
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বি পাকন  পবরিহর্ প্রকল্প বর্মনাম্বের জর্ে র্কো-বর্মনাে দল বহম্বেম্বি ওম্ব়েস্টার্ন বিে 
কর্স্ট্রাকটরে জম্ব়েন্ট বভঞ্চাম্বরর বর্িনাবিত হও়োর ব াষো বদম্ব়েম্বের্  

  
439 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলার িেম্ব়ের প্রকল্প লং আইলোম্বের ওম্ব়েস্টার্ন বি বত পাবর্র মার্ এিং ঝড় 

েহর্েীলতা উন্নত করম্বি  
  

িড় মাম্বপর অিকাঠাম্বমা প্রকম্বল্পর েমাবি ত্বরাবিত করম্বত খরি-েঞ্চ়ে কারী র্কো-বর্মনাে ক্র়ে 
পদ্ধবত বিেরকাবর খাতম্বক উৎোবহত কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ওম়েস্টার্ন ঘেস কর্স্ট্রাকটরস জম়েন্ট 
ঘভঞ্চারমক র্াসাউ কাউন্টন্টমে 439 ন্টমন্টি়ের্ মান্টকন র্ ডিামরর ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকল্প ন্টর্মনামণর জর্য 
দান্ট়েত্বপ্রাপ্ত র্কশা ন্টর্মনাণ ঠিকাদার ন্টহমসমে ন্টর্েনান্টিে করা হম়েমে। এই প্রকল্প প্রন্টে েের ঘরর্ল্ডস 
িযামর্ি এেং ওম়েস্টার্ন ঘে ঘে র্াইমরামজর্ অ্েমুক্তকরণ কন্টমম়ে পন্টরমেশ পরু্রুদ্ধার করমে এেং 
োস্তুেন্ত্র র্ো়েমর্র দ্রুে প্রেযােেন মর্র জর্য পন্টরন্টিন্টে তেন্টর করমে, ো অ্ঞ্চিেযাপী সহর্শীিোমক 
সমর্নর্ করমে। ন্টেমশষ কমর, ঘে পাকন  সুম়েজ ন্টরটমমন্ট প্ল্যামন্টর ন্টরটমমন্ট করা প্রোহ দটুি ভূগভন ি 
সুড়ঙ্গ ন্টর্মনামণর মাধ্যমম ন্টসডার ন্টিক ও়োটার পিশুর্ কমরাি প্ল্যামন্টর সমুদ্র ন্টর্গনমর্ পমর্ ঘপ ৌঁমে 
ঘদও়ো এেং একটি পন্টরেযক্ত জিজ পর্ পুর্ন্টর্নমনামণর মাধ্যমম এটি সম্পন্ন করা হমে।  
  
"ক্ষন্টেগ্রস্ত োস্তুেন্ত্র ঘর্মক শুরু কমর উপকূিমরখার ন্টিন্টেশীিোর সমসযা, িং আইিযামের উপকূিী়ে 
পন্টরমেশ কম়েক দশক ধ্মর র্াইমরামজর্ দষূমণর ন্টশকার হম়েমে এেং এটা েন্ধ করমে হমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর িার্ী়ে অ্ংশীদারমদর সামর্, ন্টর্উ ই়েকন  উদ্ভাের্ী ঘে পাকন  পন্টরেহর্ 
প্রকমল্পর মাধ্যমম এই পন্টরমেশগে হুমন্টক ঘমাকামেিার জর্য ন্টর্রিস ভামে কাজ কমরমে এেং একটি 
র্কশা ন্টর্মনাণ ঠিকাদার ন্টর্েনাির্ এই জটিি প্রকমল্পর অ্গ্রগন্টে এেং দ্রুে এেং সাশ্র়েী করার জর্য 
একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ।"  
  
ন্টডজাইর্-ন্টেল্ড একটি খরি সাশ্র়েকারী সংগ্রহ পদ্ধন্টে ো ঘেসরকান্টর খােমক েড় আকামরর 
অ্েকাঠামমা প্রকমল্পর সমান্টপ্ত ত্বরান্টিে করমে প্রমণাদর্া ঘদ়ে। এই পদ্ধন্টে েযেহামরর ফমি, অ্র্যার্য 
ন্টেকল্প োর জর্য 600 ন্টমন্টি়ের্ ডিামরর ঘেন্টশ েয়ে এেং ন্টর্মনামণ প্রা়ে এক দশক িাগে, সম্পন্ন 
হোর পর, প্রকল্পটি পূমেনর প্রস্তামের িাইমে অ্মর্ক কম েয়ে এেং স্বল্প ন্টর্মনাণ সমম়ে ওম়েস্টার্ন ঘে-
র পন্টরমেশগে পরু্রুদ্ধারমক সম্ভে করমে। কর্মভ়োন্স প্রমজক্ট, ো ন্টের্ েেমরর কম সমম়ের মমধ্য 
ন্টর্ন্টমনে হমে, প্রন্টে েের 19 ন্টেন্টি়ের্ গযাির্ ন্টরমটড ওম়েস্টও়োটার এেং ঘরর্ল্ডস িযামর্ি ও 



 

 

ওম়েস্টার্ন ঘে-ঘে র্াইমরামজর্ ঘিান্টডং-এর 95 শোংমশরও ঘেন্টশ কন্টমম়ে আর্মে এেং অ্ঞ্চি েযাপী 
স্বাভান্টেক অ্েিা ন্টফন্টরম়ে আর্মে।  
  
ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টট ন্টডপাটন মমন্ট অ্ফ এর্ভা়েরর্মমন্টাি কর্জারমভশর্ (Department of 
Environmental Conservation, DEC) র্কশা ন্টর্মনাণ িুন্টক্ত পন্টরিাির্া করমে (ওম়েস্টার্ন ঘেস 
কর্স্ট্রাকটরস জম়েন্ট ঘভঞ্চার, জর্ ন্টপ. ন্টপমকার্, ইর্কমপনামরমটড, এেং র্র্নইস্ট ঘরমমকা কর্স্ট্রাকশর্ 
ইর্কমপনামরমটড) এেং সমান্টপ্তর পর, র্াসাউ কাউন্টন্ট ন্টডপাটন মমন্ট অ্ফ পােন্টিক ও়োকন স র্েুর্ 
ফযান্টসন্টিটি সমূমহর মান্টিক হমে এেং পন্টরিাির্া করমে। েন্টদও, ঘকার্ কাজ শুরু করার আমগ, 
র্কশা ন্টর্মনাণ িুন্টক্তমক অ্েশযই ঘেশ ন্টকেু অ্র্ুমমাদর্ ঘপমে হমে।  
  
প্রর্মে, িুন্টক্তটি 23 র্মভম্বর পেনামিাির্া এেং ঘভামটর জর্য 6 র্মভম্বর কাউন্টন্ট আইর্সভা়ে জমা 
ঘদও়ো হমে। এরপর ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টট ন্টডপাটন মমন্ট অ্ফ এর্ভা়েরর্মমন্টাি কর্জারমভশর্ িুন্টক্ত 
স্বাক্ষর করার আমগ কাউন্টন্ট ফাইর্যান্স কমরাি ঘোডন , কাউন্টন্ট কম্পমরািার এেং কাউন্টন্ট 
এন্টিন্টকউটিভ কামরর্ দ্বারা িুন্টক্তটি পেনামিাির্া এেং অ্র্ুমমাদর্ করমে হমে এেং িূড়ান্ত অ্র্ুমমাদমর্র 
জর্য ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টট অ্যাটন্টর্ন ঘজর্ামরি এেং কম্পমরািার উভম়ের কামে জমা ন্টদমে হমে। এরপর 
DEC িুন্টক্তর িূড়ান্ত পুরকার ন্টর্ম়ে এন্টগম়ে োও়োর ন্টেজ্ঞন্টপ্ত জান্টর করমে।  
  
র্াোউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "আজমকর ঘ াষণা আমামদর অ্মূিয 
ওম়েস্টার্ন ঘে এর রূপান্তর এেং পুর্রুজ্জীেমর্র আমরকটি ন্টর্ন্টিে পদমক্ষপ ন্টহমসমে ন্টিন্টিে 
কমরমে। এই উদ্ভাের্ী সমেনাত্তম মূমিযর র্কশা ন্টর্মনাণ দি পান্টর্র মার্ উন্ন়ের্ এেং উপসাগমর 
জটিি জিাভূন্টম এেং সামুন্টদ্রক জীের্ পরু্রুজ্জীন্টেে করার জর্য প্রম়োজর্ী়ে অ্েকাঠামমা ন্টর্মনাণ 
করমে সক্ষম হমে এেং ো দ্রুে ন্টর্মনাণ করমে। এর ফিাফি হমে উন্নেের ঝড় ন্টিন্টেশীিো, 
উন্নে োস্তুন্টেদযা, এেং র্াসাউ এর সেমিম়ে ধ্র্ী প্রাকৃন্টেক সম্পদগুন্টির একটির জর্য ন্টেমর্াদর্মূিক 
এেং অ্র্ননর্ন্টেক কােনিম পুর্রুজ্জীন্টেে করা হমে।"  
  
বর্উ ই়েকন  রাম্বজের পবরম্বিে েংরক্ষে বিভাম্বগর কবমের্ার বিবেল বেম্বগাে িম্বলর্, "এই উদ্ভাের্ী 
প্রকল্প ওম়েস্টার্ন ঘে এর জটিি োস্তুেন্ত্রমক রক্ষা করমে এেং উপকূিী়ে ন্টিন্টেশীিো ঘজারদার 
করমে। আজমকর ঘ াষণা ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকল্পমক এন্টগম়ে ন্টর্ম়ে োমে এেং সৃজর্শীি সমাধ্ামর্র 
মাধ্যমম িং আইিযামের পন্টরমেশমক ত্বরান্টিে করমে, ো র্াসাউ কাউন্টন্টর ওম়েস্টার্ন ঘে এর স্বািয 
এেং ন্টিন্টেশীিো পুর্রুদ্ধামরর জর্য আরও এক ধ্াপ এন্টগম়ে ন্টর্ম়ে োমে।"  
  
1949 সামি ন্টর্ন্টমনে, ঘে পাকন  সুযম়েজ ন্টরটমমন্ট প্ল্যান্ট (Bay Park Sewage Treatment Plant, 
BPSTP) র্াসাউ কাউন্টন্টর 500,000 এরও ঘেন্টশ োন্টসন্দামদর পন্টরমষো প্রদার্ কমর এেং প্রন্টেন্টদর্ 
গমড় 52 ন্টমন্টি়ের্ গযাির্ ঘশাধ্র্কৃে েজন য জি ঘরর্ল্ডস িযামর্মি (Reynolds Channel) অ্পসারণ 
কমর। এই অ্পসারণ ন্টহউমিট এেং েল্ডউইর্ (Hewlett and Baldwin) ঘপাোশ্র়ে সহ, আটিান্টন্টক 
তসকে (Atlantic Beach) ঘর্মক পম়েন্ট িকুআউট (Point Lookout) পেনন্ত ওম়েস্টার্ন ঘে-র প্রা়ে 
10,000 একর পান্টর্ এেং জমিাচ্ছ্বাস জিাভূন্টমমক প্রভান্টেে কমর। অ্ন্টধ্কাংশ ঘক্ষমে এই প্ল্যান্ট ঘর্মক 
ঘশান্টধ্ে েজন য জমি র্াইমরামজমর্র উপন্টিন্টে, মযামিা তশোমির ন্টেকাশ এেং অ্র্যার্য পান্টর্র মার্ 



 

 

সংিান্ত প্রভাে ঘেমর্, স্বল্প দ্রেীভূে অ্ন্টিমজমর্র কারমণ ওম়েস্টার্ন ঘে ক্ষন্টেগ্রি হম়েমে। ন্টপ়োর-
ন্টরন্টভউকৃে তেজ্ঞান্টর্ক গমেষণা উপকূিী়ে জিােদ্ধ দ্বীপগুন্টির ক্ষন্টে এেং িূড়ান্তভামে ন্টেন্টেন্নোর 
সামর্ অ্ন্টেন্টরক্ত র্াইমরামজর্মক েুক্ত কমরমে ো ঝমড়র েীব্রো এেং এর সামর্ েুক্ত েরঙ্গগুন্টির 
ন্টেপরীমে একটি শন্টক্তশািী োধ্া ন্টহসামে কাজ কমর।  
  
প্রকল্পটি একটি দইু মাইি িম্বা, 72 ইন্টঞ্চ শন্টক্তর জিোহী র্ি ন্টর্মনাণ কমর পুমরাপুন্টর ঘশাধ্র্কৃে 
দনূ্টষে পান্টর্মক BPSTP ঘর্মক সার্রাইজ হাইওম়ে (Sunrise Highway)-র অ্ধ্ীমর্ পন্টরিান্টিে 
কাউন্টন্ট-মান্টিকার্াধ্ীর্ র্ািামে সন্টরম়ে ঘদমে; ো 7.3 মাইি িম্বা এেং 72 ইন্টঞ্চ পন্টরন্টধ্র পন্টরেযক্ত 
জিোহী র্ািা়ে আস্তরণ ন্টদম়ে আট-মাইি ন্টেস্তামরর র্ািাটিমক সংকার করমে; এেং র্ািা ঘর্মক 
একটি 1.6 -মাইি দী ন, 72 ইন্টঞ্চ শন্টক্তর জিোহী র্ািা ন্টেদযমার্ ন্টসডার ন্টিক ন্টর্গনমর্ পর্ পাইপ 
পেনন্ত ন্টর্মনাণ করমে, ঘেটি সাে মাইি দী ন এেং আটিান্টন্টক সমুমদ্রর ন্টের্ মাইি ন্টভেমর ঘশান্টধ্ে 
েজন য জি েহর্ কমর ন্টর্ম়ে োমে। র্েুর্ শন্টক্তর জিোহী র্ািার মূি অ্ংশগুন্টি িি পৃমের 20 
ঘর্মক 60 ফুট র্ীমি মাইমিা টামর্ন্টিং েযেহার কমর ন্টর্ন্টমনে হমে।  
  
DEC এেং র্াসাউ কাউন্টন্ট ন্টডপাটন মমন্ট অ্ফ পােন্টিক ও়োকন স 12 র্মভম্বর েহৃস্পন্টেোর সন্ধযা 6টা 
ঘর্মক রাে 9টা পেনন্ত ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকমল্পর জর্য জমুমর মাধ্যমম একটি ভািুন ়োি পােন্টিক 
ইর্ফরমমশর্ ঘসশমর্র আম়োজর্ করমে। প্রমজক্ট টিম ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকল্প েণনর্া করমে এেং 
োন্টসন্দা এেং ঘস্টকমহাল্ডারমদর প্রমের উত্তর ন্টদমে উপন্টিে র্াকমে। জমু সভার জর্য একটি ওম়েে 
ন্টিংক এেং কি-ইর্ র্ম্বর www.bayparkconveyance.org এ পাও়ো োমে। অ্ন্টেন্টরক্ত েমর্যর 
জর্য, bayparkconveyance@gmail.com ঠিকার্া়ে ইমমইি করুর্।  
  
এর্ভা়েরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটির (Environmental Conservation Committee) েভাপবত 
বেম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "কম়েক দশক ধ্মর ওম়েস্টার্ন ঘে পাকন  সুম়েজ ন্টরটমমন্ট প্ল্যামন্টর 
ন্টর্গনমমর্র কারমণ ন্টেষন্টি়ো়ে আিান্ত হম়েমে। এখর্, গভর্নর কুওমমা, ন্টসমর্টর শুমার এেং 
কন্টমশর্ার ঘসমগামসর ঘর্েৃমত্ব, আমরা অ্েমশমষ এই উদ্ভাের্ী এেং ঘখিা পন্টরেেন র্কারী সমাধ্ার্ 
োস্তো়ের্ করন্টে। এটি একটি গুরুত্বপূণন জিপমর্র পুর্রুত্থামর্র শুরু ো একটি উন্নে অ্র্নর্ীন্টে 
এেং আমরা ন্টিন্টেশীি দন্টক্ষণ উপকূমির ন্টদমক ন্টর্ম়ে োমে।"  
  
বেম্বর্টর জর্ ই. ব্রুকে িম্বলর্, "ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকল্প এই শন্টক্তশািী ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টট - র্াসাউ 
কাউন্টন্ট অ্ংশীদান্টরত্ব এেং িার্ী়ে সমর্নমর্র ঘস জমর্য অ্গ্রসর হমে। ওম়েস্টার্ন ঘে এর োস্তুেন্ত্র 
পুর্রুদ্ধামরর মাধ্যমম আমরা আমামদর উপকূিী়ে ন্টিন্টেশীিো ঘজারদার করে এেং আমামদর 
সম্প্রদা়েমক ভন্টেষযমে ঝড় এেং উচ্চ পান্টর্র  টর্া ঘর্মক রক্ষা করে। আন্টম গভর্নর কুওমমামক 
ধ্র্যোদ জার্াই এই প্রকমল্প দ্রুে কাজ করমে োর ন্টর্োর জর্য, ো ভন্টেষযৎ প্রজমের জর্য 
আমামদর পন্টরমেশ রক্ষার সম়ে র্েুর্ কমনসংিার্ সৃন্টি করমে এেং অ্র্ননর্ন্টেক উন্ন়ের্মক সমর্নর্ 
করমে।"  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=764e6ef7-29d557ec-764c97c2-0cc47a6d17e0-55da381227572723&q=1&e=698ef8e4-756d-4872-8cba-19fe8c961e46&u=http%3A%2F%2Fwww.bayparkconveyance.org%2F
mailto:bayparkconveyance@gmail.com


 

 

অোম্বেেবল েদেে বমবলো বমলার িম্বলর্, "আন্টম শুমর্ খুেই আর্ন্টন্দে ঘে ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকল্প 
ন্টর্মনামণর জর্য একটি র্কশা-ন্টর্মনাণ ঠিকাদারমক ঘেমে ঘর্ও়ো হম়েমে। COVID-19 এর কারমণ এই 
অ্ন্টর্ন্টিে সমম়ে, এটা সুখের ঘে প্রকল্পটি পন্টরকল্পর্া অ্র্ুো়েী িিমে।"  
  
পবরষদ েদেে বটলর ডাবলনং িম্বলর্, "িং আইিযামে আমামদর পান্টর্র মার্ এেং ঝড় ন্টিন্টেশীিোর 
উন্নন্টে আমামদর সামন্টগ্রক অ্েকাঠামমার জর্য সমেনাচ্চ অ্গ্রান্টধ্কার। আন্টম আর্ন্টন্দে ঘে আমরা ঘে 
পাকন  পন্টরেহর্ প্রকমল্পর সামর্ আমরকটি মাইিফিক অ্জন র্ কমরন্টে। আন্টম সংন্টিি সোইমক ধ্র্যোদ 
জার্ামে িাই োমদর কমঠার পন্টরশ্রমমর জর্য এেং আন্টম এই প্রকমল্পর সফি সমান্টপ্তর জর্য উদগ্রীে।"  
 
েংেদ েদেে জবুড বিবির্ িম্বলর্, "ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকল্প িং আইিযামের ওম়েস্টার্ন ঘে এর 
পান্টর্র মামর্র ভন্টেষযমের জর্য এেং আমামদর উপকূিী়ে সম্প্রদা়েমক ঝমড়র হাে ঘর্মক রক্ষা করার 
জর্য একটি দী ন প্রেীন্টক্ষে এেং গুরুত্বপূণন প্রকল্প। আজমকর ঘ াষণা ঘে পাকন  সুম়েজ ন্টরটমমন্ট 
প্ল্যামন্টর সংকার এেং এর অ্েকাঠামমা উন্ন়ের্ আমামদর োস্তুেমন্ত্রর উপর র্াইমরামজর্ দষূমণর 
ক্ষন্টেকর প্রভাে কমামে িং আইিযাে সম্প্রদা়েমক শন্টক্তশািী করার জর্য একটি েড় পদমক্ষপ। 
গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমত্বর জর্য এেং এই অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন প্রকল্পটিমক োস্তমে রূপ ঘদও়োর জর্য 
ধ্র্যোদ।"  
  
অোম্বেেবল েদেে বডবভড বজ. মোকম্বডার্াি িম্বলর্, "আন্টম আর্ন্টন্দে ঘে ঘে পাকন  পন্টরেহর্ 
প্রকমল্পর জর্য একটি ঠিকাদার ঘেমে ঘর্ও়ো হম়েমে োর ফমি ন্টসডার ন্টিক আউটমলা পাইমপর 
মাধ্যমম সমুমদ্র দইু মাইি ন্টেসৃ্তে পাইমপর মাধ্যমম ন্টর্গনমর্ িার্ান্তর করা হমে এেং ওম়েস্টার্ন ঘে ঘক 
র্াইমরামজর্ প্রোহ ঘর্মক অ্ন্টেন্টরক্ত ক্ষন্টের হাে ঘর্মক োৌঁিামে।"  
  
র্াোউ কাউবন্টর আইর্প্রম্বেতা বকভার্ আব্রাহামে, বডবস্ট্রক্ট 1, িম্বলম্বের্, "ঘে পামকন র অ্গ্রগন্টে 
ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টট এেং র্াসাউ কাউন্টন্টর শন্টক্তশািী র্দনমা অ্েকাঠামমামে ন্টেন্টর্ম়োমগর অ্ঙ্গীকারমক 
েুমি ধ্মরমে ো আমামদর জীের্োোর মার্ েৃন্টদ্ধ কমর, অ্র্ননর্ন্টেক প্রেৃন্টদ্ধমক উৎসান্টহে কমর এেং 
ওম়েস্টার্ন ঘে এর মে মিূযোর্ প্রাকৃন্টেক সম্পদ রক্ষা কমর। ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকমল্পর মে 
পন্টরমেশ সংরক্ষণ উমদযামগর প্রন্টে োর দঢৃ় অ্ঙ্গীকামরর জর্য আমরা গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যোদ 
জার্াই।"  
  
র্াোউ কাউবন্টর আইর্ প্রম্বেতা বডবর্ে বিাডন , বডবস্ট্রক্ট 4, িম্বলর্, "আন্টম কৃেজ্ঞ ঘে এই পন্টরেহর্ 
প্রকল্প এন্টগম়ে োমে। েখর্ ন্টর্গনমর্ ঘরর্ল্ডস িযামর্মি পাম্প করা ঘর্মক পরু্ঃন্টর্মদন ন্টশে হমে েখর্ 
আমামদর সম্প্রদা়ে এই সুন্টেধ্া গুমিা ঘদখমে। ঘমন্টরর্ িাইফ ন্টফমর আসমে এেং মাশন িযাে ের্যা 
ঘরামধ্ সাহােয করমে।"  
  
র্াোউ কাউবন্টর আইর্প্রম্বেতা বডিরা বমউল, বডবস্ট্রক্ট 5, িম্বলম্বের্, "আজমকর ঘ াষণাটি একটি 
প্রকল্প শুরু করার জর্য একটি ন্টেশাি ইন্টেোিক পদমক্ষপ ো ওম়েস্টার্ন ঘে এর জর্য ন্টেশাি সুন্টেধ্া 
অ্জন র্ করমে এেং ঘরর্ল্ডস িযামর্মির পন্টরমেশগে স্বািযমক েদমি ঘদমে। আমামদর আঞ্চন্টিক 



 

 

পন্টরমেশ সংরক্ষণ ঘক শমির ন্টভন্টত্তপ্রস্তর ন্টহমসমে ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকমল্পর প্রন্টে োর মমর্ামোমগর 
জর্য আন্টম গভর্নর কুওমমার প্রশংসা করন্টে।"  
  
র্াোউ কাউবন্টর আইর্প্রম্বেতা বস্টম্বভর্ বরাডে, বডবস্ট্রক্ট 19, িম্বলম্বের্, "আন্টম শুরু ঘর্মকই এই 
পন্টরকল্পর্া ন্টর্ম়ে আশাোদী, কারণ এটির গে 50 েেমর র্াসাউ-এর দন্টক্ষণ েীমরর জর্য সেমিম়ে 
গুরুত্বপূণন পন্টরমেশ প্রকল্প হও়োর সম্ভাের্া রম়েমে। আমার ঘজিার োন্টসন্দামদর জর্য এই প্রকমল্পর 
ন্টর্রাপত্তার েযাপামর রামের আশ্বামসর পর ওম়েস্টার্ন ঘে পুর্রুদ্ধামরর এমর্ একটি সুমোগ আমরা 
হাে োড়া করমে পান্টর র্া।"  
  
বহম্পবস্টড টাউর্ েুপারভাইজার ডর্ ক্লাবভর্ িম্বলর্, "আন্টম আর্ন্টন্দে ঘে ঘে পাকন  পন্টরেহর্ 
প্রকল্প পান্টর্র মার্ এেং ঝড় ন্টিন্টেশীিো উন্ন়েমর্র িমক্ষয এন্টগম়ে োমে।"  
  
ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকল্প ঘরর্ল্ডস িযামর্ি এেং দেুনি ওম়েস্টার্ন ঘে ঘে র্াইমরামজর্ ন্টর্ঃসরণ 
সমাধ্ামর্র মাধ্যমম পান্টর্র মার্ উন্ন়ের্ এেং ঝমড়র ন্টিন্টেশীিো েৃন্টদ্ধর জর্য ওম়েস্টার্ন ঘে 
ঘরন্টজন্টিম়েন্টন্স ইন্টর্ন্টশম়েটিমভর প্রন্টেন্টেে ন্টের্টি প্রকমল্পর একটি। দটুি অ্ন্টেন্টরক্ত প্রকল্প হি িং ন্টেি 
কর্মসান্টিমডশর্ প্রমজক্ট এেং পম়েন্ট িুকআউট সু়োর ন্টফন্টজন্টেন্টিটি স্টান্টড।  
  
 2019 সামির ঘসমেম্বমর, র্াসাউ কাউন্টন্ট আইর্সভা সেনসম্মন্টেিমম ঘে পাকন  পন্টরেহর্ প্রকমল্পর 
জর্য 408 ন্টমন্টি়ের্ মান্টকন র্ ডিামরর েে প্রস্তাে পাস কমর, ো 2003, 2008 এেং 2011 ঘর্মক 
েে অ্ধ্যামদমশর সামর্ ন্টমন্টিে হম়ে পন্টরেহর্ প্রকমল্পর ঘমাট েে অ্র্ুমমাদর্ 460 ন্টমন্টি়ের্ মান্টকন র্ 
ডিার পেনন্ত ন্টর্ম়ে আমস। এই পন্টরেহর্ প্রকল্পটি BPSTP এর েহু-েেমরর শন্টক্তশািী পুর্ন্টর্নমনামণ 
ইন্টেমমধ্য ন্টেন্টর্ম়োগকৃে 830 ন্টমন্টি়ের্ ডিামরর ঘস্টট এেং ঘফডামরি েহন্টেমির উপমর ন্টর্ভন র কমর। 
এই প্রকল্প, ন্টিন্টেশীিো়ে অ্র্যার্য রাজয এেং কাউন্টন্ট ন্টেন্টর্ম়োগ সমঙ্গ ন্টমন্টিে হম়ে, ওম়েস্টার্ন ঘে 
পুর্রুদ্ধার সমর্নর্, গুরুত্বপূণন সামনু্টদ্রক সম্পদ রক্ষা, এেং ঝড় ঘর্মক ভন্টেষযৎ ক্ষন্টের ন্টেরুমদ্ধ 
উপকূিী়ে সম্প্রদাম়ের উন্নে সুরক্ষা সুন্টেধ্া সহ িার্ী়ে অ্র্নর্ীন্টেমক েৃন্টদ্ধ করমে।  
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