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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবিম্বে ফ্রাম্বেস অোপার্নম্বমি II খ ালার খ াষণা বিম্বেম্বের্

12.8 বমবলের্ মাবকনর্ ডলাম্বরর, 48-অোপার্নম্বমম্বির সাশ্রেী আিাসর্ উন্নের্ সুইম্বডর্ েহম্বর
সহােক খসিা প্রিার্ প্রিার্ কম্বর
কবমউবর্টিগুবলম্বক পুর্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অর্ন র্ীবেম্বক িাড়াম্বে এই অঞ্চম্বলর বিস্তৃ ে খকৌেল "বিঙ্গার খলকস িম্বরাোডন" এর সম্পূরক এই বিবর্ম্বোগ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ মর্মরা কাউন্টির সুইমের্ শহমর ফ্রামেস এপার্নমমি কমমেমের
ন্টিতীয় পর্নাময়র সমান্টি ঘ াষণা কমরমের্। র্তু র্ 12.8 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকনর্ েিামরর এই উন্নয়র্
প্রকল্পটি 48টি সাশ্রয়ী মূমিযর বান্টি প্রদার্ কমরমে, ঘর্খামর্ আর্টি অ্যাপার্নমমি রময়মে, র্ামদর
স্বাধীর্ভামব বসবামসর জর্য সহায়ক ঘসবা প্রময়াজর্।
"প্রমতযক ন্টর্উ ইয়কন বাসী বসবামসর জর্য জর্য একটি ন্টর্রাপদ, সমতাষজর্ক ও সাশ্রয়ী মূমিযর
জায়গার দান্টবদার," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তু র্ সহায়ক আবাসর্ উন্নয়র্ প্রকল্পটি
ঘের্জুমি কন্টমউন্টর্টিগুন্টিমত আমামদর অ্বযাহত প্রমেষ্টা এবং ন্টবন্টর্ময়ামগর উপর ন্টভন্টি কমর সুরন্টিত
এবং সহায়ক পন্টরমষবার োন্টহদা অ্র্ুর্ায়ী 48টি উন্নত মামর্র এপার্নমমি সুন্টবধা প্রান্টি ন্টর্ন্টিত
কমর।"
ফ্রামেস এপার্নমমিস II হমিা ঘেমর্র অ্ভূ তপূবন 20 ন্টবন্টিয়র্ মান্টকনর্ েিামরর মাধযমম সমস্ত ন্টর্উ
ইয়কন বাসীমক ন্টর্রাপদ রাখা, সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ প্রান্টির পাশাপান্টশ আরও 100,000টি সাশ্রয়ী
বান্টি র ন্টর্মনাণ এবং 6,000টি সহায়ক ঘসবা প্রদার্ ন্টর্ন্টিতসহ ঘসগুমিা সংরিমণর মাধযমম
আবাসর্মক অ্যামেসমর্াগয এবং গৃহহীর্তার ন্টবরুমে িিাইময়র জর্য পাাঁে বেমরর আবাসর্ পন্টরকল্পর্া
প্রণয়র্ গভর্নর কুওমমার প্রন্টতশ্রুন্টতর একটি অ্ংশ।
"প্রমতযমকর মাথার উপর োদ থাকার উপর্ুক্ততা রময়মে এবং জীবর্র্াত্রার মার্ উন্নয়মর্ সাহার্য
করার জর্য তারা প্রময়াজর্ীয় সহায়য়ক ঘসবা পাওয়ার ঘর্াগয।" খলিম্বর্র্োি গভর্ন র কোবর্ খহাচু ল
িম্বলর্। "ফ্রামেস অ্যাপার্নমমমির II পর্নায় সম্পন্ন করা ন্টর্রমপিতা এবং সম্পৃক্ততার একটি প্রমাণ
র্া আমামদর মূিযমবামধর প্রন্টতফির্ ন্টহমসমব কাজ কমর, র্ার মমধয রময়মে ঘের্জুমি সাশ্রয়ী মূমিযর

আবাসর্ প্রকল্প ততন্টর এবং ঘসগুমিা সংরিণ করা। ন্টর্উ ইয়কন আমামদর কন্টমউন্টর্টির মমধয
ন্টবন্টর্ময়ামগর ধারা অ্বযাহত রাখার পাশাপান্টশ অ্থনর্ীন্টতমক পূমবনর ঘথমক আমরা োঙ্গা এবং শন্টক্তশািী
করমত - এবং ভন্টবষযমত আমরা ঘবন্টশ সুমর্াগ সৃন্টষ্ট করমত প্রন্টতশ্রুন্টতবে।"
ফ্রামেস অ্যাপার্নমমি II হমিা 24টি এক-ঘবেরুমএপার্নমমি এবং 24টি ন্টতর্-ঘবেরুম এপার্নমমি
ন্টবন্টশষ্ট েয়টি ন্টিতি ন্টবন্টশষ্ট ভবর্। ঘর্ সমস্ত পন্টরবামরর আয় এিাকা ন্টভন্টিক মধযম আয় (Area
Median Income, AMI)-এর 50 শতাংশ তামদর জর্য দশটি এবং ঘর্ সমস্ত পন্টরবামরর আয়
এিাকা ন্টভন্টিক মধযম আয় (AMI)-এর 60 শতাংশ তামদর জর্য 38টি ইউন্টর্র্ ন্টর্ধনারণ করা
হময়মে। সহায়ক ঘসবায় ঘপ্রাজর্ এমর্ বযন্টক্তমদর জর্য আর্টি অ্যাপার্নমমি আিাদা করা হময়মে।
কমমেমের প্রথম পর্নাময়, 56 ইউন্টর্র্ ফ্রামেস অ্যাপার্নমমি, অ্মটাবর 2017 সামি ঘখািা হয় এবং
HCR ও ঘের্ অ্ন্টফস ফর ন্টপপি উইথ ঘেমভিপমমিাি ন্টেমসন্টবন্টিটিস (State Office for People
With Developmental Disabilities) িারা অ্থনায়র্ করা হয়। বতন মামর্ সম্পূণন কমমেমে 104টি
অ্যাপার্নমমি রময়মে, র্ার মমধয 22টি সহায়ক আবাসর্ ইউন্টর্র্ র্া িাইফ অ্যান্টসেযাে,
ইর্কমপনামরমর্ে, ঘের্ার রমেোমরর বৃহিম এমজন্টে র্ারা ন্টশশু এবং উন্নন্টত দরকার এমর্
প্রন্টতবন্ধীমদর ঘসবা প্রদার্কারী প্রন্টতষ্ঠার্।
ন্টবন্টশষ্ট ব্রকমপামর্নর বান্টসন্দা ফ্রামেস "ফযান্টর্" বযান্টরয়ার উইন্টিয়ামস (1855-1944), পন্টিত, ন্টশল্পী,
সুফ্রান্টজে এবং সামান্টজক র্যায়ন্টবোমরর পথপ্রদশনক ন্টর্ন্টর্ প্রথম আন্টফ্রকার্ আমমন্টরকার্ ন্টর্ন্টর্ ঘের্
ইউন্টর্ভান্টসনটি অ্ব ন্টর্উ ইয়কন (SUNY) ব্রকমপার্ন ঘথমক স্নাতক ন্টেন্টে িাভ কমরর্ কমমেেটি তার
র্াম অ্র্ুসামর ততন্টর।
িাইফর্াইম অ্যান্টসেযাে, ইর্কমপনামরমর্ে এবং রমেোমরর কর্নারমোর্ গ্রুপ, ন্টিন্টমমর্ে ফ্রামেস
এপার্নমমি II-এর সহ-ঘেমভিপার।
12.8 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকনর্ েিামরর ফ্রামেস এপার্নমমি II-এর জর্য HCR তহন্টবি ঘিা ইর্কাম র্যাে
ঘেন্টের্ ইকুইটিমত 9.5 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকনর্ েিার এবং 2.2 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকনর্ েিার ভতুন ন্টক অ্তভুন ক্ত।
এোিাও ন্টর্উ ইয়কন ঘের্ এর্ান্টজন ন্টরসােন অ্যান্ড ঘেমভিপমমি অ্থন্টরটি (New York State
Energy Research and Development Authority, NYSERDA) তামদর ঘিা-রাইজ ঘরন্টসমেন্টেয়াি
ন্টর্উ কর্স্ট্রাকশর্ ঘপ্রাোম (Low-rise Residential New Construction Program)-এর মাধযমম
তহন্টবি সরবরাহ কমরমে। কন্টমউন্টর্টি ন্টপ্রজারমভশর্ কমপনামরশর্ (Community Preservation
Corporation, CPC) ন্টর্উ ইয়কন ঘের্ কমর্ ন্টরর্ায়ারমমি ফামন্ডর সামথ অ্ংশীদান্টরমের মাধযমম
প্রকমল্পর জর্য 660,000 মান্টকনর্ েিামরর স্থায়ী অ্থনায়র্ প্রদার্ কমর এবং মর্মরা কাউন্টি ঘহাম
তহন্টবমি 200,000 মান্টকনর্ েিামরর অ্বদার্ রামখ।
ন্টফঙ্গার ঘিক অ্ঞ্চমি প্রায় 7,500 সাশ্রয়ী মূমিযর বান্টি এবং এপার্নমমি ততন্টর বা সংরিণ করমত
2011 সাি ঘথমক HCR, 627 ন্টমন্টিয়র্ েিামরর ঘবন্টশ ন্টবন্টর্ময়াগ কমরমে, র্ার মমধয রময়মে
13,000 এরও ঘবন্টশ ঘিামকর জর্য প্রায় 5,200 বান্টিগুন্টিমত সহায়তার জর্য মর্মরা কাউন্টিমত

443 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকনর্ েিার এবং অ্র্যার্য উৎস ঘথমক তহন্টবমি 566 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকনর্ েিামরর
ন্টিভামরজ।
HCR কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা তার প্রশাসমর্ ঘের্জুমি সহায়ক
আবাসর্ ন্টর্মনামণর প্রন্টত অ্োন্টধকার ন্টদময়মের্ র্া ন্টর্উ ইয়কন বাসীমদর তামদর ন্টর্জ ন্টর্জ বান্টিমত
মর্নাদা এবং স্বাধীর্তার সামথ বসবাস করার সুমর্াগ কমর ঘদয়। পর্নায় II সম্পন্ন হওয়ার সামথ
সামথ, ফ্রামেস এপার্নমমি কমমেে এখর্ মর্মরা কাউন্টিমত ন্টবমশষ োন্টহদা সম্পন্ন পন্টরবার এবং
প্রািবয়স্কমদর জর্য 104টি সাশ্রয়ী মূমিযর বান্টি সরবরাহ কমরমে। এই জর্স্বাস্থযকািীর্ জরুন্টর
অ্বস্থার সময়, এটি আমগর ঘেময় ঘবন্টশ গুরুেপূণন ঘর্ আমরা র্তু র্ আবাসর্ বযবস্থা ততন্টর করমত
থান্টক এবং মার্ুষমক তামদর ন্টর্রাপদ এবং সুরন্টিত থাকার জর্য প্রময়াজর্ীয় সম্পদ প্রদার্ কন্টর। এই
সুন্দর র্তু র্ সহায়ক উন্নয়র্ প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জর্য আমামদর সকি অ্ংশীদারমক অ্ন্টভর্ন্দর্
জার্াই।
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত খপ্রবসম্বডি এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কেনা খডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্,
"আমামদর সবমেময় ঝুাঁ ন্টকপূণন বান্টসন্দামদর জর্য এর্ান্টজন কার্নকরী এবং সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্
ন্টর্মনামণর জর্য এই ধরমর্র অ্বযবহৃত সাইর্গুমিামক বযবহার করা হমে ঘের্জুমি কন্টমউন্টর্টির জর্য
একটি জয় এবং গভর্নর কুওমমার পন্টরেন্ন শন্টক্ত এবং জিবায়ু ঘর্তৃ মের অ্ধীমর্ অ্োন্টধকার। সমস্ত
ন্টর্উ ইয়কন বাসীমদর ঘেটীয় ন্টবন্টর্ময়াগ ঘথমক উপকৃ ত হওয়ার সুমর্াগ বান্টিময় এমর্ সমাধার্ ন্টেন্টিত
করা এবং সরবরাহ করা র্া িন্টতকর গযামসর মাত্রা কন্টমময় জিবায়ু পন্টরবতন মর্র ন্টবরুমে আমামদর
িিাইময়র একটি গুরুেপূণন উপাদার্ এবং আন্টম এই মাইিফিমকর জর্য ফ্রামেস অ্যাপার্নমমিমক
অ্ন্টভর্ন্দর্ জার্ান্টে।"
OPWDD কবমের্ার বর্ওম্বডার এ. কাস্টর্ার, িম্বলর্, "OPWDD প্রন্টতন্টর্য়ত উন্নন্টত দরকার এমর্
প্রন্টতবন্ধী বযন্টক্তমদর তামদর কন্টমউন্টর্টির মমধয স্বাধীর্ভামব বসবামসর সুমর্াগ প্রদামর্র ঘেষ্টা কমর
থামক, র্ামত তারা সফি হমত ন্টর্মজমক সাহার্য করমত পামর। গভর্নর কুওমমার পাাঁে বেমরর
আবাসর্ পন্টরকল্পর্ার অ্ংশ ন্টহমসমব র্ামদর সবমেময় ঘবন্টশ প্রময়াজর্ তামদর জর্য, এই
এপার্নমমিগুমিার মমধয আর্টি এবং ন্টর্মনামণর প্রথম পর্নাময় 4টি, উন্নন্টত দরকার এমর্ প্রন্টতবন্ধীমদর
তামদর কন্টমউন্টর্টির মমধয একটি ন্টর্রাপদ, সাশ্রয়ী এবং অ্যামেসমর্াগয বান্টি প্রদার্ করমব।"
বসম্বর্ম্বর্র বরপািবলকার্ খর্ো রি অরর্ িম্বলর্, "ফ্রামেস II এপার্নমমিগুন্টির ন্টর্মনামণ একটি পন্টরপূণন
এবং েমৎকার সাফিয হময়মে। কমমেমের প্রন্টতটি এপার্নমমি শুধুমাত্র োন্টহদাসম্পন্ন বযন্টক্তর জর্য
ভািা ঘর্ওয়া হয়ন্টর্ বরং প্রকল্পটি সময়মমতা এবং বামজমর্র অ্ধীমর্ সম্পন্ন করা হময়মে। িাইফর্াইম
অ্যান্টসেযাে, ইর্কমপনামরমর্ে এবং কর্নারমোর্, ন্টিন্টমমর্ে আমামদর উন্নন্টত দরকার এমর্ প্রন্টতবন্ধী
সম্প্রদাময়র সদসযমদর জর্য েমৎকার কাজ োন্টিময় র্ামে এবং ঘসইসামথ এই প্রকল্পমক এন্টগময় ন্টর্ময়
ঘর্মত ঘপমর আন্টম গন্টবনত। প্রমতযমকরই এমর্ একটি কন্টমউন্টর্টিমত থাকা উন্টেত ঘর্খামর্ তারা স্বাগত
অ্র্ুভব করমব এবং এমর্ একটি জায়গা পাওয়ার সুমর্াগ থাকমব ঘর্র্ামক তারা বান্টি বমি পন্টরেয়
ন্টদমত পারমব। আসুর্ আমরা সবাই আশা কন্টর অ্দূর ভন্টবষযমত এই ধরমর্র আমরা প্রকল্প ঘদখার
এবং ফ্রামেস II এপার্নমমমির কাজ ঘেমর্র অ্র্যমদর জর্য একটি র্ীির্কশা ন্টহমসমব কাজ করমব।"

অোম্বসেবলমোর্ বস্টম্বভর্ হাওবল িম্বলর্, "আন্টম এই গুরুেপূণন সহায়ক জীবর্র্াত্রার ফযান্টসন্টিটিগুমিার
উন্নয়র্ ঘদমখ ঘরামান্টঞ্চত এবং এই আবাসর্ প্রকল্পগুমিা ঘর্ভামব কন্টমউন্টর্টি েহণ কমরমে তা ঘদমখ
আন্টম আমরা ঘবন্টশ ঘরামান্টঞ্চত। এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র এই অ্ঞ্চমির অ্থনর্ীন্টতই র্য় বরং এর
ঘকন্দ্রগুমিাও উপকৃ ত হমব; ঘর্সব কন্টমউন্টর্টি একসামথ কাজ করমে এবং এমক অ্পরমক খুাঁজমে তারা
আমপি পাই-এর মত আমমন্টরকার্, এবং আন্টম এই সম্প্রদাময়র জর্য গন্টবনত।"
মর্ম্বরা কাউবির এবিবকউটিভ এডাম খিম্বলা িম্বলর্, "আমামদর কন্টমউন্টর্টিমক শন্টক্তশািী করমত
সবার জর্য সাশ্রয়ী এবং অ্যামেসমর্াগয আবাসর্ বযবস্থা অ্পন্টরহার্ন। "মর্মরা কাউন্টির সমস্ত বান্টসন্দা
বসবাস করার জর্য একটি ন্টর্রাপদ ও সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ সুন্টবধা পাওয়ার জর্য ঘর্াগয। র্ারা
শ্রবণ/দৃন্টষ্টপ্রন্টতবন্ধী, র্ামদর শারীন্টরক প্রন্টতবন্ধীতা বা মন্টস্তমে মমনান্টতক আ াত রময়মে তামদরমক এই
সমন্টিত, সহায়ক ন্টমশ্র আময়র হাউন্টজং কন্টমউন্টর্টি প্রদামর্র জর্য আন্টম িাইফর্াইম হাউন্টজং
ঘেমভিপমমি কমপনামরশর্ এবং ঘরামেোমরর কর্নারমোর্ গ্রুপমক ধর্যবাদ জার্াই। আন্টম খুন্টশ ঘর্
মর্মরা কাউন্টি এই উন্নয়র্ কমনকামির অ্ংশ ন্টেি এবং গভর্নর কুওমমা, ন্টর্উ ইয়কন ঘের্ ঘহামস
অ্যান্ড কন্টমউন্টর্টি ন্টরন্টর্উয়াি এবং সকি কন্টমউন্টর্টি ও সরকান্টর অ্ংশীদারমদর িারা ফ্রামেস
এপার্নমমি বাস্তবায়মর্ সহায়তার জর্য কৃ তজ্ঞ।"
র্াউর্ অি সুইম্বডর্ সুপারভাইজার খকবভর্ জর্সর্ িম্বলর্, "পাাঁে বেমরর মমধয ন্টিতীয়বামরর মমতা
ঘরামেোমরর কর্নারমোর্ গ্রুপ সুইমের্ শহমর একটি আধুন্টর্ক, সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ প্রকল্প ন্টর্ময়
এমসমে। িাইফর্াইম অ্যান্টসেযামের সামথ অ্ংশীদান্টরমের মামর্ হমে ঘর্ আমামদর বান্টসন্দামদর জর্য
আমরা সমন্টিত আবাসর্ সুন্টবধা রময়মে। ফ্রামেস II একটি সুপন্টরকন্টল্পত, ন্টর্য়ন্টিত প্রকল্প র্া আমামদর
কন্টমউন্টর্টির জর্য একটি স্বাগতপূণন সংমর্াজর্।"
লাইির্াইম অোবসস্টোে ইর্কম্বপনাম্বরম্বর্ম্বডর প্রধার্ বর্িন াহী কমন কেনা খজবম
ব্র্োবেম্বিাম্বর্ন িম্বলর্, "এই প্রকল্প অ্মর্ক কারমণ স্মরণীয়। আমামদর অ্েগামী পন্টরোির্া পষনদ এবং
িাইফর্াইম ন্টিোরন্টশপ টিম এবং ন্টর্মনাতা, স্থপন্টত, প্রমকৌশিী ও ঘসবা প্রদার্কারীমদর অ্সাধারণ
দিটিমক ধর্যবাদ, আমরা সময়সূন্টে অ্র্ুর্ায়ী এবং বামজমর্র অ্ধীমর্ এই প্রকল্পটি সম্পন্ন কমরন্টে, র্া
সঠিক সমময় সম্পন্ন করা র্মথষ্ট কঠির্ ন্টকন্তু ন্টবমশষ কমর মহামারীর সময় র্খর্ আমামদর পৃন্টথবীর
অ্মর্ক ন্টকেু বন্ধ হময় ন্টেি। এটি আমামদর সকি অ্ংশীদারমদর অ্ঙ্গীকার ন্টর্ময় কথা বমি। সাশ্রয়ী
মূমিযর আবাসর্ ন্টর্মনাণ সম্পমন্ন র্ারা সাহার্য কমরমে এবং সমন্টিত সাশ্রয়ী আবাসমর্র বন্টধনত োন্টহদা
পূরমণ র্ারা কম ার পন্টরশ্রম করমে তামদর সকমির প্রন্টত আমরা অ্তযত কৃ তজ্ঞ। আমরা পন্টরবার,
অ্ন্টববান্টহত এবং প্রন্টতবন্ধীমদর ন্টর্ময় একসামথ একটি বযন্টতেমী আতঃপ্রজমের কন্টমউন্টর্টি ততন্টর
কমরন্টে।"
খরাম্বচস্টাম্বরর কর্ন ারম্বস্টার্ গ্রুম্বপর খপ্রবসম্বডি রজার ডবিউ. ব্র্োন্ডর্ জুবর্ের িম্বলর্,
"কর্নারমোর্ এবং িাইফর্াইম অ্যান্টসেযাে একটি অ্তযত সফি উন্নয়মর্র ন্টিতীয় পর্নায় হস্তাতর
করমত ঘপমর আর্ন্টন্দত, ঘর্খামর্ ইমতামমধয ভন্টবষযমতর বান্টসন্দামদর একটি দী ন অ্মপিমাণ তান্টিকা
রময়মে। সময় ও বামজর্ অ্র্ুর্ায়ী সুইমের্ শহমর উন্নত মামর্র সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসমর্র 48টি

অ্ন্টতন্টরক্ত ইউন্টর্র্ ন্টর্মনামণ দিটি মহামান্টর এবং শ্রম প্রান্টির েযামিন্টজং সমময়র মমধযও একসামথ কাজ
কমরমে।"
কবমউবর্টি বপ্রজারম্বভের্ কম্বপনাম্বরেম্বর্র বমবরোম বজিার মর্নম্বগজ অবিসার িম্বলর্, "CPC-ঘত
আমরা ন্টবশ্বাস কন্টর ঘর্ মার্সম্পন্ন সাশ্রয়ী আবাসর্ বযবস্থা হমিা মজবুত ও প্রাণবত কন্টমউন্টর্টি
ততন্টর করার ন্টভন্টি। ফ্রামেস এপার্নমমি II এর্ান্টজন কার্নকরী, সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসমর্র জর্য সুইমের্
শহমর একটি গুরুেপূণন োন্টহদা পূরণ কমর র্ামত ঘবশ ন্টকেু এপার্নমমি রময়মে র্া প্রন্টতবন্ধী
বান্টসন্দামদর অ্র্র্য োন্টহদা পূরণ কমর। আন্টম িাইফর্াইম অ্যান্টসেযামে আমামদর অ্ংশীদারমদর
ধর্যবাদ জার্াই কন্টমউন্টর্টির প্রন্টত তামদর দৃন্টষ্টভন্টঙ্গ এবং ন্টর্ষ্ঠার জর্য এবং কম্পমরািার ন্টের্ামপান্টি
ও ঘেমর্র কমর্ ন্টরর্ায়ারমমি ফামন্ড আমামদর তহন্টবি অ্ংশীদারমদর সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসমর্
ন্টবন্টর্ময়াগ করার অ্ঙ্গীকামরর জর্য।"
বিঙ্গার খলকস এর অগ্রগবে ত্বরাবিেকরণ
আজমকর ঘ াষণা "ন্টফঙ্গার ঘিকস এর অ্েগন্টত েরান্টিতকরণ" এর সম্পূরক, র্া শন্টক্তশািী
অ্থননর্ন্টতক প্রবৃন্টে ও কন্টমউন্টর্টি ন্টবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমন্টিত রূপমরখা। ঘের্ এ অ্ঞ্চমি
2012 সাি ঘথমক এই পন্টরকল্পর্ার জর্য বুন্টর্য়াদী কামজর ন্টপেমর্ ইমতামমধযই 8 ন্টবন্টিয়র্ মান্টকনর্
েিামরর ঘবন্টশ ন্টবন্টর্ময়াগ কমরমে - ফমর্ান্টর্ে, কৃ ন্টষ ও খাদয উৎপাদর্ও আধুন্টর্ক ন্টর্মনাণ কামর্নর
মমতা মূি ন্টশল্পসমূহ এই ন্টবন্টর্ময়ামগর অ্তভুন ক্ত। বতন মামর্, উিরাঞ্চমির পুর্রুজ্জীন্টবন্টতকরণ উমদযামগর
মাধযমম অ্ঞ্চিটি 500 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকনর্ েিামরর অ্ঙ্গরামজযর ন্টবন্টর্ময়াগসহ ন্টফঙ্গার ঘিকস এর
অ্েগন্টত েরান্টিত করমে র্া গভর্নর কুওমমা ন্টেমসম্বর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই
500 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকনর্ েিামরর ন্টবন্টর্ময়াগ ঘবসরকান্টর খামতর বযবসায়ীমদর 2.5 ন্টবন্টিয়র্ মান্টকনর্
েিামররও ঘবন্টশ ন্টবন্টর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘদমব - এবং অ্ঞ্চমির দান্টখিকৃ ত পন্টরকল্পর্া
অ্র্ুর্ায়ী আশা করা হমে ঘর্ 8,200 এর ঘবন্টশ র্তু র্ কমনসংস্থার্ সৃন্টষ্ট হমব। আরও তথয পাওয়া
র্ামব এখামর্।
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