
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা সু্কল বিবিক্ট কোবিটাল প্রম্বেম্বক্টর ের্ে স্টেট েমু্বে স্বল্প সুম্বে 482 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

িলার অর্নায়ম্বর্র স্ট াষণা বেম্বয়ম্বের্  
  

িন্ড স্টর্ম্বক প্রাপ্ত আয় বেক্ষার্ীম্বের সফলতা অেন ম্বর্ সহায়তা করার উম্বেম্বেে িবরকবল্পত সুম্ব াগ-
সুবিধার উন্নয়ম্বর্ সাহা ে কম্বর  

  
  

সু্কল ডিডিক্টগুললো ডিক্ষোর্থীলের পুনরোয় স্বোগত জোনোলনোর প্রস্তুডতর সময় গভননর অ্যোনু্ড্র এম কুউলমো 
আজ ঘ োষণো কলরলেন ঘে ডনউ ইয়কন  ঘেলের িরডমেডর কততন পক্ষ (Dormitory Authority) ঘেে 
জলু়ে 54টি সু্কল ডিডিলক্টর পলক্ষ স্বল্প-সুলের, কর-মুক্ত প্রোয় 482.4 ডমডলয়ন মোডকন ন িলোলরর বন্ড 
বোজোলর ঘেল়েলে। এই ইসুযকরণ DASNY-এর সু্কল ডিডিক্ট রোজস্ব বন্ড অ্র্থনোয়ন ঘপ্রোগ্রোলমর 
(DASNY's School Districts Revenue Bond Financing Program) অ্ংি, েো ঘেে জলু়ে 
পোবডলক সু্কল ডিডিক্টগুললোলক একটি কোেনকর অ্র্থনোয়লনর ডবকল্প সরবরোহ কলর। এই ইসুযকরণ ঘর্থলক 
উপকত ত প্রকল্পগুডলর মলযয অ্ন্তভুন ক্ত তলব সীমোবদ্ধ নয়: অ্ডি, ডনরোপত্তো এবং বোতোলসর মোলনর 
বযবস্থোর উন্নয়ন; ঘবিডকেু ঘেডণকক্ষ সংলেোজন সহ ডবডভন্ন স্থোপনোয় অ্ভযন্তরীণ এবং বোডহযক সংস্কোর; 
ক্রী়েো মোলের উন্নয়ন; উদ্ভোবন এবং সহলেোডগতোয় উৎসোহ প্রেোলনর উলেলিয প্রেুডক্তর উন্নয়ন।  
  
"আমোলের ডিক্ষোর্থীরো প্রডতডেন ঘে ক্লোসরুম, প্রেুডক্ত ও ডবলনোেনমূলক বযবস্থো বযবহোর কলর, তো 
তোলের ডিক্ষোগত অ্ডভজ্ঞতোর অ্ডবলেেয অ্ংি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "গুরুত্বপূণন ডিক্ষোমূলক 
অ্বকোেোলমো এবং উপকরণলক আযুডনকীকরলণর মোযযলম, আমরো পরবতী প্রজলের ঘনতোলের ডিক্ষণ ও 
উদ্ভোবন এবং তোলের সোফললযর পলর্থ এডগলয় ঘনয়োর জনয িডক্তিোলী ডভডত্ত ততডর করডে।"  
  
2002 সোলল ঘপ্রোগ্রোমটি শুরু হওয়োর পর ঘর্থলক, DASNY ঘেে জলু়ে 200টিরও ঘবডি সু্কল 
ডিডিলক্টর পলক্ষ 100টি পতর্থক পতর্থক বন্ড জোডর কলরলে েোর সমডিগত পডরমোণ 6.1 ডবডলয়ন মোডকন ন 
িলোলররও ঘবিী।  
  
"উচ্চগুণ সম্পন্ন ঘিখোর পডরলবি ডনডিত করোর উলেলিয আমোলের সু্কলল ডবডনলয়োগ করলত আমরো 
প্রডতশ্রুডতবদ্ধ", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলর্। "ঘেে জলু়ে সু্কলগুললোর জনয কযোডপেোল 
প্রলজলক্টর এই অ্র্থনোয়ন উন্নডতলত সহোয়তো করলব এবং ঘেডণকলক্ষ ডিক্ষোর্থীলের সমতডদ্ধলত সোহোেয করলব। 
আমরো ডনডিত করলত চোই ঘে ঘেলের ডবডভন্ন ডিডিলক্টর সকল েোত্র-েোত্রীলের বতন মোন এবং 
ভডবষযলত তোলের সফল হওয়োর জনয ঘে সকল কমনসূডচ ও সংস্থোন প্রলয়োজন, ঘসগুললোলত তোলের 
প্রলবিোডযকোর রলয়লে।"  



  
DASNY স্টপ্রবসম্বিন্ট ও বসইও, স্টেরািন  বি. িুম্বেল িম্বলর্, "ঘেে জলু়ে সু্কল ডিডিক্টগুললোলত স্বল্প সুলে 
অ্র্থনোয়ন সহোয়তো ডেলত ঘপলর DASNY আনডিত। ডনউ ইয়কন  ঘেলের সু্কলগুললো আমোলের অ্র্থননীডতর 
ডভডত্ত। বতন মোলন ডিডিক্টগুললোলত প্রেত্ত আডর্থনক নমনীয়তো আমোলের ডিশুলের আরও ঘিখো ও ডবকোলি 
এবং ডনউ ইয়লকন র এই উেডত প্রজলের জনয সুলেোগলক আরও ডবস্তততকরলণ বযবহৃত হলত পোলর।"  
  
বেক্ষা সংক্রান্ত বসম্বর্ট কবমটির (Senate Standing Committee on Education) সভািবত বসম্বর্টর 
স্টেবল বি. স্টময়ার, িম্বলর্, "একুি িতলকর চোডহেো পূরলণর জনয ডনউ ইয়লকন র সু্কল ভবনগুললোলত 
ডবডনলয়োগ ও উন্নডতর প্রলয়োজন। এই অ্র্থনোয়ন পুলরো ঘেলের আডর্থনক উন্নডত এবং ডনউইয়লকন র 
ডিক্ষোর্থীলেরলক তোলের প্রোপয মোন সম্পন্ন সুডবযোগুডল সরবরোহ করলত নতুন ডনমনোলণ সহোয়তো করলব। 
আমোলের ডিশুলের ডিক্ষোগত চোডহেোলক সবোর আলগ স্থোন ঘেয়োর উেলিয তোলের অ্বেোলনর জনয আডম 
গভননর কুউলমো এবং DASNY-ঘক সোযুবোে জোনোই।"  
  
অোম্বসেবল বেক্ষা কবমটির সভািবত, অোম্বসেবল সেসে মাইম্বকল আর. স্টিম্বর্ম্বেম্বতা, িম্বলর্, 
"আমোলের ডিডিক্টগুললোর সবনত্র সমোন সুলেোগ প্রেোন ডনউ ইয়লকন র ডিক্ষোর্থীলের বতহত্তর অ্জন লনর পলর্থ 
এডগলয় ডেলে। সফলতোর জনয প্রলয়োজনীয় সুলেোগ সডুবযো এবং সরঞ্জোম আমোলের ডিক্ষকলের রলয়লে 
তো ডনডিত করোর জনয প্রিোসলনর এই উলেযোগলক সমর্থনন করো একটি ডবলিষ সম্মোলনর ডবষয়।"  
  
স্টমবফল্ড স্টসন্ট্রাল সু্কল বিবিক্ট সুিাবরর্ম্বটম্বন্ডন্ট (Mayfield Central School District 
Superintendent) বক্রম্বোফার হািনার িম্বলর্, "ঘমডফলের প্রযোন প্রকল্প, 'ভডবষযলতর ডনমনোণ, 
অ্তীলতর পুনরুদ্ধোর', একডবংি িতোব্দীর মলযয সু্কল ডিডিক্টটিলক আরও ভোলভোলব চোডলত করলব। 
প্রকল্পটি স্বোস্থয ও ডনরোপত্তো সম্পডকন ত সমসযো, েোে এবং অ্বকোেোলমোগত অ্বনডতর ডেলক মলনোলেোগ 
ডেলয়লে এবং প্রডতটি ভবলন প্রেুডক্তগত এবং ক্রী়েো ঘক্ষলত্রর উন্নডত কলরলে। ডিডিক্ট-এর সতকন  ও 
ডচন্তোিীল আডর্থনক পডরকল্পনোর সোলর্থ, DASNY কততন ক এই কোেনকর অ্র্থনোয়ন সডম্মডলত হলয়, প্রকল্পটিলক 
আমোলের কডমউডনটির জনয বোস্তবতোয় পডরণত কলরলে এবং আমোলের ডিক্ষোর্থীলের প্রজে ঘর্থলক 
প্রজে যলর উপকত ত করলব।"  
  
মাম্বসনলাস স্টসন্ট্রাল সু্কল বিবিক্ট বিেম্বর্স অোিবমবর্ম্বিটর অোন্থবর্ স্টসার্াবচও িম্বলর্, "মূলত 
1960 এর েিলক ডনমনোণ করো স্থোপনো আযুডনকীকরলণ, HVAC ডসলেম উন্নডতকরণ, একটি ঘকোরোল 
(Choral) সঙ্গীত কক্ষ ডনমনোণ, এবং আমোলের ডসডনয়র হোই সু্কলসু্কল ভবলনর ডনরোপত্তো উন্নত করলত 
তহডবল বযবহোর করো হলয়ডেল। এই উন্নডতগুললো আমোলের সু্কল ডিডিলক্টর জনয অ্গ্রোডযকোর ডহলসলব 
ডচডিত করো হলয়ডেল এবং ফলোফলল আমরো সন্তুি।"  
  
লাইয়ন্স স্টসন্ট্রাল সু্কল বিবিক্ট সুিাবরর্ম্বটর্ম্বিন্ট স্টিার্াল্ড িটুর্াম িম্বলর্, "লোইয়ন্স ঘসন্ট্রোল সু্কল 
ডিডিলক্টর সবনত্র েোত্র, ডিক্ষকমন্ডলী, এবং কমীলের স্বোস্থয, সুরক্ষো, এবং ডনরোপত্তো আমোলের িীষন 
অ্গ্রোডযকোর ডহলসলব রলয়লে। এই কোরলণই, স্বল্প সুলের এই অ্র্থনোয়ন সহোয়তোর সোহোলেয, আমরো 
ডনরোপত্তো কযোলমরো েকু্ত কলরডে এবং আমোলের ডমিল ও হোই সু্কললর প্রলবিপর্থ এবং অ্ডি-সতকন তো 
বযবস্থো উন্নত কলরডে। আমরো আমোলের প্রোর্থডমক সু্কলল স্বোস্থকর এবং আরোমেোয়ক ভবন পডরলবি 



প্রেোন করোর উলেলিয উচ্চ-কোেনকরী ডহটিং, বোয়ুচলোচল, এবং এয়োর কডন্ডিনোর (HVAC) বযোবস্থোও 
ইনেল কলরডে। আমোলের ঘেে অ্ংিীেোরলের সোলর্থ ডনলয়, আমরো ক্রী়েো ঘক্ষত্র এবং বোস লুপ 
উন্নয়ন, েোে ঘমরোমত, নতুন লকোর স্থোপন, আসন বতডদ্ধ এবং একটি নতুন অ্ডিলেোডরয়োম সোউন্ড 
বুর্থ েুক্ত করলত সক্ষম হলয়ডে – েো আমোলের সম্প্রেোলয়র কোলে প্রমোণ কলর ঘে আমোলের ডিশুরই 
প্রর্থম অ্গ্রোডযকোরপ্রোপ্ত, এবং আমরো তোলের ডবকোলির জনয সবনেো সলবনোত্তম পডরলবি সরবরোহ করব।"  
  
স্টসন্ট্রাল ভোবল সু্কল বিবিক্ট সুিাবরর্ম্বটম্বন্ডন্ট স্টেম্বরবম বরচ িম্বলর্, "এই উন্নডতগুললো ঘসন্ট্রোল ভযোডল 
সু্কল ডিডিলক্টর ডিক্ষোর্থীরো ঘেলের ঘসরো ডকেু জোয়গোয় ডিখলে তো ডনডিত করলত ঘচিো করলে। 
DASNY ঘর্থলক অ্র্থনোয়ন সহোয়তোর মোযযলম, আমোলের ডিক্ষোর্থীলের সফলতোর জনয েো প্রলয়োজন তো 
প্রেোন কলর আমরো আমোলের সু্কলসু্কলগুললো ঘে 21 িতোব্দী ঘমোকোলবলোর জনয প্রস্তুত, তো 
ডনডিতকরলত সক্ষম হলয়ডেলোম।"  
  
এর্লােন ি বসটি সু্কল বিবিক্ট অফ বমিলটাউর্-এর সুিাবরর্ম্বটম্বন্ডন্ট বরচািন  স্টেল স্টমাম্বরা িম্বলর্, 
"ডেয এনলোজন ি ডসটি সু্কল ডিডিক্ট অ্ফ ডমিলেোউন (The Enlarged City School District of 
Middletown) সবনেো তোর পডিত এবং কমীলেরলক সবনোযুডনক সুডবযো এবং সংস্থোনগুডল সরবরোহ 
করোর মোযযলম ডনলজলক গডবনত হলয়লে। এই আডর্থনক সহোয়তোর মোযযলম, আমরো আমোলের প্রতযোিোর 
ঊলবন ও বোডহলর ঘেলত সক্ষম । 11টি নতুন ঘেডণকক্ষ এবং একটি উদ্ভোবনী পরীক্ষোগোর সহকোলর 
আমোলের হোই সু্কলল তত তীয় তলোর সংলেোজন ঘিখোর এবং সহলেোডগতোর জনয অ্ডতডরক্ত স্থোন সরবরোহ 
করলে। আমোলের ঘখললোয়োরলের সোলর্থ নতুন ঘেডনস ঘকোেন  েো়েোও আমোলের উন্নীত সফেবল এবং 
ঘবসবল মোলে আমরো েল-গেন এবং ঘখললোয়োরসলুভ আচরণ গল়ে ঘতোলোয় উৎসোহ ডেডে। পডন্ডত, 
ডিক্ষকমন্ডলী এবং কমীলের সবনেো সুরডক্ষত রোখোর উলেলিয বোতোলসর মোন উন্নয়ন এবং সতকীকরণ 
বযবস্থো উন্নীতকরণ করলত আমোলের ভবনগুডলর অ্ভযন্তরীণ সংস্কোর করো হলয়লে। এই প্রিোসন ও 
কডমউডনটি েোরো আমোলের সব সময় সমর্থনন কলরলে, তোলের সোহোেয েো়েো আমরো এসব ডকেুই 
করলত পোরতোম নো, এবং ঘসজনয আমরো কত তজ্ঞ।"  
  
িার্ স্টসন্ট্রাল সু্কল বিবিক্ট সুিাবরর্ম্বটম্বন্ডন্ট স্টো রামবে িম্বলর্, "সতকন  আডর্থনক পডরকল্পনোর সোলর্থ 
এই ঋণ গ্রহলণর সডম্মললনর ফলল, বোর্থ ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিলক্টর ডিক্ষোর্থী এবং কডমউডনটি িোনো 
লোইয়ন ডমিল সু্কল এবং হযোভোরডলং হোই সু্কল উভয় স্থোলনই নতুন ডেম সুযইেস (STEAM Suites) 
(ডবজ্ঞোন, প্রেুডক্ত, প্রলকৌিল, কলো এবং গডণত) ঘর্থলক উপকত ত হলব। এই ডেম সুযইেস আমোলের 
কডমউডনটির ভডবষযৎ চোডহেোর জনয ডিক্ষোর্থীলের প্রস্তুত করলত সহলেোডগতোমলূক ডিক্ষণ সুলেোলগর 
উপর ঘজোর ঘেলব। উপরন্তু, ডিক্ষোর্থী এবং কডমউডনটি অ্তযন্ত প্রলয়োজনীয় ক্লোসরুম এবং 
কযোলফলেডরয়োর উন্নীতকরণ ঘর্থলক উপকত ত হলব। আমোলের সু্কল আমোলের কডমউডনটির ঘকন্দ্রডবি ুএবং 
অ্র্থনননডতক উন্নয়লন প্রযোন অ্ংিীেোর। এই রোজস্ব কোেনক্রলমর বযোবস্থো কলর ঘেয়োর জনয ডনউইয়কন  
ঘেেলক শুযুমোত্র যনযবোে ঘেয়োই েলর্থি নয়।"  
  
বরংবভল-বিবফর্ ইর্বেটিউট স্টসন্ট্রাল সু্কল বিবিক্ট সুিাবরর্ম্বটম্বন্ডন্ট বকোবলন মবরৎস িম্বলর্, "11 
বের েোবত সু্কল সপুোডরনলেলন্ডন্ট ডহলসলব কোজ করোর এবং চোরটি কযোডপেোল প্রলজলক্টর ঘনতত ত্ব 
প্রেোলনর পর এই প্রর্থম আমোলক DASNY-র মোযযলম অ্র্থনোয়ন করোর পরোমিন ঘেওয়ো হল। ইডর 2 



BOCES-র ডনকে ইজোরোকত ত এবং 27টি অ্ঙ্গীভূত ডিডিলক্টর প্রডতটির ডিক্ষোর্থীলের জনয উপকোরী, 
ডিডিলক্টর অ্র্থনোয়লন এবং মোডলকোনোযীন আমোলের P-TECH একোলিডম প্রকলল্পর জনয অ্র্থনোয়নটি 
এতেোই অ্নুকূল ডেল ঘে স্থোনীয় ঘিয়োর বস্তুত অ্লযনক হলয় েোয়। এই প্রকলল্পর জনয 27টি ডিডিক্ট 
আমোলের BOCES কযোডপেোল খরলচর মোযযলম স্থোনীয় ঘিয়োলর অ্বেোন রোলখ। এই পডরমোণটি 
সুডবযোজনক DASNY অ্র্থনোয়লনর কোরলণ বেলর প্রোয় 200,000 মোডকন ন িলোর কলম েোয় । আমোলের 
স্থোনীয় ঘিয়োলরর ঘপলমন্ট কডমলয়, আমরো আমোলের বতন মোন ডিডিক্ট প্রকলল্পর জনযও যোর ডনলয়ডে।"  
  
অর্নায়র্ করা হম্বয়ম্বে অঞ্চলবভবতক এমর্ বিবিক্টগুম্বলা:  
  
কোবিটাল বরবেয়র্:  
আলবোডন ডসটি সু্কল ডিডিক্ট  9,585,000 মোডকন ন িলোর  
বোননে ডহলস-বলেন ঘলক ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  23,4,60,000 মোডকন ন িলোর  
কক্সসযোডক-অ্যোলর্থন্স ঘসন্ট্রোল সু্কল  12,305,000 মোডকন ন িলোর  
ঘমডফে ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  13,000,000 মোডকন ন িলোর  
ঘিলনকেযোডি ডসটি সু্কল ডিডিক্ট  2,220,000 মোডকন ন িলোর  
ওয়োইনোনেডস্কল ইউডনয়ন ডি সু্কল ডিডিক্ট  2,405,000 মোডকন ন িলোর  
  স্টমাট: 62,975,000 মোডকন ন িলোর  

  
স্টকন্দ্রীয় বর্উ ইয়কন ঃ  
ঘহোমোর ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  650,000 মোডকন ন িলোর  
মযোডিসন ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  8,075,000 মোডকন ন িলোর  
মোলসনলোস ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  14,640,000 মোডকন ন িলোর  
অ্ননেোগো ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  3,525,000 মোডকন ন িলোর  
ঘপোেন  বোয়রন ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  9,910,000 মোডকন ন িলোর  
েকডিজ ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  3,545,000 মোডকন ন িলোর  
ওইিলপোেন  ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  12,470,000 মোডকন ন িলোর  
  স্টমাট: 52,815,000 মোডকন ন িলোর  
  
বফঙ্গার স্টলকস:  
ইে আয়রনডেলকোয়ো ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  10,805,000 মোডকন ন িলোর  
গোনোেো ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  12,490,000 মোডকন ন িলোর  
ঘলচওয়োর্থন ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  7,090,000 মোডকন ন িলোর  
লোইয়ন্স ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  8,245,000 মোডকন ন িলোর  
ডনওয়োকন  ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  17,395, 00 মোডকন ন িলোর  
ঘপডর ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  3,690,000 মোডকন ন িলোর  
  স্টমাট: 59,715,000 মোডকন ন িলোর  
  



স্টমাহক ভোবল:  
ঘসন্ট্রোল ভযোডল সু্কল ডিডিক্ট  34,125,000 মোডকন ন িলোর  
কুপোসনেোউন ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  4,600,000 মোডকন ন িলোর  
ডগলবোেন সডভল-মোউন্ট আপেন ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  2,280,000 মোডকন ন িলোর  
হোরকোইমোর ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  1,685,000 মোডকন ন িলোর  
হলযোন্ড ঘপলেন্ট ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  1,940,000 মোডকন ন িলোর  
ললরন্স ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  1,595,000 মোডকন ন িলোর  
মডরস ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  1,860,000 মোডকন ন িলোর  
ঘরমলসন ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  5,840,000 মোডকন ন িলোর  
ঘরোম ডসটি সু্কল ডিডিক্ট  21,245,000 মোডকন ন িলোর  
সলকোয়ো ভযোডল ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ত  16,425,000 মোডকন ন িলোর  
ঘিলনভোস ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  5,565,000 মোডকন ন িলোর  
উটিকো ডসটি সু্কল ডিডিক্ট  9,010,000 মোডকন ন িলোর  
  স্টমাট: 106,170,000 মোডকন ন িলোর  
  
বমি-হািসর্ঃ  
এনলোজন ি ডসটি সু্কল ডিডিক্ট অ্ফ ডমিলেোউন  25,805,000 মোডকন ন িলোর  
ঘপোেন  হোরডভস ডসটি সু্কল ডিডিক্ট  3,820,000 মোডকন ন িলোর  
  স্টমাট: 29,625,000 মোডকন ন িলোর  
  
র্র্ন কাবন্ট্র:  
হোডরসডভল ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  5,670,000 মোডকন ন িলোর  
ডলসবন ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  3,925,000 মোডকন ন িলোর  
এনলোজন ি ওগলিনসবোগন ডসটি সু্কল ডিডিক্ট  16,695,000 মোডকন ন িলোর  
র্থোউলসন্ডস আইলযোন্ডস ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  2,425,000 মোডকন ন িলোর  
  স্টমাট: 28,715,000 মোডকন ন িলোর  
  
সাউোর্ন টায়ার:  
আকন লপোেন  ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  5,710,000 মোডকন ন িলোর  
বোর্থ ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  17,465,000 মোডকন ন িলোর  
ঘিনোলঙ্গো ফকন স ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  14,470,000 মোডকন ন িলোর  
হলননল ডসটি সু্কল ডিডিক্ট  5,390,000 মোডকন ন িলোর  
মোইলন-এন্ডওলয়ল ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  12,765,000 মোডকন ন িলোর  
নরউইচ ডসটি সু্কল ডিডিক্ট  7,430,000 মোডকন ন িলোর  
ডসিডন ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  9,820,000 মোডকন ন িলোর  
সোউর্থ ঘকোেন রোইে ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  7,095,000 মোডকন ন িলোর  



উনোডেলো ভযোডল ঘসন্ট্রোল সু্কল  6,890,000 মোডকন ন িলোর  
ওলয়ভোরডল ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  1,660,000 মোডকন ন িলোর  
  স্টমাট: 88,695,000 মোডকন ন িলোর  
  
িবিম বর্উ ইয়কন ঃ  
অ্যোলন্ডোভোর ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  5,245,000 মোডকন ন িলোর  
ডক্লভলযোন্ড ডহল ইউডনয়ন ডি সু্কল ডিডিক্ট  7,350,000 মোডকন ন িলোর  
ডনউলফইন ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  2,735,000 মোডকন ন িলোর  
ওডলন ডসটি সু্কল ডিডিক্ট  9,820,000 মোডকন ন িলোর  
ডরডি ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  1,605,000 মোডকন ন িলোর  
ডরংডভল-ডগ্রডফর্থ ইনডেটিউে ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  19,310,000 মোডকন ন িলোর  
ইয়কন িোয়োর-পোলয়োডনয়োর ঘসন্ট্রোল সু্কল ডিডিক্ট  7,590,000 মোডকন ন িলোর  
  স্টমাট: 53,655,000 মোডকন ন িলোর  
  

###  
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