
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা আজ স্টেম্বের সংস্থাগুবলম্বক, স্টলক অন্টাবরওর ির্োর স্টেম্বক কবমউবর্টিগুবলম্বক রক্ষা 

করার জর্ে প্রম্বেষ্টাগুবলম্বক আরও সবিয় করার বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  
  

সমুদ্রতীরিতী সম্পবির মাবলকম্বদর প্রম্বয়াজর্ীয় স্টমরামত করার জর্ে এিং ির্োর কারম্বে হওয়া 
সম্পবির ক্ষবতগুবল পরূে করার প্রবিয়াগুবল দ্রুততর কম্বর, পবরম্বিে সংরক্ষে দপ্তর (Department of 
Environmental Conservation, DEC), স্টলক অন্টাবরও এিং স্টসন্ট লম্বরন্স ফ্লাড বরকভাবর স্টজর্াম্বরল 

পাবমনে (Lake Ontario and St. Lawrence Flood Recovery General Permit) ইসেু কম্বরম্বে 
  

স্টহামলোন্ড বর্রাপিা এিং জরুবর পবরম্বেিা দপ্তর (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) র্ায়াগ্রা কাউবন্টম্বত সরাসবর সহস্রাবিক িাবলর িস্তা এিং 221 ফুে 

অোম্বকায়াডোম বর্ম্বয়াবজত কম্বরম্বে, এিং অঞ্চলটিম্বক ির্োর কিল স্টেম্বক মুক্ত করার জর্ে 100টি 
পর্নন্ত পাম্প কাম্বজ লাগাম্বর্ার জর্ে ততবর কম্বর স্টরম্বেম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর সংস্থাগুলিমে হ্রমের ক্রমবর্নমার্ জমির স্তরগুলির ফমি 
সম্ভাবয বর্যা থেমে থিে অ্ন্টালরও এবং থসন্ট িমরন্স র্েীর উপকূিবর্তী েলমউলর্টিগুলিমে রক্ষা 
েরার প্রমেষ্টাগুলি আরও সলক্রয় রাখার লর্মেনশ লেময়মের্। থেট থিে অ্ববালিোয় েিমর্ত োো 
স্বাভালবমের থেমে থবলশ বলৃষ্টপার্ত এবং বরফ গমি যাওয়ার জর্য থিে অ্ন্টালরও এবং থসন্ট িমরন্স 
র্েীমর্ত জিস্তর থবমে যাওয়ার োরমে সম্ভাবয ক্ষলর্তর প্রভাবগুলি েরূ েরমর্ত গভর্নর কুওমমা থেমটর 
পলরমবশ সংরক্ষে েপ্তরমে এেটি থজর্ামরি পালমনট ইসুয েরার লর্মেনশ লেময়মের্। DEC েলমশর্ামর্র 
ইসুয েরা জরুলর থ াষো লভলিে এই পালমনট, উপকূিবর্তী সম্পলির মালিেমের বর্যার োরমে 
ক্ষলর্তেস্ত র্তামের সম্পলির দ্রুর্ত প্রময়াজর্ীয় থমরামর্ত এবং লস্থলর্তশীি েরার জর্য প্রলক্রয়াগুলিমে 
দ্রুর্তর্তর েরমব। উচ্চ জিস্তর েিমর্ত োেমব বমি অ্র্ুমার্ েরা িমে এবং এর ফমি সমুদ্র উপকূমির 
লবস্তীেন অ্ঞ্চমির ক্ষয় িমব, যা উপকূিবর্তী স্ট্রােোরগুলির ক্ষলর্ত েরমব এবং 2017 সামির বসন্তোমি 
িওয়া ঐলর্তিালসে বর্যার মমর্তা পলরোঠামমামে লবপন্ন েমর রু্তিমব। উপরন্তু, লর্উ ইয়েন  থেট 
থিামিযান্ড লর্রাপিা এবং জরুলর পলরমষবা র্ায়াো োউলন্টমর্ত সরাসলর 20,000 বালির বস্তা, এেটি 
সযান্ডবযাগার, এবং 221 ফুট অ্যামেযায়াড্যাম লর্ময়ালজর্ত েমরমে এবং বর্যার েবি থেমে রক্ষার 
েরার জর্য সিায়র্তা েরমর্ত অ্ঞ্চিটির জর্য 100টি পযনন্ত োমজ িাগামর্ার জর্য তর্তলর থরমখমে।  
  
"থিমের উপকূি বরাবর েলমউলর্টিগুলির জর্য এটি অ্র্তযন্ত েযামিলজং। লবমশষ েমর লর্উমফমর্ এই 
সমসযাটি আরও র্তীব্র এবং আমামের এেটি লবলবর্-লিমুখী থেৌশি আমে থযটি আমরা অ্র্ুমার্ েরা 
সমসযার র্তীব্রর্তা হ্রাস ও প্রমোপ েম েরমর্ত ক্ষলর্ত িওয়ার আমগ এখর্ই লর্ময়ালজর্ত েরমর্ত পালর", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজ আমরা এেটি থজর্ামরি পালমনট ইসুয েরমর্ত েমিলে যা মূির্ত 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/2019_Lake_Ontario_Emergency_Declaration_final_4_29_dtw.pdf


 

 

জিস্তমরর োোোলে োো বালে এবং বযবসালয়ে প্রলর্তষ্ঠার্গুলিমে স্বল্প-োিীর্ এবং প্রময়াজর্ীয় 
জরুলর থমরামর্তগুলি েরার থক্ষমি আমগ থেমেই অ্র্ুমলর্ত লেময় রাখমব। আশা েরব প্রেৃলর্ত মা আর 
কুলপর্ত িমবর্ র্া এবং থিমের জিস্তর আর বােমব র্া লেন্তু আমরা ইলর্তমমর্য থরেড্ন  জিস্তমর 
রময়লে এবং আমামের িক্ষয িি সবনো ভামিা আশা েরা লেন্তু সবমেমে খারাপ পলরলস্থলর্তর জর্য 
তর্তলর োো।"  
  
"বর্যার দ্বারা প্রভালবর্ত িওয়া সম্প্রোয়গুলি পলরেশনর্ েমর এবং এই ধ্বংস লর্মজর থোমখ থেমখ, আলম 
থজমর্লে ওন্টালরওর বর্যা বালের মালিেমের এবং বযবসার উপর লে লবধ্বংসী প্রভাব থফমিমে," 
স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে স্টহােুল িম্বলর্। "এই অ্লর্তলরক্ত সংস্থার্ লর্ময়াজর্ এবং বলর্নর্ত সিায়র্তার 
মার্যমম, আমরা সম্ভাবয বর্যার জর্য প্রস্তুলর্ত লর্লে এবং লবলভন্ন ভামব বালসন্দামের সিায়র্তা েরমর্ত 
এবং সম্প্রোয়গুলিমে সুরলক্ষর্ত রাখার জর্য আমরা তর্তলর।"  
  
প্রােৃলর্তে লবপযনয় বা অ্স্বাভালবে আবিাওয়ার পমর এবং ক্ষলর্ত পূরমের জর্য যখর্ এোলর্ে বযলক্ত 
বা স্থার্ীয় প্রশাসর্মের এেই র্রমের প্রেল্প লর্মর্ত িয়, র্তখর্ পলরমবশ সংরক্ষে েপ্তর, এেটি লর্লেনষ্ট 
সমময়র জর্য তবর্, এেটি থজর্ামরি পালমনট ইসুয েমর। থজর্ামরি পালমনট, অ্বস্থার্-লর্েীষ্ট 
পারলমটগুলি পাওয়ার সময়-সামপক্ষ প্রলক্রয়া এোবার মার্যমম, েলমউলর্টিগুলিমে পুর্গনঠমর্ সিায়র্তা 
েমর। উোিরেস্বরূপ, 2017 সামি DEC জরুলর োমজর জর্য 3,000 এরও থবলশ পালমনট দ্রুর্তর্তর 
েরমর্ত সক্ষম িময়লেি। থয োজগুলি েরমর্ত িমব থসগুলি আইলর্ আবলশযের্তা পূরে েরমে, র্তা 
লর্লির্ত েরার জর্য DEC েমী পালমনটগুলি ইসুয িওয়ার পমর েমঠার র্জরোলর এবং মার্ লর্য়ন্ত্রে 
প্রমেষ্টা সম্পাের্ েমরর্।  
  
পবরম্বিে সংরক্ষে দপ্তর এর কবমের্ার, স্টিবসল স্টসম্বগাস, িম্বলম্বের্, "েলমউলর্টিগুলি যখর্ সম্ভাবয 
বর্যার প্রভাবগুলির জর্য এেমজাট িময়মে, র্তখর্ লর্উ ইয়েন  থেট সম্পলি এবং পলরোঠামমাগুলিমর্ত 
থয ক্ষলর্ত িমর্ত পামর র্তা হ্রাস েরার ও পূরে েরার জর্য পেমক্ষপ লর্মে। DEC েমী উচ্চ 
জিস্তমরর উপর অ্লবরাম র্জর থরমখ েমিমে এবং উপকূিবর্তী থপৌরসভা এবং অ্লর্বাসীমের তর্তলর 
রাখমর্ত এবং জরুলর পলরলস্থলর্ত অ্লর্তক্রান্ত র্া িওয়া পযনন্ত প্রর্তযা ার্ত েরমর্ত সিায়র্তা েরার জর্য 
প্রস্তুর্ত।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেে স্টহামলোন্ড বর্রাপিা এিং জরুবর পবরম্বেিার ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পোবিক এ. 
মাবফন  িম্বলম্বের্, "েভুন াগযজর্েভামব থিে অ্ন্টালরওর উপকূি বরাবর বর্যা এখর্ এেটি স্বাভালবে 
 টর্া িময় থগমে, থসইজর্য এটি গুরুত্বপূেন থযর্ থিমের পার্শ্নবর্তী েলমউলর্টিগুলিমে সিায়র্তা েরার 
জর্য আমরা এেটি থেট লিসামব এেসামে এলগময় আলস এবং লর্লির্ত েলর থযর্ 2017 সামির 
পুর্রাবৃলি র্া িয়। গভর্নর কুওমমার থর্রৃ্তমত্ব, লর্উ ইয়েন  থেমটর জরুলর প্রলর্তলক্রয়া েমীবৃন্দ 
আমামের স্থার্ীয় অ্ংশীোরমের সামে অ্লবরর্ত সংমযাগ থরমখ েমিমে এবং থয সেি েলমউলর্টিগুলির 
অ্লর্তলরক্ত সংস্থামর্র প্রময়াজর্ সারা লের্ র্মর র্তামের থসগুলি পাঠিময় েমিমে। আমরা এখর্ এখামর্ 
আলে এবং আমামের সিায়র্তা প্রময়াজর্ আমে এমর্ অ্র্য থয থোমর্া অ্ঞ্চিমে সিায়র্তা েরার জর্য 
আমরা প্রস্তুর্ত।"  
  



 

 

DEC দ্বারা ইসুয েরা এই র্রু্তর্ থজর্ামরি পালমনট উপকূিবর্তী সম্পলিগুলির মালিেমের প্রময়াজর্ীয় 
জরুলর থমরামর্ত এবং র্ায়াো র্েী, থিে অ্ন্টালরও সমুদ্রউপকূি এবং োয়গুা, থজফারসর্, মর্মরা, 
র্ায়াো, অ্িনযান্স,ওমসাওময়মগা, থসন্ট িমরন্স এবং ওময়লর্ োউলন্টগুলিমর্ত থসন্ট িমরন্স র্েী বরাবর 
উচ্চ জিস্তর ও বায়ু-োলির্ত উচ্চ থেউ থেমে র্তামের সম্পলিগুলি লস্থলর্তশীি েরমর্ত োযনেিাপগুলিমে 
অ্ন্তভুন ক্ত েমরমে। DEC লর্উ ইয়েন  থেট লড্পাটন মমন্ট অ্ফ থেট (Department of State, DOS) 
এবং বামফমিা লড্লস্ট্রে অ্ফ ইউ.এস আলমন েপন অ্ফ ইলজলর্য়ারস (U.S. Army Corp of 
Engineers, USACOE) এর সামে পরামশন েমর থজর্ামরি পালমনটটি তর্তলর েমরমে। এই পালমনটটির 
অ্র্ীমর্ অ্র্ুমমালের্ত লক্রয়ােিাপগুলি USACOE এর সারা থেমশর পালমনট থপ্রাোম অ্র্ুযায়ী েভামরমজর 
জর্য থযাগয িমব এবং DOS থেমে এেটি থফড্ারাি থোোি ের্লসমেলন্স ের্োমরন্স (Federal 
Coastal Consistency Concurrence) পামব। থজর্ামরি পালমনমটর জর্য থযাগয আমবের্োরীরা এই 
লর্তর্টি সংস্থা থেমেই এেটি এেে অ্র্ুমমাের্ পামব।  
  
োয়ুগা, থজফারসর্, মর্মরা, র্ায়াো, অ্িনযান্স, ওসময়মগা, থসন্ট িমরন্স এবং ওময়লর্ োউলন্টগুলির 
জর্য, থেট থিেমসর অ্ববালিোয়, থিে অ্ন্টালরও, র্ায়াো র্েীর লর্ম্াংশ এবং থসন্ট িমরন্স র্েীর 
উপকূমি প্রবি বৃলষ্টপার্ত এবং বরফ গমি যাওয়ার জর্য সাম্প্রলর্তে উচ্চ জিস্তমরর োরমে িওয়া ক্ষলর্ত 
থমরামর্ত েরমর্ত এবং সম্পলিগুলিমর্ত লস্থলর্তশীি েরার জর্য উপকূিবর্তী সম্পলির মালিেমের থয 
সার্ারে োজগুলি েরমর্ত িমব র্তার জর্য এেটি র্রু্তর্ থজর্ামরি পালমনট ইসুয েরমর্ত DEC েলমশর্ার 
থসগস এেটি জরুলর থ াষো েমরমের্।  
  
র্রু্তর্ পালমনটটি DEC-র ওময়বসাইমট পাওয়া যামে। 30থশ এলপ্রি, 2020 অ্বলর্ DEC আমবের্ 
েিে েরমব। থজর্ামরি পালমনট েরৃ্তন পক্ষ থসমেম্বর 30, 2020 পযনন্ত োযনের োেমব।  
  
অ্র্ুমমালের্ত লক্রয়ােিাপগুলি অ্ন্তভুন ক্ত েমর:  

• ক্ষলর্তেস্ত োঠামমাগুলির থমরামর্ত এবং থোমর্া বস্তুর প্রলর্তস্থাপর্;  
• লবেযমার্ সাবনজর্ীর্ সেে, থসরু্ত, ইউটিলিটি এবং অ্র্যার্য সাবনজর্ীর্ পলরোঠামমাগুলির 

থমরামর্ত বা প্রময়াজর্ীয় সামেী লেময় পুর্ঃলর্মনাে;  
• সামলয়ে থঠের্া এবং আস্তরে লেময় লবেযমার্, েমনরর্ত ঝে-দ্বারা ক্ষলর্তেস্ত আবাস, থড্ে, 

এবং িাাঁটার পেগুলিমে লস্থলর্তশীি েরা;  
• উপকূমির পলি জমম থিে অ্ন্টালরওর শাখার্েীগুলির গলর্তপে বন্ধ িময় থগমি র্তা সরামর্া।  

  
থয সমস্ত বালের মালিে এবং থপৌরসভাগুলির পারলমটগুলি সম্পমেন  প্রশ্ন আমে র্তারা আঞ্চলিে DEC 
পালমনট প্রশাসমের (Regional DEC Permit Administrator) সামে থযাগামযাগ েরমর্ত পামরর্।  
  
থয সমস্ত অ্ঞ্চমির জিস্তর বৃলি থপময়মে থসই অ্ঞ্চমির েলমউলর্টিগুলিমে রক্ষা েরমর্ত অ্লর্তলরক্ত 
সংস্থামর্র লর্ময়াজর্ ও সিায়র্তা েরমর্ত গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার লর্মেন মশ থয লবলভন্ন পেমক্ষপ 
থর্ওয়া িময়মে থজর্ামরি পালমনমটর ইসুয র্তামের মমর্য থর্ওয়া এেটি পেমক্ষপ। সপ্তািান্ত জমুে, গভর্নর 
থ াষো েমরর্ থয থিামিযান্ড লসলেউলরটি এবং জরুরী পলরমষবালে লবভাগ স্থার্ীয় অ্ংশীোরমের সামে 
লর্য়লমর্ত প্রস্তুলর্তর সমন্বয়সার্মর্র েিগুলি েরমর্ত শুরু েমরমে এবং  টার আমগ বর্যার সম্ভাবয 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/2019_Lake_Ontario_Emergency_Declaration_final_4_29_dtw.pdf
https://www.dec.ny.gov/permits/89343.html
http://www.dec.ny.gov/about/39381.html
http://www.dec.ny.gov/about/39381.html
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-additional-resources-help-prevent-lake-ontario-flooding
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-deployment-flood-prevention-resources-lake-ontario-communities


 

 

প্রভাবগুলি হ্রাস েরার জর্য হ্রমের উপকূমি গুরুর্তর প্রলর্তলক্রয়া এবং পুর্রুিামরর সম্পেগুলি স্থাপর্ 
েরমের্। থয আটটি োউলন্টর সীমার্ায় থিে অ্ন্টালরও আমে র্তামের স্ট্রযামটলজে সাইটগুলিমর্ত 
গভর্নমরর লর্মেন মশ, েপ্তর থমাট 340,000 বালির বস্তা, এোলর্ে সযান্ডবযাগার, এোলর্ে পাম্প এবং 
শর্তালর্ে ফুমটর অ্যামোয়ালড্য়াম লর্ময়ালজর্ত েমরমে। েপ্তর স্থার্ীয় অ্ংশীোরমের সামে অ্লবরর্ত 
থযাগামযাগ থরমখ েমিমে এবং প্রময়াজর্ িমি প্রোর্ েরার জর্য আরও বালির বস্তা এবং সযান্ডবযাগার 
তর্তলর রাখা আমে।  
  
জিস্তর বৃলি পাওয়ার জর্য ক্ষলর্তেস্ত িওয়ার সম্ভাবর্াযুক্ত অ্ঞ্চগুলিমে সর্াক্ত েরমর্ত DEC 
লবমশষজ্ঞরা, জিস্তর অ্র্মুার্ সম্পমেন  আন্তজন ালর্তে থযৌে েলমশমর্র (International Joint 
Commission, IJC) থড্টা এবং লরমপাটন  অ্লবরর্ত মলর্টর েমর েমিমের্। োর্াড্ায় প্রবি বর্যার 
পর, বর্তন মামর্ হ্রমের জিস্তর গে উচ্চর্তার এে ফুট ওপমর োোয় প্রভাবগুলি হ্রাস েরমর্ত IJC থসন্ট 
িমরন্স র্েীর উপর থমামসস-সন্ডাসন বাাঁর্ (Moses-Saunders Dam) থেমে জমির বলিপ্রনাবাি হ্রাস 
েরা অ্বযাির্ত থরমখমে।  
  
2017 সামি লর্উ ইয়মেন র িাজার িাজার মার্ুষমে বর্যার সামে থয িোই েরমর্ত িময়লেি র্তা 
প্রলর্তমরার্ েরমর্ত থিে অ্ন্টালরও লসমেম থেমে জমির বলি প্রবাি সবনালর্ে েরার অ্র্ুমরার্ জালর্ময় 
এই বেমরর থগাোর লেমে, গভর্নর কুওমমা IJC থে লিমখলেমির্। র্তারপর থেমে, জি স্তরগুলি 
স্বাভালবমের রু্তির্ায় থবলশ থেমেমে এবং আগামী সপ্তািগুলিমর্ত র্তা বােমর্ত পামর বমি আশা েরা 
িমে, যার ফমি বালের মালিেমের এবং বযবসাগুলিমে সম্ভাবয বর্যা থেমে রক্ষা েরার জর্য 
অ্ঞ্চিটিমর্ত রামজযর সম্পেগুলির সলক্রয় লর্ময়াজর্ প্রময়াজর্।  
  
2017 সামি থিে অ্ন্টালরও, র্ায়াো র্েীর লর্ম্াংশ এবং থসন্ট িমরন্স র্েীর উপকূি বরাবর উচ্চ 
জিস্তমরর  টর্ার পর, থেট থিে অ্ন্টালরও এবং থসন্ট িমরন্স উপকূমির জর্য 95 লমলিয়র্ ড্িার 
বরাদ্দ েমরমে। বর্যায় ক্ষলর্তেস্ত অ্লর্বাসীমের, থোট বযবসা এবং থপৌরসভাগুলির সিায়র্তার জর্য 
প্রােলমেভামব 45 লমলিয়র্ মালেন র্ ড্িামরর প্রলর্তশ্রুলর্তর সামে পুর্রুিামরর েমনসূেীটি শুরু িময়লেি। 
পূবনবর্তী িােমে শলক্তশািী েরার জর্য এবং পুর্রুিামরর প্রমেষ্টার জর্য প্রময়াজর্ীয় আলেনে সিায়র্তা 
প্রোমর্র জর্য রাজয ও থপৌরসভা সুলবর্া োযনক্রম থেমে এটিমে 5 লমলিয়র্ মালেন র্ ড্িামরর সমূ্পরে 
অ্েন প্রোর্ েরা িময়লেি। 2018-19 সামির রামজযর বামজমট পুর্রুিামরর থপ্রাোমমর জর্য অ্লর্তলরক্ত 
40 লমলিয়র্ মালেন র্ ড্িার অ্ন্তভুন ক্ত লেি, যা সমদু্র উপকূি পুর্গনঠর্ ও লস্থলর্তশীির্তা, এবং বর্যা ও 
সামুলদ্রে থেওয়াি জরুলর পুর্লর্নমনামের অ্েন পলরমশার্ েরা সমেনর্ েমর েমিমে।  
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