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গভর্নর কুওম্বমা সেন্ট. লম্বরন্স কাউবন্টর ঐবিহাবেক োইম্বে বিবিেীলিা প্রকল্প বর্মনাণ শুরু করার 
স াষণা কম্বরর্  

  
1.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার সোরলাইর্ সেবিলাইম্বেের্ ও সেইল ইমপ্রুভম্বমন্ট প্রকল্প স ােন  সড লা 

সপ্রম্বেম্বন্টের্, বেটি অি ওগম্বডর্েিাম্বগন বভবি প্রস্তর শুরু কম্বর  
  

গভর্নম্বরর 300 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার সরবেবলম্বয়বন্স ও অর্ননর্বিক উন্নয়র্ উম্ব্োম্বগর অংে 
বহম্বেম্বি বর্িনাবিি প্রকল্পগুবল  

  
অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্থিস্থিশীলিা ও অ্র্থনৈস্থিক উন্নয়ৈ উম্যাগ (Resiliency and Economic 
Development Initiative, REDI) এর মাধ্যমম সেন্ট লমরন্স কাউস্থন্টর স ার্থ  সে লা সেমজমন্টশৈ 
অ্যামোস্থেময়শৈ (Fort de la Presentation Association)-সক ে্াৈ করা 1.3 স্থমস্থলয়ৈ মাস্থকথ ৈ 
েলামরর স্থিস্থিশীলিা েকমের স্থৈমথাণ কাজ শুরু করার স াষণা স্ৈ। স ার্থ  সে লা সেমজমন্টশৈ 
োইর্, অ্গমেৈেবাগথ শহমর অ্বস্থিি, একেময় আমমস্থরকাৈ, কাৈাস্থেয়াৈ, সৈটিভ আমমস্থরকাৈ, 
 রাস্থে ও স্থিটিশ জৈগণ যুদ্ধকালীৈ েমময় উপােৈা, বাস্থণজয ও েুরক্ষার জৈয বযবহার করি। 
োইর্টি এখৈ পুৈরায় েণয়ৈ ও কস্থমউস্থৈটি স্থবমৈা্মৈর জৈয বযবহৃি হয়। েকে োইর্টি সেন্ট 
লমরন্স ৈ্ীর একটি উপদ্বীমপ ওেওময়গাস্থি ৈ্ীর েংমযাগিমল অ্বস্থিি। ৈ্ীগুস্থলর কাছাকাস্থছ র্াকার 
কারমণ, এই িামৈ বযাপক ক্ষয় এবং বৈযা  মর্মছ। এই েকেটি আমরা স্থিস্থিশীল পস্থরকেৈার োমর্ 
বৈযায় ক্ষস্থিগ্রস্ত উপকূলমরখা ও সেইলগুস্থল পুৈস্থৈথমথাণ করমব যা ভস্থবষযমির ক্ষস্থি হ্রাে করমব এবং 
েম্পস্থির ঐস্থিহাস্থেক ও ৈান্দস্থৈক মূলয বজায় সরমখ বৈযোণীর উন্নি বােিাৈ েরবরাহ করমব।  
  
"সলামকরা স্থবমৈা্ৈমূলক েমুযাগ ও সলক অ্ন্টাস্থরও ও সেন্ট লমরন্স কাউস্থন্ট উপকূলীয় েম্প্র্াময়র 
েমৃদ্ধ ইস্থিহাে উপমভাগ করমি সের্ জমুে ভ্রমণ কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "2019োমল  মর্ 
যাওয়া অ্ভূিপূবথ বৈযা পযথর্ৈ স্থশমের জৈয গুরুত্বপণূথ অ্বকাঠামমামক স্থবধ্বস্ত কমরমছ যার উপর এই 
অ্ঞ্চল স্থৈভথ র কমর। REDI এর মাধ্যমম আমরা েম্প্র্ায়গুস্থলমক সকবল পুৈস্থৈথমথাণই ৈয়, আমরা 
স্থিস্থিশীল অ্বকাঠামমা পুৈরায় ইমমস্থজংময় েহায়িা করস্থছ যা ভস্থবষযমি বৈযা েহয করমব এবং 
গুরুত্বপূণথ পযথর্ৈ অ্র্থৈীস্থিমক েহায়িা করমব।"  
  
"সেন্ট লমরন্স ৈ্ী ও সলক অ্ন্টাস্থরও উপকূল বরাবর েম্প্র্ায়গুস্থল োম্প্রস্থিক বছরগুস্থলমি জলবায়ু 
পস্থরবিথ মৈর কারমণ স্থবধ্বংেী বৈযার েম্মুখীৈ হময়মছ, স্থকন্তু স্থৈউ ইয়কথ  সের্ িাম্র আমরা 
ভামলামে, স্মার্থ  ও আমরা স্থিস্থিশীলভামব গ িুলমি েহায়িা করার পমর্ সৈিৃত্ব 



 

 

স্থ্মে," সল ম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ সহািুল িম্বলর্। "ওগমেৈেবাগথ শহমরর স ার্থ  সে লা 
সেমজমন্টশৈ েকে বৈযা ও ক্ষয় েস্থিমরামধ্ েহায়িা করমব, অ্ৈযস্থ্মক বৈযোণীম্র বােিাৈ বসৃ্থদ্ধ 
করমব এবং আগামী বছরগুস্থলর জৈয এই ঐস্থিহাস্থেক িাৈ ও স্থবমৈা্মৈর িাৈ রক্ষা করমব।"  
এই েকমের জৈয েস্তাস্থবি েশমৈ বযবিার মমধ্য রময়মছ:  
  

• ওেওময়গাস্থি ৈ্ীর িীরমরখা লাইভ সেক সরাপণ ও সর্া উে / সর্া রক 
ইৈেমলশমৈর োমর্ স্থরেপ বযবহার কমর স্থিস্থিশীল করা হমব।  

• সেন্ট লমরন্স ৈ্ীর উপকূলমরখার কাজটিমি মাটি উমিালৈেহ রক স্থেল স্থিস্থিশীলিা, 
ৈ্ীমি এমেমের জৈয োকৃস্থিক পার্মরর স্ল্যাব প্মক্ষপ ও বাময়াস্থরমর্ৈশৈ প্লাস্থন্টংে 
েহ উপকূমলর িীরবিী গাছপালা অ্ন্তভুথ ক্ত র্াকমব।  

• বৈযা উিিার উপমর আবমব স্থপমকর্ সেইমলর একটি অ্ংশ উমিালৈ করা এবং সেন্ট 
লমরন্স ৈ্ীর িীমর একটি পযথমবক্ষণ সেক প্লযার্ মথ স্থৈমথাণ করা।  

  
সেম্বের পাকন ে এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলর্, "স্থৈউ ইয়কথ  সের্ পাকথ ে স ার্থ  সে লা 
সেমজমন্টশৈ অ্যামোস্থেময়শৈ ও িাৈীয় সৈিাম্র োমর্ কাজ কমর এই গুরুত্বপূণথ েকেটি পস্থরকেৈা 
করমি সপমর গস্থবথি। গভৈথর কুওমমা ও REDI এর সেৌজমৈয এই কাজ এই ঐস্থিহাস্থেক লযান্ডমাকথ মক 
ভস্থবষযমির উি পাস্থৈর পবথগুস্থলর জৈয আমরা স্থিস্থিশীল কমর িুলমব এবং উপকূল বরাবর অ্যামব 
স্থপমকর্ সেইলমক বাস্থেময় িুলমব।"  
  
সেম্বের পবরম্বিে েংরক্ষণ বিভাম্বগর (State Department of Environmental Conservation, 
SDEC) কবমের্ার, সিবেল সেম্বগাে িম্বলর্, "ঐস্থিহাস্থেক স ার্থ  সে লা সেমজমন্টশমৈ স্থৈমথাণ কাজ 
শুরু করা সেন্ট লমরন্স কাউস্থন্ট উপকূলীয় েম্প্র্ায়মক োহাযয করার জৈয সেমর্র স্থৈরন্তর 
েস্থিশ্রুস্থির েবথমশষ উ্াহরণ মাত্র যা বৈযার মাধ্যমম েভাস্থবি হময় আমগর সেময় আমরা স্মার্থ  এবং 
শস্থক্তশালী হময় উমঠমছ। 300 স্থমস্থলয়ৈ মাস্থকথ ৈ েলামরর REDI কমথেূস্থে েকে পস্থরোলৈার জৈয 
েম্প্র্ায়মক েংিাৈ ও েহায়িার োমর্ েংযকু্ত কমরযা ভস্থবষযমি বৈযার  র্ৈা সর্মক বস্থধ্থি েুরক্ষা 
ে্াৈ করমব। এই গুরুত্বপূণথ েকেটি বাস্তবায়মৈর জৈয স ার্থ  সে লা সেমজমন্টশৈ এমোস্থেময়শৈমক 
অ্স্থভৈন্দৈ যা ভস্থবষযৎ েজমের উপমভামগর জৈয ইস্থিহামের এই স্থবমশষ অ্ংশটিমক উন্নি ও 
েংরক্ষণ করমব।"  
  
এম্পায়ার সেে সডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, সপ্রবেম্বডন্ট 
ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক গােন লার িম্বলর্, "স ার্থ  সে লা সেমজমন্টশৈ েকেটি 
এই ঐস্থিহাস্থেক পযথর্ৈ গন্তমবযর ভস্থবষযৎ উপমভাগ স্থৈস্থিি করার জৈয গুরুত্বপূণথ। ইস্থিহাে বা , 
পুৈঃেণয়মৈ অ্ংশগ্রহণকারী ও এলাকার বাস্থেন্দারা িাম্র স্থেয় ্গুথটি বৈযা সর্মক আমরা ভামলাভামব 
েুরস্থক্ষি হমব সজমৈ স্বস্থস্ত পামবৈ,গভৈথর কুওমমার উপকূলীয় স্থিস্থিশীলিা েকেমক ধ্ৈযবা্, যা 
পার্শ্থবিী হাইস্থকং সেলগুস্থলও উন্নি করমব।"  
  
DASNY-এর সপ্রবেম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া রুম্বির্ আর. মোকডোবর্ম্বয়ল III িম্বলর্, "এই 
ধ্রমৈর েকেগুস্থল আমাম্র অ্ৈৈয ঐস্থিহাস্থেক ও োকৃস্থিক িাৈগুস্থলমক রক্ষা কমর পযথর্ৈ ও 



 

 

অ্র্থনৈস্থিক েবৃস্থদ্ধর েুমযাগ তিস্থর কমর এবং স্থৈউ ইয়কথ  জমুে েম্প্র্ায়গুস্থলমক শস্থক্তশালী 
কমর। DASNY স্থৈউ ইয়কথ  জমুে এিগুস্থল এলাকার মুমখামুস্থখ বৈযা ও ক্ষময়র েমেযা েমাধ্ামৈর 
জৈয স্থৈউ ইয়মকথ র েংিাৈেমূমহর েবন্বয় কমর গভৈথর কুওমমার ্সৃ্থিভস্থিমক েমর্থৈ করার জৈয 
গস্থবথি।"  
  
বেম্বর্ের পোটি বরবি িম্বলর্, "স ার্থ  সে লা সেমজমন্টশৈ সকবল িাৈীয় মাৈুষম্র জৈয ৈয়, 
আমাম্র েমৃদ্ধ ইস্থিহামের অ্স্থভজ্ঞিা লামভর জৈয আমাম্র অ্ঞ্চমল ভ্রমণকারী ্শথৈার্ীম্র জৈয 
অ্ ুরন্ত স্থবমৈা্ৈমূলক ও সশখার েুমযাগ ে্াৈ কমর। এর্া অ্িযন্ত গুরুত্বপূণথ সয এই অ্ঞ্চলটিমক 
ভস্থবষযমির বৈযা সর্মক রক্ষা করার জৈয প্মক্ষপ সৈওয়া উস্থেি এবং আস্থম আৈস্থন্দি সয এই 
েকেটি, যা স্থৈস্থিি করমি েহায়িা করমব সয োইর্টি আগামী েজমের জৈয একটি বহুল 
পস্থর্স্থশথি গন্তবয স্থহমেমব রময়মছ, োমমৈ এস্থগময় েমলমছ।"  
  
সেন্ট লম্বরন্স কাউবন্টর সিয়ারমোর্ উইবলয়াম সেবরডার্ িম্বলর্, "সেন্ট লমরন্স কাউস্থন্ট 
ওগমেৈেবামগথর স ার্থ  স্থে লা সেমজমন্টশৈ সেইল েকমের জৈয েিযাস্থশি স্থভস্থি েস্তমরর মাধ্যমম খুব 
উৎোস্থহি। স ার্থ  অ্বিামৈ জস্থম পুৈরুদ্ধামর সয িাৈীয় েমেিা করা হময়মছ িা এই এলাকার 
োংসৃ্কস্থিক ও ঐস্থিহাস্থেক েংরক্ষণ েমেিার একটি গুরুত্বপূণথ উপা্াৈ এবং স্থবশাল সেন্ট লমরন্স 
ৈ্ীর িীমর পযথর্ৈমক উৎোস্থহি করমছ। এই স্থভস্থি েস্তর স্থৈউ ইয়কথ  সেমর্র উির েীমান্ত বরাবর 
ক্ষস্থিগ্রস্ত োকৃস্থিক ্মুযথাগ কাটিময় উঠার েিীক হমব। অ্ন্টাস্থরও হ্র্ ও সেন্ট লমরন্স ৈ্ীর 
িীরবিী েীমান্ত েম্প্র্াময়র েস্থি গভৈথমরর অ্িীকার এই েযামলস্থজং েমময় অ্স্থবেল রময়মছ বমল 
আমরা কৃিজ্ঞ।"  
  
স ােন  সড লা সপ্রম্বেম্বন্টের্ অোম্বোবেম্বয়েম্বর্র েভাপবি িারিারা ও'বক  িম্বলর্, "2017 ও 2019 
োমল ঐস্থিহাস্থেক বৈযার উপকূলীয় স্থিস্থিশীলিার েময়াজৈীয়িার কর্া িুমল ধ্মর স ার্থ  সে লার 
ে্শথৈ উপকূমল স্থবপযথয়কর েভাব স মলস্থছল। উপরন্তু, অ্িযস্থধ্ক বািাে ও সেউ স্থিয়া বৈযা ও 
আমাম্র ৈিুৈ েকাশয সেইমলর ক্ষস্থি কমরমছ। বৈযা এমেমের রাস্তা সপস্থরময় অ্ভযন্তরীণ অ্ঞ্চমল 
ছস্থেময় পমেমছ। স ার্থ  অ্যামোস্থেময়শমৈর এই ক্ষস্থিগুস্থল সমরামি করমি বা িীর স্থিস্থিশীল করার 
িহস্থবল স্থছল ৈা। স্থৈউ ইয়কথ  সেমর্র োমর্ অ্ংশী্াস্থরমত্বর জৈয এবং স্থিশীলিা ও অ্র্থনৈস্থিক 
উন্নয়ৈ উম্যামগর মাধ্যমম আমরা এখৈ সেন্ট লমরন্স ও ওেওময়গাস্থি ৈ্ীর িীরমরখা স্থিস্থিশীল 
করমি এবং অ্যামব স্থপকুময়র্ সেইল সমরামি এবং বসৃ্থদ্ধ করার জৈয েময়াজৈীয় বযবিা স্থৈমি পাস্থর, 
যামি স ার্থ  সে লা উপিাপৈা েম্প্র্ায় এবং পযথর্কম্র জৈয অ্যামেেমযাগয র্ামক, পাশাপাস্থশ 
ভস্থবষযৎ েজমের জৈয ঐস্থিহাস্থেক িাৈগুস্থলর জািীয় সরস্থজোর রক্ষা করমি পাস্থর। আমরা এই 
েস্থিয়ার েময় িাম্র স্থৈম থ্শৈার জৈয NYS OPRHP-সক অ্স্থিস্থরক্ত ধ্ৈযবা্ জাৈামি োই।"  
  
অ্ন্টাস্থরও সলক এবং সেন্ট লমরন্স ৈ্ীর িীমর বৈযার বস্থধ্থি ৈমুৈার েস্থিস্থিয়ায় গভৈথর কুওমমা 
উপকূলীয় কস্থমউস্থৈটির স্থিস্থিশীলিা বৃস্থদ্ধ এবং অ্ঞ্চমলর অ্র্থনৈস্থিক উন্নয়ৈ সজার্ার করার জৈয 
REDI গঠৈ কমরৈ। পাাঁেটি REDI আঞ্চস্থলক পস্থরকেৈা কস্থমটি যা আর্টি কাউস্থন্টর অ্ংশগ্রহমণ 
গঠিি (ৈায়াগ্রা এবং অ্রস্থলন্স, মৈমরা, ওময়ইৈ, কায়ুগা এবং ওেওময়মগা এবং সজ ারেৈ এবং 
সেন্ট লমরন্স), িাৈীয় অ্গ্রাস্থধ্কার, ঝুাঁ স্থকপূণথ পস্থরকাঠামমা এবং অ্ৈযাৈয েম্প্ এবং জৈস্থৈরাপিা 



 

 

েংিান্ত উমদ্বগ স্থেস্থিি করার জৈয েস্থিস্থিি হময়স্থছল। REDI কস্থমশৈ বাস্থের মাস্থলকম্র েহায়িার 
জৈয 20 স্থমস্থলয়ৈ মাস্থকথ ৈ েলার, বযবোময়র সরস্থেস্থলময়স্থন্সর জৈয 30 স্থমস্থলয়ৈ মাস্থকথ ৈ েলার এবং 
আঞ্চস্থলক সেস্থজংময়র জৈয 15 স্থমস্থলয়ৈ মাস্থকথ ৈ েলার বরাদ্দ কমরমছ যা REDI এর আর্টি 
কাউস্থন্টর েমিযকটির উপকার করমব। অ্বস্থশি 235 স্থমস্থলয়ৈ মাস্থকথ ৈ েলার, িাৈীয় এবং আঞ্চস্থলক 
েকেগুস্থলর জৈয বরাদ্দ করা হময়মছ যা REDI স্থমশমৈর ্িৃান্ত এবং এটিমক অ্গ্রের কমর।  
  
গভৈথর কুওমমার স্থৈম থ্ মশ, REDI কস্থমশৈ অ্ন্টাস্থরও হ্রম্ বৈযার কারমণ ক্ষস্থিগ্রস্ত এলাকা পস্থর্শথৈ 
কমর এবং িাৈীয় েম্প্র্াময়র োমর্ কাজ কমর যামি ভস্থবষযমির জৈয অ্র্থনৈস্থিক ্সৃ্থিমকাণ সর্মক 
আমরা ভামলা এবং শস্থক্তশালী হময় গমে সিালার জৈয উপকূমলর জৈয একটি ৈিুৈ লক্ষযমাত্রা তিস্থর 
করা যায়।  
  
2019 োমলর বেমন্ত গভৈথমরর REDI কমথেূস্থে তিস্থরর পর সর্মক 133টি REDI এর অ্র্থায়মৈ িাৈীয় 
ও আঞ্চস্থলক েকে েলমছ, যার মমধ্য পস্থরকেৈা পযথাময় 101টি েকে, স্থৈমথাণ পযথাময় 18টি েকে 
এবং 14টি েকে েম্পন্ন হময়মছ।  
  
অ্স্থিস্থরক্ত িমর্যর জৈয, েকে সো াইল এবং REDI েংবাম্র জৈয, এখামৈ স্থিক করুৈ।  
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