
 
 

উ"াবন QNS &কে)র জন, এক. টাউন হেলর িব3ি4  
 
ইেনােভশন QNS 'ক) দল ব-ধবার এক1 টাউন হল িম1ং করেব, ২০েশ এি'ল, ২০২২ িবকাল ৪.০০টা 

;থেক স>?া ৭:০০টা পযCD মুিভং ইেমেজর যাদুঘের, 36-01 35th Ave, Queens, NY 11106। টাউন 

হল জনসাধারেণর জন? উIুJ থাকেব।   
 
এই ঘটনা স8েক9 : 
 
উKাবন QNS হল এক1 সPদায়-চািলত পিরক)না যা Astoria-এর সমৃQ সাংRS িতক ফ?ািUক Vতির 
কের এবং এক1 'াণবD, িমW-ব?বহােরর উKাবন ;জলা িহসােব আেশপােশর এক1 সুY ;কাণেক পুনরায় 

সিZয় কের। আমােদর আস[ টাউন হেল আমােদর সােথ ;যাগ িদন, ;যখােন আপিন 'ক) এলাকা 

স^েকC  জানেত এবং '_ িজ`াসা করেত পােরন, আজেকর তািরেখর পিরক)নার 'েচaা এবং আগামী 

মাসcিলেত আপিন কীভােব আপনার ইনপুট 'দান চািলেয় ;যেত পােরন।   ইেভd1 সময়সূচী এবং fােনর 

gমতা অনুযায়ী পরপর দু1 ৯০-িমিনেটর ;সশন অDভ- CJ করেব। 
 
সব বয়সীেক jাগত জানাই.  k?ািনশ, lীক, ম?াmািরন, বাংলা এবং ASL ভাষাভাষীেদর অনুেরােধর 

িভিoেত লাইভ অনুবাদ পাওয়া যােব। এই ইেভd স^qকrত অিতিরJ িবশদ িববরণ এবং কীভােব 'াক-

িনব>ন করেবন তা শীsই ;ঘাষণা করা হেব।   
 
এই 'থম টাউন হল ;ম এবং জুন মােস দু1 অিতিরJ কিমউিন1 ওয়াকC শপ tারা অনুসরণ করা হেব। 

িবuািরত অনুসরণ করvন। 
 
&ক) পটভ< িম: 
 
আজ, ;wইনওেয় xেটর দিgণ 'ােD সারেফস পাqকrং লট, অব?বyত িশ) ও বািণিজ?ক ভবন, এবং খািল 

জায়গার আিধপত? রেয়েছ।  
 



fানীয় বািস{া, আেশপােশর নাগিরক ;নতS বS {, সাংRS িতক 'িত|ান, ;ছাট ব?বসা এবং অলাভজনকেদর 
সােথ চার বছেরর কথপকথেনর ফেল এক1 অDভ- C িJর জন? এক1 দৃ}ভি~ এেসেছ, আেশপােশর-
;কিDক, িমW-ব?বহােরর উKাবন ;জলা যা অ?ােwািরয়ার সমৃQ সাংRS িতক ফ?ািUেকর উপর Vতির কের এবং 

এক1 cরv�পূণC সমেয় অথCপূণC অথCৈনিতক সুেযাগ 'দান করেব।  
 
Innovation QNS (উKাবন QNS) শীsই 'িতেবশী কাউফম?ান আটC স িডx�েক সPসািরত কের এবং 
চলমান িচে�র জাদুঘর এবং �?া� িসনা�া R- ল অফ আটC েসর মেতা িবদ?মান সাংRS িতক স^েদর উপর 
িনমCােণর মাধ?েম অ?ােwািরয়ার এই ;কাণ1েক িZয়াকলােপর এক1 আেলাড়ন ;কD িহসােব পুনরায় সিZয় 
করেব:  
 

• দুই একর ;খালা জায়গা - 'ক) সাইেটর ২৫%-এর ;বিশ - বাগান, পারফরম?া� ;kস, এক1 

;খলার মাঠ এবং এক1 ক- ক- র পাকC , পাশাপািশ উ[ত রাuার দৃশ? এবং শত শত নত- ন গাছ;  

• এক1 কিমউিন1 হাব যা দীঘC সমেয়র জন? সPদায়-;সবামূলক অলাভজনক সংfাcিলর জন? 
এক1 নত- ন বািড় 'দান করেব;  

• ২০০,০০০ বগCফ- ট আেশপােশর ;দাকান, ;রেuারঁা এবং িবেনাদন যা িবদ?মান ;ছাট ব?বসার 
পিরপূরক, এক1 নত- ন (fানাDিরত) অত?াধ- িনক িসেনমা সহ;  

• এলাকার বািস{ােদর চািহদা পূরেণর জন? Vতির করা jাf? ও সুfতার সুিবধা ; 
• ২,৮৪৫ িত িমW আেয়র অ?াপাটC েমd, যার মেধ? 'ায় 7251 fায়ীভােব সাWয়ী মূেল?র এবং িসিনয়র 

অ?াপাটC েমd রেয়েছ – যার মেধ? ৩০০1রও ;বিশ মােস $১,০০০-এর িনেচ পাওয়া যােব; এবং   

• সৃজনশীল িশে) ;ছাট ব?বসা, wাটCআপ এবং অলাভজনকেদর জন? ২৫০,০০০ বগCফ- ট জায়গা।  
 

এই 'ক) স^েকC  আরও তথ? এর জন?  www.innovationqns.com ;দখ-ন বা  tracy@innovationqns.com এ 

আমােদর সােথ ;যাগােযাগ করvন।  


