
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা অন্টাবরও হ্রম্বে লুইসটর্ লোবডিং এ 1.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবিেীলিা 

প্রকম্বের উন্নয়ম্বর্র ঘ াষণা বেম্বয়ম্বের্  
  

লুইসটর্ লোবডিং-এ উম্বেখম্ব াগে ির্ো এিিং ক্ষয়ক্ষবির পর, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘ  
প্রকেটি িার বিবিেীলিা এিিং অর্ননর্বিক উন্নয়র্ উম্বেোম্বগ অন্তভুন ক্ত করা হম্বয়ম্বে  

  
আপম্বেম্বডর মম্বযে িবযনি বর্রাপত্তা উন্নবি এিিং ির্ো সুরক্ষা িেিিা ঘ মর্ র্িুর্ উপকূলম্বরখা 

বিবিেীল করা এিিং ভাসমার্ ডক অন্তভুন ক্ত  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার স্থিস্থতশীলতা এবং অ্র্ননর্স্থতক উন্নয়র্ উম্যামগর অ্ংশ স্থিমেমব 
ললক অ্ন্টাস্থরওমত লুইেটর্ লযাস্থডং-এ 1.2 স্থমস্থলয়র্ মাস্থকন র্ ডলামরর স্থিস্থতশীলতা প্রকমের উন্নয়মর্র 
কাজ লশষ করার কর্া ল াষণা কমরমের্। জর্স্থপ্রয় ওয়াটারফ্রন্ট গন্তমবযর উন্নস্থতর মমযয রময়মে 
ভস্থবষযমতর বর্যা লর্মক এলাকা রক্ষার জর্য র্তুর্ উপকূলমরখার স্থিস্থতশীলতা বযবিা এবং র্তুর্ 
ভােমার্ ডক িাপর্, লরস্থলং, উন্নত আমলাক এবং স্থব্যুৎ লকন্দ্র েি একটি র্তুর্ পর্।  
  
" যখর্ রাষ্ট্র এবং িার্ীয় েরকার একোমর্ কাজ কমর তখর্ কী অ্জন র্ করা যায় স্থিস্থতশীলতা 
এবং অ্র্ননর্স্থতক উন্নয়র্ উম্যাগ (Resiliency and Economic Development Initiative, REDI) 
লপ্রাগ্রাম তার একটি প্রমাণ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই অ্ংশী্াস্থরমের মাযযমম একটি স্বপ্ন 
বাস্তবাস্থয়ত করা িময়মে, যা পুর্রুজ্জীবর্ এবং স্থিস্থতশীলতার উপর স্থর্স্থমনত। লইুেটর্ লযাস্থডং এর 
েংমযাজর্ এবং আপমগ্রড এলাকামক ভস্থবষযমতর বর্যা লর্মক রক্ষা করমব, একই োমর্ েম্প্র্াময়র 
বযবিার বসৃ্থি এবং িার্ীয় অ্র্নর্ীস্থতমক শস্থিশালী করমব। লুইেটর্ লযাস্থডং পুর্রুিামরর মত REDI 
প্রকে রাজয জমু়ে মার্ুষমক তাম্র স্থপ্রয় গ্রীষ্মকালীর্ গন্তবয ভ্রমণ এবং উপমভাগ করা অ্বযািত রাখা 
স্থর্স্থিত করমত োিাযয করমব।"  
  
স্থর্উ ইয়কন  লেট স্থডপাটন মমন্ট অ্ফ লেট (Department of State, DOS) কতৃন ক প্র্ত্ত েিায়তায় 
লুইেটর্ লযাস্থডং প্রকে, স্থভমলজ অ্ফ লুইেটর্ কতৃন ক গ্রিণ করা িয়, যার মমযয বর্যা লমাকামবলায় 
গুরুেপূণন প্মক্ষপ অ্ন্তভুন ি, লযমর্ঃ  
  

• পরবতী পাস্থর্র উচ্চতা বৃস্থির  টর্ার েময় বর্যা এ়োমত উপকূলমরখার উচ্চতা বৃস্থি এবং 
উপকূলমরখা স্থিস্থতশীল করা।  



 

 

• ওয়াটারফ্রন্ট বরাবর লবশ স্থকেু স্থব্যমার্ েুস্থবযায় প্রমবশাস্থযকামরর জর্য পাবস্থলক িাাঁটার িার্ 
পুর্স্থর্নমনাণ  

• স্থব্যমার্ লবাটিং ডমকর পস্থরবমতন  ভােমার্ ডক প্রস্থতিাপর্ পাস্থর্র উচ্চ স্তমরর েময় 
স্থবমর্া্র্মূলক লবাটিং এর েুমযাগ প্র্ামর্র মাযযমম ওয়াটারফ্রন্ট স্থিস্থতশীলতা বসৃ্থি কমর  

  
2017 এবং 2019 োমলর ঝম়ের েময় লুইেটর্ লযাস্থডং-এর লবস্থশরভাগ অ্ংশ ডুমব যায়, অ্ন্টাস্থরও 
হ্রম্র পাস্থর্র স্তর এবং বসৃ্থির কারমণ, যা র্ায়াগ্রা র্্ীর পাস্থর্র উচ্চতা বসৃ্থি কমর। এই  টর্ার 
েময়, বর্যা এবং লেউময়র েস্থিস্থলত প্রভাব স্থলউইেটর্ লযাস্থডং এবং এর ইমতামমযয ক্ষস্থতর েিুখীর্ 
েুস্থবযাগুস্থলমক মারাত্মকভামব প্রভাস্থবত কমরমে। এই প্রকে লযাস্থডংমক 252 ফুট এর উপমর উন্নীত 
কমরমে এবং ভস্থবষযমত পাস্থর্র উচ্চ স্তমরর  টর্ার জর্য উপকূলমরখামক স্থিস্থতশীল কমরমে, এবং র্তুর্ 
ভােমার্ ডক িাপর্ কমরমে যা পাস্থর্র স্তর এবং িার্ীয় র্্ীর অ্বিার পস্থরবতন মর্র প্রস্থতস্থিয়ায় 
অ্স্থভমযাস্থজত িমব।  
  
পযনটকম্র অ্স্থভজ্ঞতা এবং স্থর্রাপত্তা আরও উন্নত করমত, প্রকমে লরস্থলং এবং আমলাক বযবিা েি 
একটি র্তুর্ লযাস্থডং/পর্ স্থর্মনাণ, পাশাপাস্থশ োইমটর জর্য র্তুর্ বব্যুস্থতক আউটমলট এবং োস্থভন ে 
লাইর্ িাপর্ অ্ন্তভুন ি স্থেল।    
  
"স্থর্উ ইয়মকন র লগ্রট ললমকর তত্ত্বাবযায়ক িওয়া এবং এই েম্প্র্াময় বেবােকারী জর্মগাষ্ঠী এবং 
এখামর্ পস্থরচাস্থলত বযবোর জর্য তাম্র রক্ষা করার একটি স্থবমশষ ্াস্থয়ে আমে," ঘলফম্বটর্োন্ট 
গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "যস্থ্ও োম্প্রস্থতক বেরগুমলামত ললক অ্ন্টাস্থরও এবং র্ায়াগ্রা র্্ী 
বরাবর ওয়াটারফ্রন্ট কস্থমউস্থর্টিগুমলা প্রচণ্ড চযামলমের েিুখীর্ িময়মে, স্থর্উ ইয়কন  তাম্র আমগর 
লচময় ভামলা, স্মাটন  এবং আমরা স্থিস্থতশীল স্থিোমব গম়ে তুলমত োিাযয করমে। লুইেটর্ লযাস্থডং-এ 
আজমকর উন্নস্থতর েমাস্থি - যা অ্মর্ক ওয়াটারফ্রন্ট কাযনিমমর প্রযার্ প্রমবশাস্থযকার লকন্দ্র এবং 
গ্রামমর একমাত্র পাবস্থলক োইট যা র্ায়াগ্রা র্্ীমত েরােস্থর প্রমবশাস্থযকার প্র্ার্ কমর- এটিমক 
ভস্থবষযমত পাস্থর্র উচ্চ স্তর লর্মক রক্ষা করমব এবং ভস্থবষযৎ প্রজমের জর্য এটিমক একটি উপমভাগয 
িার্ িময় র্াকা স্থর্স্থিত করমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর ঘসম্বেটাবর অি ঘেট ঘরাসার্া ঘরাসাম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার লর্তৃমের 
কলযামণ, স্থর্উ ইয়কন  লেট অ্ন্টাস্থরও হ্রম্র তীর বরাবর আমাম্র িার্ীয় লর্তাম্র োমর্ কাজ কমর 
যামে, এমর্স্থক COVID-19 মিামারীর মমযযও। আমরা এই প্রাণবন্ত েম্প্র্ায়মক তাম্র জলেিুখ 
পুর্রুজ্জীস্থবত করমত এবং ভস্থবষযমত বর্যা লর্মক রক্ষা করার মাযযমম তাম্র অ্বকাঠামমাগত েম্প্ই 
লকবল র্য় বরং িার্ীয় অ্র্নর্ীস্থতর স্থিস্থতশীলতা লজার্ার করমত প্রস্থতশ্রুস্থতবি। লুইেটর্ লযাস্থডংমক 
আমগর লচময় স্মাটন  স্থিোমব গম়ে তুলমত স্থডপাটন মমন্ট অ্ফ লেট স্থভমলজ অ্ফ লইুেটর্ এবং এর 
স্থর্বনাস্থচত কমনকতন াম্র োমর্ েরােস্থর কাজ করমত লপমর গস্থবনত, যা লকবল লইুেটমর্র বাস্থেন্দাম্রই 
েুস্থবযা ল্মব র্া বরং োমমর্র বেরগুস্থলমত এই গন্তবয ভ্রমণকারীম্রও েুস্থবযা ল্মব।"     
  
বসম্বর্টর রিাটন  ওটন  িম্বলর্, "অ্ন্টাস্থরও হ্রম্র উচ্চ পাস্থর্র স্তর তার ্স্থক্ষণ উপকূল বরাবর শির 
এবং গ্রামমক ধ্বংে কমরমে, যার ফমল লক্ষ লক্ষ ডলার ক্ষস্থতগ্রস্ত িময়মে এবং অ্গস্থণত েম্প্র্াময়র 



 

 

অ্র্ননর্স্থতক কাযনকাস্থরতা ধ্বংে কমরমে। এই স্থবপযনময়র কারমণ, স্থর্উ ইয়কন  লেট এবং REDI কস্থমশর্ 
এস্থগময় এমেমে এবং প্রকমে গুরুেপূণন তিস্থবল প্র্ার্ কমরমে যা এই েম্প্র্ায়মক পুর্রুিামরর পমর্ 
স্থফস্থরময় আর্মত োিাযয করমব। লুইেটর্ লযাস্থডং প্রকমের েমাস্থি স্থর্উ ইয়কন  লেমটর পরু্রুিার 
প্রমচিা এবং ভস্থবষযমত েম্ভাবয বর্যার প্রস্তুস্থতর একটি উ্ািরণ মাত্র।"  
  
অোম্বসেবল সেসে এম্বেম্বলা ঘমাবরম্বর্ম্বলা িম্বলর্, "2017 এবং 2019 োমলর পাস্থর্র উচ্চ স্তমরর  টর্া 
লুইেটর্ গ্রামেি উপকূলমরখা েম্প্র্াময়র উপর মারাত্মক প্রভাব লফমলমে, লযখামর্ উচ্চ পাস্থর্র স্তর 
ডক বন্ধ কমর স্থ্ময়মে। লইুেটর্ লযাস্থডং স্থভমলজ অ্ফ লুইেটমর্র অ্র্নর্ীস্থতর েবমচময় গুরুেপূণন 
েম্প্, যা স্থর্উ ইয়কন  রাজয লর্মক ্শনকম্র আকষনণ কমর। গভর্নর কুওমমা এবং তার স্থিস্থতশীলতা 
এবং অ্র্ননর্স্থতক উন্নয়র্ উম্যামগর (REDI) বাস্তবায়মর্র কলযামণ, আমরা ভস্থবষযমত উচ্চ পাস্থর্র 
স্তমরর েময় ডকগুমলা লখালা রাখমত েক্ষম িব, এইভামব আমাম্র িার্ীয় বযবো এবং পযনটর্ 
স্থশেমক েমর্নর্ করব যা তাম্র জর্য খুবই গুরুেপণূন।"  
  
র্ায়াো কাউবন্ট আইর্সভার ঘচয়ারমোর্ ঘরম্বিকা ওয়াইবডে িম্বলম্বের্, "এই REDI প্রকে র্ায়াগ্রা 
কাউস্থন্টর পাস্থর্ বরাবর বেবােকারী েম্প্র্াময়র জর্য অ্তযন্ত গুরুেপূণন যা বর্যার ক্ষস্থতকারক 
প্রভামবর েিুখীর্ িময়মে, যার মমযয রময়মে লুইেটর্ লযাস্থডং, তাই আস্থম এই প্রকে বাস্তবায়মর্র 
জর্য প্রকমের োমর্ জস্থ়েত েকমলর প্রশংো করস্থে। লুইেটর্ লযাস্থডং শুযুমাত্র একটি স্থবশাল স্থবমর্া্র্ 
িার্ র্য়, এটি আমাম্র পযনটর্ স্থশমের একটি গুরুেপূণন অ্ংশ এবং আমাম্র িার্ীয় বযবোয় 
মার্ুষমক আকষনণ কমর। এবং লযমিতু উচ্চ পাস্থর্র স্তর, ্ভুন াগযবশত, একটি অ্বযািত েমেযা িমব, 
আমাম্র অ্বশযই এই যরমর্র অ্বকাঠামমা প্রকমে স্থবস্থর্ময়াগ করমত িমব যা ক্ষস্থত কমামত পামর।"  
  
লুইসটম্বর্র ঘময়র অোর্ ওম্বয়লচ িম্বলম্বের্, "আপর্ার অ্ংশী্াস্থরমের জর্য গভর্নর কুওমমা এবং 
REDI কস্থমশর্মক যর্যবা্ লযমিতু আমরা লুইেটর্ লযাস্থডং লেমল োজামর্া এবং পুর্স্থর্নমনামণর জর্য 
কাজ কমরস্থে। রামষ্ট্রর োমর্ এই অ্ংশী্াস্থরমের মাযযমম আমরা উপকূলমরখার গুরুেপূণন উন্নস্থত করমত 
েক্ষম িময়স্থে। ভােমার্ ডক েংমযাজর্ েি এই উন্নস্থত স্থর্স্থিত করমব লয পাস্থর্র উচ্চ স্তমরর 
েমময়ও লযাস্থডং লখালা র্াকমব, যার ফমল োরা রাজয লর্মক িার্ীয় বাস্থেন্দা এবং ্শনর্ার্ীরা গ্রামমর 
রত্ন উপমভাগ করমত পারমবর্।"  
  
র্ায়াো টুেবরজম অোড কর্ম্বভর্ের্ কম্বপনাম্বরেম্বর্র ঘপ্রবসম্বডন্ট এিিং প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া জর্ 
পাবসন িম্বলর্, "লুইেটর্ লযাস্থডং এটিমক স্থ মর রাখা কস্থমউস্থর্টির জর্য একটি উন্নস্থত, স্থকন্তু এটি োরা 
স্থবশ্ব লর্মক আো আমাম্র পযনটকম্র জর্য একটি চমৎকার অ্স্থভজ্ঞতা প্র্ার্ কমর। লুইেটমর্র 
ওয়াটারফ্রন্ট একটি গুিযর্ এবং আমরা এটি পুর্রুিামরর প্রমচিার প্রশংো করস্থে, একই োমর্ 
আগামী প্রজমের জর্য এর লেৌন্দযন স্থর্স্থিত করার জর্য উন্নস্থত এবং আপমগ্রড লযাগ করস্থে।"  
  
অ্ন্টাস্থরও ললক এবং লেন্ট লমরন্স র্্ীর তীমর বর্যার বস্থযনত র্মুর্ার প্রস্থতস্থিয়ায় গভর্নর কুওমমা 
উপকূলীয় কস্থমউস্থর্টির স্থিস্থতশীলতা বৃস্থি এবং অ্ঞ্চমলর অ্র্ননর্স্থতক উন্নয়র্ লজার্ার করার জর্য 
REDI গঠর্ কমরর্। পাাঁচটি REDI আঞ্চস্থলক পস্থরকের্া কস্থমটি যা আটটি কাউস্থন্টর অ্ংশগ্রিমণ গঠিত 
(র্ায়াগ্রা এবং অ্রস্থলন্স, মর্মরা, ওময়ইর্, কায়ুগা এবং ওেওময়মগা, এবং লজফারের্ এবং লেন্ট 



 

 

লমরন্স), িার্ীয় অ্গ্রাস্থযকার, ঝুাঁ স্থকপূণন অ্বকাঠামমা এবং অ্র্যার্য েম্প্ এবং জর্স্থর্রাপত্তা েংিান্ত 
উমেগ স্থচস্থিত করার জর্য প্রস্থতস্থষ্ঠত িময়স্থেল। REDI কস্থমশর্ বাস্থ র মাস্থলকম্র েিায়তার জর্য 20 
স্থমস্থলয়র্ মাস্থকন র্ ডলার, বযবোময়র লরস্থেস্থলময়স্থন্সর জর্য 30 স্থমস্থলয়র্ মাস্থকন র্ ডলার এবং আঞ্চস্থলক 
লেস্থজংময়র জর্য 15 স্থমস্থলয়র্ মাস্থকন র্ ডলার বরাদ্দ কমরমে যা REDI এর আটটি কাউস্থন্টর 
প্রমতযকটির উপকার করমব।়ে অ্বস্থশি 235 স্থমস্থলয়র্ মাস্থকন র্ ডলার, িার্ীয় এবং আঞ্চস্থলক 
প্রকেগুস্থলর জর্য বরাদ্দ করা িময়মে যা REDI স্থমশমর্র ্িৃান্ত এবং এটিমক অ্গ্রের কমর।  
  
গভর্নর কুওমমার স্থর্ম ন্ মশ, REDI কস্থমশর্ অ্ন্টাস্থরও হ্রম্ বর্যার কারমণ ক্ষস্থতগ্রস্ত এলাকা পস্থর্শনর্ 
কমর এবং িার্ীয় েম্প্র্াময়র োমর্ কাজ কমর যামত ভস্থবষযমতর জর্য অ্র্ননর্স্থতক ্সৃ্থিমকাণ লর্মক 
আরও ভামলা এবং শস্থিশালী িময় গম়ে লতালার জর্য উপকূমলর জর্য একটি র্তুর্ লক্ষযমাত্রা বতস্থর 
করা যায়। তারা কামজর একটি পযামকজ বতস্থর কমরর্- আইর্গত পস্থরবতন র্ লর্মক শুরু কমর ত্রাণ 
পযামকজ লর্মক শুরু কমর স্থর্বনািী কাযনিম - যা প্রকৃস্থতর লখলা েিয করমত েক্ষম িমব। এই 
পস্থরকের্ার অ্ংশ স্থিমেমব জর্োযারমণর েসু্থবযা শস্থিশালীকরণ এবং প্রাকৃস্থতক ববস্থশিযগুস্থল লযমর্ 
ললক অ্ন্টাস্থরও েস্থন্নমবস্থশত জীবন্ত উপকূল উন্নত ও বাস্থল পুর্ঃেরবরাি করার উপায় রময়মে।  
  
REDI প্রকে DOS িার্ীয় ওয়াটারফ্রন্ট পরু্রুজ্জীবর্ লপ্রাগ্রাম এবং গ্রামমর মমযয ্ী নমময়া্ী 
অ্ংশী্াস্থরমের পস্থরপূরক, যা একটি ভােমার্ গযাংওময় স্থর্মনাণ এবং লবশ কময়কটি ভােমার্ ডক 
স্থফঙ্গার স্থর্মনাণ এবং গযাংওময় পযনন্ত আমমস্থরকান্স উইর্ স্থডজযাস্থবস্থলটিে অ্যাক্ট (Americans with 
Disabilities Act, ADA) স্থর্য়মার্ুবতী রয্াম্প যা স্থর্স্থিত করমব লয েব বাস্থেন্দারা ওয়াটারফ্রন্ট 
উপমভাগ করমত পারমব, ইতযাস্থ্ েি লুইেটর্ লযাস্থডং-এ উন্নস্থত এবং পুর্রুজ্জীবর্ প্রমচিার জর্য 
900,000 মাস্থকন র্ ডলামররও লবস্থশ তিস্থবল গঠর্ কমরমে।  
  
লুইেটর্ লযাস্থডং অ্েংখয ওয়াটারফ্রন্ট কাযনিম, মাে যরা এবং লবাটিং কাযনিম, এবং লরেুমরমন্টর 
জর্য প্রযার্ প্রমবশ লকন্দ্র। লুইেটর্ লযাস্থডং লমস্থরর্া গ্রামমর একমাত্র পাবস্থলক োইট যা র্ায়াগ্রা র্্ীমত 
েরােস্থর প্রমবশাস্থযকার প্র্ার্ কমর এবং মাে যরা, লবাটিং এবং র্ায়াগ্রা র্্ীর োমস্থগ্রক উপমভাগেি 
বাস্থেন্দা এবং পযনটকম্র স্থবমর্া্মর্র েুমযাগ প্র্ার্ কমর। র্ায়াগ্রা অ্ঞ্চমলর লুইেটর্ লযাস্থডং লরস্থড প্রকে 
এবং অ্র্যার্য লরস্থড প্রকে েম্পমকন  আরও তমর্যর জর্য, অ্র্ুগ্রি কমর এখামর্ স্থিক করুর্।  
  
পস্থরকের্া, উন্নয়র্ এবং কস্থমউস্থর্টি অ্বকাঠামমার DOS অ্স্থফে প্রগস্থতশীল ভূস্থম বযবিার েমাযার্ 
এবং েম্প্র্ায় স্থভস্থত্তক পস্থরকের্া এবং উন্নয়র্ অ্গ্রের কমর স্থর্উ ইয়কন  েম্প্র্াময়র স্থিস্থতশীলতা এবং 
লটকেই প্রবৃস্থি বৃস্থি কমর। এই অ্স্থফে কতৃন ক পস্থরচাস্থলত লপ্রাগ্রাম েম্পমকন  আরও তমর্যর জর্য, 
https://www.dos.ny.gov/opd/ এ যার্। লফেবুমক 

https://www.facebook.com/NewYorkDepartmentOfState/ এ বা টুইটামর @NYSDOS এ DOS 
লক অ্র্ুেরণ করুর্।  
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https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/REDI_Project_Profiles_NO_20191010.pdf
https://www.dos.ny.gov/opd/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=26fd473e-7adb7f00-26ffbe0b-000babda0031-608618b9514901ae&q=1&e=f6432dca-09a6-4b47-9b1d-c569a7ff747b&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNewYorkDepartmentOfState%2F
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