
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/7/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

গভর্ নর কুওম্বমা বর্উম্বের্ েহম্বর, র্ায়াগ্রা কাউবিম্বে $14 বমবলয়ম্বর্র বিবেেীলো 

প্প্রাম্বেক্ট বর্ম নাণ শুুর প্ াষণা কম্বরম্বের্   

  

অেম্বোর িোকওয়াটার ইর্স্টম্বলেম্বর্র েম্বল উপকূল অঞ্চম্বল ক্ষবে এিং ওলকট 

িন্দম্বর চরম আিহাওয়ার প্রভাি কমম্বি  

  

গভর্ নর কুওম্বমার বিবেেীলো ও অর্ ননর্বেক উন্নয়র্ উম্ব্োম্বগর অংে বহম্বেম্বি প্রকল্পটট 

বর্ি নাবচে  

  

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উমের্ শহর, র্ায়াগ্রা কাউনিমে  নিনেশীলো এবং 

অ্র্ ননর্নেক উন্নয়র্ উম্যাগ-এর মাধ্যমম $14 নমনলয়মর্র নিনেশীলো প্রামজক্ট নর্ম নামের শুুর 

প্ াষো কমরমের্। অ্িানরও প্লমকর ্নিে উপকূমল অ্বনিে ওলকট বন্দর একটট গুুত্বপূে ন 

নবমর্া্র্মূলক বন্দর। বন্দর এনরয়ার মমধ্য রময়মে নর্উমের্ মানরর্া শহর, ওলকট ইয়ট ক্লাব, 

প্হডনল প্বাট প্কাম্পানর্, মযাকমডার্াগ প্মনরর্ এবং অ্মর্ক রাইমভট প্হাম। 2019 সামল 

প্র্নভমগশর্ চ্যামর্মল বর্যা, বাোমসর কারমে প্েউ এবং পনল-ময়লা জমম বন্দমরর রমবশপর্টট 

বযাপকভামব িনেগ্রস্ত হয়। উচ্চ জলস্তর, রবল প্েউ এবং পনল-ময়লা জমম যাওয়ায় বড় এবং 

প্োট নবমর্া্র্মূলক জলযার্গুনল এখামর্ নর্রাপম্ আশ্রয় নর্মে পামর র্া। এই প্রামজমক্টর 

মাধ্যমম চ্রম আবহাওয়ার কারমে হওয়া প্র্নেবাচ্ক রভাবগুনল কমামর্া হমব বন্দমরর রমবশপমর্, 

যার েমল প্বাটার, িার্ীয় বযবসা এবং পাবনলক/রাইমভট সম্পনিমক রিা করা যামব, প্যগুনল 

িার্ীয় নবমর্া্র্মূলক/প্পাটন-নেনশং নভনিক প্কাম্পানর্মে গুুত্বপূে ন ভূনমকা পালর্ কমর।    

   

"2019 সামল বযাপক বর্যায় অ্িানরও প্লক এর আমশপামশ র্াকা বানড়, বযবসা এবং 

পনরকাঠামমায় অ্মর্ক িনে হয়, এই কনমউনর্টটগুনলমক সাহাযয করমে নর্উ ইয়কন অ্গ্রেী 

ভূনমকা পালর্ করমে," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "REDI-এর মাধ্যমম আমরা শুধু্ উপকূল 

অ্ঞ্চমলর পনরকাঠামমা উন্নয়র্ই করনে র্া, প্সই সামর্ আমরা আরও একটট সুরনিে এবং 

মজবুে ভনবষযমের জর্য নর্ম নাে করনে এবং নর্উমের্ শহমর আমরা টঠক প্সটাই করনে।"   

  

"জলবায়ু পনরবেনমর্র েমল সাম্প্রনেক বেরগুনলমে অ্িানরও প্লমকর আমশপামশ র্াকা 

কনমউনর্টটগুনল নবশাল বাধ্ার মুমখ পমড়মে, েমব োম্র আরও শক্তিশালী, স্মাটনভামব  ুমর 

্াাঁড়ামে সাহাযয করার জর্য নর্উ ইয়কন প্েট নবনর্ময়াগ চ্ানলময় যামব," িম্বলম্বের্ প্লেম্বটর্োি 

গভর্ নর কোবর্ প্হাচুল। "নর্উমের্ শহমর ওলকট বন্দমর নিনেশীলো প্রামজমক্টর মাধ্যমম 

ভনবষযমের বর্যা প্র্মক রিা পাওয়া যামব, প্বাটটং মরসুম বৃক্তির সাহামযয অ্র্ ননর্নেক উন্ননে হমব 

এবং ভনবষযৎ রজমের জর্যও যামে এই জায়গাটট উপযুি র্ামক র্া নর্ক্তিে করা যামব।"  

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


   

প্রামজমক্ট বাস্তবায়র্ করা হমব এমর্ নিনেশীলো পনরমামপর মমধ্য আমে একটট অ্েমশার 

ওভাল, রাবল-মাউন্ড্ বযাকওয়াটামরর ইন্সটমলশর্, যার দ্ নয রায় 350 েুট এবং ওলকট বন্দমর 

প্র্নভমগশর্ চ্যামর্মলর মমধ্য এবং মুমখ পনল-ময়লা জমা এবং প্েউময়র েীব্রো কমামে পূব ন এবং 

পক্তিম নপয়ামস নর বৃক্তি, যামে উপকূল অ্ঞ্চমলর িনে এবং বর্যা রনেমরাধ্ করা যায়, সমব নাপনর 

সমগ্র বেমর ্ী ন সমময়র জর্য সহমজ প্র্নভমগশর্ করা যায়।  

  

বর্উ ইয়কন পবরম্বিে েংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার এিং REDI কবমেম্বর্র েহ-েভাপবে 

প্িবেল প্েগম্বগাে িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকনর নিনেশীলো এবং অ্র্ ননর্নেক উন্নয়র্ উম্যাগ হল 

চ্রম আবহাওয়া এবং বর্যায় িনেগ্রস্ত কনমউনর্টটগুনলমক সাহাযয করমে রামজযর নর্রবক্তিন্ন 

ইনেবাচ্ক উম্যার একটট রমাে। অ্িানরও প্লক এবং প্সি লমরন্স র্্ীর কাোকানে র্াকা 

ঐনেহানসকভামব বর্যা রবে উপকূলবেী কনমউনর্টটগুনলমক রিা করমে REDI প্রামজমক্টর 

কাজ এনগময় নর্ময় যামি। এই রমচ্ষ্টাগুনলর েমল আজ একটট গুুত্বপূে ন মাইলমোর্ নহসামব 

স্মরেীয় র্াকমব এবং এই প্ব্রকওয়াটার ইর্েল করার েমল আগামী বেরগুনলমে বর্যার জল 

প্র্মক নর্উমের্ শহর রিা পামব।"  

  

প্স্টট পাকনে কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলর্, "নিনেশীলো প্রামজমক্ট নবনর্ময়ামগর 

জর্য আনম গভর্ নর কুওমমামক ধ্র্যবা্ জার্াই, এর েমল উপকূলবেী কনমউনর্টটগুনল 

নর্রবক্তিন্নভামব সাহাযয পামব, যারা অ্িানরও প্লমকর বর্যার রভামব সমসযায় পমড়নেল। এই 

প্রামজক্টগুনল নবনভন্ন সমসযার সমাধ্ার্ করমব, প্যমর্ িময়র সমসযা প্র্মক উপকূল অ্ঞ্চলমক 

রিা করা, নবচ্, নপয়াস ন এবং ডকগুনলর বযবহার ও পাবনলক অ্যামেস বজায় রাখা, এগুনলর সবই 

িার্ীয় কনমউনর্টট এবং অ্িানরও প্লমকর পয নটর্ অ্র্ নর্ীনের ন্ক প্র্মক গুুত্বপূে ন।"  

   

REDI েহ-েভাপবে এিং এম্পায়ার প্স্টট প্ডম্বভলপম্বমম্বির ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 

েভাপবে ও প্রধার্ বর্ি নাহী কম নকেনা-মম্বর্ার্ীে এবরক গাটনলার িম্বলর্, "রাইমভট রপাটটন 

প্র্মক নমউনর্নসপযাল প্েনসনলটট এবং বযবসা, ওলকট বন্দমরর সমস্ত এনরয়া িময়র েমল 

রভানবে হময়মে। আগামীমে এই র্েুর্ প্ব্রক ওয়ামলর েমল শক্তিশালী প্েউ প্র্মক িনে কম 

হমব, উপকূলবেী অ্ঞ্চমলর উন্ননে এবং বানসন্দাম্র জীবমর্র মার্ উন্নয়মর্র প্িমে ঝুাঁ নকগুনল 

হ্রাস করমে এটট একটট গুুত্বপূে ন প্মিপ।"  

   

DASNY প্প্রবেম্বডি এিং প্রধার্ বর্ি নাহী কম নকেনা ুম্বির্ মোকডোবর্ম্বয়ল III িম্বলর্, 

"সমগ্র আমমনরকায় যখর্ কনমউনর্টটগুনল জলবায়ুর রভামব নহমনশম খামি, েখর্ গভর্ নর 

কুওমমার REDI প্রাগ্রাম নর্উ ইয়মকনর অ্র্ নর্ীনে এবং এটটর র্াগনরকম্র রিা করমে একটট 

সক্তিয় এবং টামগ নমটড ্ৃটষ্টভনি র্ার্ কমর। ওলকট বন্দর একটট অ্র্র্য রাকৃনেক সম্প্ এবং 

DASNY এমর্ একটট প্রামজমক্ট সাহাযয করমে প্পমর গনব নে প্যটট অ্সংখয নর্উ ইয়কনবাসীর 

কামে গুুত্বপূে ন।"  

   

র্ায়াগ্রা কাউবি আইর্েভার প্চয়ারমোর্ প্রম্বিকা ওয়াইবডে িম্বলম্বের্, "ওলকট হাব নার 

প্ব্রকওয়াটার প্রামজমক্টর মাধ্যমম প্কবলমাে অ্িানরও প্লমকর িনে প্র্মক সুরিা প্্ওয়াই র্য়, 

প্সই সামর্ িার্ীয় এলাকার উন্নয়র্ করা, মজবুে করা, প্র্নভমগশর্ মরসুম ্ী নানয়ে কমর সুমযাগ 

বৃক্তি করা এবং এসমবর মাধ্যমম অ্র্ ননর্নেক অ্যানক্টনভটট বৃক্তিও লিয। টঠক এই কারমেই REDI 



প্রাগ্রাম এে গুুত্বপূে ন এবং আমার সহকমী, আইর্ রমেো জর্ নসরাকজ এবং নর্উমের্ 

সুপারভাইজর টটম প্হামরর্বাগ ন এটট  টামে রামজযর কম নকেনাম্র সামর্ এে  নর্ষ্ঠভামব কাজ 

কমরমের্।  REDI প্রামজমক্ট নর্উ ইয়কন প্েট এবং িার্ীয় সরকামরর মমধ্য পাটনর্ারনশপ হল 

সহমযানগোমূলক কামজর প্সরা নর্্শ নর্।"  

   

বর্উম্বের্ েহম্বরর েুপারভাইোর প্হাম্বরর্িাগ ন িম্বলর্, "আমরা খুবই খুনশ প্য ্ী ন রনেনিে 

ওলকট বন্দর প্ব্রকওয়াটার প্রামজমক্টর কাজ শুু হময়মে। শহমরর েরে প্র্মক এই অ্সাধ্ারে 

সহায়োর জর্য গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমামক এবং শহমর এই প্রামজক্টমক সচ্ল রাখার জর্য 

REDI কনমশর্মক আনম ধ্র্যবা্ জার্ামে চ্াই। এই প্রামজমক্টর পনরকল্পর্া এবং বাস্তবায়মর্র 

জর্য গভর্ নর এবং প্েট এমজক্তন্সগুনলর পাটনর্ারনশপ এবং গাইমডন্স খুবই মূলযবার্। সম্পূে ন করা 

প্ব্রকওয়াটার প্রামজমক্টর মাধ্যমম বন্দরমক রিা করা যামব এবং আগামী কময়ক ্শমক 

নর্উমের্ শহমরর অ্র্ ননর্নেক উন্ননেমে সাহাযয করমব।"  

  

অ্িানরও প্লক এবং প্সি লমরন্স র্্ীর েীমর বার বার হওয়া বর্যা রনেমরাধ্ করমে গভর্ নর কুওমমা 

উপকূলীয় কনমউনর্টটর নিনেশীলো বৃক্তি এবং অ্ঞ্চমলর অ্র্ ননর্নেক উন্নয়র্ প্জার্ার করার জর্য 

REDI গঠর্ কমরর্। পাাঁচ্টট REDI আঞ্চনলক পনরকল্পর্া কনমটট যা আটটট কাউনির অ্ংশগ্রহমে 

গটঠে (র্ায়াগ্রা এবং অ্রনলন্স, মর্মরা, ওময়ইর্, কায়ুগা এবং ওসওময়মগা এবং প্জোরসর্ এবং 

প্সি লমরন্স), িার্ীয় অ্গ্রানধ্কার, ঝুাঁ নকপূে ন পনরকাঠামমা এবং অ্র্যার্য সম্প্ এবং জর্নর্রাপিা 

সংিান্ত উমেগ নচ্নিে করার জর্য রনেটষ্ঠে হময়নেল। REDI কনমশর্ বানড়র মানলকম্র সাহাযয 

করার জর্য $20 নমনলয়র্ বরাদ্দ কমরনেল, বযবসা মজবুে করমে $30 নমনলয়র্ বরাদ্দ কমরনেল 

এবং নরক্তজওর্াল প্েক্তজংময়র জর্য $15 নমনলয়র্ বরাদ্দ কমরনেল যা REDI অ্ঞ্চমলর আটটট 

কাউনির উপকার করমব। অ্বনশষ্ট $235 নমনলয়র্ বরাদ্দ করা হয় িার্ীয় এবং আঞ্চনলক 

রকল্পগুনলমে যা REDI এর লিয এনগময় নর্ময় প্যমে এবং বাস্তবায়মর্ সাহাযয কমর।  

  

গভর্ নর কুওমমার নর্ম ন্মশ, REDI কনমশর্ অ্িানরও প্লমক বর্যার কারমে িনেগ্রস্ত এলাকা 

পনর্শ নর্ কমরর্ এবং িার্ীয় কনমউনর্টটর সামর্ কাজ কমরর্, যামে ভনবষযমের জর্য 

অ্র্ ননর্নেক এবং নিনেশীলোর ্ৃটষ্টমকাে প্র্মক আরও ভামলা এবং শক্তিশালী হময় গমড় প্োলার 

জর্য উপকূমলর জর্য একটট র্েুর্ লিযমাো দেনর করা যায়।  

   

2019 সামলর বসমন্ত গভর্ নমরর REDI কম নসূনচ্ দেনরর পর প্র্মক 133টট REDI এর অ্র্ নায়মর্ 

িার্ীয় ও আঞ্চনলক প্রামজক্ট চ্লমে, যার মমধ্য নডজাইমর্র পয নাময় 96টট প্রামজক্ট, নর্ম নাে 

পয নাময় 18টট প্রামজক্ট এবং 19টট প্রামজক্ট সম্পূে ন হময়মে।  

  

অ্নেনরি ের্য, প্রামজক্ট োইল এবং REDI সংবাম্র জর্য, নক্লক কুর্ এখামর্.   
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