
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 43 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মর্ম্বরা কাউবির জর্ে এিং 41 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার ওম্বয়বর্ কাউবির দইু অঞ্চল জমু্বে 43টি প্রকম্বের জর্ে ঘলক অিাবরও 
ঘরবিবলম্বয়বি এিং অর্ননর্বিক উন্নয়র্ (RESILIENCY AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

INITIATIVE, REDI) উম্বদোম্বগের অগ্রগবির জর্ে  
  

বিম্বেষজ্ঞ মূলোয়র্ ও পর্নাম্বলাচর্ার পর বর্িনাবচি কবমউবর্টি-বচবিি REDI প্রকল্পিমূহ  
  

উপকূলীয় কবমউবর্টির জর্ে ঘমাট 300 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার উপর্ুক্তভাম্বি আঞ্চবলক ঘেবজং 
এর জর্ে 15 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার, িেবক্তগি িেিিার জর্ে 30 বমবলয়র্ বমবকন র্ ডলার এিং 

িাবের মাবলকম্বদর িহায়িার জর্ে 20 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অন্তভুন ক্ত  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট ঘেক অ্ন্টাররও ঘররিরেমেরি এবং 
ইমকামর্ারমক ঘেমভেপমমন্ট বা REDI এর অ্ধীমর্ প্রথম রাউন্ড তহরবমের অ্ংশ রহমিমব দুু্ইটি অ্ঞ্চে 
জমুে 43টি প্রকমের অ্গ্রোত্রাে মর্মরা কাউরন্টর জর্য 43 রমরেের্ মারকন র্ েোর এবং ওমেইর্ 
কাউরন্টর জর্য 41 রমরেের্ মারকন র্ েোর ঘমাট 84 রমরেের্ মারকন র্ েোর প্রদার্ করমব। 
REDI ঘম মামি গভর্নর কুওমমা কততন ক চােু করা হমেরেে এই অ্ঞ্চমে অ্থননর্রতক উন্নেমর্র জর্য 
উপকূেীে করমউরর্টির ঘররিরেমেি বতরি করমত। আজমকর ঘ াষণা REDI প্রমচষ্টাে একটি বে 
মাইেফেক রহমিমব রচরিত কমর। করমউরর্টি দ্বারা রচরিত এবং ঘেট এমজরি এক্সপাটন ি দ্বারা 
মূেযারেত প্রকেগুরে অ্রবেমে এবং দী নমমোদী ঘররিরেমেরি চারহদাে ঘপ ৌঁোে, অ্থননর্রতক উন্নের্ 
বতরি কমর, জটিে অ্বকাঠামমা রক্ষা কমর, িবুজ, প্রাকত রতক বা প্রকত রত রভরিক ববরশষ্টয অ্ন্তভুন ক্ত কমর 
এবং অ্ন্টাররও হ্রদ এবং ঘিন্ট েমরি র্দীর উপকূে বরাবর িমাজ পুর্গনঠর্ এবং উন্নত করমত 
িাহােয করমব। খবু তাোতারে REDI অ্ঞ্চমে অ্রতররক্ত প্রকে ঘ াষণা করা হমব।  
  
"ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘিন্ট েমরি র্দীর উপকূমে রর্উ রর্উ ইেমকন র অ্রধবািীমদর মুমখামুরখ হওো 
চযামেমের জবাব রদমত আরম 11টি ঘেট এমজরির প্ররত তামদর দক্ষতা এবং স্থার্ীে করমউরর্টিমক 
িমথনর্ এবং দী নমমোদী স্থােীত্বকাে বতরর হমব এমর্ পদমক্ষপ বাস্তবােমর্ িহােতা করমত আহ্বার্ 
জারর্মেরে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজ আরম মর্মরা ও ওমেইর্ রররজেমর্ REDI প্রকমের 
ঘ াষণা কররে। এই জটিে প্রকেগুমো অ্ঞ্চমের অ্বকাঠামমা, বািস্থার্ এবং স্থার্ীে অ্থনর্ীরতমক 
িুররক্ষত ও উন্নত করার জর্য ঘেমটর দতরষ্ট উপেরি করমব। একিামথ কাজ কমর, রর্উ ইেকন  ঘেট 
এমজরি রবমশষজ্ঞ এবং স্থার্ীে ঘেকমহাল্ডার এই িব ঘদশগুরের 43টি প্রকমে শূর্য কমর, এই িব 
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উপকূেীে করমউরর্টিমক িাহােয করার জর্য গুরুত্বপণূন পরবতী পদমক্ষপ রহমিমব িহােতা কমর, 
ঘিইিামথ আমরা প্রাণবন্ত এবং অ্থননর্রতকভামব প্রাণবন্ত কমর তুমে।"  
  
"ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘিন্ট েমরি র্দীর তীরবতী করমউরর্টিগুমো িাম্প্ররতক বেরগুমোমত ভেঙ্কর 
চযামেমের মুমখামরুখ হমেমে। এই কারমণ আমরা স্থার্ীে িরকার, বযবিা প্ররতষ্ঠার্ এবং বারের 
মারেকমদর রাষ্ট্রীে িহােতাে িাহােয করার জর্য ঘররিরেমেরি এবং বর্যার প্রভামবর কথা উমেখ 
কমর কােনকরী পদমক্ষপ রর্মেরে", ঘলফম্বটর্োি গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "মর্মরা এবং ওমেইর্ 
কাউরন্টগুরেমত প্রকেগুরের জর্য এই কারিত ফারন্ডং অ্বকাঠামমা ঘটকিই রর্রিত করার জর্য 
অ্বকাঠামমাগত চারহদাগুরেমক িমাধার্ করমব। এই গুরুত্বপূণন প্রমচষ্টা চরম আবহাওোর  টর্া ঘথমক 
ধ্বংিেজ্ঞ ঘমাকামবো করমত, আমামদর অ্থনর্ীরতমক শরক্তশােী কমর এবং অ্রধবািীমদর জীবর্োত্রার 
মার্ উন্নত করমত িাহােয করমব।"  
  
2017 িামের বিমন্ত পূমবনর ঘরকেন  পররমাণ বর্যার পর ঘথমক রর্উ ইেকন  ঘেট ঘেক অ্ন্টাররও 
উপকূেবতী অ্ঞ্চে ো 2017 িামের বর্যাে প্লারবত হমেরেে, একই অ্ঞ্চমে আমরা একবার িমবনাচ্চ 
জেিীমা ও বর্যার ঘরকেন  হমেমে তার পরু্গনঠমর্ 100 রমরেের্ মারকন র্ েোমররও ঘবরশ প্রদামর্র 
প্ররতশ্রুরত রদমেমে।  
  
আটটি কাউরন্ট (র্াোগ্রা ও অ্ররেেি, মর্মরা, ওমেইর্, রিেুগা ও ওিুইমগা এবং ঘজফারির্ এবং 
ঘিন্ট েমরি)-এর িমন্বমে গঠিত পাৌঁচটি REDI অ্ঞ্চে স্থার্ীে অ্গ্রারধকারিমূহ, ঝুৌঁ রকর অ্বকাঠামমা 
ও অ্র্যার্য িম্পদ রচরিত করার জর্য প্ররতরষ্ঠত হে এবং জর্গমণর রর্রাপিা রর্মে উমদ্বগ প্রকাশ 
কমর। REDI করমশর্ বারের মারেকমদর িহােতার জর্য 20 রমরেের্ মারকন র্ েোর বরাদ্দ কমরমে, 
30 রমরেের্ মারকন র্ েোর বযবিার ঘররিরেমেরি উন্নত করমত এবং 15 রমরেের্ মারকন র্ েোর 
একটি আঞ্চরেক ঘেরজং প্রমচষ্টার রদমক ো আটটি কাউরন্টর প্রমতযকটির উপকার করমব। অ্বরশষ্ট 
235 রমরেের্ মারকন র্ েোমরর বযামেি স্থার্ীে ও আঞ্চরেক প্রকমের জর্য বরাদ্দ করা হমেমে ো 
REDI রমশর্মক অ্গ্রগরত ও দতষ্টান্তমরিত কমর।  
 
রতর্ মামির ঊমধ্বন ঘকামিনর পর ঘথমক প্রকে শর্াক্ত করমত, REDI 25 জর্ ঘেকমহাল্ডার ও স্থার্ীে 
কমেকশ অ্রধবািী রর্মে এবং করমউরর্টি রমটিং ও কমনশাোর আমোজর্ কমররেে, 15টিরও ঘবরশ 
পররকের্া করমটির িভা আহ্বার্ কমররেে এবং রর্উ ইেকন  ঘেট এমজরি এবং ইরেরর্োররং 
রবমশষজ্ঞমদর িম্প্রদাে প্রস্তারবত 500টিরও ঘবরশ প্রকমের মূেযাের্ করমত কমেক হাজার  ণ্টা বযে 
করার রর্মদনশর্া রদমেরেে। প্রকমের মমধয রমেমে-ঝুৌঁ রকপূণন িম্পমদর একটি পররিীমা োর মমধয 
রমেমে- উপকূে স্থােীকরণ, জর্স্বাস্থয ও রর্রাপিা, িংকটপূণন পারর্ ও দরূষত পারর্র অ্বকাঠামমা, 
ঘমররর্ািন ও হারবিন এবং ভূরম ক্ষে/মার্, অ্র্যার্য অ্গ্রারধকামরর মমধয প্রাকত রতক বা প্রকত রত রভরিক 
ববরশষ্টয ও িবুজ অ্বকাঠামমা অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
প্ররতটি প্রকমের জর্য, মারি-জরুরিরেকশর্াে পাররমমটর পেনামোচর্া এবং ঘকামর্া িংরিষ্ট পররমবশগত 
পেনামোচর্া, ঘেমকামর্া চূোন্ত িংকে অ্গ্রির হওোর পূমবন প্রমোজর্ হমব। িহর্শীেতা বতরর করার 
জর্য, ভরবষযমত িম্পরির ক্ষরতর ঝুৌঁ রক এবং বািস্থামর্র প্রভাব কমামত, রেপাটন মমন্ট অ্ব 



 

 

এর্ভােরর্মমন্টাে কর্িারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, DEC) উপকূেীে 
র্কশা এবং উন্নের্ প্রকমের জর্য িাধারণ রর্মদন রশকা িংকরেত কমরমে। এই রর্মদন রশকাে রমেমে 
ঘটকরর্কযাে ঘেটা, ঘরগুমেটরর গাইমেি, ঘবে প্রারিমিি এবং ঘগ্রট ঘেক ও ঘিন্ট েমরি র্দীর 
োের্ারমক উপকূে বরাবর উন্নেমর্র জর্য উপেভয িম্পদ। এই বযাপক প্রেরুক্তগত এবং অ্র্ুমমাদমর্র 
তথয ত্বরারন্বত করমত িাহােয করার জর্য তথয উপেভয REDI গাইমেি ওমেবমপমজ।  
 
আজ ঘ ারষত কাউরন্ট-রর্রদনষ্ট প্রকেগুমো োোও, উচ্চ পারর্র মাত্রার এই চযামেেগুমো আমরা 
ঘমাকামবোর জর্য গভর্নর কুওমমা একটি আট-কাউরন্টমত 15 রমরেের্ মারকন র্ েোমরর আঞ্চরেক 
ঘেরজং প্রমচষ্টার ঘ াষণা রদমেমের্, োমত রর্রাপদ ঘর্রভমগশর্ চযামর্ে বজাে রাখা োে হারবিন এবং 
ঘব ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘিন্ট েমরি র্দীর িামথ। এই চযামর্েগুমো রবমর্াদর্মেূক এবং বারণরজযক 
ঘবাটিং এর প্রাণশরক্ত ো অ্ঞ্চেজমুে আর্ুমারর্ক এক 1,000-এরও ঘবরশ কমনিংস্থামর্র িতরষ্ট কমর।  
  
ঘবর্রিোে পুর্ঃবযবহামরর জর্য উপেুক্ত ঘেরজং-এর মাধযমম বাস্তু পুর্রূিার বা ক্ষে বযবস্থাপর্া 
প্রকমে রর্েুক্ত করা হমত পামর, িম্ভাবয ঘবরর্টি টু বািস্থার্, পারর্র গুণমার্ এবং বিকত পুরষ্ট।  
 
মর্মরা ও ওমেইর্ কাউরন্টর 43টি প্রকমের িমূ্পণন তারেকা পাওো োমে এখামর্। হাইোইট করা 
REDI প্রকে এবং মর্মরা এবং ওমেইর্ কাউরন্টগুরের আর্ুমারর্ক খরচ অ্ন্তভুন ক্ত:  
  
মর্ম্বরা REDI অঞ্চল  
  
প্রকেগুরের র্মুর্া রচমত্রর জর্য এখামর্ রিক করুর্।  
  

  
• 9.166 রমরেের্ মারকন র্ েোর রগ্রি শহমর িমরন্বত এজমগরমর োইভ প্রকমের জর্য। 

এই প্রকমে মর্মরার কাউরন্ট REDI প্লযারর্ং করমটির কামে জমা পো িাতটি পতথক 
প্রকে একরত্রত করা হমেমে ো একমত্র িংকটমে পররবহর্, ঝমের পারর্ এবং 
িযারর্টারর র্দনমার অ্বকাঠামমাগত উন্নরত ঘমাকামবো কমর িহর্শীে, প্রকত রত-রভরিক 
উপকূেীে রস্থরতশীেতা বজাে রামখ। র্াো রর্মনাণ বা ঘমরামত দ্বারা ঘোমওোটার 
মযামর্জমমন্ট উন্নত করা, পারবনক পাইপ, এবং পাম্প ঘেশর্, এই প্রকে ঘেক 
অ্ন্টাররও এর ঘররিরেমেরি রক্ষা করার জর্য িযারর্টারর র্দনমা ওভারমলা ঝুৌঁ রক হ্রাি 
করমব এোোও বারিন্দামদর স্বাস্থয ও রর্রাপিা রক্ষা করমব। িেক বযবস্থার অ্ংশ 
উৌঁচুকরণ বারিন্দা, পেনটক এবং জরুরর প্ররতরিোশীেমদর অ্বস্থার জর্য ঘিই 
অ্বকাঠামমার িমাগত প্রমবশারধকার রর্রিত করমব। প্রকমের উপাদার্গুমোর মমধয 
অ্ন্তভুন ক্ত:  

o পুরাতর্ এজরমোর োইভ রিউোর প্রমজি (2.927 রমরেের্ মারকন র্ েোর)  
o রিমিন্ট রবচ ঘরাে রিউোর প্রমজি (1.160 মারকন র্ েোর)  

https://on.ny.gov/rediguidance
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o এজরমোর োইভ/আইেযান্ড কমটজ টু রিমিন্ট রবচ প্রমজি (850,000 
মারকন র্ েোর)  

o এজরমোর োইভ/িযার্মবরর ঘরাে প্রমজি (150,000 মারকন র্ েোর)  
o এজরমোর োইভ েমন রিউোর প্রমজি (1.5 রমরেের্ মারকন র্ েোর)  
o েং পন্ড আউটমেট/চযামর্ে পাকন  (1.929 রমরেের্ মারকন র্ েোর)  
o এজরমোর োইভ প্রমজি (650,000 মারকন র্ েোর)  

  
• পারমা শহমর 5.860 রমরেের্ মারকন র্ েোমরর প্রকে, রগ্রর্মদর পাম্প এবং মর্মরা 

কাউরন্ট রেপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভােরর্মমন্টাে িারভন মিি (Department of 
Environmental Services) এর িমে িংেুক্ত একটি ঘফািন প্রধার্-িহ রর্ম্নচাপ দরূষত 
পারর্ ঘশাধমর্র বযবস্থা প্ররতষ্ঠা করমব। 2017 এবং 2019 িামে বর্যার পারর্মত 
প্লারবত ঘিপটিক রিমেমমগুরে জর্স্বাস্থয ও রর্রাপিার জর্য হুমরক িতরষ্ট করমে।  

  
• 2.670 রমরেের্ মারকন র্ েোর আেরর্মেকুইট ঘব ঘেট ঘমররর্ পাকন  প্রকে পামকন  

ঘবাট েঞ্চ ও পারকন ং এোকাে পুর্ঃ টিত বর্যার িমাধার্ করমব। এই প্রকমে ঘবাট 
েঞ্চ বতরি করমব এবং র্তুর্ েমকর ইর্েে করমব, পারকন ং েট ঘথমক ঘবাট েঞ্চ 
পরিম প্রান্ত পেনন্ত উপকূেমরখা স্থােীকরণ ইর্েে করমব, পারকন ং েট ঘরিামফন রিং, 
এবং পারকন ং এোকা ঘথমক পারর্ উপিাগর ঘপ ৌঁমে রদমত র্তুর্ ঘোমওোটার 
পররকাঠামমা প্ররতষ্ঠা করা োমব। র্তুর্ উপকূে স্থােীকরণ বযবস্থা ঘমররর্ পাকন টিমক 
বরধনত পারর্র স্তর এবং ঝে-বতরষ্ট ঘথমক রক্ষা করমব, জরুরর রভরিমত 
প্ররতরিোশীেমদর জর্য এোকাে প্রমবশারধকার রর্রিত কমর জর্গমণর রর্রাপিা রক্ষা 
কমর।  

  
• 1.770 রমরেের্ মারকন র্ েোমরর ঘিন্ট পে টারমনর্াি প্রকে (St. Paul Terminus 

Project)-এর জর্য রমচোর শহর এবং ইমরার্েমকাোইট শহর উভেই, উচ্চ পারর্র 
িমে ঘিন্ট পেি বুমেভােন -এর পররিমারি এোকাে বর্যা প্রশরমত করমব ো 
রর্কটবতী কমন্ডারমরর্োমি রর্রাপদ, মর্মরা কাউরন্ট ঘশররফ ঘমররটাইম ঘেশর্, ইউ. 
এি. ঘকাে গােন  (U.S. Coast Guard, USCG) ঘেশর্ এবং ঘবশ রকেু বযবিাে 
অ্যামক্সিমক বাধা ঘদে। প্রকেটি রবদযমার্, অ্বর্রতমার্, রস্থরতশীে বযবস্থাগুরে 
িংমশাধর্ করমব, একটি র্তুর্ েমনওোটার পাম্প ঘেশর্ রর্মনাণ করমব িংেগ্ন 
ঘজমর্রি র্দীমত েমনওোটার ঘপ ৌঁমে রদমত, র্দীমত েমন ঘের্ রর্ষ্কাশর্ রর্েন্ত্রণ করমত 
স্থােী ঘচক ভােভ ইর্েে করমব, অ্রতররক্ত প্রবাহ রর্েন্ত্রণ করমত দরূষত পারর্র 
পাম্প ঘেশর্টি পররবতন র্ করমব এবং বর্যা প্ররতমরাধ করমব এবং USCG ঘেশমর্ 
ঘবাট রয্াম্প ও েমন ঘের্ িংস্কার করমব। একিামথ, এই ঘররিরেমেরি পদমক্ষপ 
জরুরর ঘিবা এবং স্থার্ীে ঘম িুরম বযবিার জর্য রর্রাপদ প্রমবশারধকার রর্রিত 
করমব েখর্ মর্মরা কাউরন্টর রক্ষণামবক্ষণ িেকটিমক বর্যার হাত ঘথমক রক্ষা করার 



 

 

পাশাপারশ জমের ধারা ঘরাধ কমর জরুরর পররমষবা রদমে র্দীমত দরূষত পারর্মক 
প্ররতমরাধ কমর।  

  
• বর্যার পারর্র উপমর ওমেবোর শহমর ঘেক ঘরাে উন্নীত করার 1.5 রমরেের্ 

মারকন র্ েোমরর প্রকে উপকূেমরখা রস্থরতশীে করমত িাহােয করমব। এই প্রকেটি 
েমনওোটার ঘিামে এবং প্রাকত রতক ও প্রকত রত-রভরিক উপকূেমরখা প্ররতরক্ষামূেক 
বযবস্থা রদমে িেক রক্ষা করমব।  

  
ওম্বয়ইর্ REDI অঞ্চল  
  
প্রকেগুরের র্মুর্া রচমত্রর জর্য এখামর্ রিক করুর্।  
  

• ঘিাোি ঘব এর হুরর্ শহমর, 14.630 রমরেের্ মারকন র্ েোমরর রিমিন্ট রবচ 
প্রকেটি রিমিন্ট রবচ এবং চােনি পমেন্ট বযাররোর বার-এ একারধক বাধ ভাের্ 
ঘমাকামবো করমব। বাধগুরের অ্বক্ষে ঘিাোি ঘব এর বাস্তুিংস্থামর্র ক্ষরত কমর ো 
রবপন্ন প্রজারতর বািস্থার্ িরবরাহ কমর এবং ধ্বংিস্তুপ, বরফ এবং তরেগুরে 
উপিাগমর প্রমবমশর ঘক্ষমত্র রর্রবনরিত হমে িরকারর ও বযরক্তগত িম্পরি হুমরকর 
িম্মুখীর্ হমব। উপকূে ক্ষে রবদযমার্ ঘিপটিক রিমেমগুরেমক ওভারমলামত ঝুৌঁ রকপূণন 
কমর ঘতামে। ঘিাোি ঘব হমো ইউর্াইমটে ঘেটি ঘকাে গােন  (USCG) ঘেশর্ 
এবং ঘশররফ অ্রফমির আবািভূরম। এই প্রকেটি বাধ রস্থরতশীে করমত প্রকত রত রভরিক 
িমাধার্ বাস্তবাের্ করমব এবং িরকারর ও বযরক্তগত িম্পরি, 1,000-এরও ঘবরশ 
বারে র এবং 1,200টিরও ঘবরশ ঘর্ কা রিপিহ প্রাে 21 মাইে উপকূে রক্ষা 
করমব।  

  
• 12.171 রমরেের্ মারকন র্ েোমরর ব্লাইন্ড ঘিােি ঘব প্রমজি (Blind Sodus Bay 

Project) বতন মামর্-ক্ষেপ্রাি বাধ ভােমর্র কারমণ উপিাগমরর উপকূমে ক্ষমের 
িমাধার্ করমব। প্রাকত রতক এবং প্রকত রত-রভরিক উপকরণ রদমে ব্লাইন্ড ঘিাোি ঘব 
ঘরাে বরাবর খাো কূে রস্থর করার মাধযমম 3,700 ফুট তীরবতী অ্ঞ্চেমক 
শরক্তশােী করা োমব। এই প্রকেটি ধ্বংিস্তুপ, বরফ এবং তরেগুরে উপিাগমর 
প্রমবমশর ফমে ক্ষেক্ষরত ঘথমক গুরুত্বপূণন অ্বকাঠামমা এবং িম্পরি রক্ষা করমব।  

  
• 7.4 রমরেের্ মারকন র্ েোমরর উইকহাম বুমেভােন  অ্যান্ড রগ্রগ রিট প্রকে 

(Wickham Boulevard and Greig Street Project) ঘিাোি পমেন্ট গ্রামম 
পুর্ঃ টিত বর্যা হ্রাি করমব। এই প্রকেটি ঘবফ্রমন্টর পাকন , িমুদ্র বিকত এবং 
ঘরেুমরন্টিহ পাবরেক অ্ঞ্চেগুরেমক উপকূে রস্থরতশীে করার মাধযমম রাস্তার উভে 
পামশর  রবারে বর্যার হাত ঘথমক রক্ষা করমব। এই প্রকেটি আমশপামশর পেনটকমদর 
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আকষনণ করমত িহােতা করমব এবং টাউর্ পাকন  ও বিকমত পামে ঘহমট চোচেমক 
উৎিারহত করমব।  

  
• 590,000 মারকন র্ েোমরর ঘহাোইট বাচন  কযাম্পগ্রাউন্ড ওমেেওোটার ইর্ফ্রািাকচার 

প্রমজি (White Birch Campground Wastewater Infrastructure Project) 
বতন মামর্ ঘিােি পমেন্ট গ্রামমর কযাম্পগ্রাউমন্ড একটি রিউোর োইমর্ ক্ষে-ক্ষরতর 
িমাধার্ করমব। কযাম্পগ্রাউন্ড িরািরর ঘেমকর িামমর্ উন্মুক্ত করা হে এবং এই 
প্রকে প্রাে 1,000 ফুট উপকূেীে রস্থরতশীে বযবস্থা ো কযাম্পগ্রাউন্ড এবং আর্ুমারর্ক 
200 বািস্থামর্র কাজ কমর এমর্ গুরুত্বপূণন বজন য জমের অ্বকাঠামমা রক্ষার জর্য 
স্থােীকরণ পিরত িংস্থাপর্ করমব।  

  
• 490,000 মারকন র্ েোমরর ঘিাোি পমেন্ট রবচ প্রমজি বিকত এবং  রবারে ও 

িংেগ্ন রাস্তাগুরে বর্যা ঘথমক রক্ষা করমব। এই বিকতটি ঘেমকর িামথ িংেকু্ত এবং 
জমের উচ্চতা ঘবমে ঘগমে বর্যাে ক্ষরতগ্রস্ত হে। প্রকেটি ঝমের তীব্রতার িমে 
বর্যার পারর্ ঘরাধ করমত একটি প্ররতরক্ষামূেক বারেোরে বযবস্থািহ বিকমতর 
প্রকত রত-রভরিক তীরমরখা পুর্রুিার স্থাপর্ করমব।  

  
DEC কবমের্ার ও REDI িহ-িভাপবি ঘিবিল ঘিম্বগাি িম্বলর্, "মর্মরা এবং ওমেইর্ কাউরন্টর 
জর্য প্রকমের তারেকা বতরর করার ঘক্ষমত্র ইর্পুট এবং িহমোরগতার মার্ িরতযই বযরতিমী রেে 
এবং REDI-এর িামথ জরেত িবাই আমামদর স্থার্ীে অ্ংশীদারমদর প্ররতশ্রুরত ও প্রমচষ্টার প্রশংিা 
কমর। আরম কত তজ্ঞ ঘে, গভর্নর কুওমমা দরূদরশনতার িামথ এই অ্ঞ্চমের রবরভন্ন ঘেট এবং স্থার্ীে 
ঘর্তামদর একত্র করার জর্য রবরভন্ন রবরচত্র এবং উদ্ভাবর্ী ধারণা তুমে ধমরমের্ ো এখর্ কামজ 
োগামর্া হমব এবং ঘেক অ্ন্টাররও ও ঘিন্ট েমরি ররভার করমউরর্টিগুমো আমরা শরক্তশােী এবং 
ঘবরশ প্রাণবন্ত হমেও ক্ষরতর পররবমতন  রর্উ ইেমকন র পররমবশ পুর্রুিার করমত িাহােয কমর।"  
  
এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমি (Empire State Development, ESD)-এর িভাপবি ও প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকিন া-মম্বর্ার্ীি এিং REDI কবমেম্বর্র িহ-িভাপবি এবরক গাটন লার 
িম্বলর্, "অ্ন্টাররও ঘেক এবং ঘিন্ট েমরি র্দীর তীমর জমের স্তর বাোর র্তুর্ পররমবশগত 
বাস্তবতার তুের্াে অ্রধক রস্থরতস্থাপকতার িামথ পুর্রর্নমনাণ ঘবরশ গুরুত্বপূণন। REDI করমশর্ কমঠার 
পররশ্রম করমে োমত জর্মগাষ্ঠী শুধুমাত্র ধ্বংিাত্মক আবহাওোর  টর্া ঘথমক আমরা দ্রুত উিার র্া 
হমে বরং আমরা শরক্তশােী এবং ভরবষযমতর জর্য প্রস্তুত হে এবং জেবােু পররবতন মর্র দভুন াগযজর্ক 
প্রভাব আমরা দ্রুত িমাধার্ কমর।"  
  
REDI তহরবমের রত্রশ রমরেের্ েোর ঘেক অ্ন্টাররও রবজমর্ি ঘররিরেমেরি ঘপ্রাগ্রামমর জর্য আোদা 
কমর রাখা হমেমে ো এম্পাোর ঘেট ঘেভেপমমন্ট (ESD) দ্বারা পররচারেত হমব। োরা 2019 
িামে অ্ন্টাররও ঘেক এবং ঘিন্ট েমরি র্দী ঘথমক উচ্চ-পারর্র ঘেমভমের কারমণ িরািরর বর্যা 
িংিান্ত ক্ষরতর িম্মুখীর্ হমেমের্ এমর্ ঘোগয আমবদর্কারীমদর জর্য এই ঘপ্রাগ্রামমর আওতাে ESD 



 

 

200,000 মারকন র্ েোর পেনন্ত অ্র্ুদার্ প্রদার্ করমব। ঘোগয আমবদর্কারীমদর মমধয কু্ষদ্র বযবিা, 
অ্োভজর্ক প্ররতষ্ঠার্, খামার, বারের মারেকমদর িংগঠর্ এবং ভাো িম্পরির মারেকগণ অ্ন্তভুন ক্ত 
হমব বমে আশা করা হমে। এই ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্, একজর্ ঘোগয আমবদর্কারীর মূেধর্ উন্নের্ 
প্রকমের 50 শতাংশ পেনন্ত অ্র্ুদার্ পাওো োমব ো ভরবষযমত বর্যার ক্ষরতর ঘমাকামবোে তামদর 
বযবিা শরক্তশােী করার জর্য পররকের্া করা হে এবং তামদর বযবিামক আমরা প্রাণবন্ত কমর 
ঘতামে। এই ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ প্ররতটি প্রকমে স্থার্ীে িরকামরর কাে ঘথমক অ্ন্তত 5 শতাংশ রাষ্ট্রীে 
তহরবে প্রদার্ করমত হমব। স্থার্ীে অ্র্ুদার্গুমো অ্ন্তভুন ক্ত হমত পামর তমব িীমাবি থাকমব র্া, রশে 
উন্নের্ কততন পক্ষ কততন ক প্রদি রকেু কর অ্বযাহরত, স্থার্ীে িরকার িাধারণভামব অ্র্ুমরত ও রফ 
বাবদ খরচ এবং স্থার্ীে িরকামরর িরািরর বযমের প্রকে িংিান্ত পররকাঠামমা। ঘেক অ্ন্টাররও 
রবজমর্ি ঘররিরেমেরি ঘপ্রাগ্রাম আমবদমর্র জর্য উন্মকু্ত থাকা অ্বস্থাে রবজ্ঞরি ঘপমত অ্র্ুগ্রহ কমর 
িম্প্ররত প্রকারশত ইর্মটক ফরমটি পূরণ করুর্ এখামর্।  
  
আজ ঘ ারষত প্রকেগুরে োোও ঘেট রেপাটন মমন্ট অ্ব ঘহামি অ্যান্ড করমউরর্টি রররর্উোে 
(Department of Homes and Community Renewal, HCR) একটি 2019 স্বতন্ত্র বারের মারেক 
িহােতা ঘপ্রাগ্রাম পররচাের্া করমে ো ক্ষরতগ্রস্থ আট-কাউরন্ট অ্ঞ্চমের বারিন্দামদরমক তামদর প্রাথরমক 
বািস্থামর্র ক্ষরত কাটিমে উঠমত 50,000 মারকন র্ েোর পেনন্ত ঘেট তহরবমের িহােতা 
ঘদমব। বারের মারেমকর আমবদমর্র িমেকাে 31 অ্মিাবর, 2019 অ্বরধ চােু থাকমব এবং 
আমবদমর্র আরও তথয পাওো োমব এখামর্।  
  
ঘহামি অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্ার্ বভির্িকাি িম্বলম্বের্, "অ্ন্টাররও ঘেমকর 
উপকূমের করমউরর্টিমক ঘেমহতু ধ্বংিাত্মক বর্যার প্রভাবগুরে ঘথমক পুর্রুিার অ্বযাহত রমেমে তাই 
আমামদর রবরর্মোমগর ধরর্গুরে দী নমমোদী অ্বকাঠামমামক আরও উন্নত করমত িাহােয করা জরুরর। 
বর্যার ঝুৌঁ রকপূণন অ্ঞ্চেজমুে রস্থরতশীেতার উন্নরত কমর আমামদর বারের মারেকমদর এবং বযবিােীমদর 
জর্য পুর্বনািমর্র প্রমচষ্টা ঘটকিই হমব তা রর্রিত করমত পারর।"  
  
REDI প্রকমের অ্মর্কগুরে পররমবশবান্ধব অ্বকাঠামমা বা প্রাকত রতক বা প্রকত রত-রভরিক ববরশষ্টযগুরে 
অ্ন্তভুন ক্ত কমর এবং কম বা িবনরর্ম্ন পররমবশগত প্রভাব ঘফেমব ঘিভামব রেজাইর্ করা 
হমব। পররমবশবান্ধব অ্বকাঠামমা একটি িাশ্রেী, পররমবমশর পমক্ষ উপকারী এবং ঘভজা আবহাওোর 
প্রভাব রর্েন্ত্রমণর জর্য রস্থরতশীে পিরত। রর্ষ্কাশর্ এবং পারর্ পররমশাধর্ রিমেমগুরে রর্মনাণ পররমবশ 
ঘথমক ঝমের পারর্ িররমে ঘর্ওোর জর্য রেজাইর্ করা হমেমে, পররমবশবান্ধব অ্বকাঠামমা তার 
উৎিটিমত ঝমের পারর্মক হ্রাি এবং পররমশাধর্ কমর েখর্ আবািস্থে রবর্ষ্ট র্া কমর বা প্রাকত রতক 
ববরশষ্টযগুরেমক বযাহত র্া কমর পররমবশ ও অ্থননর্রতক িুরবধা প্রদার্ কমর। এোোও, গভর্নর কুওমমা 
িম্প্ররত ঘ াষণা রদমেমের্ ঘে আগামী বেমরর রাষ্ট্রীে ঠিকার্াে রতরর্ কােনকরী শীষন-স্থার্ীে বািস্থার্ 
পুর্রূিার উমদযাগ প্রবতন র্ করমবর্, "মা প্রকত রত পুর্রুিার করুর্।" পুর্ঃজীবর্ দার্কারী মা প্রকত রত 
পররমবশ ও জেবােু পররবতন র্ ও তীব্র আবহাওোর ঘমাকামবোে করমউরর্টিগুরেমক আরও স্বেে কমর 
ঘতাোর পাশাপারশ মাে ও বর্য জীবমর্র আবাি পরু্রূিার ও বতরি করার জর্য আজ ঘ াষণা করা 
REDI প্রকমের মমতা পররমবশগত পুর্রুিারমক গুরুত্বপূণন িমথনর্ করমব।  
  

https://esd.ny.gov/lake-ontario-business-resiliency-program
https://www.ny.gov/lake-ontario-flooding/lake-ontario-flooding-preparation-resources#redi-phase-1---planning-process
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nations-most-comprehensive-statewide-habitat-and-water-restoration
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nations-most-comprehensive-statewide-habitat-and-water-restoration


 

 

এর্ভাম্বয়ারম্বমিাল ফোবিবলটিজ কম্বপনাম্বরের্ (Environmental Facilities Corporation)-এর 
ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবিম্বডি, প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া ও ঘজর্াম্বরল কাউম্বিল মবরর্ ঘকালমোর্ 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা িমুমদ্রর পারর্র অ্বকাঠামমাগত রবরর্মোমগ রর্উ ইেকন মক শীষনস্থার্ীে 
কমরমের্। বর্যা রর্রিমর্র পাশাপারশ পররমবশবান্ধব অ্বকাঠামমা করমউরর্টিগুরেমক অ্মর্ক িুরবধা 
প্রদার্ কমর: দষূণিমূহ রফিাররং, পারর্ প্রবাহ, র্দী ও র্াো পুর্রাে গরতশীে করা, আবািস্থে 
পুর্রুিার করা, পাবনবতী পররমবশমক শীতে করা, বােু দষূণ হ্রাি করা এবং শরক্তর বযবহার হ্রাি 
করা। গভর্নর কুওমমার এই ঘ াষণাটি আজ জেবাে ুপররবতন মর্র মুমখ এম্পাোর ঘেট জমুে 
করমউরর্টিগুরেমক রস্থরতস্থাপক কমর ঘতাোর এবং একটি ঘটকিই ভরবষযমতর জর্য তামদর িহােতা 
করমত গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ।"  
  
ঘেম্বটর পাকন ি (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বিইড িম্বলর্, "রচরিত প্রকেগুরে 
করমউরর্টিিমূমহর িামথ একটি রচন্তাশীে এবং ইরতবাচক কমথাপকথমর্র ফোফে। গভর্নর কুওমমার 
স্থার্ীে ঘর্তামদর দতরষ্টভরে ঘখাৌঁজার জর্য এবং এই অ্ঞ্চেগুরেমত িরতযই উপকত ত হমত পামর এমর্ 
পদমক্ষপগুরে অ্র্িুরণ করার জর্য আরম তার প্রশংিা করর।"  
  
ঘিম্বেটাবর অি ঘেট ঘরািার্া ঘরািাম্বডা িম্বলর্, "রর্উ ইেকন  ঘেট িবনদা এর গুরুত্বপূণন িম্পদ রক্ষা 
এবং উন্নত করমত স্থার্ীে এবং ঘেমটর ঘর্তামদর শরক্ত বাোমর্ার ঘক্ষমত্র অ্গ্রণী রেে। আজ ঘ ারষত 
প্রকেগুরে অ্ন্টাররও হ্রমদর ধামর গুরুত্বপূণন অ্বকাঠামমা রক্ষা কমর রর্উ ইেমকন র বারিন্দামদর স্বাস্থয ও 
িুরক্ষা রক্ষার জর্য গভর্নর কুওমমার প্ররতশ্রুরতর িসু্পষ্ট প্রদশনর্ী। ঘেট রেপাটন মমমন্ট আমরা এই 
করমউরর্টিিমূমহর ঘবরশরভামগর িামথ তামদর জোবিতামক পুর্বনাির্ করমত এবং তামদর 
পররমবশবান্ধব অ্বকাঠামমাগত বযবহার বাোমর্ার পাশাপারশ তামদর রস্থরতশীেতামে আরও ঘজারদার 
করার জর্য  রর্ষ্ঠভামব কাজ কমর চমেরে। আমরা জারর্ উপকূমে রস্থরতশীে হওো এবং ঘর্ কা েঞ্চ 
এবং েকগুরের মমতা উপকূেীে িম্পদগুরেমত রবরর্মোগ স্থার্ীে অ্থনর্ীরতর এবং পারর্র িামথ িংেুক্ত 
জীবর্োপমর্র পমক্ষ কতটা গুরুত্বপূণন। এই গ্রীমে গভর্নমরর আহ্বার্মক কােনকর প্রকে ধারণার জবাব 
ঘদওো হমেরেে এবং শীঘ্রই উপকূমে আরও রস্থরতশীে করমউরর্টি বতরর হমব।"  
  
িাধারণ পবরম্বষিা কার্নালম্বয়র কবমের্ার ঘরাঅোর্ ঘডিটিম্বটা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা বর্যাে 
ক্ষরতগ্রস্থ ঘেক অ্ন্টাররও করমউরর্টির একজর্ শরক্তশােী মখুপাত্র। েখর্ আমরা তীব্র আবহাওো এবং 
জেবােু পররবতন মর্র কারমণ অ্বযাহত ক্ষরতর আশঙ্কা কররে তখর্ তার মারি-এমজরি REDI 
করমশর্ বতররর ফমে প্ররতকামরর িন্ধার্ করমত এবং প্রকেগুরের জর্য উমেখমোগয তহরবে 
িরবরামহর রর্রমমি রবমশষজ্ঞ িরকারী িংস্থার্িমূহমক একরত্রত কমরমে ো রস্থরতশীেতামক শরক্তশােী 
করমব এবং রর্উইেকন  ঘেমটর উপকূেবতী এোকামক িুররক্ষত করমত িহােতা করমব।"  
  
বর্উইয়কন  ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (New York State Department of Transportation) কবমের্ার 
মোবর ঘর্ম্বরি ঘডাবমম্বেজ িম্বলর্, "েখর্ অ্ন্টাররও ঘেক এবং ঘিন্ট েমরি র্দীর করমউরর্টির 
ঘোমকরা ক্ষরতগ্রস্থ হরেে তখর্ গভর্নর কুওমমা বর্যার প্ররতরিো জার্ামত এবং গুরুত্বপূণন 
অ্বকাঠামমামক শরক্তশােী করমত িহােতার জর্য অ্মথনর বরাদ্দ ঘদওোর রিিান্তমূেক পদমক্ষপ গ্রহণ 
কমররেমের্। বর্যা শুরু হওোর পর ঘথমক আরম ঘবশ কমেকটি এোকা পররদশনর্ কমররে এবং 



 

 

বারিন্দা, বযবিােীমদর ও অ্বকাঠামমািমূমহর উপর প্রথম ঘথমকই এর প্রভাব ঘদমখরে। ঘেট পররবহণ 
অ্রধদফতর ক্ষরতগ্রস্থ করমউরর্টির পামশ দাৌঁরেমেমে, তারা আমামদর ঘেট এবং স্থার্ীে অ্ংশীদারমদর 
উপকূমে আরও দতঢ়, আরও ঘটকিই ভরবষযমতর রদমক এরগমে োওোর জর্য িহােতা করমত প্রস্তুত।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন  িম্বলম্বের্, "িমবধনমার্ বর্যার 
পারর্র জর্য প্রস্তুত এবং প্ররতমরামধর জর্য ঘেট এবং স্থার্ীে অ্ংশীদারমদর অ্রববািয প্রমচষ্টা িমেও 
তারা ঘকবে হ্রদমক রর্মে একটি িামরগ্রক দতরষ্টভরে গ্রহণ এবং উপকূেমক শরক্তশােী করার উপাে 
িন্ধার্ করা ও রস্থরতশীে করার মাধযমম ঘকবেমাত্র অ্ন্টাররও হ্রদ জর্মগাষ্ঠীর দী নমমোদী স্বাস্থযমক 
িরতযই িুররক্ষত করমত পামর। গভর্নর কুওমমার ঘর্তত ত্ব এবং REDI করমশমর্র িদিযমদর কমঠার 
পররশ্রমমর জর্য ধর্যবাদ, আমরা ঘকবে এই কাজটি শুরু করার পররকের্া গ্রহণ করররর্ বরং এই 
প্রকেগুরে বাস্তবােমর্র জর্য প্রমোজর্ীে তহরবে িুরক্ষা কমররে।"  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অর্বরটি (New York Power Authority, NYPA) এর ঘপ্রবিম্বডি ও প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকিন া বগল বি. কুইবর্ম্বর্াি িম্বলর্, "ঘগ্রট ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘিন্ট েমরি র্দী 
আমামদর ঘেমটর অ্থনর্ীরতর জর্য অ্তীব গুরুত্বপূণন। আমরা, রর্উ ইেকন  পাওোর অ্থররটি 
(NYPA)-এ, মর্মরা এবং ওমের্ কাউরন্টগুরেমত ঘররে (REDI) প্রকেগুরেমত গভর্নমরর রবরর্মোগ 
ঘদমখ িন্তুষ্ট ঘে আমামদর উপকূেীে করমউরর্টির এই রবশাে জেবাে ুপররবতন মর্র েুমগ আরও প্রাণবন্ত 
হমত িহােতা করমব।"  
  
বডপাটন ম্বমি অি ঘলিার কবমের্ার রিাটন া বরয়াডন র্ িম্বলর্, "REDI করমশমর্র কাজ পুমরা 
অ্ংশগুরের ঘোগফমের ঘচমে বে হওোর এক দদুন ান্ত উদাহরণ। উপকূেীে করমউরর্টিগুরেমক িহােতা 
করার জর্য ঘেট, কাউরিে এবং রমউরর্রিপযারেটিিগুরের একিামথ কাজ করা দরকার এবং তারা 
এটি খুব বে উপামে কমররেে। আরম এই প্ররিোর অ্ংশ হমত ঘপমর িম্মারর্ত হমেরে ো 
িমবনািমভামব িরকারমক উপস্থাপর্ কমর।"  
  
ডরবমটবর অর্বরটি অি দে ঘেট অি বর্উ ইয়কন  (Dormitory Authority of the State of New 
York, DASNY)-এর ভাইি ঘপ্রবিম্বডি পল বজ ঘকাওমোর্ িম্বলর্, "DASNY গভর্নর কুওমমার REDI 
উমদযাগমক িমথনর্ করমত ঘপমর গরবনত। আমরা এই ক্ষরতগ্রস্থ করমউরর্টির প্রমোজর্ ঘমটামত িহােতা 
করার জর্য প্রস্তুত রমেরে ো তামদরমক একটি পররবরতন ত পররমবমশর ঘক্ষমত্র আরও প্রাণবন্ত হমে 
উঠমত িহােতা কমর।"  
  
বিম্বর্টর বরচ ফাম্বে িম্বলর্, "রস্থরতশীেতা বজাে রাখমত এবং ভরবষযমত রবধ্বস্ত বর্যা প্ররতমরামধ 
আমামদর এই অ্ঞ্চমে এই িমামোচর্ামূেক তহরবে িরবরাহ করমত আরম গভর্নর এবং DEC-এর 
িামথ অ্ংশীদাররত্ব কমর খরুশ। আমামদর বারিন্দামদর িুরক্ষা রদমত অ্ক্ষমতার জর্য IJC আদােমত 
জবাবরদরহ করার আমামদর প্রমচষ্টার িামথ একমত্র, এই রবরর্মোগটি পারর্র স্তর উন্নত করমত এবং 
ঘেকফ্রন্ট করমউরর্টির পররমবশ ও অ্থননর্রতকভামব আরও উন্নততর ঘিবা প্রদামর্র জর্য দী নমমোদী 
ঘক শেটির রভরি বতরর কমরমে।"  



 

 

  
বিম্বর্টর পাম্বমলা ঘহলবমং িম্বলর্, "2014 িামের পররকের্া দ্বারা আমামদর হ্রমদর তীমর করমউরর্টির 
অ্বকাঠামমা ধ্বংি হমে ঘগমে। আজমকর ঘ াষণাটি রর্উ ইেকন  ঘেমটর পুর্রর্নমনাণ এবং ভরবষযমতর 
প্রস্তুরতর জর্য রবশাে প্ররতশ্রুরত উপস্থাপর্ কমর। 2014 িামের পররকের্া বারতমের প্রমচষ্টা অ্বযাহত 
রাখার পাশাপারশ স্থার্ীে বারিন্দা ও ঘোট বযবিা রক্ষা করমত আমামদর অ্বকাঠামমামত রবরর্মোগ 
করমত হমব এবং আমামদর অ্বকাঠামমা মজবতু করমত হমব। গভর্নমরর ঘর্তত ত্ব, আমার আইর্জীবী 
অ্ংশীদার এবং অ্মর্ক স্থার্ীে আরধকাররক োরা এই প্রমোজর্ীে তহরবমের জর্য পদতযাগ কমরমের্ 
এবং েোই কমরমের্ তামদর আরম প্ররত কত তজ্ঞ।"  
  
বিম্বর্টর ঘজাম্বিফ ঘরািাক িম্বলর্, "আরম আর্রন্দত ঘে রগ্রি শহমর, ঘরামচোর রিটি এবং 
হযামরেমর্র টাউর্ প্রকেগুরে ঘেক অ্ন্টাররও ঘররজমেরি এবং অ্থননর্রতক উন্নেমর্র উমদযামগ অ্ন্তভুন ক্ত 
রেে। এই তহরবে উপকূেমরখার রস্থরতশীেতার উন্নরত করার জর্য আমামদর করমউরর্টিমক গুরুত্বপূণন 
অ্বকাঠামমাগত উন্নরতমত িহােতা করমব। এটি বারের মারেকমদর রক্ষা করমত এবং ভরবষযমত বযে 
ও ক্ষেক্ষরতমত কমেক রমরেের্ রমরেের্ েোর প্ররতমরামধ িঠিক পদমক্ষপ।"  
  
িংিদ িদিে জোবম ঘরাবমও িম্বলম্বের্, "আরম উপকূেীে জর্মগাষ্ঠীর প্রমোজমর্র রদমক মমর্ামোগ 
ঘদওোর জর্য এবং REDI উমদযামগর মাধযমম এই রমউরর্রিপযাে ও অ্বকাঠামমাগত রবরর্মোমগর জর্য 
িহােতা ঘদওোর প্ররত উৎিমগনর জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্ামত চাই। এখর্ আমগর ঘচমে 
আরও ঘবরশ প্রমোজর্, আমামদর তীরবতী করমউরর্টির রবরর্মোমগর ঘক্ষমত্র রর্উ ইেকন  ঘেমটর 
প্ররতরর্রধ রহমিমব ঘক শেগত ও দী নমমোদী পররকের্ার পমক্ষ পরামশন অ্বযাহত রাখা জরুরর। 
জেবােু পররবতন র্, অ্রববািয আবহাওো ইমভন্ট এবং বধনমার্ জেমরামতর  টর্াটি অ্ন্টাররও ঘেমকর 
উচ্চ স্তমরর রবষেগুরে আমামদর রিিান্ত গ্রহমণর প্ররিোটির একটি ধ্রুবক অ্ংশ হমত বাধয করমব। 
আরম িরকামর আমামদর অ্ংশীদারমদর িামথ কীভামব অ্থননর্রতক িহােতার মাধযমম উপকূেমরখার 
বযবিা ও করমউরর্টিগুরেমক আরও উন্নতভামব িহােতা করমত পারর, পররচারেত জেবাে ু
পিাদপিরণ র্ীরতগুরের িম্ভাবর্ার পেনামোচর্া করা এবং রস্থরতশীেতা ও আরথনক িুরক্ষার জর্য 
তামদর রবকেগুরে িম্পমকন  তীমর উপকূমের বারিন্দামদর আরও ভামো রশরক্ষত করমত পারর ঘি রবষমে 
ভরবষযমত িরকামর আমামদর অ্ংশীদারমদর িামথ কাজ চারেমে োওোর প্রতযাশাে রমেরে।"  
  
অোম্বিেবল ঘমোর বেভ হম্বলই িম্বলর্, "অ্ন্টাররও ঘেমকর র্রজররবহীর্ উচ্চ জমের স্তর এবং 
পরবতী কমেক বের ধমর বর্যার ফমে উপকূমের তীরবতী  রবারে ও বযবিামের বযাপক ক্ষরত 
হমেমে তমব গভর্নর এবং ঘেট ঘর্তামদর িামথ কাজ কমর আমরা রাষ্ট্রীে িহােতার একটি পযামকজ 
বাস্তবাের্ কররে ো পুর্রুিামরর পমথ আমামদরমক এরগমে রর্মব। আমামদর অ্ঞ্চমে চরেশটিরও ঘবরশ 
প্রকমের জর্য এ জাতীে বতহৎ আরথনক প্ররতশ্রুরতগুরে আমামদর অ্থননর্রতক উন্নেমর্র পুর্রুজ্জীবর্, 
আমামদর বর্যা এবং বজন য জমের অ্বকাঠামমা পুর্রর্নমনাণ এবং আমামদর উপকূেবতী করমউরর্টিগুরেমক 
স্বাভারবকতার ঘবামধ রফররমে আর্ার জর্য গুরুত্বপূণন। আরম ঘেট এবং স্থার্ীে ঘর্তামদর িামথ কাজ 
চারেমে োব তা ঘদখার জর্য ঘে বারের মারেকরা, বযবিা প্ররতষ্ঠার্ এবং রমউরর্রিপযােগুরে তামদর 
এরগমে োওোর জর্য প্রমোজর্ীে িহােতা ঘপমেমে।"  
  



 

 

অোম্বিেবল ঘমোর বপটার লম্বরি িম্বলর্, "রবস্ততত এজরমর োইভ প্রকমের জর্য রগ্রমির টাউর্মক 
তহরবে বরামদ্দর রবষমে আজ REDI করমশমর্র ঘ াষণামক আরম িাধবুাদ জার্াই। আরম গভর্নর 
কুওমমার অ্ংশীদাররত্ব এবং আমামদর উপকূেবতী করমউরর্টির রস্থরতস্থাপকতা বাোমর্ার জর্য তার 
কামজর জর্য ধর্যবাদ জার্াই। উপকূেবতী বর্যার ফমে িতষ্ট রবপদগুরে প্রশরমত করমত এবং 
বারিন্দামদর স্বাস্থয ও িুরক্ষা রক্ষার জর্য আমশপামশর অ্বকাঠামমামক মজবতু করার জর্য ঘেমকামর্া 
পদমক্ষপ ঘর্ওো ঘেমত পামর তা িমবনাচ্চ অ্গ্রারধকার রহমিমব ঘথমক োে। আজমকর ঘ াষণা ঘিই 
বযবস্থাগুরে বাস্তবােমর্র এবং আমামদর উপকূেবতী বারিন্দামদর মেে রর্রিত করার একটি স্বাগতপণূন 
পদমক্ষপ। আমামদর দী নমমোদী েক্ষয এখর্ও 2014 িামের পররকের্া বারতে এবং একটি পররকের্া 
পুর্বনহামের ঘে হ্রদ তার পূবনবতী স্তর হ্রাি করা হে।"  
  
পবরষদ িদিে ঘেইর্ মোেম্বটম্বলা িম্বলর্, "ঘিাোি পমেমন্ট রবধ্বংিী ক্ষেক্ষরত প্রশরমত করমত প্রভূত 
অ্মথনর ঘ াষণা এবং পররকের্া 2014 িামের পররকের্ার ফমে ওেমকাট ও হুরর্ শহমরর শহরগুমো 
খুবই স্বাগত িংবাদ। প্ররতবন্ধকতা বার এবং ক্ষে এবং বর্যািহ র্ার্া ধরমর্র দরুিন্তা ঘদখা রদমেমে। 
বাস্তবতা হমো ঘেট এখর্ প্রথম দফা REDI বরামদ্দর এোকািমূমহ এই িকে েোর বরাদ্দ রদমে 
ঘেগুমো প্রদশনর্ কমর ঘে এই ঘমরামরত করার প্রমোজর্ীেতা গভর্নর ও পররমবশ িংরক্ষণ রবভাগ 
(Department of Environmental Conservation, DEC)-এর অ্গ্রারধকার। আমরা আশা করমত 
পারর ঘে কাজটি দ্রুত এরগমে চমেমে এবং আমরা শীঘ্রই কােুগা এবং ওিওমেমগা কাউরন্ট এবং 
করমউরর্টির বযবিােী এবং হ্রমদর পামশ বিবািরত বারিন্দামদর জর্য অ্র্ুরূপ ঘ াষণা শুর্মবা।"  
  
গভর্নর কুওমমার পররচারেত REDI করমশমর্র ঘর্তত মত্ব রমেমে রর্উ ইেকন  ঘেমটর পররমবশ িংরক্ষণ 
রবভাগ (DEC) এবং এম্পাোর ঘেট ঘেমভেপমমন্ট। বােরত অ্ংশগ্রহণকারী িংস্থাগুরে এবং 
কততন পক্ষগুরের মমধয রমেমে রর্উ ইেকন  ঘেট েররমটরর অ্থররটি, িাধারণ পররমষবা ঘেট অ্রফি 
(State Office of General Services), পররবহর্ অ্রধদফতর, পাকন  অ্রফি, রবমর্াদর্ এবং 
ঐরতহারিক িংরক্ষণ, NYS ঘহামি এবং করমউরর্টি র্বাের্, ঘহামেযান্ড রিরকউররটি রবভাগ এবং 
জরুরর পররমষবা (Division of Homeland Security and Emergency Services) এবং অ্রফি 
ইমারমজরি মযামর্জমমন্ট (Office of Emergency Management), রর্উ ইেকন  পাওোর অ্থররটি, 
ঘেট রেপাটন মমন্ট অ্ব ঘেবার (Department of Labor) এবং রর্উ ইেকন  ঘেট রেপাটন মমন্ট অ্ব 
ঘেট (Department of State)।  
  
মর্ম্বরা কাউবি এবিবকউটিভ ঘেবরল বডর্ম্বফা িম্বলর্, "দদুন ান্ত চযামেমের িমমে আমরা একিামথ 
কতটা কাজ করমত পারর িঠিকভামব ঘদরখমেরে। আমামদর মর্মরা কাউরন্ট উপকূমের ঘমরামত ও 
রস্থরতশীেতা িমথনর্ করার জর্য এই প্রমোজর্ীে তহরবে িরবরাহ করাে আরম গভর্নর কুওমমা এবং 
আমামদর আইর্িভার অ্ংশীদারমদর ধর্যবাদ জার্াই। এটি এখর্ আমগর ঘেমকামর্া িমমের ঘচমে 
গুরুত্বপূণন ঘে, IJC ঘেক ঘেমভমের বযবস্থাপর্ার কাজটি এমর্ দারেত্বমবাধ ঘথমক করমব ঘের্ আমামদর 
বারের মারেকগণ এবং বযবিােীগণ আমগ ঘে ক্ষরতর িম্মুখীর্ হমেরেমের্ তার পুর্রাবতরি ঘের্ আর 
র্া  মট।"  
  



 

 

ওম্বয়ইর্ কাউবি ঘিাডন  অি িুপারভাইজাম্বরর ঘচয়ারমোর্ বেভ ঘলরয় িম্বলর্, "গত দইু বেমর 
দইুটি ভোবহ বর্যার পররমপ্ররক্ষমত গভর্নর কুওমমা ঘেক অ্ন্টাররও অ্ঞ্চমের জর্য এমর্ একটি 
পররবতন র্শীে পররকের্ার িমন্বে কমরমের্ ো প্রজমন্মর পর প্রজন্ম ধমর পারর্র স্তমরর হঠাৎ বতরি 
ঘথমক রক্ষা ঘপমত িাহােয করমব। আমামদর িমুদ্রতীর বরাবর র্তুর্ প্রকেগুরে ভরবষযমত বর্যা ঘথমক 
আমামদর িম্প্রদােমক িুররক্ষত রাখমব এবং আমামদর স্থার্ীে অ্থনর্ীরতমক রক্ষা করমত িাহােয করমব। 
আরম গভর্নরমক তার ভরবষযত উমদ্দশয বাস্তবাের্ কমে এই উমদযাগ গ্রহমণর জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
ঘরাম্বচোম্বরর ঘময়র লাভবল ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "আরম গভর্নর কুওমমার জেবােু পররবতন মর্ অ্বযাহত 
ঘর্তত মত্বর জর্য তার কামে কত তজ্ঞ। রবমশষ কমর আজমকর ঘ াষর্াটি এটাই প্রমাণ কমর ঘে, গভর্নর 
কুওমমা রমচোর অ্ঞ্চমে ঘেমকর পারর্র স্তমরর হঠাৎ বতরির ফমে আমামদর ঘে িমিযার িম্মখুীর্ হমত 
হে তা ঘথমক রক্ষার জর্য রতরর্ বিপররকর।"  
  
ঘিাডাি পম্বয়ি ঘময়র ঘদভ মোকম্বডাম্বয়ল িম্বলর্, "ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘিন্ট েমরি র্দীর তীর 
বরাবর বিবািরত অ্রধবািীগণ এবং বযবিােীগণ বর্যার পারর্ বতরির ফমে তামদরমক পারর্র রর্মচ 
ঘে দী ন িমে কাটামত হমেমে তার ক্ষরতকর প্রভাব এখমর্া তারা বমে ঘবোমে। REDI করমশমর্র 
কাজ এবং আজ ঘ ারষত হওো রবরর্মোমগর মাধযমম গভর্নর কুওমমা এই িব ঘোকমদর িাহােয করার 
জর্য এরগমে এমিমের্ ঘের্ তারা তামদর প্রমোজর্ীে এবং তামদর প্রাপয উপকরণ ঘপমে আমগর ঘচমে 
এবং আমরা শরক্তশােী হমে উঠমত পামর।"  
  
আয়রর্বডম্বকাম্বয়ট টাউর্-এর িত্ত্বািধায়ক ঘদভ বিবল িম্বলর্, "আমরা কত তজ্ঞ ঘে গভর্নর কুওমমা 
এবং আমামদর ঘেট ঘর্তাগণ আমামদর শহরটিমক উচ্চ পারর্র স্তমরর কারমণ ধ্বংি ঘথমক রক্ষা 
করার জর্য প্রমোজর্ীে বযবস্থা গ্রহণ করমের্। এই তহরবে ভরবষযমত বর্যার মুমখ আমামদর 
িম্প্রদােমক আমরা শরক্তশােী এবং স্মাটন  কমর তুেমব। আমরা ঘকবেমাত্র চরম আবহাওোর  টর্াগুরে 
 টমব র্া বা ঘিগুরে খুব কম  টমব এমর্ ভার্ করমত পারর র্া। ঘিই বাস্তবতার ঘমমর্ রর্মেই 
আমরা আজ আমরা একটি রস্থরতশীে িম্প্রদাে হওোর েমক্ষয িাহিী পদমক্ষপ রর্রে।"  
  
বগ্রি টাউর্ এর িুপারভাইজার বিল বরইবলচ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এই প্রকেগুরের জর্য ঘে 
তহরবে িরবরাহ কমরমের্ তা আমামদরমক ঘেক অ্ন্টাররও তীমরর ঘম রেকভামব পররবতন র্ আর্মত 
িহােতা করমব। আিন্ন র্তুর্ উপকূেীে অ্বকাঠামমার মাধযমম আমামদর করমউরর্টিগুরে রবপজ্জর্ক 
বর্যার রবরুমি আমরা িুররক্ষত থাকমব। গভর্নর আমামদর এবং অ্র্যার্য অ্মর্মকর মমতা স্থার্ীে 
রর্বনারচত ঘর্তামদর িামথ অ্ংশীদারীমত্বর রভরিমত আমামদর অ্ঞ্চমে অ্থননর্রতক উন্নেমর্র রভরি গমে 
তুেমত কাজ করমের্ ো ভরবষযমত টিমক থাকমব।"  
  
হোমবলর্ টাউম্বর্র িুপারভাইজার এবরক বপটার িম্বলর্, "আমামদর অ্ঞ্চেটি পারর্র উচ্চ স্তমরর 
িম্ভাবর্ার িম্মখুীর্ হমত থাকমব এবং গভর্নর ও REDI করমশমর্র িমথনর্ পাওোে আমরা খুব 
ভাগযবার্। গভর্নমরর ঘর্তত ত্ব এবং জরেত প্রমতযমকর কমঠার পররশ্রমমর জর্য হযামরের্ এবং অ্র্যার্য 
উপকূেীে করমউরর্টির পররবার ও বযবিা প্ররতষ্ঠার্গুরে REDI এর উমদযাগ ঘথমক অ্তযন্ত উপকত ত 
হমব এবং আমামদর শহরগুরে আমরা এরগমে ঘেমত শরক্তশােী হমব।"  
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