
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা বেল্প উন্নয়র্ সংস্থাগুম্বলার সকল উনু্মক্ত সভা এিং পািবলক শুর্াবর্গুম্বলার লাইভ 

বিম এিং বভবিও ররকবিন ং প্রকাে করাম্বক িাধ্েতামূলক কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

বভবিও ররকবিন ংগুম্বলাম্বক অিেেই পাাঁচ কমন বিিম্বসর মম্বধ্ে প্রকাে করম্বত হম্বি এিং কমপম্বক্ষ পাাঁচ 
িেম্বরর জর্ে সুলভ থাকম্বত হম্বি  

  
কুওম্বমা: "কবমউবর্টগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করা এিং স্থার্ীয় পর্নাম্বয় অথননর্বতক প্রিৃবি িাডাম্বর্ার 
িাবয়ত্ব বেল্প উন্নয়র্ সংস্থাগুম্বলাম্বক রিওয়া হম্বয়ম্বে, তম্বি রিবেরভাগ বর্উ ইয়কন িাসীর সভায় 

উপবস্থত হিার এিং প্রবিয়াটিম্বত অংে রর্য়ার সময় রর্ই। এই র্তুর্ পিম্বক্ষপটি র্াগবরক অঙ্গীকার 
লালর্ করম্বত এিং আম্বরা অবধ্ক সংখ্েক অবধ্িাসীম্বক এই সভা ও শুর্াবর্ম্বত সম্পকৃ্ত করম্বত 
সাহার্ে করম্বি পবরণবতম্বত র্ার ফম্বল তাম্বির সম্প্রিাম্বয়র ভবিষ্েম্বতর উপর িোপক প্রভাি 

রফলম্বি।"  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা শিল্প উন্নয়র্ সংস্থাগুম ার সক  উন্মুক্ত সভা এবং পাবশ ক শুর্াশর্গুম ার 
 াইভ শিম এবং শভশিও ররকশিন ং প্রকাি করামক বাধ্যতামূ ক কমর আইমর্ (S.88/A.3002) 
স্বাক্ষর কমরমের্। শভশিও ররকশিন ং ববঠক বা শুর্াশর্ রিষ হওয়ার পাাঁচ কার্ন শিবমসর মমধ্য 
অ্র্ াইমর্ রপাস্ট করমত হমব এবং কমপমক্ষ পাাঁচ বেমরর জর্য উপ ভয থাকমব।  
  
"কশমউশর্টগুম ামক পরু্রুজ্জীশবত করা এবং স্থার্ীয় পর্নাময় অ্থননর্শতক প্রবশৃি বাডামর্ার িাশয়ত্ব শিল্প 
উন্নয়র্ সংস্থাগুম ামক রিওয়া হময়মে, তমব রবশিরভাগ শর্উ ইয়কন বাসীর সভায় উপশস্থত হবার এবং 
প্রশিয়াটিমত অ্ংি রর্য়ার সময় রর্ই", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ পিমক্ষপটি র্াগশরক 
অ্ঙ্গীকার  া র্ করমত এবং আমরা অ্শধ্ক সংখ্যক অ্শধ্বাসীমক এই সভা ও শুর্াশর্মত সমৃ্পক্ত 
করমত সাহার্য করমব পশরণশতমত র্ার ফম  তামির সম্প্রিাময়র ভশবষযমতর উপর বযাপক প্রভাব 
রফ মব।"  
  
রসম্বর্টর টি কাবমর্বি িম্বলর্, "অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন রর্সক  শসিান্ত IDA শর্ময় থামক রসগুম া রর্ 
কশমউশর্টির জর্য তারা কাজ কমর তামির উপর গভীর প্রভাব রফ মত পামর। অ্র্য রর্মকামর্া 
সরকারী সংস্থার মত, জর্গণমকও তামির শসিান্ত গ্রহমণর কামজ সমৃ্পক্ত থাকমত হমব এবং এই 
আইর্টি রসটিমক সহমজই সম্ভব করমব। এই আইর্টি স্বাক্ষর করার জর্য আশম গভর্নমরর প্রশত 
কৃতজ্ঞ, র্া IDA এ-কর শবরশতর এ াকায় আম াকপাত করমত সহায়তা করমব।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সিসে বমম্বেল রসালাম্বগস িম্বলর্, "শর্বনাচকমন্ড ীর সিসযরা তামির স্থার্ীয় শিল্প উন্নয়র্ 
সংস্থার (Industrial Development Agency, IDA) সভায় উপশস্থত থাকমত চাইম ও, রস উমেমিয 
তারা সবসময় সিরীমর থাকমত পারমব র্া।  াইভ শিশমং IDA-রক রস্টট জমুড র্াগশরক সমৃ্পক্ততা 
বাডামর্ার পািাপাশি শর্বনাচকমন্ড ীমক তামির শর্মজমির সুশবধ্া অ্র্ুর্ায়ী সভা রিখ্মত সক্ষম করমব। 
প্রশতটি সরকাশর সংস্থা স্বচ্ছতা, িায়বিতার কথা তুম  ধ্রার পািাপাশি অ্শধ্বাসীমির কামে তামির 
বাতন া রপৌোমর্ার উপায় শহমসমব শিশমংমক গ্রহণ কমরমে। এই আইর্টি স্থার্ীয় জর্মগাষ্ঠীর সামথ স্বচ্ছতা 
ও সমৃ্পক্ততা শর্শিত করার পািাপাশি অ্থননর্শতক উন্নয়র্মক অ্র্ুপ্রাশণত করমব। এই শব টিমক স্বাক্ষর 
করার মাধ্যমম আইমর্ পশরণত করার জর্য আশম গভর্নর কুউমমার প্রিংসা কশর।"  
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