূল র্রমউরর্টির ঘের্মহাল্ডারমদর এর্মত্র র্মররেল।
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