
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেফারসর্ কাউবির হেটর্ গ্রাম্বে ির্ো বিবিিাপকিা প্রকল্পসেূম্ব র 

বর্ে নাণ কাে শুরুর হ াষণা করম্বলর্  

  

বরভারওয়াক উচুঁ করম্বি এিং িার্ীয় িেিসাসেূ ম্বক ভবিষেম্বির ির্োর ক্ষবি হিম্বক 

রক্ষা করম্বি 2.55 বেবলয়র্ োবকনর্ ডলার  

  

ক্ষবিগ্রস্ত ডক প্রবিিাপর্ ও পুর্বর্ নে নাণ এিং বিম্বর্াদম্বর্র ের্ে হর্ৌকাচালকম্বদর যাওয়া 

আসা স ে করম্বি 2.5 বেবলয়র্ োবকনর্ ডলার অর্ুদার্  

  

গ্রাম্বের ডকগুবল উন্নি করম্বি হভম্বটরার্ হেম্বোবরয়াল ের্ুম্বেি হিম্বক 975,000 োবকনর্ 

ডলার, ের্বর্রাপত্তা িৃদ্ধির ের্ে  

  

বিঙ্ক পাকন আঞ্চবলক ডক সুরক্ষা ও বিবিেীল করম্বি 250,000 োবকনর্ ডলার, যা িড় 

েলযাম্বর্র ের্ে একটট অবি গুরুত্বপূণ ন অোম্বেস পম্বয়ি  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর 300 বেবলয়র্ ডলাম্বরর বিবিিাপকিা ও অি ননর্বিক বিকাে 

উম্বদোম্বগর অংে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে হজফারসর্ ক্াউথির হেটর্ গ্রাকে (Village 

of Clayton) বর্যা থিথিিাপক্িা প্রক্ল্পসেূক র এক্টট থসথরকজর থর্ে নাণ ক্াজ শুরু  কেকে। 

চারটট প্রক্ল্পকক্ হেকটর হলক্ অিাথরও  থিথিিাপক্িা ও অি ননর্থিক্ থবক্াশ উক্যাকগর 

(Resiliency and Economic Development Initiative, RED)I োধ্যকে প্রাে 6.3 থেথলের্ োথক্নর্ 

ডলার অরু্্ার্ ি থবল প্র্ার্ ক্রা  কেকে। ক্াজ হশষ  কে হগকল, এই REDI অি নাথেি 

প্রক্ল্পগুথল ভথবষযকির পাথর্ হবকে োওোর  টর্ার প্রভাব প্রশথেি ক্রকব এবং উপকূ্লকরখার 

থিথিিাপক্িা বৃদ্ধি ক্রকব।  

  

"অিাথর হলক্ ও হসইি লকরন্স র্্ীর সংলগ্ন এই রূপান্তরক্ারী প্রক্ল্পসেূক  আজকক্র ক্রা 

থবথর্কোগ আোক্র উপকূ্লকরখার সম্প্র্ােসেূক র ক্লযাণ থর্দ্ধিি ক্রাকি সা ােয ক্রার জর্য 

অথি গুরুত্বপূণ ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "REDI ক্ে নসূথচর োধ্যকে, আেরা ভথবষযকির বর্যার 

ঝুুঁ থক্ সোধ্ার্ ক্রকি এবং জলবােু পথরবিনকর্র প্রভাব প্রশথেি ক্রকি িার্ীে সরক্ারগুথলর 

সাকি  থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্রথে। ক্াজ হশষ  কে হগকল, এই উন্নের্গুথল অি ননর্থিক্ থবক্াশকক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea10c65e94e84546a2ec08da70d55765%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946358848231727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XSaHUy%2FkIltISeSlBvfdNa%2BcyBoCd%2BnIDlSQ7QQmhA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea10c65e94e84546a2ec08da70d55765%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946358848231727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XSaHUy%2FkIltISeSlBvfdNa%2BcyBoCd%2BnIDlSQ7QQmhA4%3D&reserved=0


উদ্দীথপি ক্রকব, পে নটকর্র প্রচার ক্রকব, এবং এই জর্থপ্রে গন্তবযকক্ পাথর্ হবকে োওোর 

 টর্াে থর্রাপ্ ও অযাকেথসবল রাখকব, ো থর্দ্ধিি ক্রকব োকি হেটর্ গ্রাে বাথসন্দা ও ্শ নর্ািী 

সক্কলর জর্যই এক্টট সেৃি সম্প্র্াে  কে িাকক্।"  

  

2019 সাকল হসইি লকরন্স র্্ীর পাথর্র সীো হরক্ডন পথরোণ হবথশ  ে োর ফকল র্্ীর 

উপকূ্লকরখা সংলগ্ন সক্ল সম্প্র্াকে থবধ্বংসী বর্যা  ে। এই  টর্াগুথলর ফকল সরক্াথর 

অবক্াঠাকোর অধ্ঃপির্  ে এবং থরভারওোকক্র (The Riverwalk) েকিা জর্থপ্রে পে নটর্ 

গন্তকবয জর্গকণর আসাোওো সীথেি  কে োে, োর ফকল জর্থর্রাপত্তা ও িার্ীে অি নর্ীথির 

উপর হর্থিবাচক্ প্রভাব পকে। এই প্রক্ল্পগুথল ঝুুঁ থক্কি িক্া অবক্াঠাকো থর্কে ক্াজ ক্রকব 

এবং হজফারসর্ ক্াউথির অি ননর্থিক্ থবক্াশ হজার্ার ক্রকব।  

  

হোট পাুঁচটট প্রক্কল্পর জর্য গ্রােটটকক্ REDI ক্থেশর্ 8.6 থেথলের্ োথক্নর্ ডলাকরর হবথশ প্র্ার্ 

ক্করকে। অি নপ্রাপ্ত পঞ্চে থিথিিাপক্িা প্রক্ল্প, হেটর্ গ্রাকের বজনযপাথর্ সংগ্র  ও পথরকশাধ্র্ 

প্ল্যাকির (Village of Clayton Wastewater Collection and Treatment Plant) উন্নেকর্র থর্ে নাণ 

ক্াজ শুরু  ে 2021 সাকল এবং িা এখকর্া চলকে। আজকক্র হ াষণার েকধ্য রকেকে:  

  

• দে বরভারওয়াক, 2,554,000 োবকনর্ ডলার:হসইি লকরন্স র্্ীর সংলকগ্ন 

অবথিি ্য থরভারওোক্ ্শ নর্ািী ও বাথসন্দাক্র জর্য এক্টট জর্থপ্রে গন্তবয 

 কে উকঠকে, এটট ডাউর্টাউর্ শথপং হজলার থবথভন্ন আক্ষ নণ ও িার্ীে 

বযবসাসেূক র সাকি সংেুক্ত ক্কর। 2019 সাকল, র্্ীর উুঁচু সীো এবং চরে 

হেউকের দ্ধিোর ফকল থরভারওোকক্র থক্েু অংশ বর্যাে ক্ষথিগ্রস্ত  কেকে। 

প্রক্ল্পটট থব্যোর্ ক্াঠাকোর উপকর এক্টট উুঁচু হবাডনওোক্ িাপকর্র োধ্যকে 

ভথবষযকির পাথর্ হবকে োওোর  টর্ার প্রভাব প্রশের্ ক্রকি সা ােয ক্রকব।  

  

• েোবর বিট হিাট লম্বঞ্চ (Mary Street Boat Launch) দ্ধিি ডক (Crib 

Dock), 2,489,000 োবকনর্ ডলার: েযাথর থিকট ্ুইটট থব্যোর্ ডক্ রকেকে। 

েযাথর থিকটর হেইর্ ডক্ (Main Dock) ্শ নর্ািী ও বাথসন্দাক্র জর্য 

অিযাবশযক্ীে ডথক্ং হেস প্র্ার্ ক্কর। ডক্টট পে নটক্ক্র ক্াকে জর্থপ্রে এবং 

্শ নর্ািীক্র িার্ীে হ্াক্ার্পাট, জা্ু র এবং সম্প্র্াকের হরস্টুকরিগুথলকি 

োওোর সুকোগ হ্ে। কু্ষদ্রির েযাথর থিট হবাট লঞ্চ ডক্টট হর্ৌক্াচালক্ক্র হবাট 

র যাম্প হিকক্ িাক্র থবকর্া্র্েূলক্ োর্ শুরু ক্রকি স ােিা ক্কর। বর্যার 

 টর্ার ক্ারকণ, উভে ক্াঠাকোর উকেখকোগয ক্ষেক্ষথি  কেকে, ো ডক্গুথলর 

থিথিশীলিাকক্ হর্থিবাচক্ভাকব প্রভাথবি ক্করকে এবং থবকর্া্র্েূলক্ 

হর্ৌক্াচালক্ক্র অযাকেথসথবথলটট বাধ্াগ্রস্ত ক্করকে। এই প্রক্কল্পর থিথিিাপক্িা 

প্রকচষ্টার েকধ্য িাক্কব এক্টট র্িুর্ ভাসোর্ ডক্ থ্কে হবাট লঞ্চ ডক্কক্ 

প্রথিিাথপি ক্রা এবং উুঁচুির িাকর্ হেইর্ ডক্কক্ পুর্থর্ নে নাণ ক্রা।  

  

• হভম্বটরার্স ের্ুম্বেি হিম্বক গ্রাম্বের ডকগুবলর ের্ে , 975,000 োবকনর্ 

ডলার: থভকলজ ডক্ (Village Dock) এবং হভকটরার্স হেকোথরোল েরু্কেি 

(Veterans Memorial Monument) ্শ নর্ািী ও পে নটক্ক্র ক্াকে জর্থপ্রে 



হেক িু এটট থরভারওোক্ ও িার্ীে বযবসাসেূক র প্রথি সরাসথর সংকোগ প্র্ার্ 

ক্কর। থব্যোর্ থভকলজ ডক্টট 1996 সাকল িাথপি  কেকে এবং এটটকি এক্টট 

ক্াকঠর ভাসোর্ ডক্ ও হর্াঙ্গকরর বযবিা রকেকে। পাথর্ হবকে হগকল এবং িার 

ফকল সৃষ্ট হেউকের দ্ধিো হভকটরার্স হেকোথরোল েরু্কেকির ক্াকের 

থরভারওোক্ সংলগ্ন থভকলজ ডকক্র ভথবষযৎ ক্াে নক্াথরিাকক্ ঝুুঁ থক্গ্রস্ত ক্কর। 

প্রক্ল্পটটকি িাক্কব থব্যোর্ ভাসোর্ হেউকের অযাকটরু্কেটর প্রথিিাপর্ ক্রা, 

চরে হেউকের দ্ধিো হিকক্ সুরক্ষা প্র্ার্ ক্রা।  

  

• বিঙ্ক পাকন আঞ্চবলক ডক (Frink Park Regional Dock), 250,000 োবকনর্ 

ডলার: িাউকজন্ড আইলযান্ডস আঞ্চথলক্ ডক্টট (Thousand Islands Regional 

Dock), ো হেটর্ ডাউর্টাউকর্র থিঙ্ক পাকক্নর উপকূ্লকরখার পাকশ অবথিি, 

এক্টট োথক্নর্ েুক্তরাকের হ ােলযান্ড থসথক্উথরটট থডপাটনকেি (U.S. 

Department of Homeland Security) এবং োথক্নর্ হক্াে গাডন (U.S. Coast 

Guard) সর্্প্রাপ্ত 105c হপাটন অফ এথি থ কসকব সম্প্র্ােটটর জর্য এক্টট অথি 

গুরুত্বপূণ ন অযাকেস পকেি। এই ডকক্ লম্বা জা াজ, ইেট, টাগকবাট এবং ক্্রুজ 

জা াজ িাক্কি পারকব। ডক্টটর হখালা ও অযাকেথসবল িাক্া অিযাবশযক্ীে। 

বর্যার ক্ষথির েকধ্য রকেকে লযাদ্ধন্ডং হপভার হভকস োওো। এই প্রক্কল্পর প্রশের্ 

বযবিার েকধ্য রকেকে থব্যোর্ থশট পাইল হ্ওোল এবং থর্ক্র থর্কচর েধ্যক্ার 

শূর্যিার্ পূরণ ক্রা োকি বাল্কক ড হ্ওোলকক্ সুরক্ষা ক্রা োে এবং হ্ওোকলর 

থপেকর্র ভরাট অংকশর ভূথেক্ষে প্রথিকরাধ্ ক্রা োে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর এর্ভায়রর্ম্বেিাল কর্োম্বভনের্ বডপাটনম্বেম্বির (New York State 

Department of Environmental Conservation) কবেের্ার এিং REDI কবেেম্বর্র 

স প্রধার্ িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "প্রক্কল্পর পর প্রক্ল্প ধ্কর, REDI ক্ে নসূথচ অঞ্চকল 

অি ননর্থিক্ থবক্াকশর প্রসার ক্কর, জর্স্বািয রক্ষা ক্কর, প্রাকৃ্থিক্ প্রাণীর আবাসিকলর সুরক্ষা 

প্র্ার্ ক্কর, এবং বর্যার ক্ষথির ঝুুঁ থক্ হিকক্ উপকূ্লকরখাকক্ শদ্ধক্তশালী ক্কর এক্টট ইথিবাচক্ 

প্রভাব তিথর ক্রকে। গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর অথবচল সেি নর্ হপকে, থর্উ ইেক্ন হেট থর্দ্ধিি 

ক্রকে োকি হেটর্ এবং অিাথরও হলক্ ও হসইি লকরন্স র্্ীর উপকূ্লকরখা সংলগ্ন অর্যার্য 

সম্প্র্াে ভথবষযকির পাথর্ হবকে োওোর  টর্ার জর্য আকরা ভাকলাভাকব প্রস্তুি িাকক্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর সবচি রিাটন রদ্ধিম্বগে িম্বলর্, "বর্যার থবপে নে হিকক্ই আোক্র 

সম্প্র্ােসেূ কক্ রক্ষা ক্রার জর্য আোক্র পকক্ষ সম্ভাবয সক্ল থক্েু ক্রা অিযাবশযক্ীেভাকব 

গুরুত্বপূণ ন। এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্পসেূ  বাথসন্দাক্র থর্রাপত্তা এবং জীবর্োপকর্র সাথব নক্ োর্ 

উন্নি ক্রকব, বযবসা ও পে নটকর্র সম্ভবপরিা বৃদ্ধি ক্রকব, উপকূ্লকরখার ক্াঠাকোগি অখণ্ডিা 

থর্রাপ্ ক্রকি সা ােয ক্রকব এবং ভথবষযকির পাথর্ হবকে োওোর থবপে নকের থবরুকি আকরা 

ভাকলা প্রস্তুি ক্রকব।"  

  

হেম্বটর বসম্বর্টর পোটট বরবচ িম্বলর্, "হেটর্ িাউকজন্ড আইলযাকন্ডর এক্টট রত্ন ো 

সাম্প্রথিক্ বেরগুথলকি গ্রাকে র্িুর্ বাথসন্দা, বযবসা, পে নটক্ক্র আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য 

অবযা িভাকব উন্নের্ ক্কর োকে। সব নকশষ এই উন্নের্গুথল হেটর্কক্ শুধু্ ভথবষযকির পাথর্ 



হবকে োওোর  টর্া হিকক্ সুরক্ষা ক্রকি সা ােয ক্রকব র্া, বরং োরু্কষর জর্য সুন্দর হসইি 

লকরন্স র্্ী উপকভাগ ক্রা আকরা স জির ক্রকব। আথে খুথশ হে থর্উ ইেক্ন হেট এই 

গুরুত্বপূণ ন থবথর্কোগগুথল ক্রকে এবং ক্ীভাকব এই প্রক্ল্পগুথল হেটর্ গ্রােকক্ আকরা উন্নি ক্কর 

িা হ্খকি উনু্মখ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে োকন ওয়ালদ্ধেক িম্বলর্, "আোক্র অঞ্চল হ্কখকে হে পাথর্ হবকে 

োওোর  টর্া অিাথরও হলক্ ও হসই লকরন্স র্্ী সংলগ্ন সম্পক্র োথলক্ ও কু্ষদ্র 

বযবসাসেূ কক্ ক্ীভাকব পঙু্গ ক্কর থ্কি পাকর, ো প্রোণ ক্কর হে এক্টট থিথিিাপক্ অি নর্ীথি ও 

সম্প্র্াকের জর্য এক্টট েজবুি, থর্ভনরকোগয অবক্াঠাকোকি থবথর্কোগ ক্রা হক্র্ও েুখয। 

হেটর্ গ্রাকের REDI প্রক্ল্পসেূ  থর্খুুঁি উ্া রণ হে ক্ীভাকব বুদ্ধির সাকি পুর্গ নঠর্ ক্রা োে 

এবং ভথবষযকির হেকক্াকর্া পাথর্ হবকে োওোর  টর্ার থবরুকি লোই ক্রা োে।"  

  

হেফারসর্ কাউবির হচয়ারেোর্ উইবলয়াে ের্সর্ িম্বলর্, "হজফারসর্ ক্াউথি হ্কখকে 

হে REDI ক্ে নসূথচ উপকূ্লকরখার সম্প্র্ােগুথলকি এক্টট ইথিবাচক্ প্রভাব হফলকে, এবং 

আেরা থর্উ ইেক্ন হেকটর প্রথি কৃ্িজ্ঞ আোক্র অঞ্চকলর পুর্ব নাসর্ থর্দ্ধিি ক্রার জর্য, এবং 

োকি আোক্র সম্প্র্াকে হবোকি আসকি োরা ভাকলাবাকস িারা োকি এটট আগােী অকর্ক্ 

বের ধ্কর িা ক্কর হেকি পাকর িা থর্দ্ধিি ক্রকি এই অবযা ি সেি নর্ এবং অংশী্াথরকত্বর 

জর্য।"  

  

হেটর্ গ্রাম্বের হেয়র র্ে না দ্ধেোর িম্বলর্, "হ্কশর থবথভন্ন িার্ হিকক্ ্শ নর্ািীরা হেটর্ গ্রাকে 

আকস আোক্র সম্প্র্াকের থবকশষত্ব উপকভাগ ক্রার জর্য, োর েকধ্য রকেকে সুন্দর হসই 

লকরন্স র্্ীকি হর্ৌক্া চালাকর্া ও োে ধ্রা। REDI-র োধ্যকে, আেরা অথি গুরুত্বপূণ ন 

উপকূ্লকরখার অবক্াঠাকো উন্নি ও সুরথক্ষি ক্রকবা োকি ক্কর পাথর্ হবকে োওোর সেকেও 

উপকূ্লকরখার বাধ্াগ্রস্ত র্া  ে।"  

  

হেটর্ টাউম্বর্র সুপারভাইের লোন্স বপটারসর্ িম্বলর্, "েখর্ হেটর্ গ্রাকের REDI 

প্রক্ল্পসেূক র ক্াজ চলকে, িখর্ টাউর্ গ্রােকক্ অথভর্ন্দর্ জার্াকি চাে। ক্কঠার পথরশ্রে, 

সংক্ল্প, এবং থর্উ ইেক্ন হেকটর সাকি ্ারুণ অংশী্ারটটর এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্পগুথল সম্ভব 

ক্রকে।"  

  

অিাথরও হলক্ এবং হসি লকরন্স র্্ীর িীকর বর্যা  ওোর প্রসাথরি ধ্রকণর প্রথিদ্ধিো থ কসকব 

থর্উ ইেক্ন হেট REDI প্রথিষ্ঠা ক্কর উপকূ্লীে ক্থেউথর্টটগুথলর থিথিশীলিা বৃদ্ধি ক্রকি এবং 

অঞ্চকলর অি ননর্থিক্ উন্নের্ হজার্ার ক্রার জর্য। পাুঁচটট REDI আঞ্চথলক্ পথরক্ল্পর্া ক্থেটট 

ো আটটট ক্াউথির অংশগ্র কণ গটঠি (র্াোগ্রা এবং অরথলন্স, ের্করা, ওকেইর্, ক্ােুগা এবং 

ওসওকেকগা এবং হজফারসর্ এবং হসি লকরন্স), িার্ীে অগ্রাথধ্ক্ার, ঝুুঁ থক্পূণ ন পথরক্াঠাকো এবং 

অর্যার্য সম্প্ এবং জর্থর্রাপত্তা সংিান্ত উকেগ থচথিি ক্রার জর্য প্রথিটষ্ঠি  কেথেল। 

REDI-র োধ্যকে হলক্ অিাথরও এবং হসি লকরন্স র্্ী সংলগ্ন বর্যাপ্রবণ অঞ্চকলর সম্প্র্াকের 

সুথবধ্ার জর্য ও এলাক্াসেূক র থিথিিাপক্িা উন্নি ক্রকি হেট 300 থেথলের্ োথক্নর্ ডলার 

পে নন্ত প্র্ার্ ক্রকি প্রথিশ্রুথিবি  কেকে।  

  



2019 সাকলর বসকন্ত হেকটর REDI প্রক্ল্প সৃটষ্টর পর হিকক্, 134টট REDI অি নাথেি িার্ীে ও 

আঞ্চথলক্ প্রক্কল্পর ক্াজ চলকে, োর েকধ্য 64টট প্রক্ল্প র্ক্শা পে নাকে, 29টট থর্ে নাণ পে নাকে, এবং 

41টট প্রক্কল্পর ক্াজ হশষ  কেকে।  

  

হেকটর REDI ক্ে নসূথচকি এক্টট 15 থেথলের্ োথক্নর্ ডলাকরর আঞ্চথলক্ হেদ্ধজং প্রক্ল্প 

(Regional Dredging Project) রকেকে, ো সাধ্ারণি থবকর্া্র্েূলক্ হর্ৌক্া চালাকর্া ও আশ্রকের 

জর্য বযবহৃি  াব নার হর্থভকগশর্ চযাকর্কলর চলোর্ হেদ্ধজং চাথ ্ার জর্য এক্টট সাথব নক্ পন্থা 

প্র্াকর্র এক্টট প্রকচষ্টা। হেদ্ধজং ওোটারওকের িলা হিকক্ জকে িাক্া পথল অপসারণ ক্করকে 

োর ফকল জলোর্ পার  ওোর জর্য হপািাশ্রেটট থর্রাপ্ িাক্কে। প্রিে ্ুই পে নাকের োধ্যকে, 

হেট 20টট  াব নার হর্থভকগশর্ চযাকর্কলর হেদ্ধজং রক্ষণাকবক্ষণ সাোল থ্কেকে, ো বিনোকর্ 

সমূ্পণ ন  কেকে। িৃিীে পে নাকের সেে, ো এই গ্রীকের হশকষর থ্কক্  কব বকল আশা ক্রা োকে, 

হেট ক্াউথিগুথলর ক্াকে ক্ে নসূথচর বযবিাপর্া  স্তান্তর ক্রকব, আগােী অকর্ক্ বেকরর জর্য 

চযাকর্লগুথলকক্ সদ্ধিে রাখকি এক্টট থব্যোর্ আঞ্চথলক্ হেদ্ধজং বযবিাপর্া পথরক্ল্পর্া 

(Regional Dredging Management Plan) সম্প্রসারণ ও বাস্তবাের্ ক্রকব।  

  

আকরা িিয, হপ্রাকজক্ট হপ্রাফাইল ও REDI থবষেক্ সংবাক্র জর্য, এখাকর্ থেক্ ক্রুর্।   
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