
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, ঘলক অন্টাবরও এিং ঘেন্ট লম্বরন্স বরভার এর োম্বে ঘরবেবলম্বেবন্স 
বর্মনাম্বণর জর্ে ঘেম্বের 300 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার প্রম্বেষ্টার অংে বিম্বেম্বি 20টি ঘেবজং োইে 

বর্িনাবেত করা িম্বেম্বে  
  

20 ঘলক অন্টাবরও এিং ঘেন্ট লম্বরন্স িািনেন ঘেবজং োইে বিম্বেম্বি বর্িনাবেত িে, এখাম্বর্ মার্বেত্র 
ঘেখুর্  
  

ঘোরলাইর্ েম্প্রোম্বের ঘরবেবলম্বেন্স িাড়াম্বর্ার জর্ে 300 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার িরাে করা 
িম্বেম্বে  
  

ঘ ােন  ঘি-ঘত প্রেম েফা ঘেবজং, ওম্বেইর্ কাউবন্ট এখর্ েম্পন্ন  
  

2020-এর এবপ্রল মাম্বে ওম্বেইর্ কাউবন্ট ব্লাইন্ড ঘোডে ঘি-ঘত ঘেবজং শুরু করম্বত  
  
প্রেম ঘোরলাইর্ োবিলাইম্বজের্ প্রম্বজক্ট ওেুইম্বগা কাউবন্টর ঘমবিম্বকা  ম্বেন্ট ঘেে  াম্বকন  েম্পন্ন  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প ার্ন  পে-পে প্রথম  মেনর পেজজিং পেষ করার কথা প াষণা 
কমরমের্, অ্ন্টাজরও পেমকর দজিণ উ কূমে এেিং পেন্ট েমরন্স র্দীর েীমর েন্দর র্যাজভমগের্ 
চ্যামর্েগুজেমে প্রকল্পগুজের েযাকেগটি জর্মদন মের জর্য অ্ঞ্চেজমুে জর্েনাজচ্ে 20টি পেজজিং োইর্গুজের 
মমযয প্রথমটি। 15 জমজেয়র্ মাজকন র্ ডোর আঞ্চজেক পেজজিং উমদযাগটি উচ্চ জমের স্তর এেিং ের্যার 
কারমণ িজেগ্রস্থ জর্মগাষ্ঠীগুজেমে  রু্রুদ্ধার এেিং েজি তেজরর জর্য পেমর্র 300 জমজেয়র্ মাজকন র্ 
ডোমরর প্রমচ্ষ্টার অ্িংে, 2020 োমের এজপ্রমে ওময়ইর্ কাউজন্টর ব্লাইন্ড পোডাে পে-পে পেজজিংময়র 
 রেেী রাউন্ড শুরু হমে।  
  
েযাজন্ড  ন্ড এ থামার েময় গভর্নর এই প াষণা পদর্, পেখামর্ র্থন েযাজন্ড  মন্ডর জরজেমেজন্স প্রকমল্পর 
জর্য 600,000 মাজকন র্ ডোর REDI  ুরস্কারটি েযাজন্ড জিক েহরমক েযাজন্ড  ন্ড এেিং পেক 
অ্ন্টাজরওমক জেভাজর্কারী েযাজরয়ার োরটিমক েজিোেী করমে েহায়ো করমে। েম্পজি এেিং 
অ্েকাঠামমা েুরজিে এেিং জমের েম্মখুভামগ প্রজেজিয়ােীে অ্যামেে জর্জিে করার েময় পেজজিংময়র 
একাজযক  েনায় উমেখমোগয  ুর্েনযেহার এেিং েহায়ো করার জর্য একটি উমেখমোগয  জরমাণ  জে 
েরেরাহ করমে এেিং প্রাকৃজেক উ কূেীয় প্রজিয়াগুজের ভারোময েজায় রাখমে োহােয কমর।  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lake_Ontario_REDI_Events_Planning_Oswego_Co_Map.pdf


  
"পেক অ্ন্টাজরও এেিং পেন্ট েমরন্স র্দীর পোরোইর্-এর োমথ জর্উ ইয়মকন র অ্জযোেীমদর েেোে 
এেিং কাজ করা গে েেমরর পরকডন  ের্যায় োমদর েম্প্রদায়মক জে েনস্ত কমর পেেমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই েম্প্রদায়গুমোমক আমরা আমগর পচ্ময় েজিোেী কমর গমে েুেমে োহােয 
করমে আমরা ো করমে  াজর োর েেকটিই করজে। আমরা প্রথম দোয় 20টি পেজজিং প্রকমল্পর 
কাজ পেষ কমরজে, আমামদর 300 জমজেয়র্ মাজকন র্ ডোমরর উমদযামগর অ্িংে জহমেমে এই অ্ঞ্চমের 
েজিজহে অ্ঞ্চমে প্রাকৃজেক ঝমের প্রজেেন্ধকো েৃজষ্ট কমর পরজেজেময়জন্স পমরামে ও  ুর্জর্নমনাণ করমে 
প ার্ন  পে জদময় শুরু কমরজে, ো হ্রমদর যামর োজেন্দামদর একটি উিেের ও েজিোেী ভজেষযে 
জর্জিে করমে।"  
  
প্রথম REDI প্রকল্পটি পেষ হয় ওেুইমগা কাউজন্টর পমজেমকা  ময়ন্ট পের্  ামকন  পেখামর্ 2017 োমে 
পেক অ্ন্টাজরও-পে উচ্চ জমের মাত্রার পরকডন  এেিং আোর 2019 োমে উ কূমে ভয়ােহ িয়িজে 
হয়। মাত্র চ্ার েপ্তামহর মমযয 3,200 র্র্  াথর স্থা মর্র েমে উ কূমে 435 জেজর্য়ার জের্ 
জস্থজেেীে হময়জেে। গে 6 পেব্রুয়াজর জর্যনাজরে েমময়র আমগ পেষ হওয়া প্রকল্পটি পমজেমকা  ময়ন্ট 
 ামকন  পেক অ্ন্টাজরও-পে জর্োযারমণর প্রমেোজযকার েিংরিণ করমে এেিং দেনর্াথীমদর অ্েযাহে 
আকষনমণর মযয জদময় স্থার্ীয় অ্থনর্ীজেমক েুরজিে রাখমে।  
  
2019 োমের র্মভম্বর মামে আেোজর্মে একটি পরজেজেময়জন্স এেিং অ্থননর্জেক উিয়র্ উমদযাগ 
(Resiliency and Economic Development Initiative, REDI) েমম্মেমর্ গভর্নর 15 জমজেয়র্ 
মাজকন র্ ডোমরর জর্মগাজষ্ঠর প্রজেজর্জযমদর কামে REDI গ্রান্ট  াওয়ার জর্য আঞ্চজেক পেজজিং প্রকমল্পর 
প্রেেন র্ কমরর্, োমদরমক জার্ার্ পে  মরর মামে জেল্ড দে পেজজিং এেিং োস্তোয়মর্র জর্য একটি 
র্াইমোইর্ তেজর করমে এোকা জচ্জিে করমে। প্রায় 20টি েম্ভােয েন্দর অ্েস্থামর্র জর্য ডুমো 
জজর   জরকল্পর্া করা হময়জেে এেিং জডমেম্বমরর প্রথম জদমক ওময়ইর্ কাউজন্টর প ার্ন  পে-পে পেষ 
হয়।  
  
অ্থনায়র্ গভর্নর কুওমমার REDI তেজর করার েমূ্পরক, োর মমযয রময়মে একটি মাজি-এমজজন্স 
কজমের্ ো পেক অ্ন্টাজরওর জে েজিজহে এোকার  জরকাঠামমা েজিোেী করার উ ায় জর্ময় 
গমেষণা করমে এেিং োর োমথ স্থার্ীয় অ্থনর্ীজেমক অ্গ্রের করমে এোকায় অ্েকাঠামমা। REDI-এর 
মাযযমম তেকে  ুর্জর্নমনার্ এেিং োর োমথ পেক অ্ন্টাজরও এর ের্যা প্রেণ অ্ঞ্চমের পরজেজেময়জন্স 
উিে করমে 133 প্রমজমের জর্য পের্ 300 জমজেয়র্ মাজকন র্ ডোর  েনন্ত প্রদার্ করমে 
প্রজেশ্রুজেেদ্ধ হময়মে।  
  
বড ােন ম্বমন্ট অি এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, ঘিবেল ঘেম্বগাে িম্বলর্, "এই 
20টি আঞ্চজেক পেজজিং প্রকল্প পেক অ্ন্টাজরও এেিং পেন্ট েমরন্স র্দীমক উঁচু্  াজর্ পথমক রিা করমে 
গভর্নর কুওমমার েযা ক  জরকল্পর্ার একটি গুরুত্ব ণূন  দমি । গভর্নমরর REDI জেমেষজ্ঞরা 
পকৌেেগে ও প্রকৃজেজভজিক ের্যা প্রেমর্ প্রকল্প জচ্জিে করমে এেিং অ্েযাযুজর্ক প্রেুজিমক কামজ 
োজগময় পে েন্দর পর্জভমগের্ চ্যামর্ে রিা কমর এেিং অ্থননর্জেক কমনকাণ্ড োমদর েমথনর্ কমর 
ভজেষযৎ প্রজমের জর্য আমামদর  জরমেে ও েম্প্রদাময়র েুরিার জেষময় অ্গ্রের হমে।"  



  
োধারণ  বরম্বষিা কার্নালম্বের কবমের্ার ঘরাঅোর্ ঘডেটিম্বো িম্বলর্, "ের্যার ঝঁুজকমে থাকা 
েম্পদ এেিং পেই ঝঁুজকগুজে হ্রাে করমে  ামর এমর্ প্রকল্পগুজে জচ্জিে করার জর্য পেক অ্ন্টাজরও 
েম্প্রদাময়র োমথ কাজ করার জর্য গভর্নর কুওমমা পপ্রজরে 11টি পের্ এমজজন্স কজমের্ামরর একজর্ 
জহমেমে আমামদর প্র্্মচ্ষ্টামক েেে হমে পদমখ আজম অ্র্জন্দে। এই েে REDI ও পেজজিং প্রকল্প 
করামে জগময় গভর্নমরর পচ্ময় পকউ কঠির্ চ্া  জদমে র্া।"  
  
পেমর্র েিংস্থাগুমো, মাজকন র্ পের্া োজহর্ীর ইজিজর্য়ারমদর োমথ েমন্বয় কমর, আর্-কাউজন্ট আঞ্চজেক 
পেজজিং প্রকল্প শুরু কমর এেিং একটি প্রকল্প রূ মরখা প্রদার্ কমর ো এোকামক পেজজিং করার জর্য 
জচ্জিে করমে এেিং োস্তোয়মর্র জর্য একটি েময়েীমা অ্ন্তভুন ি করমে। জর্উ ইয়কন   াওয়ার 
অ্থজরটি পেজজিংময়র উ র REDI স্ট্রাইক টিমমর অ্িংে এেিং পেজজিং প্রকল্পগুজের জর্য স্বাযীর্ 
পর্কজর্কযাে জরজভউ প্রদার্ করমে।  
  
একটি েহুরজি পোর্ার োমথ েজিে একটি জরমমার্ কমরাে পর্ৌকা েযেহার কমর একটি োথমমজিক 
জজর  েম্পি কমরর্ প্রাইম করাের রামমোে গ্রুম র (Ramboll Group) োে-কর্োের্যান্ট 
জেচ্িণ প্রমকৌেে, LLP (Prudent Engineering, LLP), জর্উ ইয়মকন র একটি পের্-প্রেযজয়ে 
েিংখযাে ু মাজেকার্াযীর্ েযেো প্রজেষ্ঠার্ ইে োইরাইউজ, পের্ অ্ভ দয প ার্ন  পে আর ব্লাইন্ড 
পোডে পে-এর জর্মচ্ কী রকম পদখায় োর েজে জদমে। পর্জভমগের্ চ্যামর্েগুমোর জর্য কাজিে 
গভীরো প ৌঁোমর্ার জর্য কেরু্কু পেজজিং প্রময়াজর্ ো জর্যনারণ করমে এই জজর  োহােয করমে। 
এই যরমর্র জজর , োর মমযয রময়মে  জে জমশ্রণ জ্ঞার্ এেিং পেজজিং পেের্টির জর্য একটি 
জডেম াজাে পোমকের্ ো প্রজেটি েন্দমর আঞ্চজেক পেজজিং প্রকল্প োস্তোয়র্ করমে হমে। জরিং 
2020- োমে এই হারোমরর েেনত্র জেল্ড টিমগুজে অ্জেজরি জজর   জরচ্াের্া করা হমে।  
  
আঞ্চজেক পেজজিং প্রকমল্পর জর্য পেমর্র প্রাথজমক েহায়োয় পেক অ্ন্টাজরও এেিং পেন্ট েমরন্স জরভার 
পদেগুজের জর্য ভজেষযমে দী ন পময়াজদ কমনিম, রিণামেিণ এেিং অ্থনাগমমর  জরকল্পর্া গমে 
পোোর জর্য প্রময়াজর্ জেমর্াদর্মূেক পর্জভমগের্ চ্যামর্ে রিণামেিণ তেজর করা হময়মে। পেক 
অ্ন্টাজরও-এর দজিণ েীর েরাের হারোমরর আর্ুমাজর্ক 94 জমজেয়র্ মাজকন র্ ডোর অ্থননর্জেক 
কমনকাণ্ড এেিং 1,350 এর পেজে স্থার্ীয় চ্াকুজর েমথনর্ কমর।  
  
পেজজিং অ্েস্থার্গুজের মমযয রময়মে:  

• ওেুইমগা কাউজন্ট: েযাজন্ড  ন্ড ইর্মের্, েযামর্ জরভার/প ার্ন  অ্ন্টাজরও  
• র্ায়াগ্রা কাউজন্ট: উইেের্, হারোর  
• অ্রজেন্স কাউজন্ট: ওক অ্চ্ন াডন  হারোর, জর্ের্ জিক  
• মর্মরা কাউজন্ট: েযাজন্ড জিক, ব্র্যাডক পে, েিং  ন্ড আউর্মের্, ইমরার্ডমকায়াইর্ পে  
• ওময়ইর্ কাউজন্ট: প ার্ন  পে, ব্লাইন্ড পোডে পে, জেয়ার জিক হারোর,  ুের্মর্জভে, ইে পে  
• জেয়ুগা কাউজন্ট: জের্ে পোডে পে  
• পজোরের্ কাউজন্ট: পের্র্ পেঞ্চ জিক মাজরর্া, পহন্ডারের্ "দয কার্"  



• পেইন্ট েমরন্স কাউজন্ট: ওমডর্েোমগনর "জেটি েন্ট চ্যামর্ে" মজরোউর্ পর্জভমগের্ চ্যামর্ে  
  

প্রজেটি পেজজিং প্রকল্প োর শুরুর োজরখ পথমক চ্ার মামের পেজে েময় োগমে র্া েমে েিয করা 
হয়, পেজজিং শুরু হমে  ামর:  

• এজপ্রে 2020 এ ব্লাইন্ড পোডে পে-পে  
• পেমেম্বর 2020 এ ইে পে এেিং এন্ড র্থন েযাজন্ড  ন্ড ইর্মেমর্  
• অ্মোের 2020 এ ব্র্যাডক পে,  ুের্মর্জভে এেিং জের্ে পোডে পে-পে  
• এজপ্রে 2021 এ েযাজন্ড জিমক  
• জরু্ 2021 এ ওেমকার্ হারোর, ওক অ্চ্ন াডন  হারোর এেিং উইেেমর্  

• জেুাই 2021 এ ইরর্মদমকাো পে, েিং  ন্ড আউর্মের্, জেয়ার জিক হারোর, 
পহন্ডারের্ "দয কার্"-পে, জর্ের্ জিক, েযামর্ র্দী/প ার্ন  অ্ন্টাজরও, ওমডর্েোমগনর 
"জেটি েন্ট"` চ্যামর্ে, পমাজরের্াউর্ পর্জভমগের্ চ্যামর্ে এেিং পের্র্ পেঞ্চ জিক 
পমজরর্।  

  
কায়ুগা, পজোরের্, মর্মরা, র্ায়াগ্রা, অ্রজেয়ন্স, ওেুইমগা, পেন্ট েমরন্স এেিং ওময়ইর্ কাউজন্টগুজের 
জেেদ েথয এেিং োর োমথ আঞ্চজেক পেজজিং প্রকল্প ো এই কাউজন্টগুজেমক োভোর্ করমে, 
ো এখানে  াওয়া োমে।  
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