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গভর্নর কুউম্বমা নর্ৌিাবির্ী এিং গ্রুমোর্ কর্তন ক সতষ্ট প্লুমম্বক (PLUME) পবরম্বোধর্ করার উম্বেম্বেে 
র্াসাউ কাউবিম্বর্ 585 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বর্য়ন্ত্রণ িেিস্থা গম্ব়ে নর্ালার পবরকল্পর্া 

ন াষণা করম্বলর্  
  

এই িছম্বরর শুরুর বিম্বক পবরম্বিে সংরক্ষণ িপ্তম্বরর (Department of Environmental Conservation, 
DEC) করা র্িম্বের পর লং আইলোম্বের পার্ীয় জম্বলর সুরক্ষার উম্বেম্বেে নর্য়া অর্েে গুরুত্বপণুন 

পিম্বক্ষপ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ওম়েস্টার বে, র্াসাউ কাউন্টিমে মান্টকন র্ যুক্তরামের বর্ৌোন্টির্ী এেং 
র্র্নমরাপ গ্রুমযার্ উৎপাদর্ েযেস্থা বর্মক সৃষ্ট ন্টিল্প েজন যজন্টর্ে প্লুমমক সমূ্পর্নরূমপ ধারর্ ও 
পন্টরমিাধমর্র উমেমিয চূডান্তভামে ন্টর্েনান্টচে প্রন্টেকামরর মুন্টক্তর ব াষর্া ন্টদম়েমের্। 2019 সামে, প্রা়ে 
চার মাইে দী ন এেং দইু মাইে প্রিস্ত ভূগভন স্থ এোকার প্লুম সংক্রান্ত পন্টরমেি সংরক্ষর্ দপ্তমরর 
সমন্টিে অ্র্ুসন্ধার্ ন্টর্ন্টিে কমরমে বয, আর্মুান্টর্ক 585 ন্টমন্টে়ের্ মান্টকন র্ ডোর েযম়ে পূর্ন ন্টর়্েন্ত্রর্ 
ও ন্টেশুদ্ধকরর্ েযেস্থা ন্টর্মনার্, বসটির দী নমম়োন্টদ পন্টরচাের্া এেং রক্ষর্ামেক্ষর্ প্রকল্প োস্তো়ের্মযাগয 
এেং ো কাযনকরভামে দষূর্কারী েস্তুর আরও েন্টডম়ে পডা েন্ধ করমে পামর।  
  
"আমার িীষন অ্গ্রান্টধকার িমে ন্টর্উ ই়েকন োসীর স্বাস্থয সুরক্ষা করা এেং দষূর্কারীরা োমদর 
সুন্টেধাজর্ক সমম়ে এমস োমদর জঞ্জাে পন্টরষ্কার করমে আমরা বসই পযনন্ত অ্মপক্ষা করে 
র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বের্মপমজর (Bethpage) জর্গর্ এই প্লুমমর ফমে সৃষ্ট মারাত্মক 
দষূমর্র পন্টরমিাধর্ এেং এটির েন্টডম়ে পডা েমন্ধর উমেমিয অ্ন্টেেমে পদমক্ষপ গ্রিমর্র দান্টেদার। 
আমরা সম্ভােয সমেনাচ্চ পন্টরেন্নোর মার্ অ্জন মর্র উমেমিয তেন্টরকৃে আগ্রাসী পন্টরকল্পর্া ন্টর্ম়ে অ্গ্রসর 
িন্টে এেং দষূর্কারীমদরমক এটির জর্য অ্র্ন প্রদামর্ োধয করমে আমরা প্রম়োজমর্ আদােমের দারস্থ 
িে।"  
  
পন্টরমেি সংরক্ষর্ অ্ন্টধদফেমরর ন্টেমেষর্ এেং প্রস্তান্টেে সংমিান্টধে বরকডন  অ্ফ ন্টডন্টসির্টি 2019 
সামের বম মামস জর্সাধারমর্র মন্তমেযর জর্য উন্মুক্ত করা ি়ে। পােন্টেক মন্তেয চোকামে 
পন্টরকল্পর্ার ন্টেষম়ে DEC 200টিরও বেন্টি মন্তেয বপম়েন্টেে। বস্টমের স্বাস্থয দপ্তর (State 
Department of Health)- এর সামর্ পরামিনক্রমম এেং প্রাপ্ত মন্তমেযর যর্াযর্ পযনামোচর্ার পমর 
বর়্ো চুডান্ত প্রন্টেকারটি িে, প্লামটি ন্টর়্েন্ত্রর্ ও পন্টরষ্কার করা এেং দা়েী - ইউএস বর্ন্টভ এেং 
র্র্নমরাপ গ্রুমযার্ - পক্ষমক এটির োস্তো়েমর্র জর্য দা়েেদ্ধ করার একটি সামন্টগ্রক পন্টরকল্পর্া। 



DEC-এর ন্টর্েনান্টচে ন্টেকল্পগুমোর মমধয 24টি ভূগভন স্থ পান্টর্ ন্টর্ষ্কাির্ কূপ, পাাঁচটি পন্টরমিাধর্ বকন্দ্র, 
চারটি ন্টরচাজন  বেন্টসর্ ন্টর্মনার্ এেং প্রা়ে 24 মাইে পন্টরেির্ পাইপ ন্টর্মনার্ অ্ন্তভুন ক্ত রম়েমে। ন্টসমস্টমটি 
ন্টর্মনার্ ও পন্টরচাের্া করার আর্ুমান্টর্ক েয়ে 585 ন্টমন্টে়ের্ মান্টকন র্ ডোর।  
  
DEC চাইমে বর্ৌোন্টির্ী এেং গ্রুমযার্ অ্ন্টেসত্ত্বর ন্টর্েনান্টচে পন্টরকল্পর্া োস্তো়ের্ করমে এেং োমদরমক 
কাজ করমে োধয করার উমেমিয সকে আইন্টর্ ও ন্টর়্েন্ত্রক কেৃন পক্ষমক কামজ োগামে। যন্টদ দা়েী 
পক্ষগুমো কাজ করমে অ্স্বীকৃন্টে জার্া়ে েমে DEC বস্টমের সংস্থার্ েযেিার কমর র্েুর্ ন্টসমস্টমমর 
ন্টর্মনার্ শুরু করমে।  
  
সপুারফান্ড (Superfund) প্রন্টক্র়োর অ্ংি ন্টিসামে, বস্টমের ন্টেসৃ্তে প্রমকৌিে েদন্ত এেং প্রস্তান্টেে 
সংমিান্টধে বরকডন  অ্ফ ন্টডন্টসির্মক DEC ওম়েেসাইমে পযনামোচর্া করার জর্য উপেব্ধ করা িম়েন্টেে। 
DEC বম 23 বর্মক জেুাই 8 পযনন্ত প্রস্তান্টেে পন্টরকল্পর্া ন্টর্ম়ে মন্তেয গ্রির্ করমে। ন্টেস্তান্টরে 
পন্টরকল্পর্া উপস্থাপর্ করার জর্য 10 জরু্ োন্টরমে বের্মপজ, ন্টর্উ ই়েকন-এর বের্মপজ িাই সু্কমে এক 
জর্সভার আম়োজর্ করা িম়েমে।  
  
র্েুর্ প্রন্টেকামরর ন্টেেরর্ এেং সংন্টক্ষপ্তসার এেং সমস্ত পােন্টেক মন্তমেযর প্রন্টেন্টক্র়ো সি চূডান্ত প্রন্টেকামরর 
র্ন্টর্গুমো DEC-র ওম়েেমপইমজ পাও়ো যামে।  
  
বডপার্ন ম্বমি অি এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, নিবসল নসম্বগাস িম্বলর্, "বর্ৌোন্টির্ী 
ন্টজরুম্মার্ প্লুমমর কাযনকর ন্টর়্েন্ত্রর্ ও পন্টরমিাধমর্র এই চূডান্ত পন্টরকল্পর্াটি েং আইেযান্ডোসীমদর 
প্রাপয সুন্টেচার। গ্রুমযার্ প্লুমমর জর্য পন্টরষ্কার করার একটি কাযনকর পন্টরকল্পর্া়ে DEC-র ন্টেসৃ্তে 
েদন্তটি সুপ্রন্টেন্টিে ন্টেজ্ঞামর্র উপমর ন্টভন্টি কমর দাাঁন্টডম়ে আমে এেং এই কন্টমউন্টর্টির ন্টর্কে সকে 
ের্য রম়েমে ও োমদর পার্ী়ে জেমক সুরন্টক্ষে রােমে িমে কী করমেই িমে বস ন্টেষম়ে েুঝমে পামর 
ো ন্টর্ন্টিে করার উমেমিয এটি সমূ্পর্ন স্বেো ন্টর্ভন র। জর্গর্ আমামদর পন্টরকল্পর্া বদমেমে এেং 
একমে িম়েমে বয এো সামমর্ অ্গ্রসর িোর সম়ে।"  
  
দষূর্ বযর্ অ্ন্টেন্টরক্ত আর বকামর্া পার্ী়ে জমের কূমপর জর্য হুমন্টক সনৃ্টষ্ট র্া কমর ো ন্টর্ন্টিে 
করমে 2017 সামে গভর্নমরর ন্টর্মদনির্া়ে DEC প্লুম-এর ত্বরান্টিে পন্টরমিাধর্ অ্পির্ মূেযা়ের্ এেং 
ন্টর়্েন্ত্রমর্র উমেমিয 6 ন্টমন্টে়ের্ ডোমরর প্রমকৌিে সংন্টেষ্ট অ্র্ুসন্ধার্ শুরু কমর। প্লুম-এ দষূর্ সংক্রান্ত 
উমেমগর প্রধার্ কারর্ TCE এেং র্েুর্ হুমন্টক অ্ন্টর়্েন্টন্ত্রে 1,4-ডাইঅ্মের্ সি 24টি দষূর্কারী েস্তু 
রম়েমে। অ্র্ুসন্ধামর্র মমধয ন্টেে 1,000 ফুে গভীরোর গমেষর্ামূেক কূপ ের্র্, র্জরদান্টরর কূপ 
স্থাপর্ এেং কম়েক দিক ধমর তেন্টর ভূগভন স্থ পান্টর্ সংক্রান্ত 200,000 এর বেন্টি ন্টেমেষর্াত্মক 
বরকডন  সংমেষ করা। এোডা, মান্টকন র্ ভূোন্টত্ত্বক জন্টরপ ন্টেভামগর সমে কাজ কমর এই ন্টেমেষমর্র 
মাধযমম একটি অ্েযাধুন্টর্ক েৃমান্টিক (3D) কন্টম্পউোর মমডে তেন্টর করা িম়েমে যার মমধয ভূগভন স্থ 
পান্টর্ প্রোমির অ্র্ুরূপ প্রোি সৃন্টষ্টমে সক্ষম েক্ষ েক্ষ বকাষ রম়েমে, যা - এই প্রর্মোমরর মে - 
DEC-বক বর্ৌোন্টির্ী গ্রুমযামর্র ভূগভন স্থ পান্টর্র প্লুম বমাকামেো করার জর্য ন্টেন্টভন্ন ভূগভন স্থ পান্টর্ 
উমিাের্ এেং োোস করার পন্টরন্টস্থন্টে মূেযা়েমর্ সক্ষম কমর বোমে।  
  

https://www.dec.ny.gov/chemical/35727.html


2018 সামের বস্টে অ্ে দয বস্টে েকৃ্তো়ে গভর্নর ব াষর্া কমরন্টেমের্ বয, ন্টর্উ ই়েকন  বজারদার 
প্রন্টেকার েযেস্থা শুরু করার জর্য চারটি ন্টর্ষ্কাির্ কূপ ের্মর্র কাযনক্রম গ্রির্ করমে যামে। চারটি 
কুম়ো েসামর্া িম়েমে এেং আরও ন্টিন্টেং-এর পন্টরকল্পর্া চেমে। এ োডাও, গভর্নর কুওমমা DEC-
বক েযেস্থা সংন্টেষ্ট ন্টর্মনার্ ও পন্টরচাের্া কামজর জর্য দষূর্কারীমদর দা়েী করমে ন্টর্জস্ব কেৃন মত্ব 
প্রন্টেটি আইন্টর্ েযেস্থা প্রম়োমগর ন্টর্মদনির্া ন্টদম়েমের্, যা েং আইেযামন্ডর জর্সমাজগুন্টের সুরক্ষা়ে প্লুম 
সমূ্পর্নরূমপ প্রন্টেমরাধ ও পন্টরমিাধর্ করমে।  
  
মাবকন র্ বসম্বর্র্র চাক শুমার িম্বলর্, "দনূ্টষে িও়োর পমর পার্ী়ে জমের উমেমিযগুমোমক পন্টরমিাধর্ 
করার পন্টরেমেন  - আর স্থার্ী়ে পান্টর্ সরেরািকারীর িামে ন্টেে ধন্টরম়ে র্া ন্টদম়ে - প্লুমমর আরও 
আগ্রাসী ও সামন্টগ্রক প্রন্টেকামরর জর্য র্ান্টভ-গ্রুমমযার্মক আন্টম েহু েের ধমর চাপ প্রম়োগ কমরন্টে। 
ন্টর্উ ই়েকন  বস্টে DEC-র পন্টরকল্পর্াটি সঠিক ন্টদমক একটি িন্টক্তিােী পদমক্ষপ এেং আমামদর 
প্রম়োজর্ী প্রন্টেকামরর প্রন্টে একটি উদযমী পদমক্ষপ। বর্ৌোন্টির্ী-গ্রুমযামর্র অ্ন্টেেমে ন্টর্উ ই়েকন মক 
একটি চূডান্ত পন্টরষ্কারক এেং পন্টরমিাধর্ পন্টরকল্পর্া োস্তো়েমর্র জর্য সমেনািম উপেব্ধ প্রযুন্টক্ত এেং 
ের্য েযেিার - এেং োমদর সৃষ্ট ন্টেষাক্ত জঞ্জামের জর্য সমূ্পর্ন অ্র্ন প্রদার্ করা উন্টচে।"  
  
মাবকন র্ যুক্তরাম্বের নসম্বর্র্র কাম্বটন র্ বগবলব্র্োে িম্বলর্, "ন্টেশুদ্ধ পান্টর্ একটি অ্ন্টধকার, এেং েযাং 
আইেযামন্ড েসোসকারী মার্ুমষর ন্টর্রাপদ পার্ী়ে জমের সুরক্ষার জর্য বর্ন্টভ গ্রুমমযামর্র ভূগভন স্থ 
পান্টর্র প্লুম সমূ্পর্নরূমপ ন্টর়্েন্ত্রমর্ র্াকমে িমে। ন্টর্উ ই়েকন  বস্টমের আজমকর ব াষর্া বসই জরুন্টর 
েমক্ষয বপৌাঁোমর্ার উমেমিয একটি ইন্টেোচক পদমক্ষপ। এের্ বযমিেু ন্টসদ্ধামন্তর সংমিান্টধে বরকডন  জান্টর 
করা িম়েমে, োই আন্টম বর্ৌোন্টির্ী এেং র্র্নমরাপ গ্রুমযার্মক অ্র্ুমরাধ করন্টে বয োরা বেন্টেমে এমস 
বদন্টর র্া কমর একটি োস্তো়ের্ পন্টরকল্পর্া চূডান্ত করুর্।"  
  
কংম্বেস সিসে র্ম সু'বজ িম্বলর্, "গভর্নর এেং DEC এোমর্ দদুন ান্ত কাজ কমরমের্। এো অ্মর্ক ন্টদর্ 
ধমর চমে এমসমে। বর্ৌোন্টির্ী এেং গ্রুমযার্ উভম়েরই েড বচক ন্টেমে বফো উন্টচে এেং পন্টরষ্কার 
কমনকামন্ডর ভার DEC ও ও়োোর ন্টডন্টিমের কামে ন্টদম়ে এটিমক ন্টচরেমর বিষ কমর বফো উন্টচে। 
আর বকামর্া আইর্জীন্টে, প্রমকৌিেী ও সীমািীর্ ন্টেেে র়্ে, বের্মপমজর বোকজর্ যমর্ষ্ট কষ্ট 
কমরমে।"  
  
নসম্বর্র্র নকবভর্ র্মাস িম্বলম্বছর্, "গ্রুমযার্/বর্ৌোন্টির্ীর প্লুমমর কাে বর্মক ভূগভন স্থ জমের দষূমর্র 
ন্টর়্েন্ত্রর্ এেং পন্টরমিাধর্ আমামদর োন্টসন্দামদর সরুক্ষা এেং আমামদর জীের্যািার জর্য অ্েযন্ত 
গুরুত্বপূর্ন। আন্টম কৃেজ্ঞ বয আমরা এই িীষন-অ্গ্রান্টধকার ইসুযটির সমাধামর্র প্রন্টক্র়ো়ে এন্টগম়ে চমেন্টে, 
যা প্রজন্ম বর্মক প্রজমন্ম েং আইেযান্ডোসীমদর ক্ষন্টেগ্রস্থ কমরমে। র্াসাউ কাউন্টিমে আমামদর 
জর্গমর্র পার্ী়ে জমের দী নমম়োদী সুস্থো এেং আমামদর কন্টমউন্টর্টির সুরক্ষা ন্টর্ন্টিে করমে আন্টম 
গভর্নর অ্ন্টফস এেং ন্টর্উ ই়েকন  বস্টমের DEC- এর সামর্ কাজ করার প্রেযািা করন্টে।"  
  
বসম্বর্র্ কবমটি অর্ এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জাম্বভন ের্ (Senate Environmental Conservation 
Committee)-এর সভাপবর্ বসম্বর্র্র র্ড কাবমর্বি িম্বলর্, "বর্ৌোন্টির্ী/গ্রুমযার্ প্লুমমর ভূগভন স্থ 
পান্টর্ বর্মক দষূর্কারী েস্তু অ্পসারর্ এেং গ্রুমযার্ সাইমের মাধযমম  মে যাও়ো ক্ষ়েক্ষন্টে বর্মক 



আমামদর োন্টসন্দামদর রক্ষার উমেমিয এটি একটি গুরুত্বপূর্ন পদমক্ষপ। ন্টফল্টান্টরং প্রন্টক্র়োটি ত্বরান্টিে 
করমে এেং আমামদর কন্টমউন্টর্টির কামে ন্টর্রাপদ পার্ী়ে জে সরেরাি করমে আইর্ পন্টরষদ 
আমামদর যর্াসাধয করার জর্য আন্তন্টরক।"  
  
অোম্বসেবল সিসে বটভ এম্বেলব্র্াইর্, এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জাম্বভন েম্বর্র অোম্বসেবল কবমটির 
(Assembly Committee on Environmental Conservation) নচয়ারমোর্ িম্বলম্বছর্, "এই ন্টেজ্ঞার্-
ন্টভন্টিক পন্টরকল্পর্াটি উপকূেী়ে ন্টর্উ ই়েমকন র পন্টরমেমির প্রন্টে এক ভ়োেি ন্টিল্প যুমগর অ্পমামর্র 
একটি সািসী ও প্রম়োজর্ী়ে জোে। প্রচন্ড ন্টেষাক্ত এই প্লুমমক পন্টরমেন্টষ্টে ও পন্টরমিাধর্ করা েং 
আইেযামন্ডর বেকসই ভন্টেষযমের প্রন্টে এক সািসী অ্েীকার। আন্টম আমামদর অ্ঞ্চমের পান্টর্ সম্পদ 
রক্ষা়ে োমদর প্রন্টেশ্রুন্টে পাের্ করার জর্য গভর্নর কুউমমা এেং DEC-এর প্রন্টে সাধেুাদ জার্াই।"  
  
সংসি সিসে মাইম্বকল মর্টিসাম্বর্া িম্বলর্, "আজ, গভর্নর কুউমমা এেং পন্টরমেি সংরক্ষর্ দপ্তমরর 
প্রম়োগ করা করা চামপর কেযামর্, এই কন্টমউন্টর্টিটি ন্টর্ন্টিন্ত র্াকমে পারমে বয বর্ৌোন্টির্ী-গ্রুমযার্ 
প্লুমমর েযেস্থা ন্টচরেমর বর়্ো িমে। কম়েক দিক ধমর, মান্টকন র্ যুক্তরামের বর্ৌন্টির্ী ও র্র্নরুপ 
গ্রুমযার্ এই প্লুম ন্টর়্েন্ত্রমর্র জর্য প্রম়োজর্ী়ে আগ্রাসী কমনকান্ড েুে ধীর গন্টেমে করমে। এের্ 
বস্টমের চূডান্ত পন্টরকল্পর্া এেং সেনমিষ ন্টেজ্ঞামর্র সািামযয প্লুম েন্ধ করা িমে এেং দষূর্কারীমদর 
অ্র্ন প্রদামর্র েযেস্থা করা িমে।"  
  
অোম্বসেবল সিসে জর্ নক. বমকুবলর্ িম্বলর্, "আজীের্ বের্মপমজর একজর্ োন্টসন্দা ন্টিমসমে আন্টম 
উৎসাি পান্টে বয, বর্ৌোন্টির্ী/গ্রুমযার্ প্লুমমর ন্টর়্েন্ত্রমর্র জর্য েযেস্থা বর্ও়ো িমে। আন্টম োমদর 
বর্েৃমত্বর জর্য বস্টেমক সাধুোদ জার্াই এেং বর্ৌোন্টির্ী এেং গ্রুমযার্মক ন্টচরেমর এই সমসযাটির 
চূডান্ত সমাধামর্র উমেমিয একসামর্ েসার আহ্বোর্ জার্াই।"  
  
র্াসাউ কাউবি-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "বের্মপমজর ভূগভন স্থ পান্টর্র প্লুমমর সমসযা 
বমাকামেো করার জর্য একটি সমাধার্ তেন্টর করা়ে োমদর ন্টর্রেস পন্টরশ্রমমর জর্য আন্টম ন্টর্উ 
ই়েকন  বস্টমের DEC-বক ধর্যোদ জার্ামে চাই। আমামদর োন্টসন্দামদর স্বাস্থয এেং সুরক্ষা ন্টর্ন্টিে 
করার জর্য দষূর্কারী েস্তু দরূীকরর্ ও আমামদর েেন মার্ ভূগভন স্থ পান্টর্র সরেরাি রক্ষা করা 
জরুরী। োর পদমক্ষপ এেং সমর্নমর্র জর্য আন্টম গভর্নর কুউমমামক ধর্যোদ জার্ামে চাই-
আমামদরমক অ্েিযই মূেযোর্ পান্টর্র বযাগার্ সংরক্ষমর্ দী নস্থা়েী সমাধার্ ন্টর্ন্টিে করমে িমে।"  
  
অম্বয়টার নি র্াউম্বর্র সুপারভাইজার নজাম্বসফ সালাবিম্বর্া িম্বলর্, "সমূ্পর্নভামে প্লুম প্রন্টেকামরর 
জর্য পন্টরকল্পর্া েরান্টিেকরমর্ এেং দষূর্কারীমদর আন্টর্নকভামে দা়েেদ্ধ করার অ্েীকার বদ়ো়ে 
গভর্নর কুউমমা এেং পন্টরমেি সংরক্ষর্ দপ্তরমক আন্টম সাধুোদ জার্াই। বস্টমের একজর্ 
অ্যামসেন্টেমযার্ ন্টিসামে, আন্টম এই পন্টরষ্কার প্রন্টক্র়ো শুরু করার উমেমিয যুগান্তকারী আইর্টি রচর্া 
কমরন্টেোম এেং েেন মামর্, োউর্ সুপারভাইজার ন্টিমসমে, পার্ী়ে জমের সুরক্ষা, আমামদর পন্টরমেি 
পন্টরষ্কামর এেং আমিপামির কন্টমউন্টর্টিগুমোমক সুরক্ষা়ে আন্টম এই প্রন্টক্র়োটি এন্টগম়ে যাও়োর উমেমিয 
বস্টমের সামর্ একমযামগ কাজ করন্টে।"  



 
পন্টরষ্কার পান্টর্মে 3 ন্টেন্টে়ের্ মান্টকন র্ ডোর ন্টেন্টর্ম়োগ কমর, গভর্নর কুওমমা ন্টর্উ ই়েমকন র পার্ী়ে 
জমের সুরক্ষামক সমেনাচ্চ অ্গ্রান্টধকার ন্টদম়েমের্। েং আইেযান্ড োর একমাি অ্যাকুইফামরর উপমর 
ন্টর্ভন রিীে িও়ো়ে, এই অ্ঞ্চেটি গভর্নমরর উমদযাগ সমূমির বকমন্দ্র রম়েমে যার মমধয রম়েমে, বে 
পামকন র েজন য েরে পন্টরমিাধর্ বকন্দ্রটি বমরামে ও মজেুে করমে 800 ন্টমন্টে়ের্ মান্টকন র্ ডোমররও 
বেন্টি বস্টে ও বফডামরে েিন্টেে, এোডাও রম়েমে বে পাকন  সুম়েজমক ওম়েস্টার্ন বে বর্মক ন্টসডার 
ন্টক্রক ন্টর্গনমর্ পমর্র ন্টদমক সন্টরম়ে বদ়ো, একসমম়ে েং আইেযামন্ডর জোিম়ে প্রচুর পন্টরমামর্ র্াকা 
বিেন্টফস পরু্রুদ্ধারকমল্প 10 ন্টমন্টে়ের্ মান্টকন র্ ডোর েরাে, 6 ন্টমন্টে়ের্ মান্টকন র্ ডোমরর েং 
আইেযান্ড ভূগভন স্থ পান্টর্র গমেষর্া এেং েং আইেযামন্ডর সমস্ত েদ্ধ েযান্ডন্টফমের একটি সামন্টগ্রক 
ভূগভন স্থ পান্টর্র প্রভাে অ্র্সুন্ধামর্র ন্টর্মদনির্া প্রদার্ করা।  
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