
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/12/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াকল 

 

 

মর্ম্বরা ও শ্েফারসর্ কাউবিম্বে REDI আঞ্চবলক শ্েজেিং প্রকম্বের কাে শুরু  ম্বেম্বে 

িম্বল গভর্ নর শ্ াকম্বলর শ্ াষণা  

  

সোজি জিক ও শ্েটর্ শ্েঞ্চ জিক মোবরর্াে শ্েজেিং করা  ম্বল ো শ্র্ৌযাম্বর্র ের্ে 

বর্রাপম্বে আশ্রে শ্র্ো ও অিো ে অোম্বেস বর্জিে করম্বি  

  

শ্ িারসর্ টাউম্বর্ শ্ িারসর্ "েো কাট" এর শ্েজেিংম্বের কাে সম্পন্ন  ম্বেম্বে  

  

শ্েম্বটর 15 বমবলের্ ডলাম্বরর আঞ্চবলক শ্েজেিং উম্বেোগ শ্লক ওিাবরও ও শ্সি লম্বরন্স 

র্েীর উপকূল মেিুে করা অিো ে শ্রম্বেম্বে  

  

েবি পাওো যাম্বি এখানে  

  

গভে নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেনের 15 থিথলয়ে ডলানরর REDI আঞ্চথলক্ হেজজিং প্রক্নের অিংশ 

থ নেনে, িেনরা ক্াউথির  যািথলে োউনে েযাজি জিক্ ইেনলনে হেজজিংনয়র ক্াজ শুরু  নয়নে 

েনল হ াষণা ক্নরনেে। হলক্ ওিাথরওর দথিণ তীর ও হেি লনরন্স েদী েিংলগ্ন 20টে পর্ নন্ত 

হেথভনগশে চ্যানেল হেজজিংনয়র ক্াজ থেউ ইয়ক্ন হেনের 300 থিথলয়ে ডলানরর েিংস্কার ও 

অি ননেথতক্ উন্নয়ে উনদযানগর এক্টে উনেখনর্াগয থদক্। হেৌর্ানের জেয থেরাপনদ হোঙর হেলা 

ও চ্লাচ্নলর পি অেযা ত রাখনত এই হেজজিংনয়র ক্ানজ জলপনির তলনদনশ জিা  ওয়া পথল 

অপোরণ ক্রা  নে। েযাজি জিক্ হিনক্ আেুিাথেক্ 5,700 থক্উথেক্ ইয়াডন পর্ নন্ত পথল 

অপোরণ ক্রা  নে েনল অেুিাে ক্রা  নে। র্াথিক্ উপানয় হেজজিংনয়র ক্াজ েম্পন্ন ক্রা  নে 

এেিং হেজজিং থিনের িনযয এক্টে োজন, এক্সক্যানভের, ও এক্টে োগনোে অন্তভভ নক্ত িাক্নে। 

চ্যানেল হিনক্ হেজজিং ক্নর হতালা পথল প্রস্তাথেত হেজজিংনয়র এলাক্ার আেুিাথেক্ 1,200 েুে 

উত্তনর এক্টে থেয নাথরত জায়গায় জিা ক্রা  নে।   

  

"গত ক্নয়ক্ েের যনর হলক্ ওিাথরও ও হেি লনরন্স েদী েিংলগ্ন এলাক্ার ক্থিউথেটেগুনলা 

জলোয় ুপথরেতননের েনল েৃষ্ট চ্রি থেরূপ আে াওয়া ও েেযার প্রভানের োনি লড়াই ক্রনত 

োযয  নে এেিং এই ক্থিউথেটেগুনলা র্ানত প্রকৃ্থতর েৃষ্ট হর্নক্ানো দুনর্ নাগ হিাক্ানেলার জেয 

প্রস্তুত িাক্নত পানর তা থেজিত ক্রনত থেউ ইয়ক্ন তার োনযযর িনযয েেথক্েভ  ক্নর 

র্ানে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর শ্ াকল। "এযরনের হেজজিং ও েিংস্কার প্রনচ্ষ্টার দাথয়ত্ব গ্র ণ ক্রার 

িযয থদনয়, আিরা শুযু হর্ এই হেথভনগশে চ্যানেলগুনলা হখালা রাখা থেজিত ক্রনত ো ার্য 

ক্রথে তাই েয়, েরিং হেইোনি আিরা এই চ্যানেলগুনলা থদনয় র্াতায়াতক্ারী হলাক্জেনক্ 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Sandy_Creek_Dredge.pdf
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


থেরাপদ রাখথে, এক্ইোনি েিৃদ্ধ পর্ নেে থশনের উপর থেভনরশীল স্থােীয় েযেোথয়ক্ 

ক্থিউথেটেনক্ েুরথিত রাখনত ো ার্য ক্রথে।"  

  

বর্উ ইেকন শ্েম্বটর অবফস অি শ্ের্াম্বরল সাবভনম্বসস (Office of General Services)-এর 

কবমের্ার শ্রা অোর্ শ্ডবেম্বটা িম্বলর্, "হলক্ ওিাথরওর হপাতাশ্রয় ও উপোগরগুনলানত 

থেরাপদ অযানক্সে প্রদাে ক্রাো থচ্ত্তথেনোদনের জেয হেৌর্ােচ্ালক্নদর জেয এেিং তানদর অনি নর 

িাযযনি ে ায়তা পাওয়া আঞ্চথলক্ পর্ নেে অি নেীথত উভনয়র জেয অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। িেনরা ও 

হজোরেে ক্াউথিনত হেজজিং এর িাইলেলক্গুনলা অজনে ক্রাো এই হগ্রে হলনক্র দথিণ তীর 

েিংলগ্ন ক্থিউথেটেগুনলানত এেিং হেি লনরন্স েদী েিংলগ্ন এলাক্ার ক্থিউথেটেগুনলানত গভে নর 

হ াক্নলর প্রশােে হর্ উনেখনর্াগয অগ্রগথত ক্নরনে তারই প্রিাণ।"  

  

হেইোনি, গভে নর হ াক্ল হজোরেে ক্াউথিনত হেেে থভনলনজর হেেে হেঞ্চ জিক্ িযাথরোয় 

হেজজিংনয়র ক্াজ চ্লিাে রনয়নে েনল হ াষণা ক্নরনেে। হেঞ্চ জিক্ িযাথরো এক্টে জেথপ্রয় 

পর্ নেে স্থাে, র্া থচ্ত্তথেনোদেিূলক্ জিয়াক্লাপ হর্িে ক্যাম্ম্পিং, হেইলাথরিং, হেৌক্া চ্ালানো, ও 

ডাইথভিং, ইতযাথদর জেয হেনের থেথভন্ন অঞ্চল হিনক্ পর্ নেক্নদর আকৃ্ষ্ট ক্নর িানক্। এই িযাথরো 

চ্যানেনল  াইেথলক্ উপানয় হেজজিং েম্পন্ন ক্রা  নে, র্া প্রায় 6,800 থক্উথেক্ ইয়াডন পথল 

অপোরণ ক্রনে। হেজজিং থিনের িনযয এক্টে GPS েম্বথলত  াইেথলক্ এক্সক্যানভের ও এক্টে 

োজন ো লযাজিিং িযােে অন্তভভ নক্ত রনয়নে। হেজজিং ক্নর উনত্তালে ক্রা পথল োজন হিনক্ েরােথর 

থেলকৃ্ত ডাম্প োনক্ আেনলাড ক্রা  নে এেিং হক্প থভেনেি োউনে হেি লনরন্স হরাড 

(ক্াউথি রুে 9) ও িােে হলনের েিংনর্াগস্থনল হজোরেল ক্াউথির িাথলক্াোযীে এক্টে 

জায়গায় থেনয় জিা ক্রা  নে। এই জায়গায় পথল হিনক্ পাথে অপোরণ ক্রার পর হেেে োউে 

হেগুনলা রিণানেিণ প্রক্েগুনলানত িাটে ভরাে ক্রার ক্ানজ েযে ার ক্রনে।  

  

এোড়াও গভে নর হ াক্ল হ াষণা ক্নরনেে হর্ হজোরেে ক্াউথিনত হ িারেে োউনে আনরা 

এক্টে হেজজিং প্রক্নের ক্াজ েিাপ্ত  নয়নে, হর্টে োযারণভানে "দযা ক্াে" োনি পথরথচ্ত, র্া 

হলক্ ওিাথরও ও হ িারেে হে-হক্ েিংর্ুক্ত ক্রা এক্টে হোে আক্ানরর চ্যানেল। এই হ িারেে 

প্রক্ে র্াথিক্ উপায় েযে ার ক্নর েম্পন্ন ক্রা  নয়নে এেিং হেজজিং থিনের িনযয এক্টে োজন, 

এক্সক্যানভের, ও এক্টে োগনোে অন্তভভ নক্ত থেল। অপোরণকৃ্ত পথলর পথরিাণ থেল আেুিাথেক্ 

600 থক্উথেক্ ইয়াডন। হেজজিং ক্নর উনত্তালে ক্রা পথল আউেনলে চ্যানেনলর আেুিাথেক্ এক্ 

িাইল উত্তর-পূে ন থদনক্ এক্টে থেয নাথরত জায়গায় জিা ক্রা  নয়নে।  

  

বর্উ ইেকন শ্েম্বটর শ্সম্বিটাবর অি শ্েট শ্রাোর্া শ্রাম্বসম্বডা িম্বলর্, "REDI উনদযানগর 

িাযযনি আিরা হলক্ ওিাথরওর ক্থিউথেটেগুনলানক্ তানদর জলপিনক্ পুেরুজ্জীথেত ক্রনত 

এেিং স্থােীয় জলপি েিংলগ্ন েযেো প্রথতষ্ঠাে ও োথেন্দানদর েম্মুখীে  ওয়া েিেযাগুনলার েিাযাে 

ক্রনত ো ার্য ক্রথে। থেউ ইয়নক্নর হেে পর্ নানয়র েিংস্থাগুনলা এক্াথযক্ ক্থিউথেটের োনি 

অিংশীদার  নয় এেে হেজজিং প্রক্নের িনতা পদনিপেিূ  োস্তোয়নের জেয ক্াজ ক্রনে, র্া 

োথে নক্ হেথভনগশেনর্াগযতা এেিং োথেন্দানদর ও পর্ নেক্নদর জেয েিােভানে জলপনির 

েিংস্থােগুনলানত অযানক্সে উন্নত ক্রনত ো ার্য ক্রনে।"   

  



বর্উ ইেকন শ্েম্বটর পবরম্বিে সিংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental 

Conservation) কবমের্ার িাবসল শ্সম্বগাস িম্বলর্, "থেউ ইয়নক্নর REDI থেথেনয়াগ হেি 

লনরন্স েদী ও হলক্ ওিাথরওর দথিণ তীর েিংলগ্ন ক্থিউথেটেগুনলানক্ উপকৃ্ত ক্রনে এিে 

প্রক্েগুনলা এথগনয় হেয়া অেযা ত হরনখনে। েযাজি জিক্ ও হেেে হেঞ্চ জিক্ িযাথরোয় 

হেজজিং ক্রার থেষয়টে হেৌর্ানের িাযযনি ভ্রিণ উন্নত ক্রনে, হপাতাশ্রনয়র হেথভনগশে 

চ্যানেলগুনলা েুরথিত রাখনে এেিং পথরনেনশর েুরিার োনি আনপাষ ো ক্নরই 

থচ্ত্তথেনোদেিূলক্ জিয়াক্লাপ এেিং এর ে ায়তায় চ্লিাে িাক্া অি ননেথতক্ জিয়াক্লাপ 

থস্থথতশীল ক্রনে।"  

  

বর্উ ইেকন শ্েম্বটর শ্রম বিভাম্বগর (Department of Labor) কবমের্ার রিাটনা বরোরডর্ 

িম্বলর্, "থেউ ইয়ক্ন হেনের উপকূ্লীয় ক্থিউথেটেগুনলার জেয REDI উনদযাগ এক্টে লাইেলাইে 

থ নেনে ভূথিক্া পালে ক্নর আেনে, ও এরক্ি থেথেনয়াগ হিনক্ েযাপক্ভানে উপকৃ্ত  ওয়া 

ক্থিউথেটেগুনলার িনযয এক্টে  নলা  যািথলে োউে। এই প্রক্েগুনলা এেে অঞ্চনল শুযু 

পর্ নেক্ আক্ষ নণ ও অি ননেথতক্ উন্নয়েই ক্নর ো, েরিং আনরা গুরুত্বপূণ ন েযাপার  নলা, এেে 

উপকূ্লীয় ক্থিউথেটে েিংরিণ ক্রা এেিং হেখানে েেোেক্ারী িােুষনদর জীেের্াত্রার িাে 

উন্নত ক্রার হিনত্র হেগুনলা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন ভূথিক্া রানখ।"  

  

বসম্বর্টর পোটট বরবি িম্বলর্, "ক্নয়ক্ দশক্ যনর, হেঞ্চ জিক্ িযাথরো হলাক্জনের হেৌক্া 

চ্ালানো েিংিান্ত েে যরনের চ্াথ দা পূরণ এেিং এই এলাক্ার ক্যাম্পগ্রাউনি েনু্ধ-োন্ধে ও 

পথরোনরর োনি েিয় ক্াোনোর জেয র্াওয়ার িনতা জায়গা  নয় আনে। এই গুরুত্বপূণ ন হেজজিং 

প্রক্ে আগািী েহু েের যনর হলাক্জনের থেরাপনদ ও ে নজ এই িযাথরো অযানক্সে ক্রার 

থেষয়টে থেজিত ক্রনে। হেি লনরন্স েদীর ও থেরাপনদ হেৌর্াে চ্ালোর অেযতি েৃ ত্তি 

েিি নক্, হেঞ্চ জিনক্র  যান্স ওয়া ল এটে হদখনত হপনল অতযন্ত খুথশ  নতে—থক্ন্তু আথি আশা 

ক্রথে তার পথরোর ও েনু্ধ-োন্ধে এই থেষয়টে হজনে স্বজস্ত পানেে হর্ তার েিি ননের প্রভাে এখনো 

টেনক্ আনে।"  

  

অোম্বসেবলমোর্ শ্কর্ ব্ল্োম্বের্িুে িম্বলর্, "হ িারেে হে-হত REDI প্রক্েটে েম্পন্ন  নয়নে 

হদনখ আথি আেজন্দত হোয ক্রথে। এই হেজজিং প্রক্ে থেরাপনদ হোঙর হেলার েযেস্থা ক্নর 

হদয়ার িাযযনি থচ্ত্তথেনোদনের জেয হেৌর্াে চ্ালক্নদর ও িাে থশক্ারীনদর জেয উপক্ারী  নে, 

হেইোনি এই অঞ্চনলর পর্ নেে থশেনক্ ে ায়তা ক্রনে।"  

  

অোম্বসেবলমোর্ বেম্বফর্  াউবল িম্বলর্, "এটের িনতা স্বতে্েূতন প্রক্েগুনলা ভথেষযনত 

আিানদর অনেক্ অি ন োশ্রয় ক্রনে এেিং েেনচ্নয় গুরুত্বপূণ ন থেষয়  নলা, এই োইেগুনলা 

রিণানেিণ ো ক্নর হেনল রাখা  নল হর্ িথত ো অপক্ার  নত পারনতা হেো প্রথতনরায ক্রনত 

ো ার্য ক্রনে। আিানদর জলপিগুনলা আিানদর ক্থিউথেটের জেয অোযারণ অি ননেথতক্ 

েম্পদ, তাই এই প্রক্েটে েযাজি জিক্ োইেনক্ আগািী ক্নয়ক্ দশক্েযাপী উপনভানগর জেয 

থেরাপদ ও ক্ি নিি রাখনে হজনে আথি আেজন্দত।"  

  

অোম্বসেবলমোর্ মাকন ওোলম্বেইক িম্বলর্, "REDI ত থেনলর েিি নেক্ারী থ নেনে, হেি 

লনরন্স ক্থরডর েিংলগ্ন এলাক্ায়, থেনশষ ক্নর হেেনের িনতা ক্থিউথেটেগুনলানত, হর্খানে 



উপকূ্লীয় এলাক্া েুরথিত রাখা স্থােীয় অি নেীথত ও জেোযারনণর থেরাপত্তার জেয অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন, প্রথতনরাযিূলক্ রিণানেিণ ক্ানজর জেয এই অি ন েযে ার ক্রা অেযা ত রনয়নে 

হদনখ আথি আেজন্দত হোয ক্রথে। আথি েেযার দ্বারা িথতগ্রস্ত ক্থিউথেটেগুনলানত অেক্াঠানিা 

হজারদার ক্রার ক্াজ চ্াথলনয় র্ানো এেিং আিানদর েরক্ানরর েক্ল আগ্র ী অিংশীদানরর প্রথত 

আথি কৃ্তজ্ঞতা প্রক্াশ ক্রথে।"   

  

 শ্েফারসর্ কাউবির শ্লজেসম্বলিার শ্িোরমোর্ স্কট শ্ে িম্বলর্, "REDI প্রক্েেিূ  

আিানদর ক্থিউথেটেগুনলানক্ আনরা হেথশ শজক্তশালী ক্রনত এেিং আিানদর জলপি ও 

চ্যানেলগুনলানত হেথভনগশে উন্নত ক্রনত আিানদর উপকূ্লীয় অঞ্চল ও র্াতায়ানতর পিগুনলা 

পুেথে নি নানণর ক্াজ অেযা ত হরনখনে। চ্যানেলগুনলার হেজজিং ক্রাো থচ্ত্তথেনোদেিূলক্ চ্লাচ্ল 

েজায় রাখার জেয এক্টে অপথর ার্ ন রিণানেিণিূলক্ পদনিপ এেিং উপকূ্লীয় অঞ্চনলর 

েযেো প্রথতষ্ঠােগুনলার উপর এটের ইথতোচ্ক্ অি ননেথতক্ প্রভাে রনয়নে। হেজজিং ও পথলর 

পুেে নযে ার চ্লিাে হপাতাশ্রয় েযেস্থাপোর জেয এক্টে েিথিত পথরক্েো প্রদাে ক্রনত এক্টে 

োড়থত েুথেযা হর্াগ ক্রনে।"  

  

শ্ িারসর্ টাউম্বর্র সুপারভাইোর এড শ্েোর িম্বলর্, "হ িারেে হে-এর ক্াজ েিাপ্ত 

 নয়নে হদনখ আিরা উেথেত। এই হে-এর হেজজিং ক্রানোর থেষয়টে অথযোেী ও পর্ নেক্ উভয় 

যরনের েযজক্তনদর জেয জলপিনক্ উনু্মক্ত রাখা, স্থােীয় েযেো প্রথতষ্ঠােগুনলানক্ ে ায়তা ক্রা, 

এেিং এই অঞ্চনলর জেথপ্রয় িৎে থশনের উন্নথতর জেয অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন।"   

  

 োমবলর্ টাউম্বর্র সুপারভাইোর এবরক বপটাস ন িম্বলর্, "েযাজি জিক্ চ্যানেনলর হেজজিং 

ক্রাো এখােক্ার  যািথলে োউনের িুদ্র েযেো ক্থিউথেটের স্বাস্থয ও উন্নয়নের জেয গুরুত্বপূণ ন। 

এই প্রক্ে শুরু  নে হদনখ আিরা কৃ্তজ্ঞ। REDI আঞ্চথলক্ হেজজিং ক্ি নেূথচ্র িাযযনি, NYS 

থচ্ত্তথেনোদনের জেয হেৌর্াে চ্ালক্নদর ও চ্ােনার ক্যানেেনদর জেয থেরাপদ ও থেরথেজেন্ন 

চ্লাচ্নলর পি থেজিত ক্রনত ো ার্য ক্রনে র্া  যািথলে োউে ও হলক্ ওিাথরওর উপকূ্লীয় 

ক্থিউথেটেগুনলার জেয অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন পর্ নেে থশেনক্ েুরথিত রাখনে।"  

  

শ্েটর্ বভম্বলম্বের শ্মের র্রমা জেমার িম্বলর্, "হেেনের হেঞ্চ জিক্ িযাথরোয় REDI 

হেজজিং এই থভনলনজ ভ্রিণক্ারী এেিং এই িযাথরোর প্রদাে ক্রা েে যরনের থচ্ত্তথেনোদনের 

েুনর্াগ উপনভাগক্ারী েোর জেয এক্টে েম্পদ  নে। এই উনদযাগ এই অঞ্চনলর গুরুত্বপূণ ন 

পর্ নেে থশেনক্ েুরথিত রাখার িাযযনি আিানদর স্থােীয় েযেো প্রথতষ্ঠােগুনলানক্ ে ায়তা 

ক্রনে। থভনলনজর পি হিনক্, আথি গভে নর হ াক্ল ও REDI ক্ি নেূথচ্র প্রথত তানদর অেযা ত 

ে ায়তার জেয কৃ্তজ্ঞতা প্রক্াশ ক্রথে।"  

  

REDI আঞ্চথলক্ হেজজিং প্রক্নের উনেশয  নলা এই অঞ্চনল প্রযােত থচ্ত্তথেনোদেিূলক্ হেৌর্াে 

চ্ালো ও আশ্রয়গ্র নণর জেয েযেহৃত হপাতাশ্রনয়র হেথভনগশে চ্যানেলগুনলানত চ্লিাে হেজজিং 

চ্াথ দা পূরনণর এক্টে েিথিত প্রজিয়া প্রদাে ক্রা। এই প্রক্ে যাপ I ও II এর িাযযনি 

হপাতাশ্রনয়র 20টে পর্ নন্ত হেথভনগশে চ্যানেনলর অপথর ার্ ন হেজজিংনয়র ক্াজ েম্পন্ন ক্রনে। যাপ 

III চ্লাক্ালীে েিনয়, ক্াউথিগুনলানক্ ভথেষযনত থচ্ত্তথেনোদেিূলক্ হেথভনগশে চ্যানেলগুনলা 



রিণানেিনণর জনেয দী ননিয়াদী পথরচ্ালো, রিণানেিণ ও অি নায়ে পথরক্েো আপনডে, 

েম্প্রোরণ ও োস্তোয়নের জেয হেে প্রনয়াজেীয় তিয েরেরা  ক্রনে।  

  

এখে পর্ নন্ত, হেে 13টে REDI হেজজিং প্রক্নের ক্াজ েম্পন্ন ক্নরনে, এেিং থচ্ত্তথেনোদনের জেয 

হেৌর্াে চ্ালক্নদর হলক্ ওিাথরও ও হেি লনরন্স েদীনত থেরাপদ অযানক্সে প্রদাে ক্রনত 

আেুিাথেক্ 56,000 থক্উথেক্ ইয়াডন পথল অপোরণ ক্নরনে। হ িারেনের "দযা ক্াে" প্রক্েটে 

োড়াও েিাপ্ত  ওয়া হেজজিং প্রক্েগুনলার িনযয ওনয়ইে ক্াউথিনত হপােন হে, ব্লাইি হোডাে হে, 

ইে হে, থেয়ার জিক্ ও পুল্টনেথভল, ওেওনয়নগা ক্াউথিনত েযাজি পি ইেনলে ও েযািে 

েদী/হপােন অিাথরও, িেনরা ক্াউথিনত আয়রেনডকু্যইে হে ও ব্র্যাডক্ হে, ক্ায়ুগা ক্াউথিনত 

থলেল হোডাে হে, োয়াগ্রা ক্াউথিনত হগানেে থ ল হেে পাক্ন, অরথলন্স ক্াউথিনত ওক্ 

অরচ্াডন অন্তভভ নক্ত রনয়নে।  

  

হেজজিং েিংিান্ত েে জিয়াক্লাপ অেুকূ্ল আে াওয়া ও জলপনির অেস্থার উপর থেভনরশীল।  

ক্ায়ুগা, হজোরেে, িেনরা, োয়াগ্রা, অরথলন্স, ওেওনয়নগা, হেি লনরন্স, ও ওনয়ইে ক্াউিনত 

আঞ্চথলক্ হেজজিং প্রক্ে, এেিং হেইোনি এেে ক্াউথির জনেয আঞ্চথলক্ েুথেযােিূ  েম্পথক্নত 

থেস্তাথরত তিয এখানে পাওয়া র্ানে।  
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