
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ির্ো কিবলত ললক অন্টাবরও লমবরর্ পাম্বকন র উম্ববাধর্ ল াষণা কম্বরম্বের্  
  

গভর্নম্বরর ললক অন্টাবরও বিবতেীলতা এিং অর্ননর্বতক উন্নয়র্ উম্ব্োম্বগর আয়রর্ম্বেকুইট 
উপসাগর অংম্বে 2.67 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলাম্বরর প্রকল্প  

  
জর্বর্রাপত্তা, পর্নটম্বর্র জরুবর অিিার জর্ে লর্ৌকা উম্ববাধর্  

  
কালভার লরাম্বে ঝড় র্ ন্মার সংস্কার িার্ীয় সড়কপর্ রক্ষা করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মর্মরা কাউন্টির আয়রর্মেকুইট উপসাগর স্টেট স্টমন্টরর্ পামকন  
বর্যা ন্টিন্টিশীলিা উন্নয়মর্র জর্য একটি র্িুর্ প্রকমের কথা স্ট াষণা কমরমের্। 2.67 ন্টমন্টলয়র্ 
মান্টকন র্ েলামরর এই প্রকে, যা গভর্নমরর স্টলক অ্িান্টরও ন্টিন্টিশীলিা এবং অ্থননর্ন্টিক উন্নয়র্ 
উম্যামগর (Resiliency and Economic Development Initiative, REDI) অ্ংশ, যা 2017 ও 
2019 সামলর বর্যা স্টথমক ক্ষন্টি স্টমরামি করমব এবং স্টর্ৌকা উৎমক্ষপণ, েক এবং পান্টকন ং লট বৃন্টি 
করমব যামি িারা উচ্চ পান্টর্র সমময় কাজ চান্টলময় স্টযমি পামর।  
  
"স্টযমেিু ববন্টিক জলবায়ু পন্টরবিন মর্র প্রভাব স্ট্মশ আমরা স্টবন্টশ কমর প্রভাবশালী েময় উঠমে, এটা 
অ্পন্টরোযন স্টয আমরা স্টলক অ্িান্টরও এবং স্টেট জমুে ন্টিন্টিশীল কন্টমউন্টর্টিমি ন্টবন্টর্ময়াগ কন্টর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকে আয়রর্মেকুইটমক ক্রমবর্নমার্ উচ্চ পান্টর্ সেয করার ক্ষমিা 
স্টজার্ার করমব, হ্রম্ জরুন্টর অ্বিার সময় ন্টর্উ ইয়মকন র প্রথম সাো প্র্ার্কারীম্র সাোযয করমব 
এবং আঞ্চন্টলক অ্থনর্ীন্টিমি গুরুত্বপূণন অ্ব্ার্ রামে এমর্ ন্টবমর্া্র্মূলক স্টর্ৌকাগুন্টলমক উৎসান্টেি 
করমব।"  
  
"সাম্প্রন্টিক বেরগুমলামি অ্িান্টরও হ্র্ বরাবর ওয়াটারফ্রি সম্প্র্ায়গুন্টল প্রচণ্ড চযামলমের সম্মুেীর্ 
েময়মে, ন্টকন্তু ন্টর্উ ইয়কন  স্টেট িাম্র আমরা ভামলা, বুন্টিমার্ এবং আমরা ন্টিন্টিশীল গমে িুলমি 
সাোযয করার পমথ এন্টগময় যামে," ললফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ল াচুল িম্বলর্। "আয়রর্মেকুইট 
উপসাগর বৃেত্তর স্টরামচোর এলাকায় ন্টবমর্া্র্মূলক স্টবাটিং এর জর্য একটি প্রর্ার্ িার্ এবং 
আজমকর আয়রর্মেকুইট উপসাগর স্টেট স্টমন্টরর্ পামকন  আজমকর উমবার্র্ ক্রমবর্নমার্ পান্টর্র হুমন্টক 
স্টথমক রক্ষা করমব এবং এটা ন্টর্ন্টিি করমব স্টয এটি ভন্টবষযৎ প্রজমের জর্য একটি উপমভাগয 
িার্।"  



 

 

  
পান্টকন ং এলাকা এবং স্টর্ৌকা উমবার্র্ োোও, প্রকেটি অ্ন্টিন্টরক্ত অ্িায়ী েক, একটি স্টেলার মাঠ, 
একটি আমমন্টরকার্ উইথ ন্টেমসন্টবন্টলটি অ্যাক্ট-অ্যামেসমযাগয মাে র্রার গিন  এবং একটি ন্টবমর্া্র্মূলক 
পযান্টভন্টলয়র্ ন্টর্ময় গঠিি েমব।  
  
আয়রর্মেকুইট শের কালভার স্টরাে বরাবর ঝে ন্টর্ষ্কাশর্ র্ ন্মা উন্নয়মর্র জর্য কাোকান্টে একটি 
প্রকমের উপর ন্টভন্টত্ত প্রস্তর কমরমে, যা আয়রর্মেকুইট উপসাগর স্টেট স্টমন্টরর্ পাকন  এবং স্টবশ ন্টকেু 
গুরুত্বপূণন বযবসার প্রমবশবার। 500,000 মান্টকন র্ েলামরর এই ন্টবন্টর্ময়াগ রাস্তার বর্যা কমামি এবং 
উচ্চ পান্টর্র অ্র্ুষ্ঠামর্র সময় রাস্তা বমের সম্ভাবর্া কমামি ন্টেজাইর্ করা েময়মে, যা জরুন্টর স্টসবা 
এবং এলাকার িার্ীয় প্রন্টিষ্ঠামর্ প্রমবশান্টর্কামরর জর্য উেুক্ত রাো অ্পন্টরোযন।  
  
এই প্রকে কালভার স্টরাে বরাবর ন্টব্যমার্ ঝমের স্টের্গুন্টল সংমশার্র্ কমর, র্িুর্ স্টচক ভাল্ব িাপর্ 
এবং অ্িায়ী পান্টর্ পামের জর্য িায়ী সংমযাগ বিন্টর কমর বর্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব কমামি সাোযয 
করমব। এই সব প্মক্ষপ োোও, এই প্রকমের লক্ষয েমে আবান্টসক পন্টরবামরর বর্যা প্রন্টিমরামর্র 
জর্য এলাকার বান্টে  র স্টথমক বর্যার পান্টর্ সন্টরময় স্টর্ওয়া।  
  
লেম্বটর পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এবং REDI-স্টক র্র্যবা্, 
আয়রর্মেকুইট উপকূমল স্টেট স্টমন্টরর্ পাকন  আগামী বেরগুমলামি হ্রম্র উপর উঁচু পান্টর্র উচ্চিা 
সেয করমি সক্ষম েমব।"  
  
DEC কবমের্ার ও REDI-এর স -সভাপবত িাবসল লসগম্বগাস িম্বলর্, "পন্টরমবশ সংরক্ষণ ্প্তর 
প্রথম ন্ট্র্ স্টথমকই স্টলক অ্িান্টরও এবং স্টসি লমরন্স র্্ীর িীরবিী উপকূলীয় কন্টমউন্টর্টিগুমলার 
সামথ  ন্টর্ষ্ঠভামব কাজ কমর যামে, 2019 সামলর স্টরকেন  পন্টরমাণ বর্যার কারমণ ক্ষয়ক্ষন্টি স্টথমক 
 রবান্টে, বযবসা প্রন্টিষ্ঠার্ এবং স্টপৌরসভার গুরুত্বপণুন সে্ রক্ষা করমি সোয়িা করমে। আজমক 
স্ট ান্টষি এই প্রকে আগামী প্রজমের জর্য আয়রর্মেকুইট উপকূমলর স্টেট স্টমন্টরর্ পামকন র ন্টিন্টিশীলিা 
উন্নি করমব এবং আমাম্র উপকূলমরো সম্প্র্ায়মক আমরা ভামলা এবং শন্টক্তশালী কমর গমে িুলমি 
ন্টর্উ ইয়মকন র অ্বযােি অ্ঙ্গীকামরর একটি প্রমাণ।"  
  
লেট পবরি র্ বিভাম্বগর (Department of Transportation, DOT) কবমের্ার মোবর লর্ম্বরস 
লোবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার REDI কন্টমশমর্র অ্ংশ ন্টেমসমব আমাম্র কামজর মার্যমম ন্টর্উ 
ইয়কন  স্টেট DOT অ্িান্টরও হ্রম্র ্ন্টক্ষণ উপকূল বরাবর বান্টসন্দা এবং বযবসায়ীম্র ন্টর্রাপত্তা 
ন্টর্ন্টিি করমে, একই সামথ ন্টিন্টিশীলিা বৃন্টি করমে এবং প্রন্টিটি প্রকমের মার্যমম আমরা ভামলা 
ভামব গমে িুলমে। ঝে ন্টর্ষ্কাশর্ উন্নি করার এই প্রকে ভন্টবষযমি বর্যা কমামি এবং স্টটকসই 
উন্নয়মর্ সাোযয করমব যামি এর বসকি, স্টমন্টরর্া এবং িাসপ্রিামসর ্শৃযসে আয়রর্মেকুইট শের 
প্রন্টি বের োজার োজার মার্ুমষর জর্য একটি চমৎকার গ্রীষ্মকালীর্ গন্তবয েময় থামক।"  
  
বিবতিাপকতা এিং অর্ননর্বতক উন্নয়র্ উম্ব্োগ-এর স -সভাপবত এিং এম্পায়ার লেট 
লেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং সভাপবত ও প্রধার্ 



 

 

বর্িনা ী কমনকতন া-মম্বর্ার্ীত এবরক গাটন লার িম্বলর্, "অ্িান্টরও হ্রম্র স্টসৌন্দযন এবং ব্ার্যিা সারা 
ন্টবি স্টথমক পযনটকম্র আকষনণ কমর, অ্র্যন্ট্মক এর পািনবিী সম্প্র্ায় মাে র্রা এবং পযনটর্ বারা 
উৎপান্ট্ি অ্থননর্ন্টিক সোয়িার উপর ন্টর্ভন র কমর। ভন্টবষযমি আয়রর্মেকুইট উপসাগর স্টেট স্টমন্টরর্ 
পামকন র মমিা জায়গা পুর্রুিার এবং পুর্ন্টর্নমনামণর মার্যমম, আমরা উপকূলীয় সম্প্র্ায়মক সাোযয 
করন্টে যারা হ্রম্র উপর ন্টর্ভন রশীল, িারা আমগর স্টচময় শন্টক্তশালী এবং বুন্টিমার্।"  
  
আয়রর্মেকুইট উপসাগর স্টরামচোর স্টথমক প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর-পূমবন এবং অ্িান্টরও হ্র্ পযনন্ত 
োন্টল। 44 একর আয়রর্মেকুইট উপসাগর স্টেট স্টমন্টরর্ পাকন  কালভার স্টরাে এবং ন্টস ন্টিজ োইভ 
সংলগ্ন উত্তর-পন্টিম িীমর অ্বন্টিি। গি ্শমক, পামকন  400,000 ্শনক েময়মে, যা আয়রর্মেকুইট 
শের বারা পন্টরচান্টলি এবং রক্ষণামবক্ষণ করা েয়।  
  
গভর্নর কুওমমা 2017 এবং 2019 সামল অ্িান্টরও হ্রম্ স্টরকেন  িাপমর্র পর 2019 সামলর স্টম মামস 
REDI স্টপ্রাগ্রাম চালু কমরর্, যার ফমল উপকূলমরোর অ্বকাঠামমা উমেেমযাগযভামব ক্ষন্টিগ্রস্ত েয়। 
REDI-এর মার্যমম বসকি পুর্ন্টর্মনাণ করার জর্য এবং িার সামথ স্টলক অ্িান্টরওর বর্যা প্রবণ 
অ্ঞ্চমলর ন্টিন্টিিাপকিা উন্নি করার জর্য 300 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলার পযনন্ত প্র্ার্ করমি স্টেট 
প্রন্টিশ্রুন্টিবি েময়মে।  
  
কংম্বেসমোর্ লজা মম্বরল িম্বলম্বের্, "আমাম্র সম্প্র্ায় েুব ভামলা কমরই জামর্ স্টয হ্রম্র িীর 
বরাবর বর্যা বান্টের মান্টলক এবং বযবসায়ীম্র জর্য কিটা ক্ষন্টিকর এবং জীবর্-পন্টরবিন র্শীল েমি 
পামর। আমরা জান্টর্ স্টয ভন্টবষযমির প্রস্তুন্টির জর্য আমাম্র অ্বশযই গুরুত্বপূণন প্মক্ষপ গ্রেণ করমি 
েমব, স্টয কারমণ আজ আমরা ক্ষন্টি স্টমরামি এবং ভন্টবষযৎ ন্টবপযনময়র প্রভাব কমামর্ার জর্য একটি 
সন্টক্রয় পন্টরকের্ার উপর ন্টভন্টত্ত বিন্টর করন্টে। আন্টম ্ায়বিিা ও অ্থননর্ন্টিক ন্টবকাশ উম্যামগর 
অ্র্ীমর্ িার স্টর্িৃত্ব এবং ্শমকর পর ্শক র্মর আমাম্র উপকূলমরো সম্প্র্ায়মক শন্টক্তশালী রাোর 
অ্ঙ্গীকামরর জর্য গভর্নর কুওমমার কামে কৃিজ্ঞ।"  
  
বসম্বর্টর বরচ ফাম্বে িম্বলর্, "আন্টম বযন্টক্তগিভামব আয়রর্মেকুইট উপসাগর স্টেট স্টমন্টরর্ পামকন র 
চারপামশ বর্যার ভয়াবে প্রভাব স্ট্মেন্টে এবং এর স্টমাকামবলা করার জর্য আন্টম REDI কন্টমশমর্র 
কামে কৃিজ্ঞ। স্টয উন্নন্টি করা েমে িা শুর্ুমাত্র পান্টকন ং এলাকার ক্ষন্টি স্টমরামি করমব র্া বরং 
ভন্টবষযমি পান্টর্র স্তর বৃন্টির প্রভাব স্টমাকামবলা করমব।"  
  
মর্ম্বরা কাউবন্টর ক্লাকন  এোম লিম্বলা িম্বলর্, "আজীবর্ আয়রর্মেকুইট-এর বান্টসন্দা ন্টেমসমব, আন্টম 
প্রথম স্ট্মেন্টে স্টয 2017 এবং 2019 সামলর বর্যা আমাম্র উপকূলমরোর বান্টসন্দা, বযবসায়ী এবং 
প্রথম সাো প্র্ার্কারীম্র উপর কী প্রভাব স্টফমলমে। এই ন্টবন্টর্ময়াগ আয়রর্মেকুইট উপসাগর এবং 
স্টলক অ্িান্টরওমি অ্যামেমসর বযাপকভামব উন্নি করমব, যা আমাম্র িার্ীয় অ্থনর্ীন্টি এবং আমাম্র 
সমগ্র সম্প্র্াময়র একটি গুরুত্বপূণন ভূন্টমকা পালর্ কমর। আন্টম গভর্নর কুওমমা এবং স্টলক অ্িান্টরও 
এর ্ায়বিিা ও অ্থননর্ন্টিক উন্নয়র্ উম্যামগর র্র্যবা্ জার্ামি আয়রর্মেকুইট উপসাগর স্টেট 
স্টমন্টরর্ পাকন  পরু্রুিার এবং আমাম্র বান্টসন্দা, বযবসায়ী এবং প্রথম সাোযযাকারীম্র চান্টে্া স্টশার্ার 
জর্য সরকামরর সামথ স্টযাগ ন্ট্ন্টে।"  



 

 

  
মর্ম্বরা কাউবন্টর আইর্সভার লচয়ারমোর্ লজাম্বসফ কািনর্ িম্বলম্বের্, "আয়রর্মেকুইট উপসাগমরর 
স্টেট স্টমন্টরর্ পামকন  REDI স্টপ্রাগ্রামমর মার্যমম স্টয উন্নন্টি করা েমে িার জর্য আমাম্র সম্প্র্ায় 
কৃিজ্ঞ। সাম্প্রন্টিক বেরগুমলামি, আমাম্র উপকূলমরো অ্িান্টরও হ্রম্ উচ্চ পান্টর্র স্তর বারা ন্টবরূপ 
প্রভাব স্টফমলমে। সারা বের র্মর অ্বযােি বযবোর ন্টর্ন্টিি করার জর্য অ্বকাঠামমা পুর্ন্টর্নমনাণ, স্টসই 
সামথ পামকন র র্িুর্ ন্টবমর্া্র্মূলক ববন্টশষ্ট্য, আয়রর্মেকুইট শেমরর বান্টসন্দা এবং পযনটকম্র স্টসবা 
করমব।"  
  
আয়রর্বেম্বকাম্বয়ট টাউম্বর্র তত্ত্বািধায়ক লেভ বসবল িম্বলর্, "এর ইন্টিোমসর মমিা, আয়রর্মেকুইট 
এর ভন্টবষযৎ আমাম্র প্রাকৃন্টিক ্শৃয এবং আমাম্র বান্টসন্দা, আমাম্র বযবসা এবং আমাম্র সমগ্র 
সম্প্র্াময়র সুন্টবর্ার জর্য এই অ্র্র্য সে্ উন্নয়মর্র ক্ষমিা বারা সংজ্ঞান্টয়ি করা েমব। 
অ্বকাঠামমা, বান্টণন্টজযক উন্নয়র্ এবং ন্টবমর্া্মর্র সুমযাগমক একন্টত্রি করমি এই প্রকমের পন্টরবিন র্শীল 
সম্ভাবর্া স্টক স্বীকৃন্টি স্ট্য়ার জর্য আন্টম গভর্নর কুওমমা, স্টলফমটর্যাি গভর্নর কযান্টথ স্টোচুল, 
কংমগ্রসমযার্ স্টমামরল এবং আমাম্র স্টেট প্রন্টিন্টর্ন্টর্ ্লমক র্র্যবা্ জার্ামি চাই। 2.67 ন্টমন্টলয়র্ 
মান্টকন র্ েলামরর এই স্টকৌশলগি ন্টবন্টর্ময়াগ আগামী বেরগুমলামি লভযাংশ প্র্ার্ করমব এবং আন্টম 
আমাম্র প্রমিযক পন্টরবামরর জীবমর্র উন্নন্টির জর্য যারা আয়রর্মেকুইটমক স্ট্মশ সংস্কার কমর 
িাম্র অ্বযােি অ্ংশী্ান্টরমত্বর অ্মপক্ষায় আন্টে।"  
  
ন্টর্উ ইয়কন  স্টেমটর পাকন , ন্টবমর্া্র্ ও ঐন্টিোন্টসক িাপর্া সংরক্ষণ অ্ন্টফস 250টিরও স্টবন্টশ স্বিন্ত্র 
পাকন , ঐন্টিোন্টসক িার্, গলফ স্টকাসন, স্টর্ৌকার  াট ও ন্টবমর্া্র্মূলক ভ্রমণপমথর িত্ত্বাবর্ার্ কমর, 
স্টযগুমলা স্ট্েমি 2019 সামল স্টরকেন  পন্টরমাণ 77 ন্টমন্টলয়র্ মার্ুষ আমস। ইউন্টর্ভান্টসনটির সাম্প্রন্টিক 
এক গমবষণায় স্ট্ো স্টগমে, স্টেট পাকন  ও এর ্শনর্াথী বারা যা বযয় েয় িা 5 ন্টবন্টলয়র্ মান্টকন র্ 
েলার আউটপুট ও ন্টবক্রয়মক প্রসান্টরি কমর, 54,000 স্টবসরকান্টর োমির কমনসংিার্ সনৃ্টষ্ট্ এবং 
অ্ন্টিন্টরক্ত স্টেমটর স্টমাট স্ট্শীয় পণয (GDP) 2.8 ন্টবন্টলয়র্ মান্টকন র্ েলামরর স্টবন্টশ স্টযাগ করমি 
পামর। এই ন্টবমর্া্র্ স্টকন্দ্রসমূে সেমকন  অ্ন্টিন্টরক্ত িথয স্টপমি চাইমল কল করুর্ 518-474-0456 
র্ম্বমর অ্থবা ন্টভন্টজট করুর্ parks.ny.gov বা সংযকু্ত ের্ স্টফসবুমক, বা ফমলা করুর্ 
টুইটামর। ন্টর্উ ইয়কন  স্টেট পাকন  এেমলারার স্টমাবাইল অ্যাপটি iOS এবং অ্যান্ড্রময়ে ন্টেভাইমসর জর্য 
ন্টবর্ামূমলয উপলভয। োউর্মলাে করমি ন্টভন্টজট করুর্: গুগল স্টল স্টোর, NY স্টেট পাকন  এেমলারার 
অ্যাপ বা অ্যাপল স্টোর, NY স্টেট পাকন  এেমলারার অ্যাপ।  
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