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গভর্নর কুওম্বমা ইন্টারর্োের্াল জম্বেন্ট কবমেম্বর্র (INTERNATIONAL JOINT COMMISSION, 

IJC) কাম্বে ললক অন্টাবরও এর ির্োর িোপাম্বর দ্রুত পদম্বেপ লর্ওোর জর্ে বিঠি পাঠাম্বলর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ইন্টারর্যাশর্াল জমেন্ট কমমশমর্র কামে ললক অ্ন্টামরও এর বর্যার 
বযাপামর দ্রুত পদমেপ লর্ওোর জর্য মিঠি পাঠামলর্।  
  
মিঠিটির সমূ্পর্ন বাতন া মর্মি লদওো হল:  
  
মার্র্ীে লিোরপাসনর্ করউইর্ ও লের:  
  
মতর্ বেমর মিতীেবামরর মত, ললক অ্ন্টামরও এর তীরবতী বহু কমমউমর্টি এবং বযবসা লরকর্ন  
পমরমার্ উঁিু পামর্র ললমভমলর কারমর্ বর্যা কবমলত হমেমে। েলশ্রুমতমত, 2017 সামল মর্উ ইেকন  
তীরবতী সম্পমির েেেমত সারামর্ার জর্য 100 মামকন র্ র্লার খরি কমরমেল এবং এই বের 
বর্যাে দশ মমমলের্ খরি করমে। ললক অ্ন্টামরও এর উঁিু পামর্র ললমভলমক সঠিকভামব মর্েন্ত্রর্ 
করমত ইন্টারর্যাশর্াল জমেন্ট কমমশর্ (IJC) লে বযর্ন হমেমে এ বযাপামর তামদর সাোই গাওোর 
লকার্ সুমোগ লর্ই এবং োর েমল এইবারও বর্যা হমেমে। 2017 সামল ললমকর উঁিু পামর্র ললমভল 
সম্পমকন  IJC লক অ্বগত করা হমেমেল এবং মবশাল মবশাল বরমের িঁই ও বসন্তকামলর একর্াগামে 
হওো বৃমি লর্মক উদূ্ভত বতন মামর্র মবপদ সম্পমকন  পূমবনই অ্বগত করা হমেমেল। এখর্ পেনন্ত IJC 
লকার্ পদমেপ র্া মর্মে status quo অ্বস্থাে রমেমে োর েলশ্রুমতমত মর্উ ইেমকন  আরও বর্যা ও 
সম্পমদর েেেমত হমে। আমামদর মমত IJC সমগ্র মর্উ ইেকন মক লে লে অ্পূরর্ীে অ্র্নবযমের 
মদমক লঠমল মদমেমে এবং মর্উ ইেকন  এর তীরবতী কমমউমর্টির আঘাত হার্া বর্যা ও েমতর 
পমরমার্ কমামর্ার জর্য IJC পামর্র বযবস্থাপর্া ও পমরকল্পর্ামক মকেুটা পমরবতন র্ কমরমে।  
  
ললক অ্ন্টামরও এর বর্যার কারমর্ মর্উ ইেকন বাসী এবং তামদর বযবসাে হওো বতন মার্ েমত ও 
িলমার্ হুমমকর অ্বশযই প্রমতকার হওো উমিত। মসমর্টর ওটন  মলগযাল অ্যাকশমর্র সম্ভাবযতার 
মবষেটি উত্থাপর্ কমরমের্ লেটা মতমর্ লেট অ্যাটমর্ন লজর্ামরলমক মিঠির মাধ্যমম জামর্মেমের্। 
বতন মামর্ ললক অ্ন্টামরওমত পামর্র লে ললমভল রমেমে তা 2017 সামলর ঐমতহামসক সমবনাচ্চ মাত্রামক 
োমেমে লগমে, ললক অ্ন্টামরও লসন্ট লমরন্স মরভার মসমেমম হওো বর্যামক প্রমতহত করমত দ্রুত 
পদমেপ মর্মত হমব।  
  
1990 সামল কার্ার্ার পমে মামকন র্ েুক্তরাষ্ট্র এবং লগ্রট মিমটর্ উভে লদশ এবং তামদর মর্জ মর্জ 
র্াগমরক এবং অ্মধ্ভুক্ত অ্ংশমক সকল সরকামর ও লবসরকামর র্দীতীরস্থ মামলকমদর অ্মধ্কার ও 



স্বামর্নর সামর্ সামঞ্জসযপূর্নভামব পামর্সীমার মঙ্গলজর্ক বযবহামরর জর্য সীমার্া পামর্ িুমক্তমত প্রমবশ 
কমরমেল। িুমক্তমত স্পিভামব উমেখ রমেমে লে লর্মভমগশর্ ও পাওোর ইউমজর লিমে র্মমমেক ও 
সযামর্টামর বযবহারগুমলামক অ্গ্রামধ্কার লদো হমব। িুমক্তমত আরও উমেখ রমেমে লে লকার্ ধ্রমর্র 
বাঁধ্ বা প্রমতবন্ধকতা মর্মনার্ করমত লগমল সীমার্ার দইু পামশর এলাকার েেেমতর বযাপামর সুরো 
ও েমতপরূর্ প্রদার্ করমত হমব।  
  
ইমতহাস ঘাটমল লদখা োে লে সুমবধ্া লভাগকারীমদর িামহদা লমটামত IJC সবসমে মহমমশম লখমেমে। 
1950 সামলর শুরুর মদমক লেমর্ ললক অ্ন্টামরওর IJC এর বযবস্থাপর্ার কারমর্ মর্উ ইেকন বাসীমদর 
বে ধ্রমর্র বর্যা সংক্রান্ত েমতর সম্মুখীর্ হমত হমেমেল এবং তারা লজারামলাভামব এটার মবরুমে 
প্রমতবাদ ও মামলা কমরমেল। োর েমল, IJC গাট বাঁধ্টি সরামর্া হমেমেল এবং সমবনাচ্চ পামর্র 
ললমভলটামক প্রাে মতর্ েুট কমমমে লেমলমেল। 1956 সামল IJC একটি র্তুর্ সামিমমন্টারী অ্র্ন ার 
অ্ে এপ্রুভাল জামর কমর ো কােনকর হমত আরও পাঁি দশক সমে ললমগমেল।  
  
1956 আমদমশর প্রমোগ অ্র্ুোেী 1999 সামল IJC পামর্র ললমভল পমরমামপর জর্য পদমেপ লর্ে। 
2014 সামলর পমরকল্পর্াে এই োমর্ গ্রহর্ করা হমেমেল। পমরকল্পর্া গ্রহর্ করার সমে IJC লদমখ 
লে 1956 এর আমদমশ "সঠিকভামব অ্দরূ ভমবষযমতর সম্ভাবয পমরবতন র্গুমলামক পমরপরূ্নভামব 
আমলাকপাত কমর র্া" এবং এটা এমর্ হওো উমিত মেল "পমরমবমশর ইসুয এবং মবমর্াদর্মূলক 
লর্ৌভ্রমমর্র মবমবির্া হওো উমিত।" িযার্ 2014 এ এটিও জার্ামর্া হমেমে পামর্ মর্ষ্কাশর্ পমরিামলত 
হমব "এমর্ভামব লে পমরিালর্া ও মর্ম্নাঞ্চমলর র্দীতীরস্থ মার্ুমষর স্বার্নসমূহমক মপ্র-প্রমজমের অ্ধ্ীর্ 
অ্বস্থাসমূমহর লিমে কম গুরুত্ব প্রদার্ করা হমব র্া।" তাোো, মর্ষ্কাশর্সমূহ পমরিালর্ার মার্দমের 
অ্ংশ মহসামব IJC জার্াে লে "মামকন র্ েকু্তরাষ্ট্র ও কার্ার্ার অ্ন্টামরও ললমকর পামর্র স্তর অ্ন্টামরও 
ললমকর উপকূমলর সম্পমি মামলকমদর উপকামরর জর্য মর্েমন্ত্রত হমত হমব োমত মারাত্মক স্তমর উন্নীত 
হওো হ্রাস করা োে ো ললক অ্ন্টামরওর সামর্ সংেুক্ত মহমসমব অ্তীমত প্রকল্প পূবন অ্বস্থা ও 
সরবরাহসমূমহর মমধ্য সংঘটিত হমেমে।"  
  
2014 সামলর পমরকল্পর্া গ্রহর্ করার সমে IJC লদমখ লে র্তুর্ লরগুমলটমর স্কীমম "বযবস্থাপর্া 
পমরকল্পর্া লর্মক কম িুযমত" এবং "দীঘনমমোমদ সমুবধ্া, উজার্ ভাটা এবং সামর্ ভামলা সুরো ও 
সম্ভাবযতার" অ্ন্তভুন মক্ত র্াকমত হমব। 2017 ও 2019 সামলর পামর্ লবমে োওোর ঘটর্াগুমলা এই 
সতযতাগুমলার প্রমার্ লদে। 2014 সামলর পমরকল্পর্াে লেমর্টা প্রমতজ্ঞা করা হমেমে ঠিক লতমর্ 
একটি আরও সুরমেত মযামর্জমমন্ট মসমেম IJC এর প্রদার্ করা উমিত।  
  
সদয লেরকম আবহাওো লদখা লগমে এমর্ পমরমস্থমতর জর্য বে বে ললক লেমর্ ললক অ্ন্টামরও, 
আপার লসন্ট লমরন্স মরভামর বর্যা ও পামর্ সংক্রান্ত মবপদ ক্রমাগত লবমেই িমলমে। 2019 সামলর 2 
জরু্ ললক অ্ন্টামরওমত ইমতহামসর সমবনাচ্চ পামর্র লরকর্ন টি 2019 সামলর 4 জরু্ লবমে মগমে 75.90 
মমটামর দাঁোে (249.02 েুট)। ধ্ারর্া করা হমে আগামী কমেকমদমর্র মমধ্য ললক অ্ন্টামরও এর 
পামর্র মাত্রা ক্রমশ বােমত র্াকমব। ললক এমর লর্মক ললক অ্ন্টামরও লত পামর্র ললমভল ও প্রবামহর 
মাত্রাও লবশী এবং গত কমেকমদমর্ তা অ্মর্ক লবমে লগমে।  
লেখামর্ এখার্কার বর্যা ও উঁিু পামর্র ললমভমলর কারমর্ মর্উ ইেকন বাসীমদর সম্পমদর েমত হমেমে, 
লসখামর্ মমিল হারবামরর পামর্র ললমভল এখমর্া সীমার মর্মি রমেমে এবং ক্রমশ তা কমমে। মর্উ 



ইেকন বাসীরা মবমশষত োরা তীরবতী এলাকাে মেল তামদর কি লাঘমবর জর্য IJC এর অ্মতসত্ত্বর 
বযাপক পমরমামর্ পামর্ বমহগনমমর্র বযবস্থা করমত হমব, এমত েমদ র্দীর গমতপমর্র সামমেক মদক 
পমরবতন র্ হে তা সমত্ত্বও করা উমিত।  
  
IJC অ্বগত আমে লে তামদর কাজ বা ঘাটমতগুমলা তীরবতী ভূমম মামলকমদর বামর্মজযক জাহাজ 
বযবসামক রো কমরমে। মকন্তু মূল িুমক্ত এবং 2014 সামলর পমরকল্পর্া অ্র্ুোেী মর্উ ইেকন বাসীমদর 
সুরো ও সম্পদমক উমপো কমর বামর্মজযক জাহাজ বযবসা রো করামক সমর্নর্ কমর র্া। 1909 
সামলর সীমান্ত পামর্ িুমক্ত অ্র্ুোেী, "এমর্ লকার্ বযবহারমক অ্র্ুমমত লদো হমব র্া োমত কমর 
কামরা সামর্ িন্দ্ব হে বা অ্র্য লকার্ বযবহারমকও সমর্নর্ কমর র্া"। অ্মধ্কন্তু, 2014 সামলর 
পমরকল্পর্া অ্র্েুােী "ললক অ্ন্টামরও এর পামর্র ললমভল েমদ লবমে োে তাহমল ইন্টারর্যাশর্াল 
রয্ামপর্ লসকশর্ (International Rapids Section) পমরিালর্া করা হমব এবং তীরবতী মার্ুষমদর 
লজাোর ভাঁটা লর্মক বাঁিামর্ার জর্য সম্ভাবয সকল রকমমর লিিা করমত হমব।" ট্রান্সমপামটন শর্ ও 
মশমপং লসেরসহ আরও োরা এই মসমেম বযবহার করমে তামদরমকও এই পামর্র উঁিু ললমভমলর 
প্রবাহটামক কমামর্ার জর্য কাজ করমত হমব।  
  
2017 সামল মর্উ ইেকন বাসীরা সম্ভাবয বর্যা লর্মক কমমউমর্টিমক বািঁামর্ার জর্য এবং পমরবারগুমলামক 
সহােতা ও পুর্রাে বযবসা করার জর্য মক্রটিকযাল লেট অ্যান্ড লের্ামরল োন্ড প্রদার্ করার 
পদমেপ মর্মেমেল। লেট ললক অ্ন্টামরও উপকূলবতী অ্ঞ্চল ো 2017 সামলর বর্যাে িামবত 
হমেমেল, একই অ্ঞ্চমল আরও একবার সমবনাচ্চ জলসীমা ও বর্যার লরকর্ন  হমেমে তার পুর্গনঠমর্ 100 
মমমলের্ মামকন র্ র্লামররও লবমশ প্রদামর্র প্রমতশ্রুমত মদমেমের্। 2017 সামলর বর্যার পর IJC 
জার্মত লপমরমেল বা জার্া উমিত মেল লে ভমবষযমত বর্যা লমাকামবলা করার জর্য কী কী করা 
উমিত, মকন্তু দভুন াগযবশত বর্যার প্রলেংকারী প্রভামবর মবরুমে এই দরূদশীতামক তারা কামজ লাগামত 
বযর্ন হে।  
  
মর্উ ইেকন বাসীরা প্রমতমর্েত পূমবনর বর্যার ঘটর্া লর্মক অ্মভজ্ঞতা সঞ্চে কমরমে এবং আসন্ন বর্যা 
পমরমস্থমত লমাকামবলা কমরমে। মমউমর্মসপযাল সরকামরর সামর্ মর্উ ইেকন বাসীরা একমজাট হমে উপকূল 
এলাকাে েন্ত্রপামত বসামর্া এবং সযান্ড বযাগ বযবহামরর জর্য কাজ করমে, বর্যা লমাকামবলা 
পমরমস্থমতর উন্নমতও েেেমত কমামর্ার জর্য কাজ করমে এবং স্বাভামবক অ্বস্থাে মেমরমে আর্ার 
জর্য লিিা করমে। মর্উ ইেকন বাসীরা আশা করমে লে পুর্মর্নমনার্ এবং ভমবষযৎ মস্থমতস্থাপকতার জর্য 
লে খরি প্রমোজর্ তা 2017 সামলর খরিমক োমেমে োমব এবং 100 মমমলের্ মামকন র্ র্লামরর 
লবমশ হমে োমব। মর্উইকন বাসীরা লের্ামরল োমন্ডং এর জর্য লজারামলাভামব প্রমিিা িালামে, ললক 
এবং র্দীর উপকূলীে মস্থমতস্থাপকতা বাোমর্ার জর্য লেসকল কাজ করা হমব তার জর্য এটা মবমশষ 
প্রমোজর্। এই আন্তজন ামতক পমরকল্পর্ার জর্য মর্উ ইেকন বাসীর এককভামব এই বযে বহর্ করা উমিত 
র্ে এবং এসব লেমত্র লের্ামরল োমন্ডং আবশযক।  
  
সীমান্ত পামর্ িুমক্ত লর্মক প্রাপ্ত IJC এর েমতা ো ললক অ্ন্টামরও এবং লসন্ট লমরন্স র্দীর র্র্ 
পাওোর বযবহারমক অ্গ্রামধ্কার লদে। এটি প্রতীেমার্ হে লে IJC এর মযামর্জমমন্ট িরমভামব লবমে 
োওো পামর্র কারমর্ তীরবমতন  মর্উ ইেকন বাসীমদর লভাগামন্তর কর্া উমেখ কমরমর্। IJC লক মর্মিত 
করমত হমব লে এটি এই িরম লভজা আবহাওো পমরমস্থমত মবমবির্া কমর এবং লসগুমল লমাকামবলা 



করমব ো ভমবষযমত পমরকল্পর্া ও বাস্তবােমর্র প্রবাহ বাস্তবােমর্ গত মতর্ বেমর বযাপক বর্যার 
সৃমি কমরমে। IJC এর অ্বশযই এমর্ একটা পেমত মর্ধ্নারর্ করা উমিত োমত কমর গত মতর্ 
বেমরর ঘমট োওো বযাপক বর্যার েেেমত মবমবির্া এবং উমেখ কমর ভমবষযমতর পমরকল্পর্া এবং 
বাস্তবাের্ করা উমিত।  
  
মারাত্মক বর্যার কারমর্, মর্উ ইেকন বাসীরা দাবী কমর লে এর খরি IJC এর মর্উ ইেকন বাসীমক 
লদওো উমিত এবং IJC এর আইমর্র জর্য প্রমোজর্ীে মস্থমতস্থাপকতা ও অ্র্যার্য সুরো পদমেপ 
লর্োর জর্য অ্মতমরক্ত োন্ড ততমর করা দরকার। IJC এর দ্রুত মর্র্নে করা উমিত লে কতটুকু 
পামর্ মর্রাপদভামব অ্পসারর্ করা োমব। অ্বমশমষ, IJC-লক অ্বশযই উপকূলবতী জমমর মামলকমদর 
েমত এোমর্ার জর্য পামর্ বযবস্থাপর্া লপ্রামটাকমলর সংমশাধ্র্ করা উমিত। এই িামহদাগুমলা পূরর্ 
করমত বযর্ন হমল মর্উ ইেকন বাসীরা IJC মবরুমে লেমকামর্া পদমেপ এমর্মক আইমর্ পদমেপও মর্মত 
পামর।  
  
মবর্ীত,  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
  

###  
  

  
  

 
অ্মতমরক্ত তর্য লপমত লদখুর্ www.governor.ny.gov 

মর্উ ইেকন  লেট | এমিমকউটিভ লিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=f30942f6-af2f7642-f30bbbc3-000babd9fe9f-564d36364e54ef16&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES6EDE25C53E62DAA58525841300691F0D000000000000000000000000000000000

