
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/26/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবির আয়রর্ম্বেকুইট েহম্বর বিবিেীল প্রকল্পগুবল সমাপ্ত করার ঘ াষণা 
কম্বরর্  
  

আয়রর্ম্বেকুইট ঘি ঘেট ঘমবরর্ পাম্বকন  2.67 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলাম্বরর প্রকল্প জর্সাধারম্বণর 
অোম্বেসম্ব াগেিা ও কবমউবর্টি িেিহার িাডাম্বি  

  
জর্বর্রাপত্তা, প নটম্বর্র জরুবর অিিার জর্ে ঘর্ৌকা চাল ুকরায় উন্নয়র্  

  
কালভার ঘরাম্বে ঝড র্র্নমার 500,000 মাবকন র্ েলাম্বরর সংস্কার িার্ীয় সডকপথ রক্ষা করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা মর্মরা কাউন্টির আয়রর্মেকুইট শহমর আয়রর্মেকুইট বে বেট বমন্টরর্ 
পাকন  (Irondequoit Bay State Marine Park) এ ন্টিন্টিশীল প্রকল্পগুন্টল সমাপ্ত করার ব াষণা 
কমরর্। 2.67 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলামরর প্রকল্পটি গভর্নমরর বলক অ্িান্টরও ন্টিন্টিশীল ও অ্র্ননর্ন্টিক 
উন্নয়র্ উম্যামগর অ্ংশ। প্রকল্পটি 2019 সামল ঐন্টিহান্টসক ের্যা বর্মক িায়ী ক্ষয়ক্ষন্টি বমরামি কমর 
এেং বর্ৌকা চাল ুকরা, েক ও পান্টকন ং লট উত্থাপর্ কমর যামি িারা উচ্চ জমলর সময় কাজ 
চান্টলময় বযমি সক্ষম হয়।  
  
"গি কময়ক েছর ধমর জলোয়ু পন্টরেিন মর্র প্রভাে আমরা স্পষ্ট হময় উমেমছ, যা 2019 সামল 
অ্িান্টরও হ্রম্র িীমর অ্ভূিপূেন ের্যার সময় ব্খা বগমছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "উপকূলীয় 
কন্টমউন্টর্টির সামর্ ন্টর্উ ইয়কন  বেমটর অ্ংশী্ান্টরমের মাধযমম, আমরা প্রকৃন্টির যা ন্টকছু রময়মছ িা 
বকেল পুর্ন্টর্নমনাণই র্য়, গুরুেপূণন অ্েকাোমমা পুর্ন্টর্নমনামণর জর্য প্রস্তুি রাখমি সহায়িা করন্টছ। 
আয়রর্মেকুইট-এ সম্পন্ন হওয়া ্টুির মমিা ন্টিন্টিশীল প্রকল্পগুন্টল REDI কমনসূন্টচর ন্টমশর্মক উ্াহরণ 
ব্য়।"  
  
"আমাম্র উপকূলীয় কন্টমউন্টর্টিগুন্টলমি ন্টর্উ ইয়কন  বেমটর অ্েযাহি ন্টেন্টর্ময়াগ িাম্র আমরা ভামলা, 
স্মাটন  ও আমরা ন্টিন্টিশীল কমর গম়ে িুলমি সহায়িা করমছ," ঘলফম্বটর্োি গভর্নর কোবথ ঘহাচুল 
িম্বলর্। "জলোয়ু পন্টরেিন মর্ ের্যার কারমণ সাম্প্রন্টিক েছরগুমলামি আয়রর্মেকুইট বে বমন্টরর্ বেট 
পাকন  (Irondequoit Bay Marine State Park) প্রচণ্ড চযামলমের সম্মুখীর্ হময়মছ। এখামর্ বয উন্নন্টি 
করা হময়মছ িা ভন্টেষযমির ের্যা বর্মক রক্ষা করমে, জর্সাধারমণর অ্যামেসমযাগযিা ও ন্টর্রাপত্তা 
েৃন্টি করমে এেং ন্টর্ন্টিি করমে বয এটি ভন্টেষযৎ প্রজমের জর্য উপমভামগর জায়গা হময় র্াকমে।"  
  

https://www.governor.ny.gov/programs/lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi
https://www.governor.ny.gov/programs/lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi


 

 

পান্টকন ং এলাকা ও বর্ৌকা উৎমক্ষপণ উন্নি করার পাশাপান্টশ, পামকন  র্িুর্ ক্ষণিায়ী েক যুক্ত করা 
হময়ন্টছল, পাশাপান্টশ একটি বখলার মাে, একটি কযামর্া/কায়াক লঞ্চ, একটি আমমন্টরকার্ উইর্ 
ন্টেমসন্টেন্টলটিস অ্যাক্ট কালভাটন  বরাে েরাের অ্যামেসমযাগয মাছ ধরার  াট এেং পাকন গুন্টলর 
অ্যামেসমযাগযিা আরও োন্ট়েময় বিামল। এই েছমরর বশমষর ন্ট্মক জর্সাধারমণর েযেহামরর জর্য 
একটি ন্টেমর্া্র্মূলক পযান্টভন্টলয়র্ ন্টর্মনাণ করা হমে।  
  
আয়রর্মেকুইট শহর কালভার বরাে েরাের ঝ়ে ন্টর্ষ্কাশর্ র্ ন্মা উন্নয়মর্র জর্য কাছাকান্টছ একটি 
প্রকমল্পর কাজ বশষ কমরমছ, যা আয়রর্মেকুইট উপসাগর বেট বমন্টরর্ পাকন  ও বেশ ন্টকছু গুরুেপূণন 
েযেসার প্রমেশদ্বার। কালভাটন  বরাে প্রকল্পটি বক REDI কন্টমশর্ কিৃন ক 500,000 মান্টকন র্ েলার 
প্র্ার্ করা হময়ন্টছল যামি উচ্চ পান্টর্র ইমভমির সময় রাস্তা েমের সম্ভাের্া হ্রাস করমি এেং 
জরুন্টর বসো ও এলাকার িার্ীয় প্রন্টিষ্ঠার্গুন্টলমি অ্যামেস েজায় রাখার জর্য স়েকপমর্র ের্যা 
প্রশন্টমি কমর ন্টিন্টিশীলিা গম়ে িুলমি পামর।  
োস্তোন্টয়ি ন্টিন্টিশীল েযেিাগুন্টল কালভাটন  বরাে েরাের ন্টে্যমার্ ঝ়ে র্ ন্মা ন্টসমেম বেমর্ 
পন্টরেিন মর্র মাধযমম এলাকার োন্ট়ে ও েযেসাময়র উপর ভন্টেষযমি ের্যার প্রভাে হ্রাস করমে যার 
মমধয রময়মছ, র্িুর্ বচক ভালভ িাপর্ এেং ন্টর্রেন্টিন্ন পন্টরমষোর জর্য একটি জরুন্টর েযাকআপ 
বজর্ামরটর সহ পাম্প বেশর্ তিন্টর করা।  
  
আয়রর্মেকুইট উপসাগর বরামচোর বর্মক প্রায় পাাঁচ মাইল উত্তর-পূমেন এেং অ্িান্টরও হ্র্ পযনন্ত 
খান্টল। 44 একর আয়রর্মেকুইট উপসাগর বেট বমন্টরর্ পাকন  কালভার বরাে এেং ন্টস ন্টিজ োইভ 
সংলগ্ন উত্তর-পন্টিম িীমর অ্েন্টিি। গি ্শমক, পামকন  400,000 ্শনক হময়মছ, যা আয়রর্মেকুইট 
শহর দ্বারা পন্টরচান্টলি এেং রক্ষণামেক্ষণ করা হয়।  
  
ঘেম্বটর পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইে িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি গভর্নর কুওমমার েৃহত্তর 
অ্ঙ্গীকারমক প্রন্টিফন্টলি কমর যামি বেমটর ন্টির্হাউস গযাস ন্টর্গনমর্ হ্রাস করার পাশাপান্টশ েন্টধনি 
ন্টিন্টিশীল অ্েকাোমমার মাধযমম চলমার্ মার্েসৃষ্ট জলোয়ু পন্টরেিন মর্র প্রভাে হ্রাস করা যায়। এই 
চালু করা এখর্ অ্িান্টরও হ্রম্ উচ্চ জমলর ভন্টেষযমির পেনগুন্টলর ন্টেরুমি আমরা ভামলাভামে রক্ষা 
করা হময়মছ যা আঞ্চন্টলক ন্টেমর্া্র্ অ্র্নর্ীন্টির একটি মূল অ্ংশ হমি োধয।"  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) এর কবমের্ার ও 
বিবিেীল ও অথননর্বিক উন্নয়র্ উম্বর্োগ (Resiliency and Economic Development Initiative, 
REDI) এর কবমেম্বর্র সহ-সভাপবি ঘিবসল ঘসগম্বগাস িম্বলর্, "অ্িান্টরও হ্রম্র িীর েরাের, ন্টর্উ 
ইয়মকন র ন্টিন্টিিাপকিা ও অ্র্ননর্ন্টিক উন্নয়র্ উম্যাগ উচ্চ জমলর  টর্া বর্মক আয়রর্মেকুইট শহমরর 
মমিা কন্টমউন্টর্টিগুন্টলমক রক্ষা করমি এেং জলোয় ুপন্টরেিন মর্র প্রভাে হ্রাস করমি উমেখমযাগয 
ন্টেন্টর্ময়াগ করমছ। আজমকর ব াষণা টি আরও প্রমাণ কমর বয এই বকৌশলগি ন্টেন্টর্ময়ামগর মাধযমম 
ন্টর্উ ইয়কন  আমাম্র অ্েকাোমমা পুর্রায় পন্টরকল্পর্া করমছ এেং কন্টমউন্টর্টির সম্প্ পুর্গনের্ 
করমছ, জর্ন্টর্রাপত্তা েৃন্টি করমছ, প্রাকৃন্টিক সম্পম্র অ্যামেস উন্নি করমছ এেং আমাম্র বযৌর্ 
পন্টরমেশ রক্ষা করমছ।"  
  



 

 

ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস ঘোবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার অ্টল 
সমর্নমর্র মাধযমম ন্টর্উ ইয়কন  বেট আয়রর্মেকুইট শহর ও অ্র্যার্য উপকূলীয় কন্টমউন্টর্টিমক 
ন্টেশ্বেযাপী জলোয়ু পন্টরেিন মর্র চযামলেগুন্টল বমাকামেলায় সক্ষম একটি অ্েকাোমমা গম়ে িুলমি 
সহায়িা করমছ। আয়রর্মেকুইট-এর সমূ্পণন কাজ শহরটিমক ভন্টেষযমি ের্যা প্রন্টিমরাধ করমি, 
জরুন্টর পন্টরমষোর জর্য স়েক অ্যামেস ো়োমি এেং এমর্ন্টক োন্টসন্দা ও ্শনর্ার্ীম্র জর্য 
ন্টেমর্া্র্মূলক সুমযাগগুন্টল ো়োমি সহায়িা করমে। একোমর একটি প্রকল্প, আমরা আমরা ভামলা, 
আমরা ন্টিন্টিশীল অ্েকাোমমা তিন্টর করন্টছ যা উপকূলীয় সম্প্র্ায়গুন্টলমক ক্রমেধনমার্ জমলর সামর্ 
আমরা ভামলাভামে খাপ খাইময় ন্টর্মি সহায়িা করমে।"  
  
বিবিিাপকিা এিং অথননর্বিক উন্নয়র্ উম্বর্োগ-এর সহ-সভাপবি এিং এম্পায়ার ঘেট 
ঘেম্বভলপম্বমি (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং সভাপবি ও প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকিন া-মম্বর্ার্ীি এবরক গাটন লার িম্বলর্, "অ্িান্টরও বলমকর উপকূলীয় কন্টমউন্টর্টির 
বলাকজর্ যখর্ ক্রমেধনমার্ জল ও  র্  র্ ের্যার কারমণ ক্ষয়ক্ষন্টির সমাধার্ খুাঁজমি সাহাযয 
বচময়ন্টছল, িখর্ গভর্নর কুওমমা ও REDI কন্টমশর্ উিার কমরন্টছল। আয়রর্মেকুইট বে বেট বমন্টরর্ 
পাকন  প্রকমল্পর সমান্টপ্ত ভন্টেষযমি ের্যার হুমন্টক বর্মক সুরক্ষার জর্য জর্য আরও ভাল কমর গম়ে 
বিালার মাধযমম ন্টর্উ ইয়কন  বেট কীভামে প্রন্টিন্টক্রয়া ব্ন্টখময়ন্টছল িার একটি উ্াহরণ। র্িুর্ েক 
ও লঞ্চ এলাকাটি েযস্ত িীমের বমৌসুমম একটি অ্র্ননর্ন্টিক উন্নন্টি করার জর্য যর্াযর্ সমময়, এই 
সুন্দর অ্ঞ্চমল আমরা বেন্টশ বোটার ও ্শনকম্র আকষনণ করমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর ঘসম্বেটাবর অি ঘেট ঘরাসার্া ঘরাসাম্বো িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার REDI 
উম্যামগর জর্য ধর্যো্, আমরা বলক অ্িান্টরও কন্টমউন্টর্টিগুন্টলমক িাম্র ওয়াটারফ্রিগুন্টল 
পুর্রুজ্জীন্টেি করমি এেং ভন্টেষযমি ের্যার  টর্াগুন্টলর পাশাপান্টশ জলোয় ুপন্টরেিন মর্র ন্টেরুমি 
ন্টিন্টিশীলিা শন্টক্তশালী করমি সহায়িা করন্টছ। আয়রর্মেকুইট বে বেট বমন্টরর্ পামকন  বয উন্নন্টি 
করা হময়মছ িা একটি ন্টর্রাপ্ ও আরও ের্যা ন্টিন্টিশীল অ্েিা তিন্টর কমর, র্িুর্ সনু্টেধা ও জল 
ন্টর্ভন র ন্টেমর্া্র্মূলক সুমযাগ গুন্টল প্রেিন র্ কমর এেং োন্টসন্দা ও ্শনর্ার্ীম্র জর্য পামকন র 
সংিার্গুন্টলমি অ্যামেসমযাগযিা েনৃ্টি কমর। ন্টর্উ ইয়কন োসীরা যখর্ িীমের মরসুম উপমভাগ করার 
প্রস্তুন্টি ন্টর্মি, িখর্ আমরা িাম্র এই অ্সাধারণ জর্ সংিার্ উপমভাগ করমি স্বাগি জার্াই এেং 
উৎসান্টহি কন্টর।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘলিার কবমের্ার রিাটন া বরয়ারের্ িম্বলর্, "এই প্রকল্পগুন্টলর সমান্টপ্ত একটি 
গুরুেপূণন সমময় আমস এেং এটি বকেল বর্ৌকা োইচমরসুমমর জর্য সময়মমিা এই অ্ঞ্চমলর পযনটর্মক 
উৎসান্টহি করমে র্া, িমে এই উন্নয়র্গুন্টল সম্প্র্াময়র সমস্ত স্সযম্র জর্য অ্যামেসমযাগযিা উন্নি 
করমে। আন্টম গভর্নর কুওমমামক এই REDI প্রকল্পগুন্টলর অ্েযাহি সমর্নমর্র জর্য সাধুো্ জার্াই 
কারণ িারা আমাম্র উপকূলীয় অ্ঞ্চমলর জর্য একটি বগম বচোর।"  
  
কংম্বেসমোর্ ঘজা মম্বরল িম্বলম্বের্, "আমাম্র কন্টমউন্টর্টি খুে ভামলাভামে জামর্ বয ের্যার প্রভাে 
কিটা ধ্বংসাত্মক হমি পামর, বয কারমণ আমরা ভন্টেষযমির ন্টেপযনময়র প্রভাে হ্রাস করার জর্য এই 
গুরুেপূণন ন্টেন্টর্ময়ামগর সামর্ প্মক্ষপ ন্টর্ময়ন্টছ। এই প্রকল্পটি বকেল আমাম্র বলকমশার অ্েকাোমমামক 



 

 

শন্টক্তশালী করমি সহায়িা কমর র্া, এটি োন্টসন্দাম্র জর্য ন্টেমর্া্র্মলূক সুমযাগও োন্ট়েময় বিামল 
এেং আমাম্র আঞ্চন্টলক অ্র্নর্ীন্টিমক শন্টক্তশালী কমর। আন্টম এই প্রকমল্পর সমান্টপ্ত উ্যাপমর্ উচ্ছ্বন্টসি 
এেং আমাম্র সম্প্র্াময়র ন্টিন্টিশীলিা ন্টর্ন্টিি করার প্রন্টিশ্রুন্টির জর্য গভন র্মরর কামছ কৃিজ্ঞ।"  
  
ঘেট বসম্বর্টর সাম্রা ব্রুক িম্বলর্, "একজর্ বেট ন্টসমর্টর ন্টহমসমে, আন্টম এমর্ প্রকল্পগুন্টলমি ন্টেন্টর্ময়াগ 
করমি প্রন্টিশ্রুন্টিেি যা আমাম্র পুরমণা অ্েকাোমমার উন্নন্টি কমর এেং চলমার্ ের্যা ও উপকূলীয় 
ক্ষয় বমাকামেলা কমর যা োন্ট়ের মান্টলক ও েযেসাময়র মান্টলকম্র ঝুাঁ ন্টকমি বফমল। বয প্রকল্পগুন্টল 
র্ ন্মা েযেিা, বসিু, রাস্তা, বর্ৌকা যাত্রা আপমেট কমর িা 55িম ন্টসমর্ট বজলার জীের্যাত্রার মার্ 
ন্টর্ময় গুরুেপূণন ন্টেন্টর্ময়াগ এেং এই কারমণই আন্টম আয়রর্মেকুইট বে বেট বমন্টরর্ পাকন  ও কালভাটন  
বরাে েমন সুয়ামরজ প্রকমল্পর সমান্টপ্ত উ্যাপমর্ সহায়িা করমি বপমর গন্টেনি।"  
  
অোম্বসেবলউইমোর্ সারা ক্লাকন  িম্বলর্, "আয়রর্মেকুইমটর সেমচময় আিযনজর্ক তেন্টশষ্টযগুন্টলর মমধয 
একটি হমলা অ্িান্টরও বলক বর্মক আয়রর্মেকুইট উপসাগর ও ন্টজর্ন্টস র্্ী পযনন্ত ন্টেন্টভন্ন জলপমর্র 
তর্কটয। আমরা জান্টর্ বয এটি উচ্চ জলস্তর এেং ঝম়ের উত্থার্ বর্মক োন্টসন্দা ও েযেসা 
প্রন্টিষ্ঠার্গুন্টলমক আমরা ভামলাভামে রক্ষা করার জর্য উপকূল েরাের অ্েকাোমমা উন্নি করার ্ান্টয়ে 
ন্টর্ময় আমস, পাশাপান্টশ প্রমিযমকর উপমভাগ করার জর্য জমল আরও প্রমেশান্টধকার ব্য়। এই কারমণই 
আয়রর্মেকুইট বে বেট বমন্টরর্ পাকন  ও কালভাটন  বরাে েমন র্ ন্মা প্রকল্পগুন্টল এি গুরুেপূণন। 
বেমটর ন্টেন্টর্ময়াগ বযখামর্ প্রময়াজর্ বসখামর্ গুরুেপূণন অ্েকাোমমা িীমর সাহাযয কমরমছ, পাশাপান্টশ 
কন্টমউন্টর্টির জর্য জর্সাধারমণর বর্ৌকা উৎমক্ষপমণর চারপামশ সম্প্রসারণসহ বর্ৌকা ও ন্টেমর্া্র্মলূক 
ন্টক্রয়াকলাপ উপমভাগ করার আমরা সুমযাগ তিন্টর কমরমছ। আজ একটি উমত্তজর্াপূণন ন্ট্র্, REDI ও 
যারা এই উন্নন্টি সম্ভে কমরমছ িাম্র প্রমিযকমক অ্মর্ক ধর্যো্।"  
  
মর্ম্বরা কাউবির ক্লাকন  এোম ঘিম্বলা িম্বলর্, "আজীের্ আয়রর্মেকুইট োন্টসন্দা এেং প্রাক্তর্ টাউর্ 
সুপারভাইজার ন্টহমসমে, আন্টম েযন্টক্তগিভামে প্রিযক্ষ ভামে ব্মখন্টছ বয ের্যার ধ্বংসযজ্ঞ আমাম্র 
উপকূলীয় োন্টসন্দা, েযেসা ও প্রর্ম বরসপন্ডারম্র জর্য হময়ন্টছল। আমাম্র সম্প্র্াময় 3 ন্টমন্টলয়র্ 
মান্টকন র্ েলামররও বেন্টশ ন্টেন্টর্ময়াগ বকেল আয়রর্মেকুইট বে ও বলক অ্িান্টরওমি এমেস উন্নি 
করমে র্া, েরং আয়রর্মেকুইট বে বেট বমন্টরর্ পাকন মক র্োয়র্ করমে। আন্টম সরকামর আমাম্র 
অ্ংশী্ারম্র ধর্যো্ জার্ামি চাই যামি আমরা ন্টেপযনয় বর্মক আমরা শন্টক্তশালী ও আরও ভালভামে 
ন্টফমর আসমি পান্টর।"  
  
আয়রর্বেম্বকাম্বয়ট টাউম্বর্র িত্ত্বািধায়ক ঘেভ বসবল িম্বলর্, "আয়রর্মেকুইট বে বেট বমন্টরর্ 
পামকন র পুর্ন্টর্নমনাণ এই সাইটটির সেন্া বয সম্ভাের্া রময়মছ িা স্বীকার কমর, ন্টকন্তু কখর্ই িা 
উপলন্টি করা যায়ন্টর্। এই প্রকল্পটি ঠিক বসই প্রকল্পটি যা REDI কন্টমশর্ অ্জন র্ করমি বচময়ন্টছল। 
আমরা বকেল আমাম্র পােন্টলক ওয়াটারফ্রি অ্েকাোমমামক উচ্চ জমলর জর্য আরও ন্টিন্টিশীল কমর 
িুমলন্টছ িাই র্য়। গভর্নমরর কাযনালয় ও আমাম্র বেট অ্ংশী্ারম্র সমঙ্গ কাজ কমর আমরা এই 
সুন্দর স্বািন্দয ব্খার অ্ন্টভজ্ঞিামক সমূ্পণনভামে োন্ট়েময়ন্টছ।"  
  



 

 

অ্িান্টরও বলক এেং বসি লমরন্স র্্ীর িীমর ের্যার েন্টধনি র্মুর্ার প্রন্টিন্টক্রয়ায় গভর্নর কুওমমা 
উপকূলীয় কন্টমউন্টর্টির ন্টিন্টিশীলিা েৃন্টি এেং অ্ঞ্চমলর অ্র্ননর্ন্টিক উন্নয়র্ বজার্ার করার জর্য 
REDI গের্ কমরর্। পাাঁচটি REDI আঞ্চন্টলক পন্টরকল্পর্া কন্টমটি যা আটটি কাউন্টির অ্ংশিহমণ গঠিি 
(র্ায়ািা এেং অ্রন্টলন্স, মর্মরা, ওময়ইর্, কায়ুগা এেং ওসওময়মগা এেং বজফারসর্ এেং বসি 
লমরন্স), িার্ীয় অ্িান্টধকার, ঝুাঁ ন্টকপূণন পন্টরকাোমমা এেং অ্র্যার্য সম্প্ এেং জর্ন্টর্রাপত্তা সংক্রান্ত 
উমদ্বগ ন্টচন্টিি করার জর্য প্রন্টিন্টষ্ঠি হময়ন্টছল। REDI কন্টমশর্ োন্ট়ের মান্টলকম্র সহায়িার জর্য 20 
ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলার, েযেসাময়র বরন্টসন্টলময়ন্টন্সর জর্য 30 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলার এেং আঞ্চন্টলক 
বেন্টজংময়র জর্য 15 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলার েরাদ্দ কমরমছ যা REDI এর আটটি কাউন্টির 
প্রমিযকটির উপকার করমে। অ্েন্টশষ্ট 235 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলার, িার্ীয় এেং আঞ্চন্টলক 
প্রকল্পগুন্টলর জর্য েরাদ্দ করা হময়মছ যা REDI ন্টমশমর্র ্ষৃ্টান্ত এেং এটিমক অ্িসর কমর।  
গভর্নর কুওমমার ন্টর্ম ন্ মশ, REDI কন্টমশর্ অ্িান্টরও হ্রম্ ের্যার কারমণ ক্ষন্টিিস্ত এলাকা পন্টর্শনর্ 
কমর এেং িার্ীয় সম্প্র্াময়র সামর্ কাজ কমর যামি ভন্টেষযমির জর্য অ্র্ননর্ন্টিক ্নৃ্টষ্টমকাণ বর্মক 
আরও ভামলা এেং শন্টক্তশালী হময় গম়ে বিালার জর্য উপকূমলর জর্য একটি র্িুর্ লক্ষযমাত্রা তিন্টর 
করা যায়।  
  
2019 সামলর েসমন্ত গভর্নমরর REDI কমনসূন্টচ তিন্টরর পর বর্মক 133টি REDI এর অ্র্নায়মর্ িার্ীয় 
ও আঞ্চন্টলক প্রকল্প চলমছ, যার মমধয পন্টরকল্পর্া পযনাময় 100টি প্রকল্প, ন্টর্মনাণ পযনাময় 19টি প্রকল্প 
এেং 16টি প্রকল্প সম্পন্ন হময়মছ।  
  
অ্ন্টিন্টরক্ত িমর্যর জর্য, প্রকল্প বপ্রাফাইল এেং REDI সংোম্র জর্য, এখামর্ ন্টিক করুর্।  
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