
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ললক অন্টাবরও REDI কবমের্ (LAKE ONTARIO REDI COMMISSION) গঠম্বর্র 

ল াষণা কম্বরম্বের্  
  

'ললক অন্টাবরও বিবিেীলিা ও অর্ননর্বিক উন্নয়র্ উম্ব্োগ' (Resiliency and Economic 
Development Initiative, REDI) ললক অন্টাবরও সবন্নবিি অিকাঠাম্বমা ল ার্ার এিং ির্ো 

কিবলি অঞ্চম্বলর আঞ্চবলক অর্নর্ীবি িৃবির  র্ে র্িুর্ পবরকল্পর্া গঠর্ করম্বি মাবি-এম্ব বি 
টাস্কম্ব াসন  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ লেক অ্ন্টাররও রিরিশীেিা এবং অ্র্ননর্রিক উন্নয়র্ উম্যাগ বা 
REDI করমশর্ গঠমর্র ল াষণা কমরমের্। এই মারি-এমজরি টাস্ক ল ার্ন গ্রীষ্মকােীর্ পর্নটর্ রর্ভন র 
অ্ঞ্চমের আঞ্চরেক অ্র্নর্ীরি শরিশােীকরমণর পাশাপারশ লেক অ্ন্টাররও র্রন্নরিি অ্বকাঠামমা 
লজার্ামরর জর্য একটি পররকল্পর্া প্রণয়মর্র জর্য ্ারয়ত্বপ্রাপ্ত। লেট লেক অ্ন্টাররও উপকূেবিী 
অ্ঞ্চে র্া 2017 র্ামের বর্যায় প্লারবি িময়রেে, একই অ্ঞ্চমে আমরা একবার র্মবনাচ্চ জের্ীমা ও 
বর্যার লরকর্ন  িময়মে িার পুর্গনঠমর্ 100 রমরেয়র্ মারকন র্ র্োমররও লবরশ প্র্ামর্র প্ররিশ্রুরি 
র্ময়মের্। এই র্িুর্ টাস্ক ল ার্ন দ্বারা উদ্ভারবি পদ্ধরি এবং এর র্পুাররশ পরবিী লকামর্া 
রবরর্ময়ামগর লেমে এই অ্ঞ্চমের র্ম্মুখীর্ িওয়া র্িুর্ বাস্তবিামক রবমবচর্া করমব।  
  
"বুরদ্ধমত্তা ও র্াধারণ জ্ঞার্ রর্ম ন্শ কমর লর্ এটাই র্িুর্ স্বাভারবক মাো এবং আমাম্র ধমর 
লর্ওয়া উরচি লেক অ্ন্টাররওমি র্মবনাচ্চ জের্ীমা অ্বযািি র্াকমব। আমাম্র ্ইু বেমরর মমধয 
অ্বাক িওয়া উরচি র্া র্র্ আমরা একই অ্বিামর্ র্ারক এবং আপরর্ একবার প্ররিজ্ঞা গ্রিণ 
করমে একই মার্্ণ্ড পুর্নরর্মনাণ করা পণ্ডশ্রম িমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্ুিরাং আর্ুর্ 
ভরবষযমির অ্রর্বার্ন কারণগুরের জর্য রবরভন্ন র্রুোর্ি একটি রভন্ন ধরমর্র উপকূে রর্মনাণ করমি 
পুর্ঃর্কশা ও পরু্রবনমবচর্া করর। আমরা লেক অ্ন্টাররও REDI করমশর্ চাে ুকররে র্া িার্ীয় 
এোকাগুরে ভ্রমণ করমব এবং রিরিশীেিা ও অ্র্ননর্রিক উন্নয়র্ উভয় ্রৃিমকাণ লর্মক উপকূে 
পুর্ঃরর্মনামণর একটি র্িুর্ ্রৃিভরি রর্ময় আর্মি িার্ীয় র্ম্প্র্ায়গুরের র্ামর্ কাজ করমব, লর্মিিু 
এর মমধয অ্মর্কগুরে অ্ঞ্চে গ্রীষ্মকােীর্ পর্নটর্ রশমল্প উন্নরি কমরমে। শুধু আজমকর জর্য জরুরর 
প্রস্তুরি র্য় - আমরা একটি স্বল্প এবং ্ী নমময়া্ী প্মেপ গ্রিণ কররে এবং ভরবষযমির জর্যও 
আমরা ভাে ও শরিশােী পুর্রর্নমনাণ কররে।"  
  
এই করমশর্ 2017 র্ামের মারাত্মক বর্যা কবরেি অ্ঞ্চের্ি লেক অ্ন্টাররওমি বর্যার  মে 
মারাত্মক আক্রান্ত অ্ঞ্চের্মিূ ভ্রমণ ও পর্নমবেণ করমব এবং কার্নরর্বনামির জর্য আইরর্ পররবিন র্গুরে 
লর্মক শুরু কমর র্িায়িা পযামকজ পর্নন্ত একটি র্িুর্ কর্রমন পররকল্পর্া তিরর করমব র্া শুধু উপকূে 
পুর্রর্নমনাণ করমব র্া, ভরবষযমি প্রকৃরি মািা র্া র্ঞ্চয় কমর লরমখমে িা প্ররিমরাধ করার জর্য 



 

 

রিরিশীেিা উন্নি করমব। এই পররকল্পর্ার অ্ংশ রিমর্মব জর্র্াধারমণর র্ুরবধা শরিশােীকরণ এবং 
প্রাকৃরিক তবরশিযগুরে লর্মর্ লেক অ্ন্টাররও র্রন্নমবরশি জীবন্ত উপকূে উন্নি ও বারে পুর্ঃর্রবরাি 
করার উপায় রময়মে।  
  
করমশমর্ র্ি র্ভাপরিত্ব করমবর্ এম্পায়ার লেট লর্মভেপমমমন্টর (Empire State Development) 
এর লপ্ররর্মর্ন্ট, প্রধার্ রর্বনািী কমনকিন া ও করমশর্ার িাওয়ার্ন  লজমরস্ক এবং প্রাকৃরিক র্ংরেণ 
রবভামগর (Department of Environmental Conservation) করমশর্ার বারর্ে লর্মগাজ এবং 
অ্র্যার্য রর্উইয়কন  লেট করমশর্ারম্র অ্ন্তভুন ি করমবর্। মারি এমজরি করমশমর্র অ্র্যার্য 
র্্র্যম্র মমধয রময়মের্:  

• লর্মক্রটারর অ্ব লেট লরাজার্া লরাজামর্া  
• র্াধারণ পররমষবা কার্নােময়র (Office of General Services) করমশর্ার লরাঅ্যার্ 

লর্র্টিমটা  
• রর্পাটন মমন্ট অ্ব লেবার (Department of Labor) করমশর্ার রবাটন া ররয়ার্ন র্  
• রর্উইয়কন  লেট র্ররমটরর অ্র্ররটির (Dormitory Authority of the State of 

New York) লপ্ররর্মর্ন্ট ও প্রধার্ রর্বনািী কমনকিন া লজরাল্ড বুমশে  
• রর্উ ইয়কন  লেট লিামর্ অ্যান্ড করমউরর্টি রররর্উয়াে রর্রভশমর্র (New York 

State Division of Housing and Community Renewal) করমশর্ার রুর্অ্যার্ 
রভর্র্াউর্কার্  

• রর্উ ইয়কন  লেট পররবির্ রবভামগর (New York State Department of 
Transportation) ভারপ্রাপ্ত করমশর্ার মারর লর্মরর্ লর্ারমমিজ  

• পাকন র্ এন্ড রিমোররক রপ্রজারমভশমর্র (Parks and Historic Preservation) 
ভারপ্রাপ্ত করমশর্ার এররক কুমেমর্ইর্  

  
এোড়াও, করমশর্ লর্ন্ট েমরি র্্ী বরাবর এোকাগুরে র্া 2017 র্ামে উচ্চ জের্ীমা দ্বারা 
বযাপকভামব েরিগ্রস্ত িময়রেে িার অ্বকাঠামমা শরিশােী কমর িুেমি পামর এমর্ অ্রিররি 
প্মেপগুরে রর্ধনারণ করমি পরীো করমব।  
  
2017 র্ামের বর্মন্ত, অ্ন্টাররও লেমকর চারপামশর অ্ঞ্চে়গুরে ঐরিিারর্ক বর্যার র্ম্মুখীর্ িময়রেে 
র্া বযাপকভামব উপকূেীয় েয় র্ৃরি কমররেে, উপকূেীয় কাঠামমার েরি কমররেে এবং অ্বকাঠামমা 
রবপজ্জর্ক কমর িুমেরেে। এই অ্ঞ্চে়গুরে পরু্রর্নমনামণর জর্য প্রময়াজর্ীয় লমরামি ও বর্যার েরি 
লর্মক র্ম্পরত্ত উদ্ধার করমি, লেটটি লেক অ্ন্টাররও ও লর্ন্ট েমরি র্্ী উপকূেগুরেমি 100 
রমরেয়র্ মারকন র্ র্োমররও লবরশ প্র্ামর্ প্ররিশ্রুরি র্ময়মের্।  
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