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গভর্নর কুউম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 13তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: বর্উ ইয়ম্বকন  
দ্রুতগবতর স্টরল ততবরর জর্ে একটি উদ্ভাির্ী স্টকৌেল উদ্ভাির্  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র এম্পায়ার কবরডম্বর হাই বিড স্টরল বিকাম্বের জর্ে বডজাইর্গুবল পরু্রায় পরীক্ষা 

করম্বত এিং পরু্রায় পরীক্ষা করার জর্ে িাইম্বরর বিম্বেষম্বের পোম্বর্ল  
  

প্রস্তািটি গভর্নম্বরর সাফম্বলের উপর বভবি কম্বর িাইম্বরর বিম্বেষেম্বদ্র সাম্বে কাজ কম্বর এল স্টেম্বর্র 
টাম্বর্লটি িন্ধ র্া কম্বর স্টমরামত করার জর্ে একটি বিম্বেষ পদ্ধবতর প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

  
  
গভর্নর কুউম ো 2020 সোমের স্টেট অফ দ্য স্টেমটর 13ত  প্রস্তোব প্রকোশ করমের্ - নর্উ ইয়মকন  
দ্রুতগনতর স্টরে আর্মত স্টকৌশেগুনে পুর্নবনমবচর্ো এবং পুর্নবনমবচর্োর জর্য বোইমরর নবমশষজ্ঞমদ্র স্টেমক 
আর্ো। গভর্নর প্রমকৌশেীমদ্র একটি পযোমর্েমক অতীমতর উচ্চ-গনতর স্টরে পনরকল্পর্োগুনে পুর্নবনমবচর্ো 
করোর জর্য, প্রনতটি অর্ ুোর্ এবং পদ্ধনতর পুর্নবনমবচর্ো করমত এবং নর্উইয়মকন র দ্রুত, সবুজ, 
আরও নর্ভন রম োগয উচ্চ-গনতর স্টরে কীভোমব ততনর করমবর্ তোর জর্য একটি র্তুর্ পনরকল্পর্োর 
সুপোনরশ করমবর্।  
  
"দ্রুতগনতর স্টরে সোরো নবমে অর্নর্ীনতমক রূপোন্তনরত করমে। আ োমদ্র বেো হময়মে স্ট  এই প্র নুিটি 
আ োমদ্র রোমজয আর্ো খুব বযয়বহুে, খুব কঠির্ এবং খুব স্টবনশ স য় েোগমব - এটি নর্উইয়মকন র 
পমে গ্রহণম োগয  মর্োভোব র্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। " খর্ আ রো এে স্টের্ টোমর্েটি স্ট রো ত 
করোর পনরকল্পর্োটি ততনর কনর, তখর্ নবমশষজ্ঞমদ্র দ্েটি আ রো একনিত হময় প্রনতটি অর্ু োর্মক 
প্রশ্ননবদ্ধ কমর এবং আপোতদ্নৃিমত জটিেতর স সযোটিমত র্তুর্ সৃজর্শীেতো এমর্নে। আ রো শুধু োি 
পনরমষবোটি বন্ধ র্ো কমরই স্টকবে টোমর্েটি স্ট রো ত করোর উপোয় খুুঁমজ পোইনর্, আ রো নর্নদ্নি 
স ময়র আমগই এটি করনে। বযনতক্র ী এই ধরমর্র নচন্তোভোবর্ো আ োমদ্র নর্উ ইয়মকন র পমে কীভোমব 
দ্রুত গনতর স্টরে সরবরোহ করমত পোমর তো নর্ধনোরণ করমত সহোয়তো করমব।"  
  
রোমজযর স্টবনশরভোগ জর্সংখযো এম্পোয়োর কনরমেোর স্টর্মক অল্প দ্মূর বোস কমর,  ো নর্উ ইয়কন  নসটি, 
আেবোনর্ এবং বোমফমেোর  ধয নদ্ময় রোজযটিমক সং িু কমর।  োইমহোক, এই স্টরখোগুনে প্রনত ঘন্টো 
গম়ে 51  োইে,  োর অর্ন এটি প্রোয়শই নর্উ ইয়কন বোসী স্টদ্র জর্য ধীরত  পদ্ধনত।  
  



 

 

রোজযজমু়ে দ্রুত গনতর স্টরে বোস্তবোয়মর্র জর্য সুপোনরশগুনে,  ো গত দ্ইু দ্শক ধমর খুব স্টবনশ 
পনরবতন র্ হয়নর্, ধোরোবোনহকভোমব অর্ু োর্ কমরমে স্ট  প্রকল্পগুনে কময়ক দ্শক স য় স্টর্মব এবং 
অপ্রময়োজর্ীয় হমব। নবমশষজ্ঞমদ্র এই দ্েটি অতীমতর এই গমবষণোগুনে এবং সোরো নবমের স্টদ্শগুনে 
হোজোর হোজোর  োইে উচ্চ গনতর স্টরে ততনর করমত, প্রনতটি প্রশ্ন নজজ্ঞোসো করোর জর্য এবং 
নর্উইয়মকন র উচ্চ-গনতর স্টরে নর্ নোমণর সমবনোত্ত  উপোয় অর্ুসন্ধোর্ করোর স্টকৌশেগুনে প নোমেোচর্ো 
করমব।  
  
গভর্নর কুউম োর অধীমর্ নর্উ ইয়মকন র স্টচময় অর্য স্টকোর্ও রোজয তোর পনরবহর্ অবকোঠোম ো 
পুর্নর্ন নোমণর দ্ঢ়ৃতোর প্রনতশ্রুনত প্রদ্শনর্ কমর নর্। গভর্নমরর সবনমশষ পোুঁচ বেমরর, 150 নবনেয়র্ 
 োনকন র্ েেোমরর অবকোঠোম োগত পনরকল্পর্োটি তোুঁর ঐনতহোনসক 100 নবনেয়র্  োনকন র্ েেোর 
অবকোঠোম োগত উমদ্যোগটির নভনত্তমত ততনর  ো গত বের স্টশষ হময়নেে। এই পনরকল্পর্োগুনের অন্তভুন ি 
 ূেধর্ প্রকল্পগুনে পনরবহর্ ও গণপনরবহর্ বযবস্থো পরু্নর্ন নোণ, নর্রোপদ্ এবং সরুনেত সোশ্রয়ী  ূমেযর 
আবোসর্ নর্ নোণ, অর্ননর্নতক ও সম্প্রদ্োয় নবকোশ চোেোমর্ো, 21ত  শতোব্দীর নশেোর জর্য র্তুর্ এবং 
আরও উন্নত নবদ্যোেময়র ভবর্ নর্ নোণ, র্তুর্ পনরমবশ ও পোমকন র সনুবধো ততনর, আ োমদ্র স্টটকসই 
শনির ভনবষযত স র্নর্ কমর, এবং 675,000 র্তুর্ চোকনর ততরী কমর এবং স স্ত নর্উ 
ইয়কন বোসীর জর্য সুম োগ প্রসোনরত কমর।  
  
প্রোর্ন ক 100 নবনেয়র্  োনকন র্ েেোর অবকোঠোম ো পনরকল্পর্োর  োধযম  অর্নোয়র্ করো  েূধর্ী সম্পদ্ 
স্টর্মক নর্উ ইয়কন বোসীরো ইনত মধয সরকোরী  োনরও এ . কুউম ো নিজ স্টর্মক শুরু কমর 2য় 
অযোনভনর্উ সোবওময়মত, উপকূেীয় নব োর্বন্দরগুনে পুর্নর্ন নোমণর জর্য, পুমরো রোজয জমু়ে শহর 
পুর্র্নবীকরণ এবং জমের অবকোঠোম োগত প্রকল্পগুনের জর্য  েূধর্কৃত  ূেধর্ সম্পদ্গুনে ইনত মধয 
উপকৃত করমের্। এই প্রকল্পগুনে প্রোয় 450,000টি কোজ ততনরমত সহোয়তো করমে এবং নর্উইয়মকন র 
সবনকোমের সবনোনধক ক নমেি ততরী করমে। গভর্নর কুউম োর প্রশোসমর্র শুরু স্টর্মকই, নর্উ ইয়কন  
রোমজযর অর্নর্ীনত গত 88  োমস 76 শতোংশ ক নসংস্থোর্ বনৃদ্ধ কমরমে।  
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