
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা অর্ননর্বিকভাম্বি দদুন োগ্রস্থ কবমউবর্টিগুম্বলাম্বি গণগ্রন্থাগাম্বরর জর্ে প্রকম্বের স্টেট 

অর্নায়র্ম্বক স্টমাট খরম্বের েিকরা 90 ভাগ পর্নন্ত কার্নকর কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর করম্বি হম্বি  
  
রাষ্ট্রীয় অর্নায়র্ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার বর্মনাণ প্রকেগুবলর জর্ে র্িুর্ স্টর্াগেিারর সুম্বর্াগ স্থাপর্ কম্বর  

  
  
অর্থনৈতিকভাবে দদুথশাগ্রস্থ কতিউতৈটিবি গণগ্রন্থাগাবেে তৈিথাবণে জৈয গভৈথে অযানু্ড্র এি. কুওবিা 
প্রকবেে অৈুবিাতদি মিাট েযবেে 90 শিাাংশ পর্থন্ত মেট িহতেল প্রদাৈ কবে আজ আইবৈ 
(A.3771A/S.5589) স্বাক্ষে কবেবেৈ। অতিকন্তু, মিাট প্রকে েযবেে শিকো 75 ভাগ তকাংো 
এে চাইবি মেতশ মেট অর্থােৈ পাওো মর্বকাবৈা প্রকবেে জৈয এই আইৈটি ৈিুৈ মর্াগযিা শিথ 
প্রতিষ্ঠা কবেবে।  
  
"গ্রন্থাগাে আিাবদে কতিউতৈটিে তভতি এোং অসািােৈ ভােসািয েক্ষাকােী র্া িবর্য সকল তৈউ 
ইেকথ োসীে জৈয সাংস্থাৈ এোং প্রবেশাতিকাে প্রদাৈ কবে, িা মস মর্ই মহাক ৈা মকৈ, মর্খাৈ মর্বকই 
আসুক ৈা মকৈ তকাংো র্ি িৈী তকাংো দতেদ্র মহাক ৈা মকৈ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
ৈিুৈ আইবৈে িািযবি, আিো আিাবদে গ্রন্থাগাে েযেস্থাবক শতিশালী কবেতে মর্টি র্াবদে সেচাইবি 
মেতশ প্রবোজৈ িাবদে তদবক আিাবদে সাংস্থাবৈে িবৈাবর্াগ মদে এোং সোে জৈয আেও শতিশালী 
এোং আেও অতিক সিিা তভতিক এম্পাোে মেট তিতে কবে।"  
  
মেবটে গণগ্রন্থাগাে তৈিথাণ অৈুদাৈ কিথসতূচ ব্রডেযান্ড স্থাপৈ সহ গণগ্রন্থাগাে ভেবৈে অতিগ্রহণ, 
তৈিথাণ, সাংস্কাে ো পুৈেথাসবৈে অৈুবিাতদি েযবেে জৈয সিাৈ পতেিাণ িহতেল প্রদাৈ কবে। পূবেথ, 
এই কিথসূতচটি অর্থনৈতিকভাবে সুতেিােতিি জৈবগাষ্ঠীবি অেতস্থি গণগ্রন্থাগাবেে জৈয মিাট প্রকে 
েযবেে 75 শিাাংশ পর্থন্ত োষ্ট্রীে সিাৈ পতেিাণ িহতেল সহােিা প্রদাৈ কেবিা।  
  
বসম্বর্টর স্টেলী বি. স্টময়ার িম্বলর্, "গণগ্রন্থাগাে আিাবদে কতিউতৈটিগুবলাবি অিযন্ত গুরুত্বপুণথ 
পতেবেো সেেোহকােী একটি অিযােশযকীে মকন্দ্রস্থল। মেট আইৈসভাে কাজ কোে পূবেথ, আতি 
একজৈ গ্রন্থাগাে ট্রাতে তহসাবে কাজ কবেতে এোং কতিউতৈটিে উন্নতিবি সহােিা কোে জৈয 
প্রবোজৈীে সাংস্থাৈ গ্রন্থাগােগুবলাে েবেবে িা তৈতিি কোে লবক্ষয আতি একজৈ দঢ়ৃ সির্থক। 
S.5589 তেলটি, অর্থনৈতিকভাবে দদুথশাগ্রস্থ এলাকাে গ্রন্থাগাবেে জৈয িূলিৈী উন্নতি ও তৈিথাবণে 
জৈয অৈুবিাতদি প্রকে খেবচে 90% পর্থন্ত োষ্ট্রীে সাহার্য প্রদাৈ কবে। এই তেলটিবক স্বাক্ষে কোে 
িািযবি আইবৈ পতেণি কোে জৈয এোং আিাবদে গণগ্রন্থাগাবে তেতৈবোবগে জৈয গভৈথে অযানু্ড্র 
কুওবিা আপৈাবক িৈযোদ।"  



 

 

  
অোম্বসেবলর সদসে বদবদ িোম্বরট িম্বলর্, "A3771-এে পৃষ্ঠবপােক হবে আিাবদে গ্রন্থাগােগুবলাবক 
সির্থৈ কেবি মপবে আতি খুেই গতেথি। অপতেহার্থ ইন্টােবৈট পতেবেো মর্বক শুরু কবে প্রার্তিক 
স্বাক্ষেিা কিথসূতচ প্রদাৈ কবে, এই আইৈটি গ্রািীৈ এলাকা, মর্খাবৈ গ্রন্থাগাে প্রােশই কতিউতৈটি হাে 
তহবসবে কাজ কবে, মসখাবৈ সহ অিযন্ত গুরুত্বপুণথ তৈিথাণ অৈুদাৈ-মক র্াবদে সেচাইবি মেতশ 
প্রবোজৈ িাবদে গ্রন্থাগাবে প্রদাৈ কোে উবেবশয তৈবদথশৈা মদে। এই আইবৈ িাে সহােিাে জৈয 
আতি গভৈথে কুওবিাবক িৈযোদ জাৈাই।"  
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