অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/10/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা প্রথম ললক অন্টাবরও এর স্থাবিত্ব ও অথন নর্বিক উন্নির্ উম্ব্োগ (RESILIENCY
AND ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE, REDI) সম্পবকনি কর্ফাম্বরম্বের আম্বিাজর্
কম্বরর্ এিং ললক অন্টাবরও এর ির্োি আক্রান্ত কবমউবর্টির জর্ে 300 বমবলির্ মাবকনর্ ডলার
পর্ন ন্ত িহবিম্বলর ল াষণা ল্র্

250 জম্বর্রও লিবে লেট ও স্থার্ীি কমন কিনা গভর্ন ম্বরর সাম্বথ লর্াগ ল্র্
স্থার্ীি সরকার লেম্বটর িেবিি প্রম্বিেক ডলাম্বরর জর্ে 15 েিাংে বমল করম্বি
লেট স্থাবিত্ব ও অথন নর্বিক উন্নিম্বর্র জর্ে পবরকল্পর্া প্রণির্ করম্বি ির্োি আক্রান্ত স্থার্ীি
সরকাম্বরর সাম্বথ কাজ কম্বর
িহবিল বিম্বিচর্ার জর্ে REDI কবমেম্বর্ প্রকল্পগুম্বলা জমা ব্ম্বি স্থার্ীি সরকাম্বরর শ্রম ব্িম্বসর
সমিসীমা রম্বিম্বে
সোন্ডিোবগং বমেম্বর্র জর্ে গভর্ন র অবিবরক্ত 100 র্োের্াল গাডন লমািাম্বির্ কম্বরর্
ির্োর অবভজ্ঞিা লাভকারী িাৎক্ষবণক সাহার্ে প্রিোেী কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক সাহার্ে করার জর্ে
গভর্ন র র্িু র্ ওম্বিিসাইট চালু কম্বরর্

গভর্নর অ্যান্ড্র এম. কুওমমা আজ কমমউমর্টির মিডার ও লিক অ্ন্টামরও এর স্থামিত্ব ও অ্র্ননর্মিক
উন্নির্ উম্যাগ বা REDI কমমশর্ এর প্রর্ম ববঠমকর আমিাজর্ কমরর্ লেখামর্ মিমর্ লিক্ট
অ্ন্টামরওর বর্যাি আক্রান্ত কমমউমর্টিগুমিার জর্য 300 মমমিির্ মামকন র্ ডিার পেনন্ত িহমবমির
ল াষণা ল্র্। স্থার্ীি সরকার লেমের বযমিি প্রমিযক ডিামরর জর্য 15 শিাাংশ মমি করমব।
লিমকর িীরবিী শহরাঞ্চিজুমে মবমভন্ন অ্বকাঠামমার ঝুুঁ মক হ্রামসর পাশাপামশ গ্রীষ্মকািীর্ পেনেমর্র
উপর অ্িযন্ত মর্ভন রশীি এই অ্ঞ্চমির স্থার্ীি অ্র্নর্ীমিমক চাঙ্গা করার জর্য মবমভন্ন পমরকল্পর্া
প্রণিমর্র জর্য গভর্নর, কমমশর্ এবাং লিক অ্ন্টামরও ও লসন্ট িমরন্স মরভার িেমরখা জুমে মবমভন্ন
কমমউমর্টির 250 জমর্রও লবমশ লেে ও স্থার্ীি কমনকিন া লরামচোমর একমিি হমিমের্। 2017
সামি একবার এবাং এই বের আবার লিমকর ঐমিহামসক উচ্চ পামর্র স্তমরর কারমণ হওিা বর্যাি
এই এিাকাগুমিা মবধ্বস্ত হমিমে। উভিমেমিই, মবস্তীণন অ্ঞ্চমি উপকূিীি ভূ মমেি, েমিগ্রস্ত িেমরখার
কাঠামমা এবাং মবপন্ন অ্বকাঠামমার কারণ এই বর্যা। িাোো, গভর্নর লিক অ্ন্টামরওর
কমমউমর্টিগুমিামি সযান্ডবযামগাং মমশমর্র জর্য অ্মিমরক্ত 100 র্যাশর্াি গাডন লমািামির্ কমরর্।

"আমাম্র সামমর্ রমিমে একটি বে চযামিঞ্জ। লিক অ্ন্টামরওর এই পমরমস্থমি জীবর্বযাপী একবামরর
ের্া র্ি এবাং এখর্ প্রশ্ন এমর্ র্ি লে এটি েম্ আবার মে বরাং প্রশ্ন হমিা এটি আবার কখর্
েমব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "REDI কমমশর্ অ্ভূ িপূবন প্মেপ মর্মি োমে। এটি সম্পূণন
অ্াংশী্ামরমত্বর প্মেপ মর্মি োমে। এটি সৃজর্শীিিার প্মেপ মর্মি োমে। এটি সবাই একমি
কাজ করার প্মেপ মর্মি োমে। এটি আমাম্র সাম
র্নয বৃমি করার প্মেপ মর্মি োমে। এটি
উমেখমোগয সাংস্থামর্র প্মেপ মর্মি োমে। আর আমম আপর্াম্র জার্ামি চাই লে এই অ্ভূ িপূবন
প্রমচষ্টাি, মর্উ ইিকন লেে লিক অ্ন্টামরও কমমউমর্টির লপেমর্ রমিমে এবাং আমরা এই ধরমর্র
স্থামিত্ব ও অ্র্ননর্মিক উন্নির্ কাজ ো আমাম্রমক করমি হমব িা করমি 300 মমমিির্ মামকন র্
ডিার পেনন্ত প্র্ার্ করমি োমে।"
"আমরা সরকামরর েমিা বযবহার কমর এবাং স্থার্ীি কমমউমর্টির সামর্ অ্াংশী্ামরমত্ব কাজ কমর
লিক অ্ন্টামরও উপকূিজুমে গৃহ, বযবসা এবাং মার্ুমষর জীবর্োপমর্র সুরোর জর্য একটি সাহসী
প্রমচষ্টা চািু করমে", ললফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ লহাচু ল িম্বলর্, বর্বর্ আজম্বকর ল াষণা ব্ম্বিম্বের্।
"আমাম্র এই লিমকর কােনামধে হওিার ্ামিত্ব রমিমে এবাং মর্মিি করমে লে আমরা ভমবষযমির
জর্য আরও শমক্তশািী ও মজবুি ভীি মর্মনাণ করমে।"
2017 সামির বসমন্ত পূমবনর লরকডন পমরমাণ বর্যার পর লর্মক, লেে লিক অ্ন্টামরও উপকূিবিী
অ্ঞ্চি ো 2017 সামির বর্যাি প্লামবি হমিমেি, একই অ্ঞ্চমি আমরা একবার সমবনাচ্চ জিসীমা ও
বর্যার লরকডন হমিমে িার পুর্গনঠমর্ 100 মমমিির্ মামকন র্ ডিামররও লবমশ প্র্ামর্র প্রমিশ্রুমি
ম্মিমে। এই REDI োস্ক ল াসন দ্বারা উদ্ভামবি পিমি এবাং এর সুপামরশ পরবিী লকামর্া
মবমর্মিামগর লেমি এই কমমউমর্টিগুমিার সম্মুখীর্ হওিা র্িু র্ বাস্তবিামক মবমবচর্া করমব।
এই কমমশর্ 2017 সামি িীব্র বর্যাি আক্রান্ত এিাকাগুমিা সহ লিক অ্ন্টামরওমি হওিা বর্যাি
মারাত্মকভামব আক্রান্ত এিাকাগুমিামি স র ও পরীো কমর োমে। স্থার্ীি লর্িাম্র মিামি ও
প্রস্তাবর্াি, এই োস্ক ল াসন র্িু র্ প্মেপসমূমহর একটি পযামকজ প্রণির্ করমব - আইর্ সাংক্রান্ত
পমরবিন র্ লর্মক মর্বনাহী প্মেপসমূমহ সহািিা পযামকজ সহ - ো শুধু িেমরখার পুর্মর্নমনাণ করমব
র্া, ভমবষযমি প্রকৃ মি মািার ভাণ্ডামর ো মকেু আমে িার প্রমিমরামধর স্থামিত্ব বৃমি করমব।
আজমকর ববঠমক, স্থার্ীি সরকার লেমের কমনকিন াম্র কামে িাম্র অ্বকাঠামমা ও অ্র্ননর্মিক
উন্নিমর্ অ্গ্রামধকারসমূহ িু মি ধরা শুরু কমরমে োরা REDI কমমশর্ কিৃন ক সর্াক্তকৃ ি প্রকল্পগুমিামক
পুরস্কৃ ি করমব। স্থার্ীি সরকামরর িাম্র প্রকল্পগুমিা মবমবচর্ার জর্য জমা ম্মি শ্রম ম্বস পেনন্ত
সমি রমিমে।
স্থার্ীি লর্িাগণ এবাং বর্যার অ্মভজ্ঞিা িাভকারী লেে হমি িাৎেমণক সাহােয প্রিযাশী কমমউমর্টির
স্সযগণমক সাহােয করার জর্য গভর্নর একটি র্িু র্ ওমিবসাইে চািুর ল াষণাও ল্র্। ক্রমবধনমার্
পামর্র প্রমিমরামধ প্রমিাজর্ীি ির্য সহ লিক অ্ন্টামরওর িীরবিী বসবাসকারী মর্ি ইিকন বাসীম্র
সাংেুক্ত করমি এই ওমিবসাইে একমাি মবপণী মহমসমব কাজ কমর। এই সাইমে, িমর্যর অ্র্ুমমা্র্ ও
মঞ্জুর করার জর্য লিক পেনামির উপামে কীভামব সাংস্থামর্র অ্র্ুমরাধ করমব অ্মধবাসীগণ লস সাংক্রান্ত

ির্য পামব। পমরমস্থমির অ্গ্রগমি হওিার সামর্ সামর্, সাইেটিমক মবমভন্ন অ্মিমরক্ত উপকারী সাংস্থামর্র
মাধযমম আধুমর্কাির্ করা হমব।
এম্পািার লেট লডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর লপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কিনা এিং কবমের্ার হাওিাডন লর্মবি িম্বলর্, "REDI কমমশর্ এই র্িু র্ পমরমবশগি
বাস্তবিার মুমখ আরও মস্থমিশীি কমমউমর্টির পুর্মর্নমনামণর পাশাপামশ অ্র্ননর্মিক উন্নির্ সুমোগ সৃমষ্ট
কমর স্থার্ীি লেকমহাল্ডারম্র অ্াংশী্ামরমত্ব লকৌশিগি সুপামরশ করমব।"
বর্উ ইিম্বকনর পবরম্বিে সংরক্ষণ অবধ্প্তম্বরর (Department of Environmental Conservation, DEC)
কবমের্ার িাবসল লসম্বগাস িম্বলর্, "প্রবি ও র্ র্ ঝমের বৃমি এবাং পমরবিন র্শীি আবহাওিার
কারমণ সৃষ্ট চিমার্ সমসযা িাম্র জর্য চযামিঞ্জ অ্বযাহি রাখমব োরা লিক অ্ন্টামরও এবাং লসন্ট
িমরন্স অ্ঞ্চিমক ভামিাবামস এবাং এর উন্নমি ল্খমি চাি। এই কারমণ গভর্নর কুওমমা DEC এবাং
REDI এর অ্র্যার্য স্সযম্র িেমরখার স্থামিত্ব বৃমির জর্য একটি পূণনাঙ্গ এমজন্ডার উন্নিমর্র মাধযমম
আমাম্র উপকূিীি কমমউমর্টি এবাং িাম্র অ্বকাঠামমার সুরোমক অ্গ্রামধকার ল্িার মর্ম্ন শর্া
ম্মিমের্।"
DASNY এর সভাপবি ও প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা ড. বজরাডন বপ. িাম্বেল িম্বলর্, "DASNY গভর্নর
কুওমমার REDI উম্যামগ অ্ব্ার্ রাখাি গমবনি এবাং লিক অ্ন্টামরও এবাং লসন্ট িমরন্স মরভার জুমে
ক্রমবধনমার্ পামর্র স্তমরর দ্বারা েমিগ্রস্ত স্থার্ীি কমমউমর্টিগুমিামক সহািিা করার জর্য প্রস্তুি হমি
আমে। এই অ্ঞ্চিগুমিামক আরও শমক্তশািী ও মজবুি কমর মর্মনামণ সাহােয করার মাধযমম, আমরা
মর্িিিা ম্ব লে িারা িাম্র জরুমর চামহ্া পূরণ করমি পারমব এবাং ্ী ন-লমিা্ী অ্র্ননর্মিক
স িিা মর্মিি করমি পারমব।"
গভর্ন ম্বরর জরুবর অপাম্বরের্ বিষিক পবরচালক মাইম্বকল লকাবপ িম্বলর্, "্ুভনাগযক্রমম, আমাম্রমক
এই বর্যার ম্মক র্জর ল্িা আরম্ভ করমি হমব কারণ পামর্র স্তর মর্িন্ত্রমণর জর্য ্ািী সমসযাগুমিা
চিা পেনন্ত র্িু র্ স্বাভামবক ও চিমার্ সমসযা আরও ভামিা কাজ আরম্ভ করমব এবাং প্রকৃ মি মািা
আমাম্র প্রমি একেু সহাি হমব। গভর্নর কিৃন ক এই REDI কমমশর্ প্রমিষ্ঠার সামর্ সামর্, আমরা
্ী ন-লমিা্ী সমাধার্ বাস্তবািমর্র ম্মক র্জর ম্মি পারব ো এটি পরবিীকামি েমি আমাম্র
স্বল্প-লমিা্ী জরুমর বযবস্থাপর্া কােনক্রমমর কােনকামরিামকই লকবি শমক্তশািী করমব।"
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