অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে 10/4/2021

গভর্রন কোবি শ্ াচুল

গভর্রন শ্ াচুল শ্েফারসর্ কাউবিম্বে বিবেেীলো প্রকম্বের বর্র্াণ
ন কাে শুরুর
শ্ াষণা কম্বরম্বের্

শ্কপ বভর্ম্বসি টাউম্বর্র কাউবি শ্রাড 6 এর 1.1 বর্বলয়র্ র্াবকনর্ ডলার র্ূম্বলের
উন্নয়ম্বর্র ফম্বল িাবির র্াবলকম্বের ের্ে এটট িেি ার করার অবিকার িোয় িাকম্বি
এিং শ্রাডওম্বয়র কাউবি রক্ষণাম্বিক্ষণ হ্রাস পাম্বি
বর্উ ইয়কন শ্েম্বটর 300 বর্বলয়র্ র্াবকনর্ ডলার বিবেেীলো ও অিনর্বেক
ন
বিকাে
উম্বেোম্বগর অংে
গভর্রন হ োচুল আজকে স্থিস্থিশীলিো এবং অর্নর্স্থ
ন িে স্থবেোশ উক্যোগ (Resiliency and
Economic Development Initiative, REDI) েিতে
ন হজফোরসর্ েোউস্থিকে প্র্ত্ত এেটি
স্থিস্থিশীলিো প্রেকের স্থর্র্োণ
ন েোজ শুরুর হ োষণো স্থ্কলর্। হেপ স্থভর্কসি িোউকর্র হলে
অিোস্থরও উপেূকল, হেপ স্থভর্কসি গ্রোর্ ও টিকবিস পকেকির র্োঝখোকর্ অবস্থিি েোউস্থি হরোড
6 িোর্ীে বোস্থসন্দোক্র ও টিকবিস পকেি লোইি োউকজর জর্য বযব োকরর সুক োগ েকর হ্ে।
হরোডওকে ও এর হশোল্ডোর উপেূকলর ভূ স্থর্ক্ষে এবং বর্যো, বোিোস, হেউ সতষ্ট রোস্থবশ জর্ো ওেোর
সর্সযোে ভুকগ এবং এই েোরকণ স্থবকশষভোকব ্ুবল,
ন হ ক িু এটি সরোসস্থর হসইি লকরন্স
র্্ীসংলগ্ন ও হলে অিোস্থরওর পূব প্রোকে
ন
অবস্থিি। বর্যো ও ঝকের ির্োে এই রোস্তো বযব োর
এবং এই রোস্তোে োিোেোিরি বোস্থসন্দোক্র স্থর্রোপত্তো স্থবস্থিি ে, োর ফকল হজফোরসর্ েোউস্থি
এবং হেপ স্থভর্কসি িোউকর্র োইওকে স্থডপোিন কর্কির ের্ীক্র হরোডওকেটি প কবক্ষণ
ন
ও
প োেক্রকর্
ন
বন্ধ, পস্থরষ্কোর ও হর্রোর্ি েরকি ে।
হ ক িু রোস্তোর পোকশর হশোল্ডোকরর স্থেছু অংশ ্ুবলন কেকছ, বোস্থসন্দোরো এই রোস্তো স্থ্কে স্থর্রোপক্
িোক্র বোস্থেকি হপ ৌঁছো স্থর্কে স্থচস্থেি। েোউস্থি হরোড 6 এর অবর্স্থর্ি অংশ টিে েরকি REDI
েস্থর্শর্ হজফোরসর্ েোউস্থিকে 1.1 স্থর্স্থলের্ র্োস্থের্
ন ডলোর প্র্োর্ েকরকছ।
এই প্রেকে বোস্তবোস্থেি স্থিস্থিশীলিো বযবিোর র্কযয র্োেকব েোউস্থি হরোড 6 এর ক্ষস্থিগ্রস্ত অংকশর
উপেূল হর্রোর্ি, এবং হরোডওকের হশোল্ডোর হর্রোর্ি। ভোস্থর স্থরপ র্যোপ িোপকর্র র্োযযকর্
উপেূল হর্রোর্ি সম্পন্ন কব, ো বোেু, হেউ ও বরকফর োি হর্কে সুরক্ষো প্র্োর্ েরকব। সম্পূণ ন
প্রেেটি স্থর্রোপ্ির রোস্তো প্র্োর্ েরকব এবং েোউস্থি অযোন্ড িোউর্ োইওকে স্থডপোিন কর্কির
(County and Town Highway Department) বর্যো সম্পস্থেি
ন িত্ত্বোবযোর্ হ্রোস েরকব।

"হলে অিোস্থরও ও হসইি লকরন্স স্থর্ক্র পোস্থর্সংলগ্ন এলোেোর সম্প্র্োেসর্ূ সোম্প্রস্থিে
বছরগুস্থলকি েটির্ পরীক্ষোর সম্মুখীর্ কেকছ, স্থেন্তু স্থর্উ ইেেন হেি জলবোেু পস্থরবিনকর্র
প্রভোকবর স্থবরুকে লেোইকে িোক্র সো ো য েরকি পর্ প্র্শর্ন েরকছ," গভর্রন শ্ াচুল
িম্বলর্। "হজফোরসর্ েোউস্থির েোউস্থি হরোড 6 প্রেেটি বর্যো ও আব োওেো ির্োে ক্ষস্থির
সর্োযোর্ েরকব এবং আকরো বুদ্ধের্োর্ ও শদ্ধিশোলী স্থ কসকব পুর্গিকর্
ন
সো ো য েরকব। আর্োক্র
বযবসোসর্ূ এবং বোস্থসন্দোরো স্থর্রোপ্ আকছ এবং ভস্থবষযকি অর্র্ীস্থ
ন িকে শদ্ধিশোলী েরো অবযো ি
রোখকছ এটি স্থর্দ্ধিি েরকি উন্নি অবেোিোকর্ো অস্থি জরুস্থর।"
শ্েট বডপাটন ম্বর্ি অফ ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্ (State Department of Transportation, DOT)
কবর্ের্ার র্াবর শ্টম্বরস ডবর্র্গুম্বয়ে িম্বলর্,"হজফোরসর্ েোউস্থির বোস্থসন্দোরো বর্যোর র্কিো
স্থবরূপ আব োওেো, হেউ ও ভূ স্থর্ক্ষকের ক্ষস্থিের প্রভোব দ্বোরো সরোসস্থর ক্ষেক্ষস্থির সম্মুখীর্ কেকছ
-এর সবই রোস্তো ও অবেোিোকর্োর ক্ষস্থি েকরকছ। "REDI েস্থর্শর্ এবং আর্োক্র হেি ও িোর্ীে
অংশী্োরক্র র্োযযকর্, DOT হসি লকরন্স স্থ্ ও হলে অিোস্থরও সংলগ্ন উপেূলীে
সম্প্র্োেসর্ূক র জর্য আকরো স্থিস্থিশীল পস্থরব র্ হর্িওেোেন পুর্স্থর্র্ন োণ
ন েকর োকে - এর্র্
হর্িওেোেন ো জলবোেু পস্থরবিনকর্র প্রভোব আকরো ভোকলোভোকব স য েরকি পোরকব এবং বোস্থসন্দো ও
জরুস্থর হসবো্োর্েোরীক্র স্থর্রোপক্ বোযো ীর্ভোকব োিোেোি েরকি স্থ্কব।"
বর্উ ইয়কন পাওয়ার অম্বিাবরটটর (New York Power Authority, NYPA) প্রিার্ বর্িান ী
কর্কেন
ন
া জেল বস. বকবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "পোস্থর্র সীর্ো ও বর্যো বতদ্ধের ফকল জলবোেু পস্থরবিনকর্র
প্রভোকবর স্থ্ে স্থ্কে র্র্ েোউস্থ
ন
ি সম্মুখ েোিোকর রকেকছ। NYPA হি আর্রো REDI ও হেপ
স্থভর্কসকির এই প্রেকের র্কিো অবেোিোকর্ো প্রেকে স্থবস্থর্কেোকগর র্োযযকর্ িোর্ীে সম্প্র্োেকে
পুর্রুেোর ও আকরো শদ্ধিশোলী পুর্স্থর্র্ন োকণ
ন সো ো য েরকি িোক্র প্রকচষ্টোকে সর্র্র্ন েরকি হপকর
আর্দ্ধন্দি।"
শ্েট বসম্বর্টর পোটট বরবচ িম্বলর্, "আর্োর সেোকর্রো খর্ হছোি স্থছল, আর্োক্র স্থপ্রে
গ্রীষ্মেোলীর্ েোকজর র্কযয এেটি স্থছল হেপ স্থভর্কসকি র্োেো এবং সোইকেকল চোস্থলকে টিকবিস
পকেি লোইি োউকজ োওেো, গেবযটি ইস্থি োস ও সুন্দর ্তকশয পস্থরপূণ িোই
ন
প্রস্থি বছর অকর্কে
হসখোকর্ হবেোকি োে। েোউস্থি হরোড 6 এবং টিকবিস পকেকির এই জরুস্থর উন্নেকর্ ুগোেেোরী
েোজ হ্কখ আস্থর্ আর্দ্ধন্দি। এেবোর হশষ কে হগকল, হরোডওকেটি হবকে োওেো পোস্থর্ হর্কে
হবস্থশ সুরস্থক্ষি র্োেকব এবং পোশোপোস্থশ লোইি োউজ ও অর্যোর্য গেকবয োওেোর সর্ে প িে,
ন
বোস্থসন্দো ও জরুস্থর হসবো্োর্েোরীরো আকরো স্থবশ্বস্ত, স্থর্রোপ্ এেটি োত্রোপর্ লোভ েরকব।"
অোম্বসেবলম্বর্োর র্াকন ওয়ালজেক িম্বলর্, "2017 সোল হর্কে, আর্রো হ্কখস্থছ স্থেভোকব বর্যো
এই অঞ্চকলর অবেোিোকর্োকে পঙ্গু েকর স্থ্কে এবং িোই আর্রো পোস্থর্ হবকে োওেোর সংেির্ে
ির্ো সোর্লোকি সক্ষর্ েকর হরোডওকেগুস্থলকে প্রস্তুি েরো স্থর্দ্ধিি েরস্থছ। "টিকবিস পকেি
REDI প্রেেটি ভস্থবষযৎ হ কেোকর্ো বর্যোর স্থবরুকে লেোই েরোর জর্য আকরো সুরস্থক্ষি রোখকি
উপেূলকে র্জবুি েরকব। হেপ স্থভর্কসকির বোস্থসন্দোরো োরো প্রস্থিস্থ্র্ এই রোস্তোে োিোেোি
েকরর্ িোরো হেি ি স্থবকলর এই স্থবচক্ষণ স্থবস্থর্কেোকগর সুস্থবযো হভোগ েরকব।"

শ্েফারসর্ কাউবির শ্চয়ারপাসর্ন স্কট গোবর িম্বলর্, "টিকবিস পকেি স্থ কসকব পস্থরস্থচি
েোউস্থি হরোড 6 এর পুর্স্থর্র্ন োণ
ন
ল পোস্থর্ হবকে োওেোর ির্োে ও রোস্তোর হশোল্ডোর ও উপেূকলর
ভূ স্থর্ক্ষকের সর্ে আর্োক্র রোস্তোকে সুরক্ষো প্র্োকর্র জর্য হসইি লকরন্স র্্ী ও হলে
অিোস্থরওর উপেূকল আর্োক্র স্থিস্থিশীলিো পুর্গিকর্র
ন
যোরোবোস্থ েিো। আসন্ন সর্কের জর্য
আর্োক্র পোস্থর্সংলগ্ন সম্প্র্োেসর্ূ কে উন্নি েরো অবযো ি রোখকি REDI প্রেেগুস্থল স্থর্উ
ইেেন হেি, হজফোরসর্ েোউস্থি এবং িোর্ীে িোউর্গুস্থলর সর্কবি প্রকচষ্টো।"
শ্কপ বভর্ম্বসি টাউম্বর্র সুপাবরম্বিম্বেি বিল পে িম্বলর্, "টিকবিস পকেি REDI প্রেেটি
হশষ েরকি স োেে হসবো স্থ্কে হজফোরসর্ েোউস্থিকে সর্র্র্ন েরোর জর্য েোজ েরকি হপকর
হেপ স্থভর্কসি িোউর্ গস্থবি।
ন এেবোর হশষ কে হগকল এটি সম্প্র্োেকে র্োর্স্থসে শোস্থে প্র্োর্
েরকব হ িোরো বর্যো ও ঝকের সর্েও িোক্র বোস্থেকি োিোেোি েরকি পোরকব। িোউর্, েোউস্থি
ও হেি সরেোকরর ইস্থিবোচে অংশী্োস্থরকের এটি এেটি ্োরুণ উ্ো রণ।"
শ্কপ বভর্ম্বসি গ্রাম্বর্র শ্র্য়র শ্েবর শ্গাম্বের্ িম্বলর্, "হেপ স্থভর্কসি গ্রোর্ অিযে
ভোগযবোর্ হ এটি স্থর্উ ইেেন হেি (New York State, NYS) REDI প্রেকের র্োযযকর্ ি স্থবল লোভ
েকরকছ ো আর্োক্র পোস্থর্সংলগ্ন এলোেোে অস্থি প্রকেোজর্ীে হর্রোর্ি েোজ হশষ েরকব।
প্রেেগুস্থলকে অগ্রসর কে সম্পূণ ন ওেোর স্থ্কে এস্থগকে হ কি হ্খো খুবই আর্কন্দর। হেপ
স্থভর্কসি িোউকর্ প্রেেগুস্থলকে অগ্রসর কি হ্কখ গ্রোকর্র হবোডন এবং আস্থর্ খুবই আর্দ্ধন্দি।
েোউস্থি হরোড 6 এর েোকজর পস্থরেের্ো অিযে জরুস্থর েোরণ এই রোস্তোে শুযু আর্োক্র
সম্প্র্োে োিোেোি েকর র্ো বরং প্রস্থি বছর আর্োক্র সম্মোর্ জোর্োকি আসো োজোর োজোর
প িেও
ন
এটি বযব োর েকর। বহু সংখযে প্রেকে গ্রোর্ ও িোউর্ এেসোকর্ েোজ েকর এবং আকরো
এেটিকে সম্মুকখ অগ্রসর কি হ্কখ আর্োর খুব ভোকলো লোগকছ। আজকে হশষ ওেো েোজ
আর্োক্র র্ূলযবোর্ পোস্থর্সংলগ্ন এলোেোকে সুরস্থক্ষি রোখকব োকি ভস্থবষযকি অকর্েস্থ্র্ প ে
ন
সবোই এটি উপকভোগ েরকি পোকর। এই প্রদ্ধক্রেোর র্োযযকর্ আর্োক্র সম্প্র্োেসর্ূ কে সো ো য
েরকি জস্থেি সবোইকে আস্থর্ যর্যবো্ জোর্োকি চোই।"
হলে অিোস্থরও ও হসইি লকরন্স র্্ীর উপেূকল ্ী স্থ্
ন র্ োবৎ বোরবোর বর্যো ওেোর প্রিু যত্তকর,
স্থর্উ ইেেন হেি উপেূকলর সম্প্র্োকের স্থিস্থিশীলিো বতদ্ধে েরকি এবং এই অঞ্চকল অর্নর্স্থ
ন িে
স্থবেোশ র্জবুি েরকি REDI গির্ েকরকছ। িোর্ীে অগ্রোস্থযেোর, ঝুুঁ স্থেপূণ অবেোিোকর্ো
ন
ও
অর্যোর্য সম্প্ এবং জর্স্থর্রোপত্তো স্থচেো স্থচস্থিি েরোর জর্য আিটি েোউস্থির (র্োেোগ্রো ও
অস্থলন্স,
ন র্র্করো, ওকেইর্, েযোইেুগো ও ওসওকেকগো, এবং হজফোরসর্ ও হসইি লকরন্স) প্রস্থিস্থর্স্থয
স্থর্কে পোুঁচটি REDI আঞ্চস্থলে পস্থরেের্ো েস্থর্টি গির্ েরো কেস্থছল।
REDI েস্থর্শর্ বোস্থের র্োস্থলেক্র স োেিোর জর্য 20 স্থর্স্থলের্ ডলোর, বযবসোর স্থিস্থিিোপেিো
উন্নি েরোর জর্য 30 স্থর্স্থলের্ ডলোর এবং আঞ্চস্থলে হেদ্ধজং প্রকচষ্টোর জর্য 15 স্থর্স্থলের্ ডলোর
বরোদ্দ েকরকছ ো REDI অঞ্চকলর আিটি েোউস্থির প্রস্থিটিকে উপেতি েরকব। অবস্থশষ্ট 235
স্থর্স্থলের্ র্োস্থের্
ন ডলোর, িোর্ীে ও আঞ্চস্থলে প্রেেগুস্থলর জর্য বরোদ্দ েরো কেকছ ো REDI
স্থর্শকর্র ্তষ্টোে িোপর্ েকর এবং এটিকে অগ্রসর েকর।

2019 সোকলর বসকে হেকির REDI প্রেে সতটষ্টর পর হর্কে, 134টি REDI অর্োস্থন েি িোর্ীে ও
আঞ্চস্থলে প্রেকের েোজ চলকছ, োর র্কযয 87টি র্েশো প োকে,
ন
21টি স্থর্র্োণ
ন প োকে,
ন
এবং 26টি
প্রেে হশষ কেকছ।
আকরো ির্য, প্রেে হপ্রোফোইল এবং REDI সংবোক্র জর্য এখোকর্ স্থিে েরুর্।
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