
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সসাডাস পম্বেম্বে 7.58 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সরবসবলম্বেবি প্রকম্বের উদ্ভাির্ 
স াষণা কম্বরর্  

  
গভর্নর কুওম্বমার সরবসবলম্বেবি এিং অর্ননর্বিক উন্নের্ উম্ব্োম্বগর অংে বিম্বসম্বি উইকিাম 

িুম্বলভাডন  এিং সেগ বিম্বে ির্ো সুরক্ষা িেিস্থা িাস্তিাবেি িম্বেম্বে  
  

310,000 মাবকন র্ ডলাম্বরর সসাডাস পম্বেে সসকি পরু্রুদ্ধার প্রকে সমাবি ির্ো এিং সসকম্বির 
সমু্মখ সংরক্ষম্বণ সোরলাইম্বর্র বস্থবিস্থাপকিা িৃবদ্ধ কম্বর  

  
এোড়াও আেরর্বডকুইে েিম্বরর ্ইুটি 150,000 মাবকন র্ ডলাম্বরর ির্জন ে পাবর্র পাম্বের সেের্ 

বর্মনাণ কার্জ সেন্ন কম্বর  
  

উন্নের্সমূি িেিসা এিং আিাসর্গুবলম্বি অোম্বেস বর্বিি কম্বর এিং র্জর্বর্রাপত্তা িৃবদ্ধ কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ওমের্ কাউন্টির ঘসাডাস পমেি গ্রামম 7.58 
ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ ডিামরর ঘরন্টসন্টিমেন্টি এবং অ্র্ননর্ন্টিক উন্নের্ উম্যাগ প্রকমের ন্টর্মনাণ কাজ শুরু 
হমেমে, ো উইকহাম বুমিভাডন  এবং ঘগ্রগ ন্টিট বরাবর পাবন্টিক এিাকা, বযবসা এবং বান্টিমক 
ঘিকম ার বর্যা ঘর্মক রক্ষা করমব। বর্যা কমামি এবং সসকি ও পার্শ্নবিী এিাকার ন্টবমর্া্র্মিূক 
এবং র্ান্দন্টর্ক মূিযমবাধ উন্নি করমি ঘসাডাস পমেি ন্টবমে একটি বান্টিোন্টি ন্টসমেম স্থাপমর্র জর্য 
310,000 মান্টকন র্ ডিামরর একটি পৃর্ক প্রকে ন্টহমসমব এই উদ্ভাবর্ করা হে। বান্টিোন্টি সিন্টর 
করমি বযবহৃি বান্টির ন্টস্থন্টি ীিিা কমেক ডজর্ ঘেচ্ছামসবীর সহােিাে অ্জন র্ করা হমেন্টেি ো 
10,000 এরও ঘবন্ট   াস ঘরাপণ করমি সহােিা কমরন্টেি।  
  
"গি কমেক বের ধমর, অ্িান্টরও হ্রম্ বর্যার ফমি ন্টর্উ ইেকন  জমুি অ্সংখ্য কন্টমউন্টর্টির 
অ্বকাঠামমা এবং অ্র্নর্ীন্টি ধ্বংস হমে ঘগমে। োইমহাক, এখ্র্ ঘেমটর ঐন্টিহান্টসক ন্টস্থন্টিস্থাপকিা 
এবং অ্র্ননর্ন্টিক উন্নের্ উম্যাগ (Resiliency & Economic Development Initiative, REDI) 
উম্যাগমক ধর্যবা্, ঘসাডাস পমেমির মমিা গ্রামগুমিা আমরা ভামিাভামব গমি উঠমি শুরু কমরমে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একটি অ্গ্রগামী ্নৃ্টিভন্টি গ্রহণ কমর, উপকূিীে অ্ঞ্চমি জটিি বর্যা 
প্রন্টিমরাধ বযবস্থা বাস্তবাের্ এবং অ্বকাঠামমা  ন্টি ািী করার মাধযমম, আমরা শুধু বান্টসন্দা এবং 
সম্পন্টি রক্ষা করন্টে র্া, বরং গ্রামমর পেনটর্ ন্ট ে স্থাপর্ করন্টে, ো স্থার্ীে অ্র্নর্ীন্টির জর্য খ্বুই 
গুরুত্বপূণন।"  



 

 

  
"আমরা এমর্ প্রকেগুন্টিমি ন্টবন্টর্মোগ করমি প্রন্টিশ্রুন্টিবদ্ধ ো ন্টস্থন্টিস্থাপকিা বনৃ্টদ্ধ করমব এবং 
আমাম্র র্্ী অ্ঞ্চমির কন্টমউন্টর্টির বর্যা প্রন্টিমরাধ করমব," সলফম্বের্োে গভর্নর কোবর্ সিাচুল 
িম্বলর্। "ওমের্ কাউন্টির এই ন্টস্থন্টিস্থাপকিা প্রকে বর্যা সুরক্ষা বযবস্থা বাস্তবাের্ করমব এবং 
বযবসােী ও বান্টসন্দাম্র রক্ষা করমি এবং জর্গমণর ন্টর্রাপিা বািামি উপকূিীে ন্টস্থন্টিস্থাপকিা বৃন্টদ্ধ 
করমব। উন্নি অ্বকাঠামমা জীবর্োত্রার মার্ ও ন্টর্রাপিা বৃন্টদ্ধর জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন এবং 
ভন্টবষযমি আমরা উন্নন্টি করমি ও অ্র্নর্ীন্টিমক  ন্টি ািী করার জর্য আমাম্র প্রমেিামক অ্গ্রসর 
কমর।"  
  
উইকহাম বুমিভাডন  এবং ঘগ্রগ ন্টিট বরাবর এই প্রকে, ো ঘেট ন্টডপাটন মমমির িত্ত্বাবধামর্ ঘসাডাস 
পমেি গ্রাম দ্বারা পন্টরোন্টিি হমব, এর মমধয রমেমে গুরুত্বপূণন বর্যা ন্টর্রসর্ এবং পান্টর্র গুণগি 
মার্ সুরক্ষা বযবস্থা:  

• পুমরা এিাকা জমুি ঝমির পান্টর্ ন্টর্ষ্কা মর্র র্ ন্মাগুন্টি প্রন্টিস্থাপর্ এবং েুি করা হমচ্ছ। র্িুর্ 
ঝমির পান্টর্ ন্টর্ষ্কা মর্র র্ ন্মা ন্টব্যমার্ এবং প্রস্তান্টবি আউটমিমট বর্যা ও ঝমির পান্টর্ 
ঘপ ৌঁমে ঘ্মব এবং সমস্ত ঝমির পান্টর্র আউটমিটগুন্টিমি ঘগট ভাল্ব সরবরাহ করমব। এোিাও 
বাস্তবান্টেি ঝি বযবস্থা র্ক ার মমধয ন্টবন্টভন্ন অ্র্ু ীিমর্র মাধযমম উপসাগমর প্রমব  করা 
মেিা এবং ধ্বংসাবম মষর পন্টরমাণ হ্রাস কমর সংিগ্ন জিা েমক উপকৃি করমব এবং  

• বর্যা এবং ক্ষে ঘর্মক অ্ঞ্চিটিমক রক্ষা করমি সহােিা করার জর্য একটি প্রন্টিমরাধী বাৌঁধ 
স্থাপর্ করা।  
  

এই প্রকে জর্গমণর প্রমব ান্টধকার এবং ন্টবমর্া্মর্র উন্নন্টিমক একীভূি কমর ঘেমর্:  

• উপকূিীে ন্টস্থন্টি ীিিা বযবস্থার জর্য একটি বহুমুখ্ী ধারণামূিক র্ক া, োর মমধয রমেমে 
ন্টবমর্া্র্মূিক সুমোমগর জর্য রাস্তা বরাবর একটি ঘবঞ্চ ন্টসটিং অ্ঞ্চি এবং  

• বযবসা এবং আবান্টসক অ্ঞ্চমির মমধয পর্োরীম্র সংমোগ ন্টহমসমব কাজ করমি র্িুর্ পাকা 
রাস্তা, গাটার, কাবনস, ফুটপাি ইর্েি করা।  
  

ন্টডপাটন মমি অ্ব ঘেট একটি প্রন্টিরক্ষামিূক বান্টিোন্টি ন্টসমেম ন্টর্মনামণর মাধযমম ক্ষে এবং বর্যা 
ঘর্মক সসকমির ক্ষন্টি ্রূ করার জর্য ঘসাডাস পমেি গ্রামমর সামর্ কাজ করমে। বান্টিোন্টি ন্টসমেম 
একটি প্রকৃন্টি-ন্টভন্টিক উপকূিমরখ্া সবন্ট িয ো বর্যা ঘর্মক সুরক্ষা বৃন্টদ্ধ এবং একটি প্রকৃন্টি ন্টভন্টিক 
উপকূিমরখ্া সবন্ট িয ইর্েমি মর্র মাধযমম ঝুৌঁ ন্টক হ্রাস কমর, প্রাে 1,800 ফুট প্রভান্টবি উপকূিমরখ্া 
বরাবর বান্টি স্থাপর্ কমর। 2019 সামির উচ্চ পান্টর্র  টর্ার সমে স্থান্টপি অ্স্থােী বর্যা সরুক্ষা 
বযবস্থার মমিা ভন্টবষযমি বর্যা ঘর্মক ক্ষন্টির ঝুৌঁ ন্টক কমামি এই উৌঁেু বান্টিোন্টি কাজ করমব। ঘসাডাস 
পমেি ন্টবে প্রকেটি এই মামস সম্পন্ন হমেমে।  
  
বর্উ ইেকন  সেম্বের সসম্বেোবর অি সেে সরাসার্া সরাসাম্বডা িম্বলর্, "ন্টর্উ ইেকন  ঘেট েরম 
আবহাওোর ইমভিগুন্টির মমধয ন্টস্থন্টিস্থাপকিা বািামি এবং এর বান্টসন্দা ও ্ নর্ার্ীম্র োস্থয ও 



 

 

সম্প্ রক্ষা করমি প্রন্টিশ্রুন্টিবদ্ধ। গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃত্বমক ধর্যবা্, আমরা ঘিক অ্িান্টরও 
কন্টমউন্টর্টিমক িাম্র পান্টর্র সম্মুখ্ভাগ পুর্রুজ্জীন্টবি করমি এবং ভন্টবষযমি বর্যার ন্টবরুমদ্ধ 
ন্টস্থন্টি ীিিা ঘজার্ার করমি সহােিা করন্টে। ন্টডপাটন মমি অ্ব ঘেট ঘসাডাস পমেি গ্রাম এবং এর 
ন্টর্বনান্টেি কমনকিন াম্র সামর্ ঘসাডাস পমেি ন্টবমের আম পাম র জর্সাধারমণর ঝমির পান্টর্র 
অ্বকাঠামমা এবং উপকূিমরখ্ার ক্ষে উন্নেমর্ কাজ করমি ঘপমর গন্টবনি। এই উন্নন্টি স্থার্ীে বযবসামক 
োিা করমব এবং পেনটর্মক সমৃদ্ধ করমি সহােিা করমব, ো ঘসাডাস পমেমির বান্টসন্দা এবং অ্মর্ক 
পেনটক োরা আগামী বেরগুমিামি এই গন্তবয উপমভাগ করমব িাম্র উপকার করমব।"  
  
বর্উ ইেকন  সেে পবরম্বিে সংরক্ষণ অবি্ির (Department of Environmental Conservation, 
DEC)- এর কবমের্ার িাবসল সসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার REDI উম্যাগ একটি জািীে 
মমডি ো গুরুত্বপূণন ন্টস্থন্টিস্থাপকিা এবং অ্বকাঠামমা উন্নের্ প্রকেমক ধারণা ঘর্মক বাস্তবােমর্র ন্ট্মক 
এন্টগমে ন্টর্মে োমচ্ছ। ন্টর্উ ইেকন  ঘেট এমজন্টিগুমিা ঘসাডাস পমেি গ্রাম ও আেরর্ন্টডকুইট  হর এবং 
আমরা ডজর্ খ্ামর্ক বর্যা প্রবণ উপকূিমরখ্া কন্টমউন্টর্টির সামর্  ন্টর্ষ্ঠভামব কাজ করমে স্থার্ীে 
বান্টসন্দাম্র এবং অ্বকাঠামমামক উচ্চ পান্টর্ ঘর্মক রক্ষা করার জর্য স্মাটন , প্রকৃন্টিন্টভন্টিক সমাধার্ 
প্র্ামর্র জর্য এবং জর্ন্টর্রাপিা, পন্টরমব  এবং স্থার্ীে অ্র্নর্ীন্টির সরুক্ষা বযবস্থা ঘজার্ার করমে।"  
  
বসম্বর্ের পাম্বমলা এ. সিলবমং িম্বলর্, "ঘিক অ্িান্টরও ন্টস্থন্টিস্থাপকিা এবং অ্র্ননর্ন্টিক উন্নের্ 
উম্যামগর মাধযমম, ন্টর্উ ইেকন  ঘেট আমাম্র উপকূিমরখ্ার কন্টমউন্টর্টির  ন্টি এবং ভন্টবষযমির জর্য 
একটি উমেখ্মোগয ন্টবন্টর্মোগ কমরমে। আজমকর গ্রাউন্ডমেন্টকং ঘসাডাস পমেমির এই অ্ঞ্চমি আমরা 
সুরন্টক্ষি অ্বকাঠামমা এবং বযবসা,  রবান্টি এবং মিূযবার্ প্রাকৃন্টিক সম্পম্র সুরক্ষার পর্ প্র স্ত 
কমরমে। এই প্রকেটি সম্পন্ন হমে ঘগমি, এটি কন্টমউন্টর্টির অ্র্ননর্ন্টিক উন্নের্ এবং পেনটর্ সুমোগ 
বৃন্টদ্ধ করমব। এই প্রকমের সমর্নমর্ ঘসাডাস পমেি গ্রামম কাজ করমি ঘপমর আন্টম গন্টবনি এবং আন্টম 
ঘমের ঘডভ মযাকমডামেি এবং িার ্িমক ধর্যবা্ জার্াই িাম্র কমঠার পন্টরশ্রম এবং অ্িীকামরর 
জর্য। ঘেট এবং REDI কন্টম র্মক িাম্র ন্টবন্টর্মোগ এবং অ্ং ী্ান্টরমত্বর জর্য ধর্যবা্।"  
  
বসম্বর্ের বরচ ফার্ম্বক িম্বলর্ "আন্টম আর্ন্টন্দি ঘে আেরর্মডকুইট-এর এই ্ইুটি বহুি-প্রমোজর্ীে 
প্রকে সমান্টির ন্ট্মক এন্টগমে আসমে। আমাম্র পান্টর্ বযবস্থার ন্টস্থন্টিস্থাপকিার উন্নের্ এবং আমাম্র 
বান্টসন্দাম্র উপর বর্যার সম্ভাবয প্রভাব কমামর্া অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন। গভর্নর এবং REDI কন্টম মর্র 
স্সযম্র ধর্যবা্ িাম্র অ্ং ী্ান্টরমত্বর জর্য ঘে িহন্টবি সরবরাহ করা সম্ভব হমেমে।"  
  
অোম্বসেবল স্সে সেইর্ বড. মোঙ্কম্বেম্বলা িম্বলর্, "এই প্রকমের জর্য গ্রাউন্ডমেন্টকং একটি ্ারুণ 
সংবা্ কারণ েখ্র্ উন্নন্টি ঘ ষ হমব, িখ্র্ ন্টগ্রগ ন্টিমটর উভে পাম র সরকান্টর এবং ঘবসরকান্টর 
অ্ঞ্চিগুন্টি বর্যা ঘর্মক আমরা সুরন্টক্ষি হমব। এর মামর্ হমচ্ছ উচ্চ পান্টর্ ঘবফ্রমির পাকন , সসকি এবং 
ঘরেুমরি ঘর্মক ্মূর সন্টরমে ঘর্ওো হমব এবং ঘসইসামর্ বযন্টিগি বাসভবর্ ঘর্মক ্মূর সন্টরমে 
ঘর্ওো হমব। প্রকেটি ঘ ষ হমে ঘগমি সমস্ত ঝমির পান্টর্র আউটমিটগুন্টিমি ঘজাোমরর ঘগট র্াকমব। 
অ্ঞ্চিটি ক্রমাগি ক্ষে ঘর্মক রক্ষা করা হমব, ো গুরুত্বপূণন। এটি োরপাম র সবার জর্য একটি 
েমৎকার প্রকে: বান্টসন্দা, বযবসা এবং পন্টরমব ।"  
  



 

 

ওম্বের্ কাউবে সিাডন  অি সুপারভাইর্জারস সচোরমোর্ সকর্ বমলার িম্বলর্, "ঘসাডাস পমেমির 
REDI প্রকে পুর্রাবৃি বর্যা ঘমাকামবিা করমব ো উইকহাম ব্লভড এবং ঘগ্রগ ন্টিটমক ন্টবম ষভামব 
প্রভান্টবি করমব। এই প্রকে ঘবফ্রমির পাবন্টিক অ্ঞ্চি, সসকি এবং ঘরেুমরি এবং ঘসইসামর্ ঘগ্রগ 
ন্টিমটর বান্টসন্দাম্র বর্যা ঘর্মক রক্ষা করমব। এই প্রকে ঘসাডাস পমেি উপকূিমরখ্ামক অ্বযাহি 
ক্ষে ঘর্মক রক্ষা করমব এবং সম্পন্টির মূিযমবাধ ও অ্র্ননর্ন্টিক উন্নের্মক উপকৃি করমব। ওমের্ 
কাউন্টি অ্িান্টরও ঘিমকর ্ন্টক্ষণ িীরবিী অ্ঞ্চমি সাম্প্রন্টিক বর্যা কবন্টিি আমাম্র ঘিকফ্রি 
কন্টমউন্টর্টিমক সহােিা করার জর্য সিযই কৃিজ্ঞ প্মক্ষপ গ্রহণ করমে।"  
  
সসাডাস পম্বেম্বের সমের সডভ মোকম্বডাম্বেল িম্বলর্, "আন্টম ঝমির পান্টর্ প্রকে শুরু হমি ঘ্মখ্ 
আর্ন্টন্দি। 2017 সাি ঘর্মক ঘসাডাস পমেমির বান্টসন্দা এবং বযবসােীগণ অ্ভূিপূবন বর্যার 
অ্ন্টর্শ্চেিার সামর্ িিাই কমর আসমে। ন্টমন্টিের্ ন্টমন্টিের্ ডিামরর ক্ষন্টি হমেমে। এই প্রকেটি বর্যার 
উমদ্বগ ্রূ করমব এবং আমাম্র স্থার্ীে অ্র্নর্ীন্টিমক পুর্রুদ্ধার করমব এবং একই সামর্ পর্োরীম্র 
উন্নন্টি বাস্তবাের্ করমব ো আমাম্র কন্টমউন্টর্টির ন্টর্রাপিা এবং উপন্টস্থন্টি বনৃ্টদ্ধ করমব। ন্টর্উ ইেকন  
ঘেমটর সহােিাে বর্যা ঘর্মক উদ্ধার হওোে আমরা কৃিজ্ঞ।"  
  
এোিাও গভর্নর কুওমমা মর্মরা কাউন্টির আেরর্ন্টডকুইট  হমরর ইটি বজন য পান্টর্র পাম্প ঘে মর্র 
কাজ সম্পন্ন করার কর্া ঘ াষণা কমরমের্। জামনার্ ন্টভমিজ এবং ন্টস ন্টেজ ওমেে ওোটার পাম্প 
ঘে মর্র (Waste Water Pump Station, WWPS) ন্টব্যমার্ সযান্টর্টান্টর পাম্প ন্টসমেমমর ক্ষমিা, 
কােনকান্টরিা এবং ন্টস্থন্টিস্থাপকিা বৃন্টদ্ধর জর্য আমরা কােনকর পাম্প দ্বারা প্রন্টিস্থাপর্ করা হমেন্টেি। 
উচ্চ পান্টর্র  টর্ার সমে, মূি পাম্পগুন্টিমি অ্ন্টিন্টরি প্রবাহ বজাে রাখ্ার ক্ষমিা ন্টেি র্া, ফমি 
ন্টসমেম বযাকআপ এবং ওভারমলা হে। এোিাও, ন্টব্যুৎ ন্টবভ্রামটর সমে ক্রমাগি ন্টক্রোকিাপ 
সরবরাহ করার জর্য জামনার্ ন্টভমিজ WWPS-এ একটি স্থােী জরুন্টর বযাকআপ ঘজর্ামরটর ইর্েি 
করা হমেন্টেি। পন্টরমব  সংরক্ষণ অ্ন্টধ্ির এই প্রকেগুন্টির প্রধার্ সংস্থা ন্টেি, প্রন্টিটি প্রকমে REDI 
কন্টম র্ 150,000 মান্টকন র্ ডিার প্র্ার্ কমর।  
  
আেরর্বডম্বকাম্বেে োউম্বর্র িত্ত্বািিােক সডভ বসবল িম্বলর্, "উচ্চ পান্টর্র  টর্াগুন্টিমি আমাম্র 
কন্টমউন্টর্টির ন্টস্থন্টিস্থাপকিা বৃন্টদ্ধ আমাম্র বযবসা এবং এিাকা সংরক্ষমণর জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন 
এবং আন্টম জামনার্ ন্টভমিজ পাম্প ঘে র্ এবং ন্টসন্টেজ বজন য পান্টর্র পাম্প ঘে র্ সমাি করার 
ঘ াষণা ন্ট্মি ঘপমর গন্টবনি। এই র্িুর্ পাম্প ঘে র্গুমিা আমাম্র প্রাকৃন্টিক পন্টরমব মক ক্রমবধনমার্ 
পান্টর্ ঘর্মক রক্ষা করমি এবং পান্টর্র সম্মুখ্ বরাবর জীবর্োত্রার মার্ রক্ষাে কাজ করমব এবং এই 
প্রন্টক্রো জমুি গভর্নর কুওমমা ও REDI কন্টম মর্র সহােিার জর্য আন্টম কৃিজ্ঞ।"  
  
অ্িান্টরও ঘিক এবং ঘসি িমরি র্্ীর িীমর বর্যার বন্টধনি র্মুর্ার প্রন্টিন্টক্রোে গভর্নর কুওমমা 
উপকূিীে কন্টমউন্টর্টির ন্টস্থন্টি ীিিা বৃন্টদ্ধ এবং অ্ঞ্চমির অ্র্ননর্ন্টিক উন্নের্ ঘজার্ার করার জর্য 
REDI গঠর্ কমরর্। পাৌঁেটি REDI আঞ্চন্টিক পন্টরকের্া কন্টমটি ো আটটি কাউন্টির অ্ং গ্রহমণ গঠিি 
(র্াোগ্রা এবং অ্রন্টিি, মর্মরা, ওমেইর্, কােুগা এবং ওসওমেমগা এবং ঘজফারসর্ এবং ঘসি 
িমরি), স্থার্ীে অ্গ্রান্টধকার, ঝুৌঁ ন্টকপূণন অ্বকাঠামমা এবং অ্র্যার্য সম্প্ এবং জর্ন্টর্রাপিা সংক্রান্ত 
উমদ্বগ ন্টেন্টিি করার জর্য প্রন্টিন্টষ্ঠি হমেন্টেি।  



 

 

  
REDI কন্টম র্ বান্টির মান্টিকম্র সহােিার জর্য 20 ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ ডিার, বযবসামের 
ঘরন্টসন্টিমেন্টির জর্য 30 ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ ডিার এবং আঞ্চন্টিক ঘেন্টজংমের জর্য 15 ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ 
ডিার বরাদ্দ কমরমে ো REDI এর আটটি কাউন্টির প্রমিযকটির উপকার করমব। অ্বন্ট ি 235 
ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ ডিার, স্থার্ীে এবং আঞ্চন্টিক প্রকেগুন্টির জর্য বরাদ্দ করা হমেমে ো REDI 
ন্টম মর্র ্িৃান্ত এবং এটিমক অ্গ্রসর কমর।  
  
ওমের্ কাউন্টি অ্ঞ্চমির ঘসাডাস পমেি REDI ঘরন্টড প্রকে এবং অ্র্যার্য REDI প্রকে সম্পমকন  
আমরা িমর্যর জর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর এখ্ামর্ ন্টিক করুর্।  
  
পন্টরকের্া, উন্নের্ এবং কন্টমউন্টর্টি অ্বকাঠামমার DOS অ্ন্টফস প্রগন্টি ীি ভূন্টম বযবহার সমাধার্ 
এবং কন্টমউন্টর্টি ন্টভন্টিক পন্টরকের্া এবং উন্নের্ অ্গ্রসর কমর ন্টর্উ ইেকন  কন্টমউন্টর্টির ন্টস্থন্টিস্থাপকিা 
এবং ঘটকসই বনৃ্টদ্ধ কমর। এই অ্ন্টফস কিৃন ক পন্টরোন্টিি ঘপ্রাগ্রাম সম্পমকন  আমরা িমর্যর জর্য, এখ্ামর্ 
োর্। টুইটামর @NYSDOS বা ঘফসবুমক (Facebook) অ্র্ুসরণ করুর্।  
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