
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এবর খাল ও মমাহক র্দী িরাির িরফ জ্োম প্রবিম্বরাম্বের জ্র্ে র্িুর্ 
পাইলট কমনসূবি ম াষণা কম্বরর্  

  
মেম্বর্কটাবি কাউবিম্বি খাম্বলর উম্বদোম্বগর পরু্রায় কল্পর্া করার অংে বহম্বসম্বি পাইলট 

মপ্রাগ্রাম এই েীম্বি উদ্ভাবিি িরফ ভাঙ্গার পদ্ধবিগুবল পরীক্ষা করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ শেমর্কটাডি কাউডির এডর খাল ও শমাহক র্দীর তীরবতী 
ডিডতেীলতা উন্নত করমত এবং শমাহক র্দীমত বরফ জযামমর জটিল কারণগুডল সমাধামর্ র্তুর্ 
পাইলট কমনসডূি শ াষণা কমরমের্। প্রাথডমক প্রমিষ্টার মমধয থাকমব টাগমবামটর বরফ ভাঙ্গার 
ক্ষমতা পরীক্ষা করা, শসই সামথ েীমটর বরমফর গঠর্ সীমাবদ্ধ করমত একটি র্তুর্ অ্ডধগ্রহণ 
করা উভির শেজারও। ডর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থডরটি (New York Power Authority) এবং 
ডর্উ ইয়কন  শেট কযার্াল কমপনামরের্ (New York State Canal Corporation) দ্বারা উন্নত 
করা হময়ডেল, গভর্নমরর 2020 সামলর শেট অ্ব শেট ভাষমণ প্রবডতন ত পুর্ঃকল্পর্া খাল 
উমদযামগর অ্ংে ডহমসমব এই কমনসূডিটির সিূর্া হময়ডেল। এোড়াও ডর্উ ইয়কন  শেট ডিপাটন মমি 
অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল কর্জারমভের্ (New York State Department of Environmental 
Conservation), ক্লাকন সর্ ডবশ্বডবদযালয় (Clarkson University), ইউডর্য়র্ কমলজ (Union 
College), ইউর্াইমটি শেটস ডজওলডজকযাল সামভন (United States Geological Survey), 
র্যাের্াল ওময়দার সাডভন স (National Weather Service) এবং ইউর্াইমটি শেটস আডমন 
কপনস অ্ব ইডিডর্য়াসন (United States Army Corps of Engineers) এর সামথ শ ৌথভামব 
এটি গমড় শতালা হয়।  
  
"আমরা আমামদর জলপথ রূপান্তর এবং এডর খাল বরাবর সম্প্রদাময়র ডিডতেীলতা উন্নয়মর্ 
সাহসী পদমক্ষপ গ্রহণ অ্বযাহত রাডখ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বরফ জযাম ডবমেষ কমর 
শমাহক র্দী বরাবর দী নডদর্ ধমর শেট জমুড় একটি সমসযা। একডবংে েতাব্দীমত এডর খালমক 
আর্ার লমক্ষযর সামথ সামিসয শরমখ আমরা শবে ডকেু উদ্ভাবর্ী পদ্ধডত পডরিালর্া করডে  া 
বর্যার হুমডক হ্রাস করমব এবং বাডসন্দামদর মমধয মার্ডসক োডন্ত এই অ্ঞ্চমলর অ্থননর্ডতক 
ডিডতেীলতা আর্মব।"  
  
প্রথম উমদযাগটি শেমর্কটাডি কাউডির বর্যা শমাকামবলা করমব এবং শরক্সমফািন   ামটর মধয 
ডদময় ও অ্তীমত ডভসার শফডর বাাঁমধর এডর খাল এবং শমাহাক র্দীর উজামর্ র্দীর উপর 
ডদময় েীট বরফ গঠমর্র সীমাবদ্ধ করার জর্য টগমবামটর দক্ষতার পরীক্ষার সামথ জডড়ত। এই 



 

 

শমৌসুমম পডরিাডলত টাগমবাটগুমলা ডর্উ ইয়মকন র ট্রয়-এর ডর্উ ইয়কন  শেট শমডরর্ হাইওময় 
ট্রান্সমপামটন ের্ শকাম্পাডর্র িুডির আওতায় রময়মে এবং ডর্স্কাইয়ুর্ার লক E-7 এ মুর করা 
হমব।  
  
উপরন্তু, খাল কমপনামরের্ একটি র্তুর্ ওয়াটারমাোর উভির মাডিপারপাস শেজার 
(Watermaster Amphibious Multipurpose Dredger) অ্ডধগ্রহণ কমরমে। এই অ্র্র্য জাহাজ 
খাল রক্ষণামবক্ষণ কা নক্রমমর জর্য সারা বের বযবহার করা হমব, ডকন্তু এই েীমত লক E-7 
বন্দমর বরফ ভাঙ্গা অ্পামরেমর্র উপর পরীক্ষা করা হমব।  ডদ ডর্রাপদ এবং কা নকর ডহমসমব 
প্রমাডণত হয়, তমব এটি বরফ জাম প্রেমর্ কমনসডূির ডবকাে হওয়ার সামথ সামথ ভডবষযমত 
বরফ ভাঙা ডক্রয়াকলাপগুডলমত ভূডমকা রাখমত পামর।  
  
এই বরফ ভাঙ্গা উমদযাগ এখর্ উন্নয়মর্র অ্ধীমর্ একটি বৃহত্তর ডিডতেীলতা কমনসূডির প্রথম 
উপাদামর্র প্রডতডর্ডধত্ব কমর। পডরমেমষ, পডরকল্পর্া একটি সমডিত হস্তমক্ষপ পদ্ধডত কল্পর্া কমর 
শমাহাক র্দী িযামর্মলর প্রেস্ততা ও গভীরতা সংকটময় িামর্ পডরবতন র্সহ, লক E-7 এ 
ডভসার শফডর বাাঁধটি পুর্ঃডর্মনাণ কমর শভডরময়বল শক্রে শগটগুডলসহ পাডর্র স্তর বৃডদ্ধ এবং 
ডর্ম্নতর করমত সক্ষম কমর গুরুত্বপূণন সমময় আপডিম এবং কযামমরা ও শসন্সরগুডলর সাহাম য 
বরমফর পডরডিডত প নমবক্ষণ কমর।  
  
2020 সামলর শেট অ্ব শেট 29তম প্রস্তামব গভর্নর কুওমমা বর্যা কমামত, শসি ও 
ডবমর্াদর্মূলক মাে ধরা, জলাভূডম পুর্রুদ্ধার এবং প নটর্ বডৃদ্ধর জর্য খামল ডবমর্াদর্মূলক 
কা নক্রম সৃডষ্টর জর্য এডর খাল পরু্ঃকল্পর্া করার জর্য 300 ডমডলয়র্ মাডকন র্ িলামরর একটি 
পডরকল্পর্া উমমাির্ কমরর্।  
  
মলফম্বটর্োি গভর্নর কোবি মহািুল িম্বলর্, "এই উমদযাগটি ডর্উ ইয়মকন র সৃজর্েীলতা প্রমাণ—
আমামদর কামে  া আমে তা র্তুর্ উপাময় বযবহার করা এবং আপমেট সম্প্রদায়গুডলমক 
প্রভাডবত কমর এমর্ সমসযাগুডলমক ডকভামব সমাধার্ করা  ায় শস ডবষময় পুর্ডবনমবির্া। এই 
ধরমর্র অ্ডর্শ্চয়তার সমময় র্দী সংলগ্ন এলাকায় বর্যার ক্ষয়ক্ষডত কমামর্া শমাহক র্দী 
উপতযকায় ডিডতেীলতা আর্মব। আমামদর সম্প্রদায় আমামদর উপর ডর্ভন র কমর সমসযা 
সমাধার্ এবং সৃজর্েীল সমাধার্ প্রদার্ কমর  া আগামী প্রজমমর জর্য সমাধার্ প্রদার্ 
করমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অম্বিাবরটি মপ্রবসম্বিি এিং বর্িনাহী প্রোর্ কমনকিন া বগল বস. কুইবর্ওর্স 
িম্বলম্বের্, "রাজধার্ী অ্ঞ্চমল বরফ জযাম কমামত পরু্ঃকল্পর্া খাল উমদযামগর মাধযমম এই 
কমনসূডি আমামদর সম্প্রদায়মক রক্ষা করমত এবং আমরা ডিডতেীল হময় উঠমত তামদর সহায়তা 
করার জর্য গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকামরর আমরকটি উদাহরণ। আমামদর জলবায়ু পডরবতন মর্র 
সামথ সামথ, এই ধরমর্র প্রমিষ্টা িার্ীয় অ্থনর্ীডতমক েডিোলী রাখমত আমামদর সাফলয 
ডর্ডশ্চত করার জর্য আমরা গুরুত্বপূণন হমব  খর্ প্রধার্ অ্বকাঠামমা এবং প্রাকৃডতক সম্পদ 
সংরক্ষণ করা হমব।"  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9007d199-cf9ce8a6-900528ac-000babda0031-92e715c327c34f77&q=1&e=d624e013-798d-43ef-bdf2-d81cd1552d4b&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2D29th-2Dproposal-2D2020-2Dstate-2Dstate-2D300-2Dmillion-2Dplan-2Dreimagine-2Diconic-2Derie%26d%3DDwMFAg%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DO-Rga4itRCYFEKJkBUj1d8mb9t98GBGTl-l85zUWw_8%26s%3DvMSFCpOniPDUFdVsgxi93pYv_l1x4vj10hnazqvWudE%26e%3D


 

 

  
বর্উ ইয়কন  মেট এর কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র পবরিালক ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, 
"শেমর্কটাডির সামবক শময়র ডহমসমব, আডম প্রথমমই জাডর্ শ  বরমফর জযাম শথমক বর্যা 
ভয়াবহ এবং আমরা ডবশ্বাস কডর শ  এই বের আমামদর প্রমিষ্টা প্রডত েীতকামল রাজধার্ী 
অ্ঞ্চমলর জর্মগাষ্ঠীর বরফ এবং উচ্চ পাডর্র িযামলি কমামত সাহা য করমব। আমরা র্তুর্ 
উদ্ভাবর্ পরীক্ষা করমত ডর্মবডদত  ামত আমামদর খামলর পামের প্রডতমবেীরা েীতকালীর্ বরফ 
এবং বসমন্তর বর্যায় কম প্রভাডবত হয়।"  
  
বর্উ ইয়কন  মেম্বটর পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, " খর্ 
ডর্উ ইয়কন  শেমটর ডবডভন্ন সম্প্রদায় আমামদর পডরবডতন ত জলবায়ুর কারমণ ক্রমবধনমার্ ভয়াবহ 
ঝড় এবং বর্যার সামথ মাডর্ময় ডর্মত খরি সামপক্ষ এবং শকৌেলগত উপায় খুাঁজমে, তখর্ 
গভর্নর কুওমমা ধ্বংসাত্মক বরফ জযাম ও বর্যার হাত শথমক সম্প্রদায়গুডল এবং গুরুত্বপুণন 
অ্বকাঠামমামক সুরক্ষার জর্য কা নকর সমাধার্গুডল ডবকামের জর্য এবং বাস্তবায়মর্র জর্য 
প্রময়াজর্ীয় সংিার্ ও জর্বল সরবরাহ করার জর্য িার্ীয় শর্তামদর সামথ অ্ংেীদার হমের্। 
কা নকর বরফ ভাঙ্গার উমদযাগ ডিডিত করমল এই ডরভারফ্রি ও খামলর পাশ্বনবতী সম্প্রদায় 
বরাবর ডিডতেীলতা বৃডদ্ধ পামব, িার্ীয় সম্পদ ও অ্বকাঠামমামক ক্ষডতর হাত শথমক রক্ষা 
করমব।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ বফল মেক িম্বলর্, "2013 সামল আডম প্রথম অ্যামসম্বডলমত প্রমবমের পর 
শথমক আমার সংসদ সদসযরা শমাহক র্দীমত বরফ-জযাম বর্যার সমসযার সমাধার্ খুাঁজমে। 
গভর্নর, কযার্াল কমপনামরের্ (Canal Corporation) এবং NYPA ডবষয়টি তদন্ত কমর সাড়া 
ডদময়মের্ এবং এখর্ এই তদমন্তর ফলাফল কা নকর করমের্। আমার সংসদ সদসযমদর পক্ষ 
শথমক, আমরা তামদর প্রমিষ্টার জর্য অ্তযন্ত কৃতজ্ঞ।  ডদও এই পাইলট কমনসডূি আর্ন্দকর, 
শমাহক র্দীমত বর্যা একটি গুরুত্বপূণন সমসযা  া ভডবষযমত অ্ডতডরি কামজর প্রময়াজর্ হমত 
পামর, শ মর্- লক E-7 এর ডভোর শফডর বাাঁমধর পডরবতন র্।"  
  
অোম্বসেবল সদসে এম্বেম্বলা সািািািনারা িম্বলর্, "শেমর্কটাডি এলাকায় শমাহক র্দী বরাবর 
বরফ জযামমর দী ন ইডতহাস রময়মে। প্রডত বের বর্যা মার্ুষমক তামদর বাডড়  র শথমক শবর 
কমর ডদমত বাধয কমর, লক্ষ লক্ষ িলার সম্পডত্তর ক্ষডত কমর এবং আমামদর সম্প্রদাময়র স্বািয 
ও ডর্রাপত্তামক হুমডকর মুমখ শফমল শদয়- সাম্প্রডতক বর্যায় ঐডতহাডসক েমকি ও 
শেমর্কটাডি কাউডি কডমউডর্টি কমলমজর বাডসন্দারা ক্ষডতগ্রস্ত হময়মে। একজর্ ডসডভল 
ইডিডর্য়ার ডহমসমব, আডম জাডর্ এই ধরমর্র সমসযার সমাধার্ করা সম্ভব। এটা এমর্ ডকেু 
 া অ্বেযই সমাধার্ করমত হমব এবং প্রস্তুডতর জর্য এই সডক্রয় পদমক্ষপ গ্রহণ করা হমে 
স্মাটন  কাজ। একটি পডরকল্পর্া থাকা এবং শমাহক র্দী বরাবর বরফ জযাম প্রডতমরাধ এবং 
ভাঙ্গার জর্য কা নকর বযবিা বাস্তবায়র্ লক্ষ লক্ষ বর্যার ক্ষডত, পডরষ্কার ও পরু্রুদ্ধার খরি 
এবং অ্বকাঠামমা শমরামত করমত সাহা য করমত পামর।"  
  



 

 

মেম্বর্কটাবি কাউবি আইর্সভার মিয়ারমোর্ অোন্থবর্ জ্াম্বসর্বি িম্বলর্, "শেমর্কটাডি 
কাউডি শমাহক র্দী বরাবর বরফ ডর্মনাণ এবং বর্যা কমামর্ার শ মকামর্া প্রমিষ্টামক স্বাগত 
জাডর্ময়মে। আমরা আমামদর ডরভারফ্রি সম্প্রদায়মক রক্ষা করমত শেট এবং আমামদর িার্ীয় 
শপৌরসভার সামথ কাজ িাডলময়  াব।"  
  
মিম্বর্কটাবি বসটির মময়র গোবর মোককাবিন িম্বলর্, "বরফ জযাম এবং উচ্চ পাডর্র 
ইমভিগুডলমত ক্ষডতগ্রস্ত র্গরবাসী, ডবমেষত আমামদর ঐডতহাডসক েমকি এলাকায় ক্ষডতগ্রস্ত 
র্গরবাসীমদর ত্রাণ আর্ার প্রয়ামস আডম এই কমনসূডিমত গভর্নর কুওমমা, NYPA এবং কযার্াল 
কমপনামরের্ এর সামথ কাজ করার জর্য প্রতযাোয় রময়ডে। এই েীমত বরফ ভাঙ্গার প্রমিষ্টা এই 
ডবষয়টি কমামর্ার দী নমময়াদী লমক্ষযর ডদমক একটি বড় পদমক্ষপ।"  
  
ক্লাকন সর্ বিশ্ববিদোলম্বয়র অেোপক ি. হাং িাও মের্ িম্বলর্, "ক্লাকন সর্ ডবশ্বডবদযালময়র ডরভার 
আইস ডরসািন  গ্রুপ (Clarkson University's River Ice Research Group) NYPA এবং 
কযার্াল কমপনামরের্ এর সহম াডগতায় র্দীর বরফ গডতেীলতার উপর সবমিময় উন্নত 
কডম্পউটার মমিডলং প্রময়াগ করার জর্য কাজ করমে শ ভামব আমরা সম্ভাবয প্রেমর্ 
পদমক্ষপগুডল তদন্ত কডর। এই প্রমিষ্টাগুডলর মমধয শেকআমপর সময় বরমফর িলািল বাড়ামর্ার 
জর্য বরফ ভাঙ্গা, খামলর অ্ভযন্তমর মূল িার্গুডলর সম্ভাবয শেডজংময়র ফমল বরফ জযাম 
হওয়ার কারণ হমত পামর এবং ডভসার শফডর বাাঁমধর সম্ভাবয সংস্কার বরমফর শরামত প্রবাডহত 
হমত পামর।"  
  
ইউবর্য়র্ কম্বলম্বজ্র অেোপক ি. জ্র্ গাভন ার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা ডর্ম্ন শমাহক র্দীমত 
জলাবদ্ধতা প্রেডমত করার জর্য শ  পডরকল্পর্াগুডল শ াষণা কমরডেমলর্ তা একটি গুরুত্বপূণন 
দ্রুত পদমক্ষপ। এই প্রমিষ্টার লক্ষয হমে বরফ শভমঙ্গ শমাহক িযামর্মলর মাধযমম আমরা দক্ষতার 
সামথ সরামর্া, ডবমেষ কমর শরক্সমফািন  ডগডরখাত এবং ডভোর শফডর বাাঁমধর মধযবতী 
সমসযাজর্ক এলাকায় এবং  ডদ এই সব কাজ সফল হয়, তাহমল বরফ জযামমর কারমণ বযাক 
আপ বর্যা উমেখম াগযভামব হ্রাস শপমত পামর।"  
  
NYPA, কযার্াল কমপনামরের্ এবং সহম াগীরা েীতকালীর্ শমৌসুমমর শেমষ বরফ ভাঙ্গা পরীক্ষার 
কা নকাডরতা মূলযায়র্ করমব এবং ভডবষযমত ডিডতেীলতা পডরকল্পর্া প্রমিষ্টা এবং অ্পামরেমর্ 
এই পাইলমটর কাে শথমক শেখা ডেক্ষা অ্ন্তভুন ি করমব।  
  
খাল কমনসডুি এবং এর সামথ সংডিষ্ট ডিডতেীলতা প্রমিষ্টা সম্পমকন  আমরা তমথযর জর্য, অ্র্ুগ্রহ 
কমর খাল কমপনামরেমর্র ওময়বসাইট শদখরু্।  
  

###  
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