
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/10/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল স্োম্বকট  ারিার বভম্বলম্বে 3.2 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ির্ো সু্রক্ষা প্রকম্বের 

বর্ি নাণ কাে শুরু করার হ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  

িাম্বকনট স্কয়ার পাকন এিং  ারিার ফ্রম্বের উন্নয়র্স্িূ   ম্বলা হেম্বটর বিবিিাপকিা এিং 

অি ননর্বিক উন্নয়র্ উম্বিোম্বগর অংে  

  

উন্নয়স্িূ  ডাউর্টাউম্বর্ অোম্বেস্ বর্শ্চিি কম্বর এিং বর্রাপত্তা িাড়ায়  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থিথিিাপক্িা এবং অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ উদ্যাগ (Resiliency and 

Economic Development Initiative, REDI)-এর মাধ্যদম হজফারসর্ ক্াউথির সযাদক্ট  ারবার 

থভদলজদক্ হ্ওয়া 3.2 থমথলয়র্ ডলাদরর প্রক্দের থর্ম নাণ ক্াজ শুরুর হ াষণা থ্দয়দের্। 

প্রক্দের মদধ্য রদয়দে জলবায়ু থিথিশীলিা আপদেড এবং মাদক্নট স্কয়ার পাদক্ন োদমর 

ওয়াটারফ্রি থের্দেস এবং থভদলদজর মদধ্য অর্যার্য পাবথলক্ ওয়াটারফ্রি সাইটগুথলর 

উন্নয়র্। বাথসন্দা এবং ্শ নর্ািীরা থবদর্া্দর্র জর্য এবং ডাউর্টাউর্ এলাক্ায় প্রদবদশর জর্য 

মাদক্নট স্কয়ার পাক্ন বযব ার ক্দর, যার মদধ্য রদয়দে থবদর্া্র্মূলক্ হবাটার এবং অযাংলারদ্র 

দ্বারা বযবহৃি এক্টট পাবথলক্ ডক্।  

  

"REDI হপ্রাোদমর মাধ্যদম আমরা িার্ীয় থমউথর্থসপযাল এবং  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নবাসী স  

চারটট বর্যা্ুগ নি এলাক্ার ক্থমউথর্টটদক্ স ায়িা ক্দরথে যারা হলক্ অিাথরও এবং হসি লদরন্স 

র্্ীর উপকূ্লদক্ বাথি বদল িাদক্, "গভর্ নর হ াকল িম্বলর্৷ "থর্উ ইয়ক্ন হেট জলবায়ু-

পথরবিনর্ক্ারী ্ষূণ হ্রাস ক্দর এবং ভথবষযদি চরম আব াওয়ার  টর্াগুথলর জর্য হলক্ 

অিাথরওর উপকূ্লীয় ক্থমউথর্টটগুথলদক্ রক্ষা ও প্রস্তুি ক্রার জর্য থবথর্দয়াদগর মাধ্যদম 

জলবায় ুপথরবিনর্ হমাক্াদবলায় প্রথিশ্রুথিবদ্ধ।"  

  

মাদক্নট স্কয়ার পাক্ন 2017 ও 2019 সাদল হলক্ অিাথরওর উপকূ্দল ঐথি াথসক্ বর্যার সম্মুখীর্ 

 দয়থেল। বাল্কদ ড এবং পাদক্নর ফুটপাি থর্মজ্জিি  দয়থেল এবং থভদলদজর পাবথলক্ ডক্টট 

বযব াদরর অদযাগয  দয় পদিথেল। বর্যার ক্ারদর্ ্শ নর্ািী এবং বাথসন্দারা পাদক্ন প্রদবদশ বাধ্ােি 

 য় এবং থভদলদজর হক্ন্দ্রিদল প্রদবদশ বাধ্ােি  য়। থভদলদজর থের্দেস ক্ষথিেি  দয় 

পদিথেল এবং ভথবষযদি জদলাচ্ছাদসর  টর্ার সময় আদরা বর্যার ঝুুঁ থক্দি পদিথেল।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58adc13d5d6e4f528a4608dac33a8a90%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036953454328808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyXeFi1Cm1yIzOYe%2Fz20C93OZ7Av1lbalIoUGyRbYIc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58adc13d5d6e4f528a4608dac33a8a90%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036953454328808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyXeFi1Cm1yIzOYe%2Fz20C93OZ7Av1lbalIoUGyRbYIc%3D&reserved=0


 

 

এক্বার সম্পন্ন  দল, এই বর্যা প্রথিদরাধ্ী প্রক্েটট জদলাচ্ছাদসর সময় পাবথলক্ থের্দেস, 

পাবথলক্ হবাট ডক্ এবং ডাউর্টাউদর্ থর্রাপ্, অবযা ি অযাদেদসর বযবিা ক্রদব। এোিাও, 

এই প্রক্দের অংশ থ সাদব, থভদলজটট থভদলদজর ডাউর্টাউর্ থডথিদের মদধ্য ্ুইটট িাদর্ 

ওয়াটারফ্রদি জর্সাধ্ারদণর অযাদেস বািাদর্া, থভদলদজর মাদক্নট স্কয়ার পাক্ন পাম্প হেশর্ 

এবং অিাথরও থিট ওদয়ে ওয়াটার টিটদমি প্ল্যাদির আউটফদলর পাশাপাথশ থিথিিাপক্িা 

বথধ্ নিক্রণ এবং থপক্াথরং থমউজজয়াদম থর্ষ্কাশদর্র উন্নথি ক্রার পথরক্ের্া ক্দরদে।  

  

এই প্রক্দে প্রস্তাথবি প্রশমর্ বযবিাগুদলাদি িাক্দব:  

• মাদক্নট স্কয়ার পাদক্নর শীট পাইল প্রাচীর, বাল্কদ ড এবং ওয়াটারফ্রি বিনমার্ 

উচ্চিার হিদক্ প্রায় ্ুই ফুট উুঁচু ক্রা।  

• মাদক্নট স্কয়ার পাদক্ন আদমথরক্ার্স উইি থডজঅযাথবথলটটস অযাে সম্মি ফুটপাি 

স  এক্টট অল-অযাদেস ওয়াটারফ্রি প্ল্াজা িাপর্ ক্রা।  

• 14টট হবাদটর ধ্ারণক্ষমিার ভাসমার্ ডক্ এবং পাওয়ার/ওয়াটার পযাদডোল এবং 

এক্টট সুযয়াদরজ পাম্প আউট হেশর্ িাপর্ ক্রা।  

•  যান্ড হবাট লঞ্চ বা থফথশং থপয়ার স  থির্টট র্িুর্ ওয়াটারফ্রি থের্দেস থর্ম নাণ 

ক্রা।  

• পাবথলক্ পাথক্নং এলাক্া সম্প্রসারণ ক্রা।  

• অিাথরও থিট ওদয়ে ওয়াটার টিটদমি প্ল্যাি আউটফল এ উপকূ্লীয় সীমার্ার 

থিথিশীলিা।  

• থপক্াথরং থমউজজয়াদম প্রদবশপদির থিথিিাপক্িা এবং অবক্াঠাদমা উন্নি ক্রদি 

হপভার, ক্াদঠর িক্তার  াটার রাস্তা, পািদরর হ্য়াল, পািদরর স্তম্ভ এবং র্িুর্ 

সাইট প্ল্াথিং িাপর্ ক্রা।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হস্ম্বেটাবর রিাটন হে রবিম্বগে িম্বলর্,"থর্উ ইয়ক্ন হেট আমাদ্র 

উপকূ্লীয় ক্থমউথর্টটর ্ী নদময়া্ী স্বািয, থর্রাপত্তা এবং অি ননর্থিক্ িাথয়দের জর্য থিথিিাপক্ 

ক্থমউথর্টট অবক্াঠাদমাদি গুরুেপূণ ন থবথর্দয়াগ ক্দর চদলদে। 3.2 থমথলয়র্ ডলাদরর মাদক্নট 

স্কয়ার পাক্ন প্রক্দে জলবায় ুথিথিিাপক্ আপদেড এবং থভদলদজর ওয়াটারফ্রি থের্দেদস 

উন্নয়র্ অন্তভুনক্ত িাক্দব যাদি অবক্াঠাদমা আদরা শজক্তশালী এবং ভথবষযদির সম্ভাবয উচ্চ-

পাথর্র  টর্াগুথল প্রথিদরাধ্ ক্রার জর্য প্রস্তুি  দি পাদর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট পবরম্বিে স্ংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental 

Conservation, DEC) কবিের্ার এিং হরশ্চেবলম্বয়শ্চি অোন্ড ইম্বকার্বিক হডম্বভলপম্বিে 

ইবর্বেম্বয়টটম্বভর স্ -প্রধার্ হিবস্ল হস্ম্বগাস্ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্দলর স ায়িায়, থর্উ 

ইয়দক্নর REDI হপ্রাোম হজফারসর্ ক্াউথিদি এবং হলক্ অিাথরও এবং হসি লদরন্স র্্ীর 

উপকূ্দল, অথিথরক্ত পাথর্ এবং চরম আব াওয়ার  টর্া হিদক্ ঐথি াথসক্ভাদব বর্যার ঝুুঁ থক্দি 

িাক্া উপকূ্লীয় ক্থমউথর্টটগুথলদক্ রক্ষা ক্রার জর্য প্রক্েগুথলদক্ এথগদয় থর্দয় চদলদে৷ 

মাদক্নট স্কয়ার পাদক্নর জলবায়ু থিথিিাপক্ আপদেডগুথল ক্থমউথর্টট-সমথি নি এবং হক্ৌশলগি 

REDI প্রক্েগুথলর এক্টট ্ু ন্ান্ত উ্া রণ যা আগামী ক্দয়ক্ বের ধ্দর সযাদক্ট  ারবাদর 

গুরুেপূণ ন অবক্াঠাদমা রক্ষা ক্রদব।"  

  



 

 

বর্উ ইয়কন বিিেুৎ কিত নপম্বক্ষর (New York Power Authority, NYPA) অন্তি নিীকালীর্ 

হপ্রবস্ম্বডে ও প্রধার্ বর্ি না ী কি নকিনা োবের্ ই. শ্চিস্কল িম্বলর্, "সযাদক্দটর  ারবাদর 

মাদক্নট স্কয়ার পাক্ন এবং ওয়াটারফ্রি সুরক্ষা এবং উন্নি ক্রা র্ি ন ক্াথিদি গুরুেপূণ ন ক্থমউথর্টট 

অবক্াঠাদমা পুর্থর্ নম নাদণর জর্য REDI ক্থমশদর্র ক্াদজর আদরক্টট ্ু ন্ান্ত উ্া রণ, হযখাদর্ 

পয নটর্ এবং অি ননর্থিক্ উন্নয়র্দক্ হজার্ার ক্রা  দয়দে।"  

  

হেট বস্ম্বর্টর পোটট বরবি িম্বলর্, "যখর্ অগাোস সযাদক্ট 200 বেদররও হবথশ আদগ 

সযাদক্ট  ারবার প্রথিষ্ঠা ক্দরথেদলর্, িখর্ থিথর্ মাদক্নট স্কয়ার পাক্নটটদক্ থভদলদজর প্রাণদক্ন্দ্র 

থ সাদব থডজাইর্ ক্দরথেদলর্। ওয়াটারফ্রি প্ল্াজার এই পুর্রুদ্ধাদর আথম উচ্ছথসি ক্ারর্ এটা 

থর্জিি ক্রদি সা াযয ক্রদব হয, ক্থমউথর্টটটট আগামী 200 বের ধ্দর ্শ নক্দ্র স্বাগি জার্াদি 

পাদর।"  

  

অোম্বস্েবল স্িস্ে িাকন ওয়ালশ্চেক িম্বলর্, "মাদক্নট স্কয়ার পাক্ন REDI প্রক্েটট সযাদক্ট 

 ারবাদর 3.2 থমথলয়র্ ডলাদরর থবথর্দয়াগ, মজবুি থর্ম নার্ এবং অি ননর্থিক্ প্রথিশ্রুথি থর্দয় 

আসদে৷ এই প্রক্েটট হক্বল ভথবষযদির বর্যার থবরুদদ্ধ উপকূ্লদরখাদক্ শজক্তশালী ক্রদব র্া বরং 

র্িুর্ সুদযাগ-সুথবধ্াও থর্দয় আসদব, হযমর্ ভাসমার্ ডক্ এবং হবাট লঞ্চ যা আদমথরক্ার্দ্র 

প্রথিবন্ধী আইদর্র সাদি সমূ্পণ ন সম্মথি হ্য় এবং থর্জিি ক্দর হয প্রদিযদক্ই  ারবাদরর হসৌন্দয ন 

অযাদেস ক্রদি এবং উপদভাগ ক্রদি সক্ষম  দব। আমরা এই গুরুেপূণ ন ি থবলগুথল সরবরা  

ক্রার জর্য REDI ক্থমশদর্ হয ক্াজটট ক্দরথে িার জর্য আথম গথব নি যা আগামী প্রজদের জর্য 

আমাদ্র ওয়াটারফ্রিদক্ উন্নি ক্রদব।"  

  

স্োম্বকটস্  াি নার বভম্বলম্বের হিয়র অোম্বলে িবগ নয়া িম্বলর্,"থভদলজ ক্ম নচারী এবং 

টঠক্া্ারদ্র বেদরর পর বের ক্দঠার পথরশ্রদমর পর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেদটর অদর্ক্ সংিার 

সা াদযযর পর, আমরা অবদশদষ োউন্ড হভদে এবং মাদক্নট স্কয়ার REDI প্রক্দের থর্ম নাণ পব ন 

শুরু ক্রদি হপদর গথব নি!"  

  

অিাথরও হলক্ এবং হসি লদরন্স র্্ীর িীদর বর্যা  ওয়ার প্রসাথরি ধ্রদণর প্রথিজিয়া থ দসদব 

থর্উ ইয়ক্ন হেট REDI প্রথিষ্ঠা ক্দর উপকূ্লীয় ক্থমউথর্টটগুথলর থিথিশীলিা বৃজদ্ধ ক্রদি এবং 

অঞ্চদলর অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ হজার্ার ক্রার জর্য। পাুঁচটট REDI আঞ্চথলক্ পথরক্ের্া ক্থমটট 

যা আটটট ক্াউথির অংশে দণ গটঠি (র্ায়াো এবং অরথলন্স, মর্দরা, ওদয়ইর্, ক্ায়ুগা এবং 

ওসওদয়দগা এবং হজফারসর্ এবং হসি লদরন্স), িার্ীয় অোথধ্ক্ার, ঝুুঁ থক্পূণ ন পথরক্াঠাদমা এবং 

অর্যার্য সম্প্ এবং জর্থর্রাপত্তা সংিান্ত উদদ্বগ থচথিি ক্রার জর্য প্রথিটষ্ঠি  দয়থেল। REDI-

র মাধ্যদম হলক্ অিাথরও এবং হসি লদরন্স র্্ী সংলগ্ন বর্যাপ্রবণ অঞ্চদলর সম্প্র্াদয়র সুথবধ্ার 

জর্য ও এলাক্াসমূদ র থিথিিাপক্িা উন্নি ক্রদি হেট 300 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পয নন্ত 

প্র্ার্ ক্রদি প্রথিশ্রুথিবদ্ধ  দয়দে।  

  

2019 সাদলর বসদন্ত হেদটর REDI হপ্রাোম তিথরর পর হিদক্, 134টট REDI অি নাথয়ি িার্ীয় এবং 

আঞ্চথলক্ প্রক্ে চলদে, যার মদধ্য 50টট প্রক্ে র্ক্শা পয নাদয় রদয়দে, 39টট প্রক্ে  

থর্ম নাণাধ্ীর্ পয নাদয় রদয়দে এবং 45টট প্রক্ে সম্পন্ন  দয়দে।  

  



 

 

আদরা িদিয, প্রদজে হপ্রাফাইল এবং REDI সংবাদ্র জর্য এখাদর্ থিক্ ক্রুর্।  
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