অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/28/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ললক অন্টাবরও (LAKE ONTARIO) কবমউবর্টিম্বে ির্ো প্রবেহে করার জর্ে
বিবভন্ন সম্পম্বের উন্নয়র্ সাধর্ কম্বরবিম্বলর্

লহামলোন্ড বসবকউবরটি বিভাগ ও জরুবর পবরম্বেিা এিং পবরিহর্ বিভাগ (Division of Homeland
Security and Emergency Services and Department of Transportation) সেকনো সৃবির জর্ে
সবিয়ভাম্বি 216,000 িাবলর িোগ এিং বিবভন্ন লেট এম্বজবি লমাোম্বয়র্ কম্বরবিল
পাবর্র স্তর িৃবির কারম্বে ক্ষবেগ্রস্থ লেম্বকাম্বর্া কবমউবর্টিম্বক সহায়ো করম্বে লেট এম্বজবি সিেন া
প্রস্তুে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তিতর্ ঘেক অ্ন্টাতরও এর উপকূমে
কতমউতর্টির জর্গণমক ঘেমকর বতধনষ্ণু পাতর্র স্তমরর কারমণ সৃষ্ট সম্ভাবয বর্যার হাি হমি রক্ষা
করার জর্য ঘেট এমজতিমেরমক সম্পেসমূহ কামজ োগামর্া শুরু করমি বমেমের্। কার্াডার
মারাত্মক বর্যা পতরতিতির পর আন্তজনাতিক েুগ্ম কতমশর্ (International Joint Commission, IJC)
এর অ্ন্তভুন ক্ত ঘেশগুমো ঘসন্ট েমরি র্েী (St. Lawrence River) এর মমসস সাউন্ডারস বাাঁমধর
(Moses-Saunders Dam) পাতর্ প্রবামহর প্রভাব কমামর্ার জর্য কাজ কমর োমে কারণ সম্প্রতি
ঘেমকর পাতর্র স্তর গমে এক ফু মটর উপমর অ্বিার্ করমে। আসন্ন তের্গুমোমি উত্তর পূবনমকামণর
বৃতষ্টপামির পতরমাণ পূবনার্ুমার্ কমর এবং পাতর্ প্রবাহ কখর্ বৃতি পামব িা তবমবচর্া র্া কমরই
গভর্নর কুওমমা এোকাবাসীমক িামের প্রময়াজর্ীয় সম্পসমূহ প্রোর্ করার মাধযমম সতিয় পেমক্ষপ
গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি ঘের্।
"2017 সামে ঘেক অ্ন্টাতরও এর উপকূমে পাতর্র স্তর তবগি 20 বেমরর মমধয সবচাইমি ঘবতশ
উপমর উমেতেে োর ফমে উপকূেসমূমহ ধ্বংসাত্মক প্রভাব পমে, এই এোকায় বর্যা প্রতিমরামধর জর্য
সতিয় পেমক্ষপ গ্রহণ করা কিটা জরুতর িা আমরা সকমে উপেতি করমি পাতর", গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "পেনাপ্ত সিকন িা অ্বেম্বর্ করার প্রমাণ স্বরূপ বো োয় আমরা এ সকে সম্পেসমূহ ঘেক
অ্ন্টাতরও এর উপকূেবিী জর্মগাষ্ঠীমক রক্ষা করা এবং পাতর্র স্তমরর উচ্চিা প্রতিহি করার জর্য
কামজ োগাতে।"
এই বেমরর প্রথম তেমক, গভর্নর কুওমমা আন্তজনাতিক েুগ্ম কতমশমর্র কামে আমবের্পূবনক তেমখমের্মে
এটি 2017 সামে হাজার হাজার তর্উ ইয়মকন র বাতসন্দা ঘে বর্যা প্রিযক্ষ কমরমের্ ঘসটি প্রতিমরামধর
পাতর্র অ্মটাতরমকায়ার তর্গনমর্ বযবিা সমবনাচ্চ পেনাময় তর্ময় োয়। িারপর ঘথমক পাতর্র স্বাভাতবক
স্তর গমে স্বাভাতবমকর িু ের্ায় ঘবমেই চেমে এবং আসন্ন সপ্তাহগুমোমি এটি আরও বােমব বমে

ধারণা করা হমে, ো সম্ভাবয বর্যার হাি হমি এ অ্ঞ্চমের গৃহমাতেক এবং বযবসায়ীমের রক্ষা করার
জর্য রাষ্ট্রীয় সম্পমের সতিয় বযবহার তর্তিি করা অ্িযন্ত জরুতর কমর িু মেমে।
ঘেমটর ঘহামেযান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড ইমামজনতি সাতভন মসস তবভাগ (State Division of Homeland
Security and Emergency Services) আঞ্চতেক অ্ংশীোরমের সামথ সাবনক্ষতণক প্রস্তুি থাকার
বযাপামর সমন্বয় সাধমর্র কাজ শুরু কমর তেময়মে এবং বর্যা সং টিি হবার পূমবনই এর জটিে
পতরতিতিমি সাো প্রোর্ এবং ঘেক উপকূমের জর্মগাষ্ঠীমক সম্ভাবয বর্যার ক্ষতিকর প্রভাব হমি রক্ষা
করার জর্য প্রময়াজর্ীয় বযবিা গ্রহণ করমে। ইমিামমধয, কায়ুগা, ঘজফারসর্, মর্মরা, র্ায়াগ্রা,
অ্রতেি, অ্তসমগা, ঘসন্ট েমরি, এবং ওময়র্ এর কাউতন্টসমূমহর তর্তেন ষ্ট িার্গুমোমি ঘমাট
216,000টি বাতেভতিন বযাগ িাপর্ করা হময়মে। প্রময়াজমর্ বযবহার করার জর্য উপকূেীয় সম্পে
রক্ষামথন সংতিষ্ট তবভাগও পাতর্র তর্মচ 6,771 ফু ট বাাঁধ তর্মনামণর প্রস্তুতি গ্রহণ করমে।
পতরমবশ সংরক্ষণ তবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) এর তবমশষজ্ঞগণ
পাতর্র স্তর বৃতি ঘপমে ক্ষতিগ্রি হমি পামর এমর্ সকে এোকা তচতিি কমর প্রতিতর্য়ি সম্ভাবয
এোকা তর্ধনারণ করার জর্য পাতর্র স্তর প্রেশনর্ করার জর্য আন্তজনাতিক েুগ্ম কতমশর্ (IJC) হমি
প্রাপ্ত িথয এবং প্রতিমবের্ পেনমবক্ষণ করমের্। উপরন্তু, DEC অ্র্ুমমাতেি কমীগণ র্গর এোকার
জর্গণমক বা সম্পে মাতেকমেরমক সহায়িা করার জর্য েথােথ কিৃন পমক্ষর মাধযমম প্রময়াজর্ীয়
অ্র্ুমমাের্সহ সো প্রস্তুি রময়মের্ এবং উচ্চ মাত্রার পাতর্ প্রবাহ হমি এবং বািামসর কারমণ সৃষ্ট
উচ্চ চামপর ঘেউ হমি িারা িামের সম্পে রক্ষামথন প্রময়াজর্ীয় সংস্কার সাধমর্র কাজও করমি
পারমবর্। কারণ 2017 সামের বতধনি পাতর্র স্তমরর কারমণ DEC জরুতর পতরতিতিমি পেমক্ষপ
গ্রহমণর মাধযমম ঘমাকামবো করার জর্য এবং উপকূে সুরক্ষার জর্য পেমক্ষপ গ্রহণ করার তর্তমমত্ত
3,000 এর অ্তধক অ্র্ুমমাের্ তেময়মের্ োর ফমে ঘেক অ্ন্টাতরও, তর্ম্নির র্ায়াগ্রা র্েী (Lower
Niagara River) এবং ঘসন্ট েমরি র্েীর উপকূেবিী এোকার অ্ন্তগনি অ্ঞ্চেসমূমহ পাতর্র উচ্চ
চামপর প্রভাব তচতিি করা োমব।
সংমশাধর্ এবং কতমউতর্টি িত্ত্বাবধার্ তবভাগ (Department of Corrections and Community
Supervision, DOCCS) সম্প্রতি বাতের বযাগ ভরাট করার মাধযমম প্রিযমকর জর্য উপেুক্ত
রুিদ্বার তিতরর জর্য েুইটি 12 জর্ কমীর র্াতবক প্রোর্ করমে। উইোডন ড্রাগ তিটমমন্ট ঘসন্টার
(Willard Drug Treatment Center) হমি ঘসাডাস, তর্উ ইয়কন (Sodus, NY) এর ঘেটর
পতরবহর্ তবভাগ এর সুতবধায় (State DOT facility) একজর্ র্াতবক কাজ করমে। অ্র্যার্য
র্াতবকগণ ঘেটর পতরবহর্ তবভাগ সুতবধা (State DOT facility) তহেটর্, তর্উ ইয়কন এর বাতের
বযাগ ভতিন করার কাজ করমে। আসন্ন সমময় প্রময়াজর্ অ্র্ুসামর সংমশাধর্ ও কতমউতর্টি িত্ত্বাবধার্
তবভাগ (DOCCS) এর অ্তিতরক্ত েয়জর্ র্াতবক তর্ময়াতজি করার মমিা সক্ষমিা রময়মে।
উপরন্তু, ঘেমটর পতরবহর্ তবভাগ এবং সংমশাধর্ ও কতমউতর্টি িত্ত্বাবধার্ তবভামগ কমনরি
র্াতবকমের সামথ একমোমগ বাতের বযাগ ঘমািাময়মর্র কােনিম পেনমবক্ষণ করমের্ কারণ এর সুফে
ঐ আটটি কাউতন্ট োমের প্রমিযমকর সীমান্ত হমে ঘেক অ্ন্টাতরও িারা সকমে ঘভাগ করমি পারমব।
ওময়র্ এবং মর্মরা এর কাউতন্টসমূমহ ইমিামমধয এর কােনিম শুরু হময় তগময়মে, ঘেখামর্ এই

সপ্তামহর ঘশষ র্াগাে 10,000 এর অ্তধক বাতের বযাগ ভতিন করার কাজ শুরু করা হময়মে এবং
ঘসগুমো বযবহামরর জর্য প্রস্তুি রাখা হময়মে।
পবরিহর্ বিভাম্বগর বিফ অি োফ টড ওম্বয়বস্থয়াস িম্বলর্, "প্রতিটি কতমউতর্টি ঘেগুমো উপকূেবিী
এবং পাতর্র উচ্চ চামপর ফমে ক্ষতিগ্রি হময়মে ঘসগুমোমি সময়মি োমি বাতেভতিন বযাগ ভূ খন্ড
হস্তান্তর করা োয় ঘসজর্য আমামের তর্মবতেি কমীেে কাজ কমর োমে। গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃন মে
আমামের প্রতিষ্ঠার্ বর্যা সংিান্ত েুমেনাগ ঘেমর্ আঞ্চতেক রাস্তা াট, তিজ, কােভাটন এবং পাতর্
তর্ষ্কাষণ বযবিার তবপেনয় ঘমাকামবোয় সম্পূণনরূমপ প্রস্তুি রময়মে এবং সরকার তর্ময়াতজি আমামের
আঞ্চতেক অ্ংশীোরমের সহায়িা করার জর্য সো প্রস্তুি রময়মে।"
বর্উ ইয়কন লেট লহামলোন্ড বসবকউবরটি এিং জরুবর সাবভনস (New York State Homeland
Security and Emergency Services) এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পোবিক এ. মারবফ িম্বলর্,
"েুভনাগযবশি, অ্ন্টাতরও ঘেমকর (Lake Ontario) উপকূমের কতমউতর্টিগুতের জর্য গি কময়ক
বের ধমর গুরুির বর্যার হুমতক একটি র্িু র্ বাস্তবিা হময় উমেমে। গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃ েমক
ধর্যবাে জার্াই, তর্উ ইয়কন আমগর িু ের্ায় প্রাকৃ তিক েুমেনাগ ঘমাকামবোয় আরও ঘবতশ প্রস্তুি।
আমামের জরুতর বযবিাপর্ার তবমশষজ্ঞগণ আমামের িার্ীয় অ্ংশীোরমের সমে তর্য়তমি ঘোগামোগ
চাতেময় োমের্ এবং আমরা ঘেমকামর্া উপাময় িামের সহায়িা করমি প্রস্তুি।"
পবরম্বিে সংরক্ষে েপ্তর এর কবমের্ার, লিবসল লসম্বগাস িম্বলর্, "DEC কমীগণ সমবনাচ্চ সিকন িা
অ্বেম্বর্ কমর এবং ঘেক অ্ন্টাতরও ও ঘসন্ট েমরি র্েী এর িমবধনমার্ পাতর্র ঘেমভে দ্বারা
প্রভাতবি ঘেমকামর্া কতমউতর্টিমক সহায়িা করার জর্য প্রস্তুি থামক। ঘেমহিু আমামের পতরবিন র্শীে
জেবায়ু এই চরম বৃতষ্টপাি এবং বর্যার টর্াগুতেমক আরও ইন্ধর্ ঘোগায়, িাই গভর্নর কুওমমা
তর্উ ইয়কন মক প্রস্তুি করা এবং আমামের উপকূেীয় তিতিশীেিা উন্নতি করার পেমক্ষপ গ্রহণ তর্তিি
কমরমে। আমরা এোকার অ্বিার পেনমবক্ষণ চাতেময় োব এবং িমবধনমার্ পাতর্র ঘেমভমের কারমণ
ঘেমকামর্া প্রভামবর ঘমাকামবো করার জর্য প্রস্তুি আতে।"
2017 সামের ঘেক অ্ন্টাতরও এবং ঘসন্ট েমরি সমুদ্রপথ উভয় র্েীর বর্যা, ো রবাতে, বযবসা
এবং িার্ীয় অ্বকাোমমার ক্ষতি কমর, গভর্নর কুওমমা এবং ঘহামেযান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড ইমামজনতি
সাতভন মসস তবভাগ কাউতন্ট এবং িার্ীয় অ্ংশীোরমের সামথ পাতর্র ঘেমভে পেনমবক্ষণ এবং সম্পে
সরবরামহর েমক্ষয েক্ষ েক্ষ বাতের বযাগসহ হাজার হাজার ফু ট অ্িায়ী বাাঁধ তর্মনামণর জর্য সমন্বয়
সাধর্ কমরর্। উপরন্তু, গভর্নর সফেভামব মর্মরা এবং কায়ুগা কাউতন্টসহ বর্যা দ্বারা প্রভাতবি
কাউতন্টর জর্য একটি েুক্তরাষ্ট্রীয় েুমেনাগ ঘ াষণা সুরতক্ষি কমরর্, ো গভর্নর আতপে োময়র র্া করা
পেনন্ত প্রাথতমকভামব ঘ াষণা ঘথমক বাে ঘেওয়া হময়মে।
এোোও ঘেটটি ঘেক অ্ন্টাতরও ও ঘসন্ট েমরি র্েীর উপকূমের জর্য 95 তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোমরর
প্রতিশ্রুতি তেময়মে। বর্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অ্তধবাসীমের, ক্ষু দ্র বযবসা এবং ঘপৌরসভাগুতের সহায়িার জর্য
প্রাথতমকভামব 45 তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোমরর প্রতিশ্রুতির সামথ পুর্রুিামরর কমনসূতচটি শুরু হময়তেে।
পূবনবিী ত্রাণ কােনিমমক শতক্তশােী করমি এবং পুর্রুিামরর প্রমচষ্টায় প্রময়াজর্ীয় আতথনক সহায়িা
প্রোমর্র জর্য এটি ঘেট ও ঘপৌরসভা সুতবধা কমনসূতচ (State and Municipal Facilities

Program) ঘথমক েুইটি 5 তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোমরর অ্র্ুোমর্র সামথ সম্পূরক তহমসমব েুক্ত হময়তেে।
2018-19 ঘেট বামজমট পুর্রুিার কমনসূতচর জর্য অ্তিতরক্ত 40 তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোর অ্ন্তভুন ক্ত
তেে, ো বর্যা ও সমুমদ্রর বাাঁধ পুর্তর্নমনামণর সময় জরুতর ঘমরামমির জর্য অ্থন প্রোর্, উপকূে
পুর্গনের্ এবং তিতিশীেিামক সমথনর্ কমর।
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