
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল 15 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর হরজিবলম্বয়জি অোন্ড ইম্বকার্বিক 

হডম্বভলপম্বিন্ট ইবর্বেম্বয়টিম্বভর (Resiliency and Economic Development Initiative, 

REDI) আঞ্চবলক হেজিিং ইর্বডবেম্বয়টিম্বভর হ াষণা কম্বরম্বের্ যা অন্টাবরও হলক 

িরাির কবিউবর্টিগুবলম্বে বিবেিাপকো তেবর করা অিো ে রাম্বে  

  

অরবলি এিিং ওম্বয়র্ কাউবন্টগুবলম্বে হেজিিং প্রকল্পগুবল চলম্বে  

  

300 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর বিবেিাপকো এিিং অি ননর্বেক উন্নয়ম্বর্র উম্ব্োম্বগ 

অন্তভুনক্ত বের্ ধাম্বপর হেজিিং হপ্রাগ্রাম্বির অিংে ব ম্বেম্বি র্োবভম্বগের্ চোম্বর্লগুবল বর্ি নাবচে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে অরথলন্স ক্াউথির এক্টি হর্থভরগশর্ চযারর্ল, 

ওক্ অচনার্ন  ারবারর হেজজিং চলরে, ো অিাথরও হ্ররে প্ররবরশর জর্য হর্ৌক্া োত্রীরের দ্বারা 

বযবহৃত  য়। পথল, বাথল এবিং অর্যার্য ধ্বিংসাবরশষ জরে ওক্ অচনার্ন  ারবাররর েরতা 

এলাক্াগুথলরত সেরয়র সারি সারি বাধা সৃটি ক্ররত পারর। হেজজিং প্রক্ল্পটি জলপরির থর্চ 

হিরক্ জরে ওঠা পথল সথররয় হেরব োরত পে নির্ অি নর্ীথতরক্ স ায়তা ক্ররত এবিং এই অঞ্চরল 

বর্যপ্রাণী সিংরক্ষরণর জর্য জলোরর্র ক্রোগত থর্রাপে োতায়াত সম্ভব  য়। হর্থভরগশর্ 

চযারর্রলর হেজজিং রারজযর থিথতিাপক্তা এবিং অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ উরেযাগ–এর োধযরে 15 

থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লাররর আঞ্চথলক্ হেজজিং উরেযারগর অিংশ।  

  

"হলক্ অিাথরও বরাবর সম্প্রোয়গুথল গত ক্রয়ক্ বের ধরর চরে আব াওয়া এবিং বর্যার 

প্রভারবর সারি লডাই ক্ররত বাধয  রয়রে এবিং থর্উ ইয়ক্ন উপকূ্লররখারক্ শজিশালী ক্ররত 

এবিং 2019 এর পুর্রাবৃথি আবার র্া  ওয়ার জর্য তার ক্ষেতায় ো আরে তার সব থক্েু ক্ররে।" 

গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই ধররণর হেজজিং এবিং থিথতিাপক্তার প্ররচিা গ্র রণর োধযরে, 

আেরা হক্বল োর্ুষরক্ থর্রাপেই রাখথে এবিং হলক্ফ্রি বাথডর োথলক্রের ের্রক্ শাথি থেজি 

তাই র্য়, তার সারি উপকূ্লীয় আবাসিরলর বর্যপ্রাণী রক্ষা এবিং হর্ৌক্ার োত্রীরের জর্য 

থর্রাপে থবরর্াের্েূলক্ প্ররবশাথধক্ার ততথর ক্রর পে নির্ বাডারত সা ােয ক্রথে।"  

  

ওক্ অচনার্ন  ারবার প্রক্ল্পটি োথিক্ হেজজিং বযব ার ক্রর প্রায় 8,400  র্ গজ পথল অপসারণ 

ক্ররব। োথিক্ হেজজিং ভারী েিপাথত বযব ার ক্রর, হেের্ এক্টি এক্সক্যারভির, জলাশরয়র 

হবর্ খর্র্ ক্রর এবিং তারপর অথতথরি থর্থে নত পথল অপসারণ ক্রার জর্য। ওক্ অচনার্ন 

প্রক্রল্পর হেজজিং থিরির েরধয ররয়রে এক্টি বাজন, এক্সক্যারভির এবিং েুটি র্াম্প হকা, হসই 

সারি এক্টি িাগরবাি এবিং এক্টি ক্ারজর হর্ৌক্া সােথগ্রক্ জক্রয়ক্লারপ স য়তা ক্রার জর্য। 

সরারর্া পথল বন্দররর পূব ন থেরক্ এক্টি থর্ধ নাথরত থর্ক্িবতী এলাক্ায় িাপর্ ক্রা  রব।  

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


 

 

  

হির্াম্বরল োবভনম্বেে অবিম্বের (Office of General Services) কবিের্াম্বরর হরাআর্ 

হডবিম্বিা িম্বলর্, "গভর্ নর হ াচুরলর অবযা ত শজিশালী সেি নর্ এবিং হর্তৃরের সারি, আেরা 

হজর্াররল সাথভনরসস অথিরসর REDI আঞ্চথলক্ হেজজিং উরেযারগর অধীরর্ হে উরেখরোগয 

ক্াজ সম্পন্ন  রি তা থর্রয় পুররা হবরগ এথগরয় চরলথে। রাজয, হির্াররল, িার্ীয় এবিং 

হবসরক্াথর খারতর অিংশীোররের সারি এক্রত্র ক্াজ ক্রর, আোরের প্ররচিা থবরর্াের্েূলক্ 

হর্ৌক্ারা োত্রীরের উপকৃ্ত ক্ররে, িার্ীয় অি নর্ীথতরক্ সেি নর্ ক্ররে এবিং হলক্ অিাথরও এবিং 

হসি লররন্স র্েীর তীরর বর্যপ্রাণীরের আবাসিল উন্নত ক্ররে।"  

  

বর্উ ইয়কন রাম্বিের বডপািনম্বিন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বিন্টাল কর্িারম্বভেম্বর্র (New York 

State Department of Environmental Conservation) কবিের্ার এিিং REDI-এর হকা-

হচয়ার হিবেল হেম্বগাে িম্বলম্বের্, "ওক্ অচনার্ন  ারবারর হেজজিংরয়র ক্াজ শুরু  ওয়া আজ থর্উ 

ইয়ক্ন রারজযর হিক্সই থবথর্রয়াগ এবিং অরথলন্স ক্াউথিরত পথরক্াঠারোগত উন্নথতর এক্টি 

গুরুেপূণ ন োইলিলক্ ো হলক্ অিাথরও এবিং হসি লররন্স র্েীর তীর জুরড সম্প্রোয়গুথলর 

সুরক্ষা হজারোর ক্ররে এবিং থর্উ ইয়রক্নর সম্প্রোয়গুথলরক্ শজিশালী, বুজিোর্, এবিং আররা 

থিথতিাপক্তার সারি পুর্গ নঠর্ ক্ররত স ায়তা ক্ররে। গভর্ নর হ াচুরলর REDI থবরশষজ্ঞরের িীে 

হেজজিং প্রক্ল্পগুথলরক্ এথগরয় থর্রয় োরি ো সেগ্র অঞ্চরল বন্দররর হর্ৌ চলাচলরক্ উন্নত ক্রর।" 
  

রাম্বিের পাম্বকনর কবিের্ার (State Parks) এবরক কুলম্বেইড িম্বলম্বের্, "এই হেজজিংরয়র 

প্রক্ল্পগুথল আঞ্চথলক্ হর্ৌোরর্র সম্প্রোরয়র জর্য এক্টি ে ার্ হর্ৌ চলাচরলর সুথবধা  রব, ো 

অিাথরও হলক্ এবিং হসি লররন্স র্েীর পে নির্ এবিং থবরর্াের্েূলক্ অি নর্ীথতর এক্টি 

গুরুেপূণ ন অিংশ। এই হেৌসুরে এই প্রক্ল্পগুথলর েরধয র্ায়াগ্রা ক্াউথির হগারের্ থ ল হেি 

পারক্ন হর্ৌক্া চালু ক্রার পুর্রায় খুলরত হেয়, ো পথল জোর ক্াররণ বন্ধ থেল। এই থবথর্রয়ারগর 

হে িরল সুথবধা পাওয়া োরব তা আগােী ব ু বের ধরর চলরব।"  
 
গভর্ নর হ াচুল এও হ াষণা ক্ররর্ হে ওরয়র্ ক্াউথিরত েুটি অথতথরি হেজজিংরয়র প্রক্ল্প 

চলরে। পুল্টরর্থভল  ারবাররর প্রক্ল্পটি (Pultneyville Harbor project) োথিক্ হেজজিং বযব ার 

ক্রর হির্াররল র্যাথভরগশর্ চযারর্ল হিরক্ প্রায় 4,000  র্ গজ পথল অপসারণ ক্ররব। হেজজিং 

ব রর এক্টি বাজন, বারজনর উপর এক্টি এক্সক্যারভির, েুটি র্াম্প হকা এবিং এক্টি িাগরবাি 

অিভুনি ররয়রে। হসার্াস হব হিরক্ েুই োইল উির-পূরব ন এক্টি হির্াররল হখালা হ্রে 

হেসরেি এলাক্ার েরধয পথল িাপর্ ক্রা  রব। থবয়ার জক্রক্  ারবাররর প্রক্ল্প জলপি হিরক্ 

প্রায় 600  র্ গজ পথল সথররয় হেরব। এই িারর্ হেজজিং ক্রা  রব এবিং পুল্টরর্থভল  ারবার 

সাইরির েরতা এক্ই সরঞ্জাে বযব ার ক্রা  রব। বন্দর হিরক্ হেজ ক্রা পথল বন্দরটির পূব ন 

থেরক্ হলরক্র এক্টি সিংজ্ঞাথয়ত এলাক্ায় িাপর্ ক্রা  রব।  

  

বেম্বর্ির রিািন ওিন িম্বলম্বের্, "আথে থর্উ ইয়ক্ন রাজয এবিং হলক্ অিাথরও REDI ক্থেশর্রক্ 

সাধুবাে জার্াই হে অিাথরও হলরক্র েথক্ষণ তীররর শ র এবিং বন্দরগুথলরত বন্দররর 

হেজজিংরয়র সেসযা থচথিত এবিং সজক্রয়ভারব সোধার্ ক্রার জর্য। এই শ রগুথলর অরর্রক্র 

জর্য, তারের বন্দরগুথল শ রটি পে নির্ এবিং অি ননর্থতক্ েৃটিরক্াণ হিরক্ হবেঁরচ িাক্রত সক্ষে 

িাক্ার ক্ারণ, এবিং এই বন্দরগুথল অযারক্সস ক্রার ক্ষেতা তারের অজিরের জর্য অতযাবশযক্।"  



 

 

  

বেম্বর্ির পাম্বিলা হ লবিিং িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন রাজয িার্ীয় পথরক্াঠারোরক্ শজিশালী ক্রার 

জর্য গুরুেপূণ ন থবথর্রয়াগ ক্রররে ো আোরের উপকূ্লীয় সম্প্রোরয়র অি ননর্থতক্ থিথতশীলতা 

এবিং বৃজির জর্য অপথর াে ন। এই প্রক্ল্পগুথল আোরের ক্াউথি এবিং শ র, রাজয এবিং REDI 

ক্থেশরর্র েরধয এক্টি গুরুেপূণ ন অিংশীোথররের প্রথতথর্থধে ক্রর। আথে জথডত সবাইরক্ 

তারের অবযা ত ক্রঠার পথরশ্রে এবিং প্রথতশ্রুথতর জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  

  

অোম্বেেবলিোর্ বিভ  াওবল িম্বলর্, "ওক্ অচনার্ন  ারবার REDI হেজজিংরয়র প্রক্ল্প চালু 

 ওয়া এক্ বড খবর ক্াল নির্ এবিং হলক্ অিাথরও সম্প্রোরয়র অথধবাসীরের জর্য। এটি এই 

আশ্বাস হেরব হে বন্দরটি জা াজগুথলরক্ তার েধয থেরয় থর্রাপরে হেরত হেরব এবিং আোরের 

আঞ্চথলক্ অি নর্ীথতরক্ ক্রেবধ নোর্ রাখরব।"  

  

অরবলি কাউবন্টর হলজিেম্বলচাম্বরর হচয়ারিোর্ বলর্ ির্ের্ িম্বলম্বের্, "আেরা েখর্ 

অিাথরও হ্ররের উপকূ্রল থবরর্াের্েূলক্ জক্রয়াক্লাপগুথলরক্ সেি নর্ ও প্রচাররর উপায় খুেঁজজ, 

তখর্ ওক্ অচনার্ন  ারবাররর হেজজিং বন্দররর েরধয 400টিরও হবথশ হর্ৌক্ার থিপ এবিং বন্দররর এবিং 

6টি লঞ্চ হলরর্র অযারক্সস প্রোরর্র জর্য গুরুেপূণ ন। হলক্ অিাথরও হরথসরলজন্স অযান্ড ইরক্ার্থেক্ 

হর্রভলপরেি ইথর্থশরয়টিভ ক্তৃনক্ গৃ ীত এই প্রক্ল্পটি ক্াল নির্ এবিং অরথলন্স ক্াউথির েরধয 

িার্ীয় োে ধরার, হর্ৌক্াচালর্া এবিং পে নির্ ক্াে নক্ররের সািরলয অবোর্ রাখার জর্য হর্ৌ-

চলাচরলর হর্ৌপরি প্ররবশাথধক্ার বজায় রাখার জর্য গভর্ নররর অঙ্গীক্াররক্ প্রেশ নর্ ক্রর।"  

  

অন্টাবরও ে ম্বরর েুপারভাইিার ফ্র্োঙ্ক হরািাম্বিা- "REDI হপ্রাগ্রাে ভথবষযরত বর্যার 

 ির্াগুথলর জর্য প্রস্তুথতরত অিাথরও হ্ররের তীরবতী হপৌরসভাগুথলরক্ স ায়তা প্রোর্ 

অবযা ত হররখরে। থবয়ার জক্ররক্র হেজজিং থর্জিত ক্ররব হে বন্দরটি েশ নর্ািী এবিং োরা 

অিাথরও শ ররক্ থর্রজর বাথড বরলর্ তারের উভরয়র জর্যই হখালা এবিং থর্রাপে িাক্রব। 

রারজযর সরঙ্গ অবযা ত অিংশীোথররের জর্য আেরা কৃ্তজ্ঞ।"  

  

আজ অবথধ, রাজয র্য়টি REDI হেজজিংরয়র প্রক্ল্প সম্পন্ন ক্রররে এবিং প্রায় 41,750  র্ গজ 

পথল অপসারণ ক্রররে, োরত থবরর্াের্েূলক্ হর্ৌক্াোত্রীরা অিাথরও হ্রে এবিং হসি লররন্স 

র্েীরত থর্রাপে প্ররবশাথধক্ার পায়। সোপ্ত হেজজিং প্রক্ল্পগুথলর েরধয ররয়রে ওরয়র্ ক্াউথির 

হপািন হব, ব্লাইন্ড হসার্াস হব এবিং ইে হব, ওসওরয়রগা ক্াউথিরত সযাজন্ড পন্ড ইর্রলি এবিং 

সযালের্ থরভার/হপািন অিাথরও, ের্ররা ক্াউথিরত আয়রর্রর্রক্াইি হব এবিং ব্র্যার্ক্ হব, 

ক্ায়ুগা ক্াউথিরত থলিল হসার্াস হব এবিং র্ায়াগ্রা ক্াউথির হগারের্ থ ল হেি পাক্ন।  

  

প্রিে এবিং থদ্বতীয় পে নারয়র োধযরে, হেজজিংরয়র উরেযাগটি 20টি  ারবাররর হর্থভরগশর্ 

চযারর্রলর প্ররয়াজর্ীয় হেজজিংরয়র হোক্ারবলা ক্ররে। প্রক্ল্প সোপ্ত  রল, 100,000  র্ গজ 

পথল হেজ ক্রা  রব বরল আশা ক্রা  রি।  

  

ভথবষযরতর আঞ্চথলক্ হেজজিং উরেযারগর সাইিগুথলর েরধয ররয়রে:  

  

• থর্য়াগারা ক্াউথি: ওলক্ি  ারবার  

• অরথলন্স ক্াউথি: জর্সর্ জক্রক্  



 

 

• ের্ররা ক্াউথি: সযাজন্ড জক্রক্, লিং পন্ড আউিরলি  

• হজিারসর্ ক্াউথি: হেির্ হফ্রঞ্চ জক্রক্ হেথরর্া, হ ন্ডারসর্ "েয ক্াি"  

• হসি লররন্স ক্াউথি: ওগরর্র্সবাগ ন "থসটি ফ্রি চযারর্ল," েথরসিাউর্ হর্থভরগশর্ চযারর্ল  

  

তৃতীয় পে নায় চলাক্ালীর্, রাজয ক্াউথিগুথলরক্ সেরয়র সারি চালু রাখরত এক্টি থবেযোর্ 

আঞ্চথলক্ হেজজিং েযারর্জরেি েযার্ আপরর্ি, সম্প্রসারণ এবিং বািবায়রর্র জর্য 

প্ররয়াজর্ীয় তিয সরবরা  ক্ররব।  
 
অিাথরও হ্রে এবিং হসি লররন্স র্েীর তীরর বর্যার প্রসাথরত ধােঁরচর প্রথতজক্রয়ায়, REDI ততথর 

ক্রা  রয়থেল োরত উপকূ্লীয় সম্প্রোরয়র থিথতিাপক্তা বৃজি পায় এবিং এই অঞ্চরল 

অি ননর্থতক্ উন্নথত েজবুত  য়। আিটি ক্াউথি, র্ায়াগ্রা এবিং অরথলন্স, ের্ররা, ওরয়র্, ক্ায়ুগা 

এবিং ওসওরগা এবিং হজিারসর্ এবিং হসি লরররন্সর প্রথতথর্থধরের সেন্বরয় গটঠত পােঁচটি REDI 

আঞ্চথলক্ পথরক্ল্পর্ার ক্থেটি িার্ীয় অগ্রাথধক্ার, ঝুেঁ থক্পূণ ন পথরক্াঠারো এবিং অর্যার্য সম্পে 

এবিং জর্থর্রাপিা থচথিত ক্রার জর্য প্রথতটিত  রয়থেল।  

  

REDI ক্থেশর্ বাথডর োথলক্রের স ায়তার জর্য 20 থেথলয়র্ র্লার, বযবসার থিথতিাপক্তা 

উন্নত ক্রার জর্য 30 থেথলয়র্ র্লার এবিং আঞ্চথলক্ হেজজিং প্ররচিার জর্য 15 থেথলয়র্ র্লার 

বরাদ্দ ক্রররে ো REDI অঞ্চরলর আিটি ক্াউথির প্ররতযক্রক্ উপকৃ্ত ক্ররব। অবথশি 235 

থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার িার্ীয় এবিং আঞ্চথলক্ প্রক্রল্পর জর্য বরাদ্দ ক্রা  রয়রে ো REDI 

থেশরর্র অগ্রগথতরত স ায়তা ক্রর এবিং তারক্ েৃিািেূলক্ ক্রর।  

  

REDI আঞ্চথলক্ হেজজিং েযার্, প্রক্রল্পর হপ্রািাইল এবিং REDI সিংবারের উপর অথতথরি 

তরিযর জর্য থেক্ ক্রুর্ এখারর্।  
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