অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/31/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা, কায়ুগা এিং অসওম্বয়ম্বগা কাউবিম্বে 31টি প্রকম্বে ও ললক অিাবরও সহর্েীলো
এিং অর্ন নর্বেক উন্নয়ম্বর্র (RESILIENCY AND ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE,
REDI) জর্ে 43 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করার কর্া ল াষণা কম্বরম্বের্

সম্প্রদায়-বিবিে REDI প্রকেসমূহ বিম্বেষজ্ঞ মূলোয়র্ ও পর্ন াম্বলাির্ার পর বর্িন াবিে হম্বয়ম্বে
উপকূলীয় সম্প্রদাম্বয়র জর্ে লমাট 300 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার িরাে করা হম্বয়ম্বে র্ার মম্বযে
আঞ্চবলক খর্র্ জর্ে 15 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, িেবিগে িেিসার জর্ে 30 বমবলয়র্ মাবকনর্
ডলার এিং গৃহমাবলক সহায়োর জর্ে 20 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার অন্তভুন ি রম্বয়ম্বে
8 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার পর্ন ন্ত সামবিক 20 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর গৃম্বহর মাবলকম্বদর
সহায়োর পোম্বকম্বজর (Homeowner Assistance Package) অংে বহম্বসম্বি লর্াগে লসম্বকন্ডাবর গৃম্বহর
মাবলকম্বদর জর্ে উপলব্ধ হম্বি
REDI কবমের্ 20 র্ম্বভের অোলম্বিবর্ম্বে প্রকে িাস্তিায়র্ সম্বেলর্ পবরিালর্া করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেক অ্ন্টাররও ঘররজরেমেরি অ্যান্ড
ইমকার্রমক ঘেমভেপমমন্ট ইরর্রিমেটিমভর অ্ধীমর্, প্রথম পমবনর অ্থনােমর্র অ্ংি রিমেমব অ্েওমেমগা ও
কােুগা কাউরন্টগুরেমে 31টি প্রকল্পমক অ্গ্রের করমে রাজয 43 রমরেের্ মারকন র্ েোর প্রদার্ করমে।
গভর্নর কুওমমা ঘম মামে REDI চােু কমররেমের্ উপকূেীে জর্মগাষ্ঠীর রিরেিাপকো বাড়ামে এবং
অ্থননর্রেক উন্নের্ উদ্দীরপে করমে। আজমকর ঘ াষণাটি REDI প্রমচষ্টার একটি বড় মাইেফেক
রিোমব রচরিে িমেমে। েম্প্রদােগুরের দ্বারা রচরিে এবং রাষ্ট্রীে েংিার রবমিষজ্ঞমদর মূেযােমর্,
প্রকল্পগুরে দ্রুে এবং দী নমমোদী েির্িীেো দরকার, অ্থননর্রেক উন্নের্ বৃরি, েংকটপূণন
অ্বকাঠামমা রক্ষা, েবুজ, প্রাকৃ রেক বা প্রকৃ রে রভরিক ববরিষ্টয অ্ন্তভুন ক্ত করা, এবং হ্রদ অ্ন্টাররও
এবং ঘেন্ট েমরি র্দীর েীমর েম্প্রদােগুরেমক িােীভামব পুর্রর্নমনাণ এবং উন্নে করমে েিােো
করমব।
উপরন্তু, গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে 20 র্মভম্বর অ্যােমবরর্মে একটি বাস্তবাের্ েমেের্ েংগঠিে
করমব REDI করমির্। এই েমেেমর্ প্রকল্প বাস্তবাের্ েম্পরকন ে েথয REDI ফারন্ডং প্রাপকমদর প্রদার্
করা িমব, োর মমধয রমেমে অ্র্ুমরে ও পররমবিগে পেনামোচর্া এবং প্রােরিক রামজযর েংিাগুমোর

োমথ োক্ষামের একটি েুমোগ, োমে রর্রিে করা োে ঘে REDI প্রকল্পগুরে েে দ্রুে েম্ভব
বাস্তবাের্ করা োে। গভর্নর এও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 8 রমরেের্ মারকন র্ েোর পেনন্ত ঘোগয
ঘেকন্ডারর গৃমির মারেকমদর জর্য উপেব্ধ করা িমব, োমরগ্রক 20 রমরেের্ মারকন র্ েোমরর গৃমির
মারেকমদর েিােোর পযামকমজর অ্ংি রিমেমব।
"আজ আরম 31টি REDI প্রকল্প ঘ াষণা কররে ো অ্েওমেমগা এবং কােুগা কাউরন্টগুরের
পররকাঠামমা, আবােিে এবং িার্ীে অ্থনর্ীরেমক েমৃি করমব এবং রিরেিাপকভামব রক্ষা করমব,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "গে রের্ বেমরর মমধয দু বের ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘেন্ট েমরি র্দীর
উপকূমে ঘরকেন িাপর্কারী উচ্চ জমের মাত্রা িাপর্ কমরমে, ো রবারড় ও পররকাঠামমা ক্ষরেগ্রস্ত
কমরমে এবং এেব এোকার জর্মগাষ্ঠীর উপর অ্থননর্রেক আ াে ঘিমর্মে। কষ্টকর েমে উদ্ভাবর্ী
েমাধার্ প্রমোজর্ িে, এবং এই কারমণ আরম 11টি রর্উ ইেকন ঘেট এমজরিমক োমদর দক্ষো কামজ
োগামে এবং পদমক্ষমপর েুইট গমড় েু েমে রর্মদন ি রদমেরে, করমউরর্টি ইর্পুট েি, ো দী নমমোদী
ঘটকেইো বেরর করমব। এই েব জটিে প্রকল্পগুরে এই েব উপকূেবেী েম্প্রদােগুরেমক োিােয
করার জর্য গুরুত্বপূণন পরবেী পদমক্ষপ রিমেমব কাজ করমব, োমদর ঘররেরেমেরি, এবং অ্থননর্রেক
প্রার্বন্তো অ্জনর্ করার জর্য।"
"োম্প্ররেক বেরগুমোমে উপকূেবেী েম্প্রদােগুরে ভেঙ্কর চযামেমের মুমিামুরি িমেমে। এই কারমণ
আমরা িার্ীে েরকার, বযবো প্ররেষ্ঠার্ এবং বারড়র মারেকমদর োিােয করার জর্য আক্রমণাত্মক
পদমক্ষপ গ্রিণ কমররে রামজযর েিােোর োমথ ঘররেরেমেরি উন্নে করমে এবং বর্যার প্রভামবর
ঘমাকারবো করমে," ললফম্বটর্োি গভর্ন র কোবর্ লহািু ল িম্বলর্। "কােুগা এবং অ্েওমেমগা
কাউরন্টগুরের প্রকল্পগুরের জর্য এই েক্ষযরিে অ্থনাের্ দী নমমোদী ঘটকেইো রর্রিে করার জর্য
পররকাঠামমাগে প্রমোজর্গুরেমক েমম্বাধর্ করমব। এই েমামোচর্ামূেক প্রমচষ্টা চরম আবিাওোর
টর্াগুরে ঘথমক ধ্বংেেমজ্ঞর রবরুমি েড়াই করমে, আমামদর অ্থনর্ীরেমক িরক্তিােী করমে এবং
অ্রধবােীমদর জীবর্মার্ উন্নেমর্ েিােো করমব।"
2017 োমের ঘরকেন পররমাণ উচ্চ জমের স্তর িওোে পর ঘথমক, রর্উ ইেকন রাজয বর্যার ফমে
রবধ্বস্ত হ্রদ অ্ন্টাররও উপকূমে েম্প্রদামের পুর্গনঠমর্র জর্য 100 রমরেের্ মারকন র্ েোমরও ঘবরি
প্ররেশ্রুরেবি িমেমে, ঘকবেমাত্র এই বেমরই একই েম্প্রদামের উচ্চ জেস্তর এবং বর্যার ঘরকমেনর
অ্রভজ্ঞো অ্জনর্ করমে পামর।
আটটি প্রমদি (র্াোগ্রা এবং অ্ররেি, মর্মরা, ওমেইর্, কােুগা এবং ওেওমেমগা, এবং ঘজফারের্
এবং ঘেন্ট েমরি) রর্মে গঠিে পাাঁচটি REDI অ্ঞ্চে িার্ীে অ্গ্রারধকার, ঝুাঁ রকপূণন অ্বকাঠামমা এবং
অ্র্যার্য েম্পদ এবং জর্রর্রাপিা েংক্রান্ত উমদ্বগ রচরিে করার জর্য প্ররেরষ্ঠে িমেরেে। REDI
করমির্ বারড়র মারেকমদর েিােোর জর্য 20 রমরেের্ মারকন র্ েোর, বযবোমের ঘের্মদমর্র
উন্নরের জর্য 30 রমরেের্ মারকন র্ েোর এবং আঞ্চরেক ির্মর্র জর্য 15 রমরেের্ মারকন র্ েোর
বরাদ্দ রদমেমে ো আটটি প্রমদমির প্রমেযকটির উপকার িমব। অ্বরিষ্ট অ্থন, 235 রমরেের্ মারকন র্
েোর, িার্ীে এবং আঞ্চরেক প্রকল্পগুরের জর্য বরাদ্দ করা িমেমে ো REDI রমিমর্র দৃষ্টান্তস্বরূপ
এবং োমক অ্গ্রের কমর।

প্রকল্পগুরে ির্াক্ত করার জর্য,রের্ মাে ধমর REDI 25 জর্ অ্ংিীদার এবং েম্প্রদাে েভা োমে
িোরধক িার্ীে বারেন্দার োমথ কমনিাোর আমোজর্ কমররেে, 15টিরও ঘবরি পররকল্পর্া করমটির
েভা আহ্বার্ কমরমে এবং েম্প্রদামের দ্বারা প্রস্তারবে 500টিরও ঘবরি প্রকল্পগুরেমক রর্উ ইেকন রাজয
েংিা এবং প্রমকৌিে রবমিষজ্ঞমদরমক কমেক িাজার ন্টা বযে করমে িমেমে ঘেগুমো মূেযাের্ করার
জর্য। প্রকমল্পর মমধয রমেমে-ঝুাঁ রকর েম্পমদর একটি পররেীমা, োর মমধয রমেমে- উপকূেীে
রিরেিীেোমিারেমর্ িােীকরণ, জর্স্বািয ও রর্রাপিা, জটিেঅ্পারর্ ও পারর্ ও বজন যপারর্ পদাথন,
েুমুদ্র মারর্াে এবং বন্দর িারবেন, এবং ভূ রম হ্রােক্ষে/মূেযমার্, অ্র্যার্য অ্গ্রারধকামরর মমধয
রমেমে, প্রাকৃ রেক বা প্রকৃ রে রভরিক ববরিষ্টয ও েবুজ অ্বকাঠামমা।
প্ররেটি প্রকমল্পর জর্য, মারি-জুরররডেকির্ে পাররমমটর পেনামোচর্া, এবং ঘকার্ েংরিষ্ট পররমবিগে
পেনামোচর্া, ঘে ঘকার্ চূ ড়ান্ত েংকল্প অ্গ্রের িওোর পূমবন প্রমোজর্ িমব. প্ররেটি প্রকমল্পর জর্য,
বহু-এিরেোরভু ক্ত অ্র্ুমরের পেনামোচর্া এবং ঘে ঘকার্ও পররমবি েম্পরকন ে পেনামোচর্াগুরে প্রমোজর্
িমব ঘকার্ চূ ড়ান্ত েংকল্পমক োমমর্ এরগমে রর্মে োওোর জর্য। েির্িীেো বেরর করমে,
ভরবষযমের েম্পরির ক্ষরের ঝুাঁ রক হ্রাে করমে এবং আবােিমের প্রভাবগুরে হ্রাে করমে, পররমবি
েংরক্ষণ অ্রধদফের (Department of Environmental Conservation, DEC) উপকূেীে র্কিা
এবং উন্নের্ প্রকল্পগুরের জর্য োধারণ রর্মদন রিকা েংকের্ কমরমে। এই রর্মদন িাবেীর মমধয প্রেুরক্তগে
েথয, রর্োমক রর্মদন রিকা,ঘেরা অ্র্ুিীের্ এবং পেনাপ্ত পররমার্ উৎে ো ঘগ্রট ঘেকে এবং ঘেন্ট
েমরি র্দীর গরেিীে েীরভূ রমমে উন্নেমর্র জর্য অ্ন্তভুন ক্ত রমেমে। অ্র্ুমরে ঘদওোর প্ররক্রোটি
ত্বরারিে করমে েিােো করার জর্য এই রবস্তৃ ে প্রেুরক্তগে এবং অ্র্ুমমাদমর্র েথয REDI গাইমেি
ওমেবমপমজ পেনাপ্তভামব পাওো োে।
আজ ঘ ারষে প্রমদিগুমোর-রর্রদন ষ্ট প্রকল্পগুমো োড়াও,উচ্চ পারর্র মাত্রার ঘমাকামবোর জর্য গভর্নর
কুওমমা আটটি-প্রমদমি 15 রমরেের্ মারকন র্ েোর আঞ্চরেক ির্মর্র জর্য ঘ াষণা রদমেমের্ ো হ্রদ
অ্ন্টাররও ও ঘেন্ট্র েমরি র্দীর েীমরর বন্দর এবং উপকূেগুরেমে রর্রাপদ ঘর্ৌচাের্ ঘটকেইভামব
বজাে রািার জর্য োিােয করমব। এই প্রণােীগুরে প্রাণবন্ত রবমর্াদর্মূেক এবং বারণরজযক
ঘর্ৌকাচাের্ার জর্য গুরুত্বপূণন, এই অ্থননর্রেক রক্রোকোমপ ো বেমর েক্ষ েক্ষ েোর উত্পন্ন কমর
এবং অ্ঞ্চে জুমড় 1,000 ঘবরি চাকরর েমথনর্ কমর।
এই প্রমচষ্টাে প্রাথরমকভামব রবমর্াদর্মূেক ঘর্ৌকাচাের্ার জর্য বযবহৃে অ্ন্তে 17টি বন্দর প্রণােীর
প্রমোজর্ীে ির্মর্ রক্ষণামবক্ষমণর কথা উমেি করা িমব। উপেুক্ত পরের ঘেরজং করা িমে পামর
উপকারী পুর্ঃবযবিামরর মাধযমম বাস্তুেংিার্ পুর্রুিার বা ক্ষে পররচাের্ প্রকল্পগুরেমে রর্েুক্ত করার
জর্য, োর ফমে আবােিে, জমের গুণমার্ এবং বেকমের পুরষ্টর ঘক্ষমত্র োমভর েম্ভাবর্া রমেমে।
প্ররেটি REDI কাউরন্টগুরে েরকারর পররকাঠামমা প্রকমল্পর জর্য অ্ন্তে 15 রমরেের্ মারকন র্ েোর
কমর পামে। কােুগা কাউরন্টর 12 রমরেের্ মারকন র্ েোমরর প্রস্তারবে প্রকল্প িার্ীে পররকল্পর্া
করমটি দ্বারা রচরিে করা এবং আগামী রের্ মামের মমধয REDI প্ররক্রো অ্র্ুেরণ করমব এবং
বাড়রে 3 রমরেের্ মারকন র্ েোর প্রাপ্ত িমব।

কােুগা ও অ্েওমেমগা কাউরন্টগুরের 31টি প্রকমল্পর েম্পূণন োরেকা এিামর্ আমে। িাইোইট করা
ঘরেআই প্রকল্পগুরে এবং আর্ুমারর্ক িরচ অ্ন্তভুন ক্ত:

•

•

•

•

•

•

অ্েওমেমগা িিমর ইন্টারর্যাির্াে রপোর প্রমজমের (International Pier Project) জর্য
6,500,000 মারকন র্ েোমরর অ্থনাের্ একটি জে েরন্নরিে পথচারীমদর িাাঁটার পথ বেরর
করার জর্য একটি রেটি ওোরকর্ফ ঘেমের োমথ েংেুরক্ত েি। এই প্রকমল্প জে, েযারর্টারর
র্দন মা, ঝমড়র জর্য র্দন মা, এবং ববদুযরেক পররমষবা, একটি ঘগটওমে আচন, বাির্ পারকন ং ও
রর্েন্ত্রণ, ঘবাট রিপ িার্ান্তর ও প্ররেিাপর্, এবং েির্িীেোর জর্য রপোমরর বাল্কমিে ও
োইেওোমের ইিটমেির্ অ্ন্তভুন ক্ত রমেমে।
ঘমররর্া রবমচর উরিে করমে এবং ঘবােনওোক, েযান্ডমেরপং- এর রিরেিাপকো উন্নে
করমে অ্েওমেমগা িিমর রাইটে েযারন্ডং মাররর্া প্রমজমের (Wright's Landing Marina
Project) জর্য 6,100,000 মারকন র্ েোর, "দয ঘবাটিাউে" (The Boathouse)
ঘরেু মরন্ট, ফাোর রপট, এবং আমরা অ্মর্ক রকেু ।
অ্েওমেমগা িিমর 4,800,000 মারকন র্ েোমরর কাউরন্ট রুট 89 প্রকল্প (County Route
89 Project), রবদযমার্ েযারর্টারর রর্কারি ঘর্টওোকন প্রোররে করমব র্েু র্ ঘেট
ইউরর্ভারেনটি অ্ফ রর্উ ইেকন (State University of New York, SUNY) অ্েওমেমগার
র্েু র্ িাউরজং এ, ঘেই োমথ ঘেক ঘিার বারণরজযক ঘজোমেও, 78টি েম্পরি ঘথমক ববরিষ্টয
ঘথমক বজন য জে েংগ্রি কমর। এই প্রকল্প এই েম্প্রদামের জর্য একটি ঘটকেই েমনওোটার
কামেকির্ রেমেম প্রদার্ করমব, জে েরন্নরিে েম্পরি এবং েম্পমদর রিরেিাপকো উন্নে
কমর।
2,700,000 মারকন র্ েোর ওমেে ঘব ঘরাে েমন রেউোেন প্রকমল্পর (West Bay Road
Storm Sewers Project) জর্য োররেং িিমর, 1.8 মাইে েমন রেউোর িাপর্ করমব
ওমেে ঘব ঘরাে বরাবর েমনওোটার েংগ্রি করার জর্য, োর ফমে উমেিমোগয ক্ষে এবং
পরে ঘবমে বমে োওো প্রিরমে কমর।
1,600,000 মারকন র্ েোর োররেং ঘর্চার ঘেন্টার ঘেইে অ্যান্ড পারকন ং এররো প্রমজমের
(Sterling Nature Center Trail and Parking Area Project) জর্য োরেনং িিমর,
োরেনর্ ঘর্চার ঘেন্টার আপমগ্রে করার জর্য। এই প্রকল্পটি ঘেক অ্ন্টাররওর প্রভাব হ্রাে
করমব রন্ধ্রেুক্ত ফু টপাথ, িাাঁটার পথ, বৃরষ্টর বাগার্, জোভূ রম এবং আমরা অ্মর্ক রকেু
বযবিার কমর এবং মযারকন্টাোর ঘরাে পুর্রুিার করমব, ো ঘেকমিার ঘেকিমর্র এই
অ্ংমির জর্য জরুরী প্ররেরক্রোকারীমদর একমাত্র অ্যামেে পমেন্ট।
1,500,000 মারকন র্ েোর ঘফোর ঘিমভর্ গ্রামম রফরেপে পাকন ওোকওমে প্রকমল্পর (Phillips
Park Walkway Project) জর্য, একটি রবদযমার্ ঘবােনওোক অ্পোরণ করমে, একটি
প্রাচীর ঘমরামে এবং প্ররেিাপর্ করমে, উপেুক্ত অ্যাঙ্কর ইর্েে করমে, এবং ADA
েযান্ডােন ঘমমর্ একটি র্েু র্ ঘবােনওোক রর্মনাণ করমে। এই ঘবােনওোক মাে ধরা ও
অ্র্যার্য রবমর্াদর্মূেক কামজর জর্য বযবিার করা িমব।

•

•

•

•

োররেং িিমর 1,500,000 মারকন র্ েোমরর অ্ন্টাররও ঘিােন োইভ প্রকল্প (Ontario
Shores Drive Project) 6 মাইে কাাঁচা রাস্তা েরামব, উরিে করমব এবং পুর্রাে ঘপভ
করমব, োর ফমে রর্রিে করা োমব ঘে বারেন্দারা এবং জরুরী প্ররেরক্রোকারীরা বেকে
বরাবর গৃিগুরেমে প্রমবিারধকার পামব।
ঘফোর িযামভর্ গ্রামমর 600,000 মারকন র্ েোমরর ওমেে বযাররোর বার পাকন প্রকল্পটি
(West Barrier Bar Park Project) পাকন টি রক্ষা করমব এবং রপচ েড়ক ও পারকন ং েট
পুর্রাে পাকা কমর জর্োধারমণর প্রমবিারধকার রর্রিে করমব। এই েড়মকর এবং পামকন র
রিরেিাপকো বৃরি করা বযাররোর বামর একটি রর্কটবেী মাররর্া েুররক্ষে করার জর্য
গুরুরত্বপূণন।
অ্েওমেমগা িিমর 500,000 মারকন র্ েোর কযাম্প িরেে (Camp Hollis Project)প্রকমল্পর
জর্য, ো উপকূমের রিরেিীেোর ঘমাকারবো করমব রেমেম ওভারমলা প্ররেমরাধ করার জর্য
োমে েবনজর্ীর্ স্বািয েুররক্ষে রািা োে এবং অ্েওমেমগা রেটি-কাউরন্ট ইেুথ বুযমরা োমার
কযাম্প ঘপ্রাগ্রামমর (Oswego City-County Youth Bureau summer camp program)
অ্ংিগ্রিণকারীমদর রর্রাপিা েুররক্ষে রািা োে।
রিবা িিমরর 480,000 মারকন র্ েোমরর ঘজা ফু েটজ বুমেভােন প্রকল্পটি (Joe Fultz
Boulevard Project), ো েড়ক ও আিপামির রবারড় রক্ষা করমব। এই প্রকমল্প প্রথমম
ঘেক ও আমিপামির মামিনর েঠিক রর্কারি ও েংমোগ রচরিে করার জর্য একটি
বাস্তুেংিার্েংক্রান্ত মূেযাের্ পররচারেে করমব, এবং োর োমথ ঘেরজং এবং উন্নে রাস্তার
কােভাটন বেরর করমব।

প্রকমল্পর রচরত্রে বণনর্া জর্য এিামর্ রিক করুর্।
DEC কবমের্ার ও REDI-এর সহ-সভাপবে িাবসল লসগম্বগাস িম্বলর্, "েির্ ঘেক অ্ন্টাররও এবং
ঘেন্ট েমরি র্দীর উপকূে বরাবর রর্উ ইেমকন র 'র্েু র্ স্বাভারবক' জমের স্তমরর েেুিীর্ আমরা,
েির্ গভর্নর কুওমমা েড়াইমের জর্য প্রস্তুে ির্ এবং রর্উ ইেমকন র ঘেট এমজরি রবমিষজ্ঞমদর দ্রুে
এবং কােনকর েমাধার্ রর্মে আেমে আহ্বার্ জার্ার্। আজ ঘ ারষে REDI প্রকল্পগুমোমে রমেমে রকেু
ঘটকেই ও কােনকর প্রকমল্পর েংগ্রি ো ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘেন্ট েমরি ররভার েম্প্রদােগুরেমক
িরক্তিােী ও প্রাণবন্ত িমে উঠমে োিােয করমব।"
এম্পায়ার লেট লডম্বভলপম্বমি (Empire State Development, ESD)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার
সভাপবে ও মম্বর্ার্ীে-প্রযার্ বর্িন াহী কমন কেনা এিং REDI কবমেম্বর্র সহ-সভাপবে এবরক
গাটনলার িম্বলর্, "ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘেন্ট েমরি র্দীর পারর্র স্তর বৃরি করার জর্য র্েু র্
পররমবিগে বাস্তবোর ঘচমে গুরুত্বপূণন িমে বৃিির র্মর্ীেো রর্মে পুর্গনঠর্ করা। করমউরর্টিগুমো
শুধু ধ্বংোত্মক আবিাওোর টর্া ঘথমক আমরা দ্রুে উিার িওোই র্ে, বরং ভরবষযমে জেবােু
পররবেন মর্র দুভনাগযজর্ক প্রভামবর জর্য আমরা িরক্তিােীভামব ও ভামোভামব প্রস্তুে িওোর জর্যও
REDI করমির্ কমঠার পররশ্রম করমে।"

ঘেক অ্ন্টাররও রবজমর্ে ঘররেরেমেরি ঘপ্রাগ্রামমর জর্য REDI েিরবমের রত্রি রমরেের্ েোর আোদা
কমর রািা িমেমে, ো এম্পাোর ঘেট ঘেমভেপমমন্ট (ESD) দ্বারা রর্েরন্ত্রে িমব। এই ঘপ্রাগ্রামমর
অ্ধীমর্, ESD, োরা েরােরর িারীররক বর্যা েংক্রান্ত ক্ষরের েেুিীর্ িমেরেমের্ ঘেক অ্ন্টাররও
এবং ঘেন্ট েমরি র্দীর 2019 োমে উচ্চ-জমের মাত্রার কারমণ, োমদর 200,000 মারকন র্ েোর
পেনন্ত অ্র্ুদার্ প্রদার্ করমব। ঘোগয আমবদর্কারীমদর প্রকারগুরের মমধয থাকমব বমে আিা করা িে
ক্ষু দ্র বযবো, অ্োভজর্ক প্ররেষ্ঠার্, িামার, গৃমির মারেকমদর েংগঠর্ এবং ভাড়া ঘদওো িে এমর্
েম্পরির মারেকরা। এই ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্, একজর্ ঘোগয আমবদর্কারীর মূেধর্ উন্নের্ প্রকমল্পর
50 িোংি পেনন্ত পররমিাধ করা োমব, ো ভরবষযমে বর্যার প্রভামবর রবরুমি োমদর বযবো
িরক্তিােী করার জর্য বেরর করা িমেমে এবং োমদর বযবোর প্রকৃ রেমে আরও র্মর্ীে কমর।
প্ররেটি প্রকল্প িার্ীে েরকামরর কাে ঘথমক এই ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ ঘমাট অ্ন্তে পাাঁচ িোংি ঘেট
েিরবে মযারচং েিােোও পামব। িার্ীে অ্বদার্গুমো অ্ন্তভুন ক্ত িমে পামর, েমব এগুমোমেই েীমাবি
থাকমব র্া, রিল্প উন্নের্ কেৃন পক্ষ কেৃন ক প্রদি রকেু কর োড়, িার্ীে েরকামরর োধারণ বমকো
িরমচর অ্র্ুমরে ও রফ োড় এবং প্রকল্প-েম্পরকন ে অ্বকাঠামমার উপর িার্ীে েরকামরর প্রেযক্ষ
বযে। ঘেক অ্ন্টাররও রবজমর্ে ঘররেরেমেরি ঘপ্রাগ্রাম কির্ আমবদমর্র জর্য ঘিাো িমব ো জার্মে
অ্র্ুগ্রি কমরএিামর্ প্রকারিে োম্প্ররেক ইর্মটক ফমনটি পূরণ করুর্।
আজ ঘ ারষে প্রকল্পগুরে োড়াও ঘেট রেপাটনমমন্ট অ্ব ঘিামে অ্যান্ড করমউরর্টি রররর্উোে
(Department of Homes and Community Renewal, HCR) একটি 2019 োমের স্বেন্ত্র বারড়র
মারেক েিােো ঘপ্রাগ্রাম (Individual Homeowner Assistance Program) পররচাের্া করমে ো
ক্ষরেগ্রি আট-কাউরন্ট অ্ঞ্চমের বারেন্দামদরমক োমদর প্রাথরমক বােিামর্র ক্ষরে কাটিমে উঠমে
50,000 মারকন র্ েোর পেনন্ত ঘেট েিরবমের েিােো প্রদার্ করমব। বাোর মারেকমদর আমবদমর্র
েমেকাে 31 অ্মোবর, 2019 োররি পেনন্ত ঘিাো এবং আমবদর্ করার েম্পমকন আমরা েথয এিামর্
পাওো োমব।
লহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর (HCR) কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "ঘেক
অ্ন্টাররওর উপকূে বরাবর েম্প্রদােগুরে েির্ রবধ্বংেী বর্যার প্রভাব ঘথমক পুর্রুিার ঘপমে চমেমে,
এটা অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন ঘে আমরা ঘেই ধরমণর রবরর্মোগগুরে করমে থারক ো দী ন েমমের জর্য
পররকাঠামমামক বরেষ্ঠ করমব। বর্যা প্রবণ অ্ঞ্চে জুমড় রিরেিাপকো উন্নে কমর আমরা রর্রিে
করমে পারর ঘে গৃমির মারেকমদর এবং বযবোগুরেমদর পুর্রুিামরর প্রমচষ্টােমূি দী নিােী করা
োে।"
অ্মর্ক REDI প্রকমল্প েবুজ পররকাঠামমা বা প্রাকৃ রেক বা প্রকৃ রে রভরিক ববরিষ্টয অ্ন্তভুন ক্ত করা িে
এবং এমর্ভামব রেজাইর্ করা িমব োমে ঘকার্ পররমবিগে প্রভাব র্া িে বা ো র্ূযর্েম
িে। েবুজ পররকাঠামমা একটি োশ্রেী, পররমবিগে উপকারী, এবং ঘভজা আবিাওোর প্রভাব
পররচাের্ার জর্য এক েরিরেিাপক পন্থা। প্রচরেে েমনওোটার পররকাঠামমা, ঘেমর্ পাইমপর মাধযমম
করা রর্ষ্কাির্ এবং ওোটার রেটমমন্ট বযবিা, রর্রমনে পররমবি ঘথমক েমনওোটারমক দূমর েরামর্ার
জর্য রেজাইর্ করা িে, ঘেিামর্ েবুজ পররকাঠামমা েমনওোটারমক োর উৎমে রেট কমর এবং
পররমবিগে এবং অ্থননর্রেক েুরবধা প্রদার্ কমর বােিার্ র্ষ্ট র্া কমর বা প্রাকৃ রেক ববরিষ্টযগুরে

বযািে র্া কমর। এোড়া, গভর্নর কুওমমা েম্প্ররে ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, আগামী বেমরর ঘেট অ্ফ
দয ঘেট অ্যামেমে রেরর্ একটি আক্রমণাত্মক ঘদমির ঘর্েৃ ত্বিার্ীে বােিার্ পুর্রূিার উমদযাগ প্রবেন র্
করমবর্, "ররভাইভ মাদার ঘর্চার"। আজ ঘ ারষে অ্মর্ক REDI প্রকমল্পর মে গুরুত্বপূণন পররমবি
পুর্রূিার প্রমচষ্টামক েমথনর্ করমব ররভাইভ মাদার ঘর্চার োমে জেবােু পররবেন র্ এবং দুমেনাগপূণন
আবিাওোর জর্য েম্প্রদােগুরেমক আমরা রিরেিাপক কমর ঘোো োে, এবং োর োমথ মাে ও
বর্যপ্রাণীর বােিার্ পুর্রুিার এবং বৃরি করা োে।
এর্ভাম্বয়ারম্বমিাল ফোবসবলটিজ কম্বপনাম্বরের্ (Environmental Facilities Corporation)-এর
ভারপ্রাপ্ত লপ্রবসম্বডি, প্রযার্ বর্িন াহী কমন কেনা ও লজর্াম্বরল কাউম্বেল মবরর্ লকালমোর্
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা রর্উ ইেকন মক গুরুত্বপূণন পারর্ েংক্রান্ত পররকাঠামমা রবরর্মোমগ অ্গ্রগামী কমর
েু মেমের্। েবুজ পররকাঠামমা, বর্যার উপিম করার পািাপারি েম্প্রদােগুরেমক অ্মর্ক েুরবধা প্রদার্
কমর থামক: দূষক রফিার করা, আকুইফাোর ররচাজন করা, র্দী ও র্াো, বােিার্ পুর্রুিার করা,
পার্শ্নবেী পররমবিমক িীেে করা, বােু দূষণ হ্রাে করা, এবং এর্ারজন র বযবিার কম করা। গভর্নর
কুওমমার আজমকর ঘ াষণা জেবােু পররবেন মর্র মুমি োম্রাজ্ঞী রামজযর রবরভন্ন েম্প্রদােমক রিরেিাপক
কমর েু েমে, এবং োমদরমক একটি ঘটকেই ভরবষযমের জর্য প্রস্তুে করমে োিােয করার ঘক্ষমত্র
একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ।"
লেম্বটর পাকনস (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "রচরিে প্রকল্পগুরে
েম্প্রদামের েমি রচন্তািীে ও ইরেবাচক েংোমপর ফে। আরম গভর্নর কুমেমমার কামে িার্ীে
ঘর্োমদর দৃরষ্টভরিমক মেনাদা ঘদওোর জর্য এবং এই অ্ঞ্চেগুমোর প্রকৃ েই উপকৃ ে িবার পদমক্ষপ
অ্র্ুেরণ করার জর্য বািবা জার্াই।"
লসম্বেটাবর অি লেট লরাসার্া লরাসাম্বডা িম্বলর্, "রর্উ ইেকন ঘেট েব েমে িার্ীে এবং রাজয
ঘর্োমদর িরক্ত বযবিার কমর োর মিার্ েম্পদ েমৃি ঘক্ষমত্র অ্গ্রভামগ ঘথমকমে। আজ ঘ ারষে
প্রকল্পগুমোমে ঘেক অ্ন্টাররও বরাবর জটিে পররকাঠামমা রক্ষা কমর রর্উ ইেমকন র অ্রধবােীমদর স্বািয
ও রর্রাপিা েংরক্ষমণর ঘক্ষমত্র গভর্নর কুওমমার প্ররেশ্রুরের এক েুস্পষ্ট প্রদিনর্। রাষ্ট্র রবভামগ
(Department of State) আমরা এই েম্প্রদােগুরের অ্মর্মকর েমি রর্ষ্ঠভামব কাজ কমর চমেমে
োমদর জে েরন্নরিে এোকাগুরে উজ্জীরবে করমে এবং োমদর ঘররেরেমেরি বেবে করমে েবুজ
পররকাঠামমা বযবিার বৃরি করার োমথ োমথ। আমরা জারর্ ঘে েীর এবং ঘর্ৌকা েঞ্চ ও েমকর
মমো উপকূেীে েম্পমদ রবরর্মোগ করা এবং উপকূেমক রিরেিীে করা কেটা গুরুত্বপূণন িার্ীে
অ্থনর্ীরের জর্য এবং জীবর্ধারমণর একটি পথ ো জমের োমথ েংেুক্ত। এই গ্রীমে গভর্নমরর আহ্বামর্
ঘজারামো প্রকমল্পর ধারণা ঘপি করা িে, এবং অ্রচমরই এর ফমে আমরা রিরেিাপকো েি েম্প্রদাে
ঘদিা োমব।"
সাযারণ পবরম্বষিা কার্ন ালম্বয়র কবমের্ার লরাঅোর্ লডসটিম্বটা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা বর্যা
প্রভারবে ঘেক অ্ন্টাররওর েম্প্রদামের জর্য একজর্ িরক্তিােী অ্রধবক্তা। োর মারি এমজরি REDI
করমিমর্র েৃরষ্ট রবমিষজ্ঞ েরকারর েম্পদ একরত্রে কমরমে েমাধার্ িুাঁমজ ঘবর করমে এবং প্রকমল্পর
জর্য উমেিমোগয অ্থনাের্ প্রদার্ করমে ো রিরেিাপকো িরক্তিােী করমব এবং রর্উ ইেকন রামজযর

উপকূেমক রক্ষা করমে োিােয করমব, ঘেমিেু আমরা দুমেনাগপূণন আবিাওো ও জেবােু পররবেন মর্র
কারমণ ক্ষেক্ষরে চেমেই থাকমব বমে পূবনার্ুমার্ কররে।"
বর্উইয়কন লেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (New York State Department of Transportation) কবমের্ার
মোবর লর্ম্বরস লডাবমম্বেজ িম্বলর্, "ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘেন্ট েমরি র্দীর েম্প্রদােগুরে েির্
ভু গরেে, েির্ গভর্নর কুওমমা এই বর্যাে োড়া ঘদওোর জর্য রর্র্নােক বযবিা ঘর্র্ এবং গুরুত্বপুর্ন
পররকাঠামমা িক্ত করমে োিােয করার জর্য অ্থনাের্ প্রস্তাব কমরর্। বর্যা শুরু িওোর পর ঘথমক
আরম ঘবি কমেকটি োইট ুমর ঘদমিরে এবং বারেন্দামদর, বযবোর ও পররকাঠামমার উপর এর
প্রভাব রর্মজ প্রেযক্ষ কমররে। রাজয পররবিণ দপ্তর প্রভারবে জর্মগাষ্ঠীর োমথ দাাঁরড়মেমে, আমামদর
রাজয এবং িার্ীে অ্ংিীদারমদর োিােয করার জর্য প্রস্তুে িমে েির্ োরা একটি িরক্তিােী, আমরা
ঘটকেই ভরবষযমের রদমক এরগমে চমেমে উপকূে বরাবর।"
বর্উ ইয়কন লেট স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland
Security and Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন িম্বলম্বের্, "রাজয এবং িার্ীে
অ্ংিীদারমদর বর্যার জর্য বেরর িবার এবং জে বৃরি প্ররেমরাধ করার অ্রবর্শ্ােয প্রমচষ্টা েমেও,
একমাত্র উপাে োমে আমরা েরেযই ঘেক অ্ন্টাররও েম্প্রদামের দী নমমোদী স্বািয রক্ষা করমে পারর
ো িে, ঘেমকর প্ররে একটি োরবনক দৃরষ্টভরি গ্রিণ এবং উপকূমের রিরেিাপকো িরক্তিােী করার
উপাে ঘিাাঁজা। গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃ ত্ব এবং REDI করমির্ েদেযমদর কমঠার পররশ্রমমক ধর্যবাদ,
আমামদর কামে এই কাজ শুরু করার জর্য ঘকবে একটি পররকল্পর্া আমে োই র্ে, আমরা এই
প্রকল্পগুমোমক বাস্তমব পররণে করার জর্য প্রমোজর্ীে অ্থনাের্ও প্রাপ্ত িমেরে।"
বর্উ ইয়কন পাওয়ার অর্বরটি (New York Power Authority, NYPA) এর লপ্রবসম্বডি ও প্রযার্
বর্িন াহী কমন কেনা বগল বস. কুইবর্ম্বর্াস িম্বলর্, "ঘগ্রট ঘেক অ্ন্টাররও এবং ঘেন্ট েমরি ররভার
আমামদর রামজযর অ্থনর্ীরের জর্য অ্েযাবিযক। NYPA-ঘে আমরা কারেগা এবং মর্মরা
কাউরন্টগুরেমে REDI প্রকল্পগুরেমে গভর্নমরর রবরর্মোগ ঘদমি আর্রন্দে ো আমামদর উপকূেীে
করমউরর্টিগুরেমক এই রবিাে জেবােু পররবেন মর্র েুমগ আমরা রিরেিাপক িমে উঠমে েিােো
করমব।"
বডপাটনম্বমি অি ললিার কবমের্ার রিাটনা বরয়াডনর্ িম্বলর্, "REDI করমিমর্র কাজ এক
অ্োধারণ উদািরণ এটি ঘদিাবার জর্য ঘে ঘকামর্া রকেু র পুমরাটা োর আংরিকভাগগুরের েমরষ্টর
ঘচমে বড় িমে পামর। রাজয, কাউরন্টগুরে এবং ঘপৌরেভাগুরে একোমথ কাজ করার দরকার রেে
উপকূমের জর্মগাষ্ঠীগুরেমক োিােয করার জর্য এবং োরা িুব বড় ভামব ো কমরমে। এই প্ররক্রোর
একটি অ্ংি িমে ঘপমর আরম েোরর্ে িমেরে, ো েরকামরর ো েব ঘচমে ভামো োর প্ররেরর্রধত্ব
কমর।"
ডবমন টবর অম্বর্াবরটি অফ দে লেট অফ বর্উ ইয়ম্বকনর (Dormitory Authority of the State of New
York, DASNY) ভাইস লপ্রবসম্বডি পল বজ. কুপমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার REDI উমদযাগমক
েমথনর্ করমে ঘপমর DASNY গরবনে। আমরা এই ক্ষরেগ্রস্ত জর্মগাষ্ঠীগুরের চারিদার ঘমাকারবো

করমে োিােয করার জর্য প্রস্তুে আরে, োমদরমক েদা পররবেন র্িীে পররমবমির োমথ ঘমাকামবোে
আমরা রিরেিাপক িমে উঠমে োিােয করার জর্য।"
বসম্বর্টর পাম্বমলা লহলবমং িম্বলর্, "প্ল্যার্ 2014 আমামদর ঘেক ঘিার করমউরর্টির পররকাঠামমা
ধ্বংে কমরমে, রকন্তু আমরা ভরবষযমের জর্য পুর্রর্নমনাণ ও প্রস্তুরের জর্য প্ররেশ্রুরেবি। আজমকর
অ্থনােমর্র ঘ াষণা, ঘে ক্ষরে িমেমে ো ঘমরামে করমে োিােয করমব এবং ভরবষযে রবপেনে ঘথমক
আমামদর িার্ীে অ্রধবােী ও ক্ষু দ্র বযবোেীমদর রক্ষা করার জর্য কাজ করমব। োরা এই বহু
প্রমোজর্ীে অ্থন েুররক্ষে করার জর্য কাজ কমরমে োমদর েবাইমক ধর্যবাদ।"
বসম্বর্টর পোটি বরবি িম্বলর্, "রদ্বেীে বার মাত্র রের্ বেমরর মমধয, আমরা ঘদমিরে েম্প্রদাে, বযবো
এবং গৃমির মারেকরা একটি বড় বর্যার টর্ার হৃদেরবদারক প্রভামবর রিকার িমে। আরম
আর্রন্দে ঘে গভর্নর কুওমমা ঘকবে জর্গণমক োমদর রর্মজর পামে উমঠ দাাঁড়ামে োিােয করামকই
গুরুত্ব ঘদর্রর্, বরং ঘবি রকেু প্রকল্পমকও গুরুত্ব রদমেমের্ ো অ্েওমেমগা কাউরন্টমক োর
অ্থনর্ীরেমক উন্নে করমে োিােয করমব, োর পেনটমর্র েুমোগ বৃরি করমব এবং ভরবষযমের বর্যার
ঘক্ষমত্র আমরা ভামোভামব েুররক্ষে থাকমে োিােয করমব।"
পবরষদ সদসে উইবলয়াম এ. িারম্বে িম্বলর্, "আরম ঘেক অ্ন্টাররও উপকূে বরাবর রবপেনেকারী
বর্যা িমেমে োর ঘমাকারবো করার জর্য গভর্নমরর ঘর্েৃ মত্বর প্রিংো কররে। REDI অ্থনাের্ বাবদ
300 রমরেের্ মারকন র্ েোর প্রাপ্ত িবার জর্য গভর্নর কুওমমার েমি কাজ করমে ঘপমর আরম িুরি
িমেরেোম। আিা করা োে, রর্বনারচে প্রকল্পগুমো েরকারর জরমমে প্রাকৃ রেক েম্পদ েংরক্ষণ করমে,
ঘেমকর বেকমে রবমর্াদর্মূেক েুমোগ-েুরবধা প্রদার্ করমে এবং রকেু রাস্তা, েমন ওোটার ও
রর্ষ্কাির্ বযবিামক উন্নে করমে েিােো করমব। প্ল্যার্ 2014 প্রেযািার করমে গভর্নমরর েমি কাজ
করার জর্য আরম উন্মুি।"
পবরষদ সদসে লেইর্ মোঙ্কম্বটম্বলা িম্বলর্, "এই প্রকমল্পর জর্য অ্থনাের্ উির কােুগা এবং পরিম
অ্েওমেমগার জর্মগাষ্ঠীগুরের জর্মগাষ্ঠীর জর্য গুরুত্বপূণন প্ল্যার্ 2014 এর ফমে িওো বর্যা ঘথমক
পুর্রুিার প্রাপ্ত িমে। 4.8 রমরেের্ মারকন র্ েোর অ্েওমেমগা িিমরর জর্য, ো বারেন্দা ও
বযবোগুরের জর্য ঘেক ওন্টাররও বরাবর েযারর্টারর র্দন মা োইর্ প্রোররে কমর, ো ঘবি রকেু
েমে ধমর উমদ্বমগর রবষে রেে। ঘফোর িামভর্ (Fair Haven), োররেং ঘর্চার ঘেন্টার
(Sterling Nature Center) এবং োররেং িির প্রকৃ ে অ্মথনই োভবার্ িমবর্ ঘে েক্ষয েক্ষয েোর
রবরর্মোগ করা িমে ো ঘথমক। ো বো েমেও, আরম প্ল্যার্ 2014-ঘক রদ করার জর্য ো ো
বযবিা গ্রিণ করমে িমব ো েম্পূণভ
ন ামব েমথনর্ কররে।"
কায়ুগা কাউবির বিযার্সভার সভাপবে টাকার হুইটমোর্ িম্বলর্, "ঘেমিেু ঘরকেন পররমাণ বর্যা
আমামদর এোকার জে েরন্নরিে জর্মগাষ্ঠীর েুিোর জর্য একটি িােী ঝুাঁ রক, গভর্নর কুওমমা রর্উ
ইেকন ঘেমটর ঘেিামর্ আমামদর ো েব ঘচমে ঘবরি প্রমোজর্, ঘেিামর্ কােনকর প্ররেরক্রোর ঘর্েৃ ত্ব
রদমের্। কােুগা এবং অ্েওমেমগা কাউরন্টগুরের রবরভন্ন REDI প্রকমল্পর জর্য এই র্েু র্ অ্থনােমর্র

মাধযমম আমরা আমরা িরক্তিােী ও উন্নেভামব গমড় েু েমে করমে েক্ষম িব োমে উচ্চ জমের
রবপদ ভামোভামব ঘমাকারবো করা োে।"
কায়ুগা কাউবির পবরকের্া ও অর্ন নর্বেক উন্নয়র্ পবরিালক বেভ বলঞ্চ িম্বলর্, "কােুগা কাউরন্ট
বযবোগুরে এবং ঘপৌরেভাগুরে 2017 এবং 2019 োমে ঘেক অ্ন্টাররওর বর্যার ফমে ভীষণভামব
ক্ষরেগ্রি িে, ো আমামদর অ্থনর্ীরে এবং অ্রধবােীমদর প্রভারবে কমর। গভর্নর কুওমমার REDI
ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ েমমবে উদ্ভাবর্ী প্রকল্পগুরে কােুগা কাউরন্টর উচ্চ জমের মাত্রার দ্বারা প্রভারবে
বারেন্দা ও বযবোগুরেমক োিােয করমব আমরা ঘবরি ঘররেরেমেরি এবং দী নমমোদী রিরেিীেোর
োমথ পুর্রর্নমনাণ করমে। আমরা গভর্নর কুওমমামক োধুবাদ জার্াই দৃঢ় পদমক্ষপ গ্রিমণর জর্য এবং
দ্রুে এমর্ একটি পররকল্পর্া রূপােণ করার জর্য ো িার্ীে েরকার, বযবো প্ররেষ্ঠার্ এবং গৃমির
মারেকমদর বর্যা এবং ভরবষযমে আবিাওো েংক্রান্ত টর্া ঘথমক িওো রবপেনমের োমথ েড়াই করমে
োিােয করার জর্য।"
লজমস ওম্বয়দারাপ, অসওম্বয়ম্বগা কাউবির আইর্ পবরষম্বদর লিয়ারমোর্, িম্বলর্, "অ্েওমেমগা
কাউরন্টমে ঘেক অ্ন্টাররওর প্রাে 40 মাইে উপকূে রমেমে। এর একটি ভাে অ্ংি িে পূবন রদমকর
উপকূে, ঘেক অ্ন্টাররওর ঘেই এোকা ো েব ঘচমে বড় ক্ষরেগ্রি িে েির্ উচ্চ জমের স্তমরর
োমথ বাোে এবং ঝমড়র জেোে একরত্রে িে। গে কমেক বেমরর পরররিরে আমামদর েরকারর
ও ঘবেরকারর উভে জরমর মারেকমদর উমেিমোগয কমষ্টর েৃরষ্ট িমেমে। গভর্নর কুওমমা এবং REDI
করমির্ প্রদি উদার েিােো আমামদর োিােয করমব পূমবন িওো বহু ক্ষরে প্রিরমে করমে এবং
োর োমথ ভরবষযমে উচ্চ জমের েমেযাগুরে এরড়মে চেমে বা অ্ন্তে ো হ্রাে করমে োিােয
করমব। অ্েওমেমগা কাউরন্টর েরকারর ও ঘবেরকারর েব ঘেমকর উপকূমের জর্মগাষ্ঠীর েদেযমদর
পক্ষ ঘথমক জার্াই ঘে আমরা এই েিােোর জর্য অ্েযন্ত কৃ েজ্ঞ!"
ওসওম্বয়ম্বগার লময়র বিবল িারম্বলা িম্বলর্, "আমার আন্তররক ধর্যবাদ গভর্নর কুওমমামক আমামদর
উপকূেবেী জর্মগাষ্ঠীগুরেমক োিােয করার জর্য োর অ্রবচে অ্রিকারবিোর জর্য। REDI
করমির্ দ্বারা রচরিে প্রকল্পগুরে আমামদর পুর্রুিামরর জর্য অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন এবং আমামদর শুধু
গুরুত্বপূণন পররকাঠামমা এবং ক্ষরেগ্রস্ত েম্পরি ঘমরামে এবং প্ররেিাপর্ করমে েক্ষম করমব র্া, বরং
আমগর ঘচমে আমরা বুরিদীপ্তভামব এবং িরক্তিােীভামব গমড় েু েমে োিােয করমব। ঘর্েৃ ত্ব এরকমই
িে।"
গভর্নর কুওমমা পররচারেে REDI করমিমর্র ঘর্েৃ মত্ব রমেমে রর্উ ইেকন ঘেট রেপাটনমমন্ট অ্ব
এর্ভােরর্মমন্টাে কর্জারমভির্ (Department of Environmental Conservation, DEC) ও
এম্পাোর ঘেট ঘেমভেপমমন্ট। অ্রেররক্ত অ্ংিগ্রিণকারী েংিা ও কেৃন পমক্ষর মমধয রমেমে, রর্উ
ইেকন রামজযর েররমটরর অ্থররটি, ঘজর্ামরে োরভন মেমের রাজয দপ্তর (State Office of General
Services), পররবিণ দপ্তর, অ্রফে অ্ফ পাকন ে, রররক্রমেির্ অ্যান্ড রিেররক রপ্রজামভন ির্ (Office
of Parks, Recreation and Historic Preservation), NYS ঘিামে অ্যান্ড করমউরর্টি রররর্উোে
(NYS Homes and Community Renewal), ঘিামেযান্ড রেরকউররটি অ্যান্ড ইমামজন রি োরভন মেে
(Division of Homeland Security and Emergency Services) এবং ইমামজন রি মযামর্জমমন্ট

রবভাগ (Office of Emergency Management), রর্উ ইেকন পাওোর অ্থররটি (New York
Power Authority), ঘেট রেপাটনমমন্ট অ্ফ ঘেবার (State Department of Labor), এবং
রর্উইেকন ঘেট রেপাটনমমন্ট অ্ফ ঘেট (New York State Department of State)।
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