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গভর্নর কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবির বিস েহম্বর বিবিেীল প্রকল্পগুবল সমাপ্ত করার কথা ঘ াষণা 
কম্বরর্  

  
ওম্ব়েস্ট পম্ব়েি ঘমবরর্াম্বি 1 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর আপম্বিড সম্পণূন হম্বল ভবিষেম্বি ির্ো 

প্রেবমি হম্বি এিং অিোহি বিম্বর্াদর্মূলক সুম্ব াগ বর্বিি করম্বি  
  

এজম্বম়োর ড্রাইভ িরাির 850,000 মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টরর বসউ়োর আপম্বিড ির্ো প্রিণ ঘমাড়টি 
রক্ষা করম্বি; জরুরী  ার্িাহর্  ািা়োি বর্বিি করম্বি  

  
গভর্নম্বরর 300 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলার ঘরবসবলম্ব়েবি ও অথননর্বিক উন্ন়ের্ উম্বদোম্বগর অংে 

বহম্বসম্বি বর্িনাবিি প্রকল্পগুবল  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মর্মরা কাউন্টিমে ন্টিস টাউর্মক প্রদার্ করা 
11টি প্রকমের মমযয একটিমে, ওমেস্ট পমেি ঘমন্টরর্ামে, ন্টর্মনার্ কাজ সমু্পণন হমেমে ন্টিন্টেিাপকো ও 
অ্র্ননর্ন্টেক উন্নের্ উমদযামগর মাযযমম (Resiliency and Economic Development Initiative)। 
সমূ্পণন করা 1 ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ ডিামরর ন্টিন্টেিাপকো ও অ্র্ননর্ন্টেক উন্নের্ উমদযামগর 
(Resiliency and Economic Development Initiative, REDI) অ্র্ুদার্ প্রাপ্ত প্রকেটি ওমেস্ট 
পমেি মান্টরর্ামক সাহােয করমে, ো ব্র্যাডক ঘে মান্টরর্া র্ামমও পন্টরন্টিে, ভন্টেষযমে ের্যা ঘর্মক 
রক্ষা করমে এেং অ্েযাহে ন্টেমর্াদর্মূিক সুমোগ ন্টর্ন্টিে করমে সহােো করমে।  
  
300টি পােন্টিক ন্টিপ সহ ন্টর্উ ইেমকন র আট একমরর রামজযর মান্টিকার্াযীর্ ব্র্যাডক ঘে পামকন র 
মমযয অ্েন্টিে ওমেস্ট পমেি ঘমন্টরর্া শহমরর অ্র্নর্ীন্টের একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ। উচ্চ জমির 
সমেকামি, ঘমন্টরর্ার সমুদ্রপ্রািীর, ো আমগ 248.5' এর উচ্চোে ন্টেি, ো পুমরাপুন্টর ডুমে ঘগন্টেি, 
এেং ন্টেদযমার্ জ্বািার্ীর পাম্পটি জমম োওো পান্টর্র সংস্পমশন এমসন্টেি। এই সমেগুন্টিমে ঘেউমের 
ন্টিো পামম্পর ক্ষন্টে করার ঝুুঁ ন্টক ন্টর্মে এমসন্টেি এেং সমুদ্রপ্রািীরমক অ্ন্টেিম কমর একটি ন্টেপজ্জর্ক 
ের্যার অ্েিা তেন্টর কমরন্টেি।  
  
এই প্রকমের ন্টিন্টেিাপকোর েযেিাগুন্টির মমযয রমেমে:  

• ঘমন্টরর্ার সমূদ্রপ্রািীরমক ের্যার স্তমরর ঘর্মক উুঁিুমে প্রন্টেিাপর্ করা;  
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• ের্যা উচ্চোর উপমর জ্বািার্ী পাম্পমক ঘোিা এেং ের্যার ন্টেরুমে ন্টিন্টেিাপকো উন্নে 
করা;  

• র্েুর্ ঝড় ন্টর্ষ্কাশর্ পন্টরকাঠামমা িাপর্ করা;  
• ের্যা উচ্চোর উপমর ADA অ্যামেসমোগয হাুঁটাপর্মক ঘোিা; এেং  
• জি এেং তেদযুন্টেক পন্টরমষোগুন্টি একটি র্েুর্ ের্যা সহর্কারী কাঠামমামে আপমিড এেং 

সুরন্টক্ষে করা।  
  
2019 সামি, অ্িান্টরও হ্রমদ ের্যার ফমি এই অ্ঞ্চমি অ্সংখ্য সম্প্রদামের পন্টরকাঠামমা এেং অ্র্নর্ীন্টে 
ধ্বংস হমে ঘগমে। এখ্র্, REDI-র মাযযমম, িীস শহমরর মমো উপকূিীে সম্প্রদােগুন্টি আরও 
ভামিাভামে এেং আরও ন্টিন্টেিাপকভামে ন্টর্মজমদর গমড় েুিমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একটি 
অ্িগামী দনৃ্টিভন্টি িহণ কমর, উপকূি েরাের গুরুত্বপূণন ের্যা প্রশমর্ েযেিা োস্তোের্ এেং 
পন্টরকাঠামমার উন্নন্টে এেং শন্টিশািীকরমণর মাযযমম, আমরা ঘকেি োন্টসন্দা এেং সম্পন্টি রক্ষা 
করন্টে োই র্ে, েরং শহমরর গুরুত্বপূণন পেনটর্ ন্টশেমক রক্ষা করন্টে এেং ভন্টেষযৎ প্রজমের জর্য 
জীের্োত্রার মার্ সমৃে করন্টে।"  
  
"আমামদর উপকূিীে সম্প্রদােগুন্টিমে ন্টর্উ ইেকন  ঘস্টমটর অ্েযাহে ন্টেন্টর্মোগ োমদর আমরা 
ভামিাভামে, েনু্টেমার্ভামে ও আমরা ন্টিন্টেশীিভামে গমড় েুিমে সহােো করমে," ঘলফম্বের্োি 
গভর্নর কোবথ ঘহািুল িম্বলর্। "িীস শহমরর ওমেস্ট পমেি মান্টরর্া জিোে ুপন্টরেেন মর্র কারমণ 
সাম্প্রন্টেক েেরগুমিামে প্রিণ্ড িযামিমের সম্মুখ্ীর্ হমেমে, ন্টকন্তু এখ্ামর্ ঘে উন্নন্টেগুিী করা হমেমে ো 
ভন্টেষযমের ের্যা ঘর্মক রক্ষা করমে, জর্সাযারমণর প্রমেশমোগযো এেং ন্টর্রাপিা েৃন্টে করমে এেং 
ন্টর্ন্টিে করমে ঘে এটি ভন্টেষযৎ প্রজমের জর্য উপমভামগর এক জােগা হমে র্াকমে।"  
  
গভর্নর কুওমমা আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে িীস শহমর একটি আমরা একটি ন্টিন্টেিাপকোর প্রকমের 
ন্টর্মনাণ কাজ শুরু হমেমে। এজমমমর এেং আইিযান্ড কমটজ এেং সংিগ্ন সড়কপমর্র সংমোগিিটি 
ের্যা এেং পান্টর্ ঘেমড় ঘগমি স্টমন ন্টসউোর ন্টসমস্টমম পান্টর্র প্রোহ ন্টেপরীেমুখ্ী হে ো এিাকার 
োন্টড় এেং েযেসাগুন্টির অ্যামেসমোগযোমক প্রভান্টেে কমর। সমূ্পণন করা প্রকেটি ঘেন্টশ পান্টর্ হওোর 
ঘক্ষমত্র এই প্রভােগুন্টি প্রশন্টমে করমে, এেং োর সামর্ ন্টর্ন্টিে করমে ঘে রাস্তাটি েসোসকারীমদর 
এেং জরুরী োর্োহমর্র জর্য ঘখ্ািা র্াকমে। এই প্রকমের জর্য প্রশমর্ েযেিার মমযয রমেমে 
ঝমড়র র্দনমার ন্টসমস্টম প্রন্টেিাপর্ করা এেং েযাকমলা প্রন্টেমরামযর জর্য ঘিক ভািভ িাপর্ করা। 
উপরন্তু, একটি র্েুর্ স্টমনওোটার পান্টম্পং ঘস্টশর্ ন্টর্মনাণ করা হমে। এই প্রকেটি ঘশষ করার জর্য 
REDI কন্টমশর্ (REDI Commission) টাউর্মক 850,000 মান্টকন র্ ডিার প্রদার্ কমর।  
  
বর্উ ই়েকন  ঘস্টম্বের ঘসম্বেোবর অি ঘস্টে ঘরাসার্া ঘরাসাম্বডা িম্বলর্, "ঘস্টট ন্টডপাটন মমি 
(Department of State) আরও ন্টিন্টেিাপক ওমেস্ট পমেি ঘমন্টরর্া ন্টর্মনামণর জর্য REDI ঘপ্রািামমর 
মাযযমম িীস শহমরর সামর্ কাজ করমে ঘপমর গন্টেনে। িরম আেহাওোর  টর্াগুন্টির প্রন্টে 
সহর্শীিো তেন্টর করা আমামদর ঘিক অ্িান্টরও উপকূিীে সম্প্রদামের ভন্টেষযমের সমৃন্টের জর্য 
গুরুত্বপূণন। এই গুরুত্বপূণন ন্টেন্টর্মোগ িার্ীে অ্র্নর্ীন্টেমক শন্টিশািী করমে এেং ন্টর্ন্টিে করমে ঘে 



 

 

েসোসকারীরা এেং দশনর্ার্ীরা আগামী কমেক েের যমর অ্িান্টরও হ্রমদ ন্টর্রাপদ এেং অ্যামেসমোগয 
ঘোটিং এর অ্যামেস উপমভাগ করমে পারমের্।"  
  
ঘস্টে পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস ঘডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমত্ব, 
পন্টরেহণ ন্টেভাগ (Department Of Transportation, DOT) এেং আমামদর রাজয এেং িার্ীে 
REDI অ্ংশীদাররা আমামদর হ্রদেীরেেী সম্প্রদােগুন্টিমক পুর্রুোর করমে এেং ভন্টেষযমে ের্যার 
 টর্াগুন্টির প্রভাে প্রশন্টমে করার ন্টদমক প্রেিভামে মমর্ান্টর্মেশ কমরমে। এজমমোর ড্রাইভ েরাের 
এই ঝড় র্দনমার প্রকেগুন্টি আমামদর পন্টরকাঠামমার সহর্শীিো উন্নে করমে এেং প্রকৃন্টে মা ঘে 
ন্টেপেনে ন্টর্মে আসমের্ োর ন্টেরুমে িার্ীে  র-োন্টড় এেং েযেসাগুন্টিমক রক্ষা করমে সহােো 
করমে।"  
  
বর্উ ই়েকন  ঘস্টম্বের শ্রম দপ্তম্বরর কবমের্ার রিােন া বর়োডন র্ িম্বলর্, "এই REDI প্রকেগুন্টি আমামদর 
উপকূিীে সম্প্রদােগুন্টির জর্য একটি জীের্মরখ্া হমে রমেমে। এই উন্নন্টেগুন্টি এই সম্প্রদােগুন্টিমে 
প্রমেশান্টযকার রক্ষা করা, এই অ্ঞ্চমি েসোসকারীমদর ন্টর্রাপিা সুরন্টক্ষে করা এেং িার্ীে 
অ্র্নর্ীন্টেমক অ্েযন্ত প্রমোজর্ীে উদ্দীপর্া প্রদার্ করার জর্য গুরুত্বপূণন।"  
  
ডবমনেবর অম্বথাবরটি অফ বর্উ ই়েম্বকন র (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) 
ঘপ্রবসম্বডি এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া আর. মোকডোবর্ম্ব়েল III িম্বলর্, "DASNY ের্যা ঘর্মক 
সম্প্রদােগুিীমক রক্ষা করার জর্য এেং ন্টর্উ ইেমকন র অ্র্নর্ীন্টেমক উন্নে করার জর্য গভর্নর কুওমমার 
কের্ামক সমর্নর্ করমে ঘপমর গন্টেনে। িীমস ঘে REDI প্রকেগুমিা অ্িসর করা হমে, ঘসগুন্টি ন্টর্উ 
ইেমকন র ওোটারফ্রি সম্প্রদামের পন্টরকাঠামমা এেং অ্র্ননর্ন্টেক প্রাণশন্টি রক্ষাে গভর্নর কুওমমার দঢৃ় 
অ্িীকারেেো প্রদশনর্ কমর।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ জে ঘজর্ম্বসর্ িম্বলর্, "আমামদর ঘিমকর উপকূল্বেী সম্প্রদােগুিী আর সোর ঘিমে 
ঘেন্টশ ভামিা কমর জামর্র্, উচ্চ পান্টর্র ঝুুঁ ন্টক এেং এর ফমি সৃি ের্যার ন্টেধ্বংসী প্রভাে সম্পমকন । 
িীস শহমর এই গুরুত্বপূণন উন্নন্টেগুন্টি সম্পন্ন হওোর সামর্ সামর্, আমামদর উপকূিমরখ্ার সহর্শীিো 
র্াটকীেভামে েৃন্টে পামে, এেং েসোসকারীরা এেং ঘোট েযেসাগুন্টি আরও ন্টর্রাপদ ঘোয করমে 
েন্টদ, এেং েখ্র্, হ্রমদর স্তর আোর েৃন্টে পামে। আন্টম আমামদর সম্প্রদামে রাষ্ট্রীে ন্টেন্টর্মোগমক 
সমর্নর্ করমে ঘপমর গন্টেনে এেং এই প্রমোজর্ীে উন্নন্টে ন্টর্ন্টিে করমে ন্টর্উ ইেকন  রাজয এেং িীস 
শহমরর মমযয অ্ংশীদান্টরত্বমক সাযুোদ জার্াই।"  
  
মর্ম্বরা কাউবির ক্লাকন  এডাম ঘিম্বলা িম্বলর্, "ওমেস্ট পমেি মান্টরর্াে অ্র্ুন্টিে REDI অ্র্ুদার্প্রাপ্ত 
প্রকেটি পান্টর্র স্তর এেং ন্টেদযমার্ জ্বািার্ী পামম্পর সামর্ জন্টড়ে ভন্টেষযমের ঘকার্ও ন্টেপজ্জর্ক 
পন্টরন্টিন্টে প্রন্টেমরায করার জর্য অ্েশয প্রমোজর্ীে। গে ঘেশ কমেক েের যমর, অ্িান্টরও হ্রমদর 
জিস্তমরর পন্টরেেন র্শীিো োর েীমরর কাোকান্টে েসোসকারী সম্প্রদােগুন্টিমক পরীক্ষা কমরমে। 
িীমসর এজমমোর ড্রাইভ এেং আইিযান্ড কমটজ ঘরামডর ঘকামণ ের্যার ক্ষেক্ষন্টে প্রশন্টমে করার মমো 
ন্টেদযমার্ এেং িিমার্ প্রকেগুন্টির সামর্ এই প্রকেটি এই পরীক্ষা ঘে উিরগুন্টি িাে ো ন্টদমে পামর। 
পন্টরকাঠামমার ঘক্ষমত্র আমগ ঘর্মক পদমক্ষপ ঘর্ওো অ্স্বাভান্টেক উচ্চ পান্টর্রস্তমরর ভন্টেষযমের ঘকার্ 



 

 

অ্েিা ঘমাকামেিা করার সমেনািম উপাে। আন্টম ন্টর্উ ইেকন  ঘস্টট এেং গভর্নর কুওমমামক যর্যোদ 
জার্ামে িাই এই প্রমিিার মাযযমম মর্মরা কাউন্টির ঘিক অ্িান্টরও উপকূমির উন্নন্টের 
অ্ন্টিকারেেোর জর্য।"  
  
োউর্ অফ বিম্বসর সুপারভাইজার উইবল়োম ঘরইবলি িম্বলর্, িীস টাউমর্র সুপারভাইজার ন্টেি 
ন্টরন্টিি েমির্, "ব্র্যাডক ঘে মান্টরর্ার সমুদ্রপ্রািীর পরু্গনঠর্ এই গুরুত্বপূণন জর্সম্পদমক রক্ষা কমরমে 
এেং অ্প্রেযান্টশে পান্টর্র মাত্রার পন্টরমপ্রন্টক্ষমে আমামদর পুর্রুজ্জীন্টেেকরণ অ্েযাহে রাখ্মে ঘদমে। 
"ন্টেমর্াদর্মূিক ঘোটিং এর পুর্রুত্থার্ আমামদর পান্টর্ সংিঘ্নএিাকার অ্র্নর্ীন্টেমক পুর্রুদ্দীন্টপে কমরমে 
এেং এই প্রকেটি ঘসই ন্টিোকিাপ িান্টিমে ঘেমে এেং েৃন্টে ঘপমে ঘদমে। সহর্শীিো এেং 
অ্র্ননর্ন্টেক উন্নের্ কীভামে এক সামর্ িমি োর একটি ন্টর্খ্ুুঁে উদাহরণ এই প্রকেটি। আরও একটি 
REDI প্রকে সমূ্পণন হওো এেং আরও ন্টের্টির কাজ িিার সামর্, আমরা এই সংিার্গুন্টির 
সেনান্টযক েযেহার করার পমর্ ন্টর্মজমদর েজাে ঘরমখ্ন্টে। REDI কমনসনূ্টিমক অ্িান্টযকার ঘদওোর জর্য 
আমরা গভর্নর এেং োুঁর ঘর্েৃমত্বর দমির কামে কৃেজ্ঞ। উপরন্তু, আন্টম প্রন্টেটি স্তমরর এমজন্টি 
কমীমদর স্বীকৃন্টে ন্টদমে িাই োরা ঘপ্রািামটি সফি করার জর্য আমামদর সামর্ সমন্বে করা অ্েযাহে 
ঘরমখ্মের্।"  
  
অ্িান্টরও ঘিক এেং ঘসি িমরি র্দীর েীমর ের্যার েন্টযনে র্মুর্ার প্রন্টেন্টিোে গভর্নর কুওমমা 
উপকূিীে কন্টমউন্টর্টির ন্টিন্টেশীিো েৃন্টে এেং অ্ঞ্চমির অ্র্ননর্ন্টেক উন্নের্ ঘজারদার করার জর্য 
REDI গঠর্ কমরর্। পাুঁিটি REDI আঞ্চন্টিক পন্টরকের্া কন্টমটি ো আটটি কাউন্টির অ্ংশিহমণ গঠিে 
(র্াোিা এেং অ্রন্টিি, মর্মরা, ওমেইর্, কােুগা এেং ওসওমেমগা এেং ঘজফারসর্ এেং ঘসি 
িমরি), িার্ীে অ্িান্টযকার, ঝুুঁ ন্টকপূণন পন্টরকাঠামমা এেং অ্র্যার্য সম্পদ এেং জর্ন্টর্রাপিা সংিান্ত 
উমেগ ন্টিন্টিে করার জর্য প্রন্টেন্টিে হমেন্টেি। REDI কন্টমশর্ োন্টড়র মান্টিকমদর সহােোর জর্য 20 
ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ ডিার, েযেসামের ঘরন্টসন্টিমেন্টির জর্য 30 ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ ডিার এেং আঞ্চন্টিক 
ঘড্রন্টজংমের জর্য 15 ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ ডিার েরাদ্দ কমরমে ো REDI এর আটটি কাউন্টির 
প্রমেযকটির উপকার করমে। অ্েন্টশি 235 ন্টমন্টিের্ মান্টকন র্ ডিার, িার্ীে এেং আঞ্চন্টিক 
প্রকেগুন্টির জর্য েরাদ্দ করা হমেমে ো REDI ন্টমশমর্র দিৃান্ত এেং এটিমক অ্িসর কমর।  
  
গভর্নর কুওমমার ন্টর্মদন মশ, REDI কন্টমশর্ অ্িান্টরও হ্রমদর ের্যার কারমণ ক্ষন্টেিস্ত এিাকা পন্টরদশনর্ 
কমর এেং িার্ীে সম্প্রদামের সামর্ কাজ কমর োমে ভন্টেষযমের জর্য অ্র্ননর্ন্টেক ও সহর্শীিো, 
উভে দনৃ্টিমকাণ ঘর্মক আমরা ভামিাভামে এেং শন্টিশািীভামে গমড় ঘোিার জর্য উপকূমির জর্য 
একটি র্েুর্ িক্ষয তেন্টর করার জর্য।  
  
2019 সামির েসমন্ত গভর্নমরর REDI কমনসূন্টি তেন্টরর পর ঘর্মক 133টি REDI এর অ্র্নােমর্ িার্ীে 
ও আঞ্চন্টিক প্রকে িিমে, োর মমযয পন্টরকের্া পেনামে 97টি প্রকে, ন্টর্মনাণ পেনামে 17টি প্রকে 
এেং 1৯টি প্রকে সম্পন্ন হমেমে।  
  
  
অ্ন্টেন্টরি েমর্যর জর্য, প্রকে ঘপ্রাফাইি এেং REDI সংোমদর জর্য, এখ্ামর্ ন্টিক করুর্।  

https://www.governor.ny.gov/programs/lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi
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