
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ললক অন্টাবরও বিজম্বর্স বরবসম্বলবি লপ্রাগ্রাম্বমর মাধ্েম্বম 17 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলাম্বররও লিবে অর্নায়ম্বর্র কর্া ল াষণা কম্বরম্বের্  

  
140টিরও লিবে িেিসা পরু্রুদ্ধাম্বর সহায়তা করম্বত এিং ভবিষেৎ ির্ো বিরুম্বদ্ধ বিবতিাপকতা 

েবিোলী করার জর্ে তহবিল প্রাপ্ত হম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে ঘেক অ্ন্টাররও ব্যব্সার রিরিিাপকিা কােনক্রম 
(Lake Ontario Business Resiliency Program) ঘেমক উপকূেীয় সম্প্রদাময়র 140 টিরও ঘব্রি 
ব্যব্সামক 17 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর প্রদার্ করা হময়মে, োমি ব্র্যার পূমব্নর  টর্াগুরে ঘেমক 
পুর্রুদ্ধার এব্ং রিরিিাপকিার প্রমেষ্টায় সহায়িা করা োয়, এব্ং ভরব্ষযমি ব্র্যার রব্রুমদ্ধ 
ব্যব্সাগুরেমক িরিিােী করা োয়। 2017 এব্ং 2019 সামের উপকূেীয় সম্প্রদাময়র রব্ধ্বংসী ব্র্যার 
প্ররিরক্রয়ায় প্ররিরিি গভর্নমরর রিরিিাপকিা এব্ং অ্েননর্রিক উন্নয়র্ উমদযাগ (Resiliency & 
Economic Development Initiative, REDI)-এর অ্ংি রহসামব্, ঘেক অ্ন্টাররও এব্ং ঘসন্ট েমরন্স 
র্দীমক র মর আটটি কাউরন্টর এোকায় ক্ষরিগ্রস্ত ব্যব্সায়ীমদর অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
"আমরা জারর্ ঘে জেব্ায় ুপররব্িন র্ ব্াস্তব্ এব্ং "িি ব্েমরর ব্র্যা" ব্মে রকেু ঘর্ই- এটাই র্িুর্ 
স্বাভারব্ক এব্ং প্রকৃরি মা আমামদর রদমক োই পাঠায় িার জর্য আমামদর প্রস্তুি োকমি 
হমব্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেক অ্ন্টাররও ব্যব্সার রিরিিাপকিা কােনক্রমটি ব্যব্সায়ীমদর 
ব্ারব্ার ব্র্যার কারমণ হওয়া ক্ষরি ঘমরামি করমি গুরুত্বপূণন সাহােয প্রদার্ করমে এব্ং আমগর 
ঘেময় আমরা ভােভামব্ গমে ঘিাোর সামে িামদর রিরিিাপকিার প্রমেষ্টামক িরিিােী করমে।"  
  
বিবতিাপকতা এিং অর্ননর্বতক উন্নয়র্ উম্ব্োগ-এর সহ সভাপবত এিং এম্পায়ার লেট 
লডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং সভাপবত ও প্রধ্ার্ 
বর্িনাহী কমনকতন া-মম্বর্ার্ীত এবরক গাটন লার িম্বলর্, "রর্উ ইয়কন  রামজযর হাজার হাজার ব্যব্সা 
ঘেক অ্ন্টাররও এব্ং ঘসন্ট েমরন্স র্দীর িীমর রব্সৃ্তি এব্ং িামদর জীব্র্োত্রার জর্য এই জোিময়র 
উপর রর্ভন র কমর। এই ব্যব্সাগুরের অ্মর্মকই ব্ারব্ার হওয়া ব্র্যা এব্ং জমের উচ্চ স্তর দ্বারা 
মারাত্মকভামব্ ক্ষরিগ্রস্ত হময়মে এব্ং এই িহরব্ে এই ব্যব্সাগুরেমক আমগর ঘেময় িরিিােী এব্ং স্মাটন  
রহসামব্ গমে িুেমি সাহােয করমব্ োমি িারা ভরব্ষযমি ব্র্যা ঘঠকামি করমি পামরর্ এব্ং িামদর 
সম্প্রদাময়র অ্খণ্ড অ্ংি রহমসমব্ ব্জায় োকমি পামরর্।"  
  



 

 

বিবতিাপকতা এিং অর্ননর্বতক উন্নয়র্ উম্ব্োগ-এর লকা-লেয়ার এিং পরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ 
(Department of Environmental Conservation, DEC)-এর কবমের্ার িোবসল লসম্বগাস 
িম্বলর্, "েখর্ 2019 সামে জমের উচ্চ স্তর অ্ন্টাররও এব্ং ঘসন্ট েমরন্স র্দী অ্ঞ্চেমক প্লারব্ি কমর, 
গভর্নর কুওমমা সমস্ত অ্েননর্রিক প্রভাব্ রব্মব্ের্া করার জর্য, রব্মিষ কমর এই অ্ঞ্চমের কু্ষদ্র 
ব্যব্সায়ীমদর উপর, একটি ব্যাপক এব্ং সহমোরগিামূেক পদ্ধরি োে ুকমরর্। ব্যব্সার রিরিিাপিকা 
কােনক্রম (Business Resiliency Program)-এর মাধ্যমম প্রদার্ করা এই িহরব্ে সম্প্রদায়গুরেমক 
উন্নি এব্ং স্মাটন  রহসামব্ পুর্গনঠর্ করমি সাহােয করায় গুরুত্বপূণন ভূরমকা পাের্ কমর, এব্ং ঘগ্রট 
ঘেকস উপকূে ব্রাব্র এই গুরুত্বপূণন সম্পদ প্রদামর্ িামদর েেমার্ অ্ঙ্গীকামরর জর্য আরম গভর্নর 
এব্ং এম্পায়ার ঘেট ঘডমভেপমমন্ট (Empire State Development)-ঘক সাধ্ুব্াদ জার্াই।"  
  
লসম্বেটাবর অি লেট লরাসার্া লরাসাম্বডা িম্বলর্, "রর্উ ইয়কন  রাজয ঘেক অ্ন্টাররওর িীর ব্রাব্র 
রিরিিাপকিা এব্ং অ্েননর্রিক উন্নয়র্ উমদযাগ-এর সম্প্রদায় এব্ং ব্যব্সায়ীমদর আমরা ভামোভামব্ 
গমে িুেমি সাহােয করার অ্ঙ্গীকামর দঢ়ৃ। রামজযর রব্ভাগটি এম্পায়ার ঘেট ঘডমভেপমমন্ট (Empire 
State Development)-এর সামে  রর্িভামব্ কাজ করমি ঘপমর আর্রিি ো আমব্দর্কারীমদর 
প্রকমের সমাধ্ার্ রেরিি করমি সাহােয করমব্ ো ব্র্যার প্ররি রিরিিাপকিামক সমবাধ্র্ করমব্ 
এব্ং ব্যব্সারয়ক রদক রদময় োভজর্ক। এই িহরব্ে ভরব্ষযমি জমের েরম স্তমরর সময় ঘেক 
অ্ন্টাররও অ্েনর্ীরির ব্যব্সার জর্য ঘখাো োকার ঘক্ষমত্র অ্পররহােন হমব্।  আমরা উপকূে ব্রাব্র 
সম্প্রদায়গুরেমক আমরা রিরিিীে পদ্ধরি ব্যব্হার করমি উৎসারহি করা োরেময় োওয়ার আিা কররে 
ো িামদরমক একটি উজ্জ্বে এব্ং আমরা রর্রাপদ ভরব্ষযমির রদমক এরগময় রর্ময় োমব্।"  
  
এই মারি-এমজরন্স রিরিিাপকিা এব্ং অ্েননর্রিক উন্নয়র্ উমদযাগ-এর করমির্ অ্ন্টাররওর জোিয় 
সংেগ্ন অ্ঞ্চমের পররকাঠামমা িরিিােী করার এব্ং িার সামে িার্ীয় অ্েনর্ীরির উন্নয়মর্র উপায় 
রর্ময় গমব্ষণা করমে। রিরিিাপকিা এব্ং অ্েননর্রিক উন্নয়র্ উমদযাগ-এর মাধ্যমম, রাজয সসকি 
পুর্রর্নমনাণ করার জর্য এব্ং িার সামে ঘেক অ্ন্টাররওর ব্র্যা প্রব্ণ অ্ঞ্চেগুরের রিরিিাপকিা উন্নি 
করার জর্য প্ররিশ্রুরিব্দ্ধ হময়মে। প্রভারব্ি ব্যব্সাগুরেমি এব্ং অ্র্যার্য ঘোগয সংিাসমূহ, োরা 
প্রকমের খরমের 50% পেনন্ত পররমিাধ্ প্রাপ্ত হওয়ার জর্য ঘোগয, িামদর রিরিিাপকিা সম্পরকন ি 
মূেধ্র্ উন্নয়মর্র প্রকেগুরেমক সহায়িা প্রদার্ করার জর্য অ্েনায়র্ উপেব্ধ করা হময়রেে োর 
সব্নারধ্ক পররমাণ 200,000 মারকন র্ ডোর।  
  
ঘোগয আমব্দর্কারীমদর মমধ্য আমে ঘব্রির ভাগ ব্যরিগি ব্যব্সা, গৃমহর মারেকমদর সরমরি, রর্রদনষ্ট 
রকেু অ্োভজর্ক খামার, এব্ং আট-কাউরন্ট কভামরজ এোকায় অ্ব্রিি ব্যব্সারয়ক উমেমিয 
ব্যব্হৃি একারধ্ক গৃমহর মারেক। ঘোগয মূেধ্র্ প্রকেগুরে ঘেক অ্ন্টাররও, ঘসন্ট েমরন্স র্দী এব্ং 
আমিপামির অ্র্যার্য জেপমের উপকূমে উচ্চ মাত্রায় জমোচ্ছ্বামসর ঘে  টর্াগুরের ফমে ঘে রব্পমদর 
অ্রভজ্ঞিা, ঘেমর্ ব্র্যা ব্া ক্ষয়, আমব্দর্কারীমদর হময়রেে িা হ্রাস করমব্। ঘোগয প্রকমের 
উদাহরমণর অ্ন্তভুন ি রেে:  
  

• ভূমীমুখী, অ্-জে রর্ভন রিীে সব্রিষ্টয ঘেমর্ অ্রফস, রব্শ্রামাগার, ঘদাকার্, ঘরেুমরন্ট, 
পারকন ং ব্া ঘর্ৌকা ঘোমরজ উঁেু করা ব্া সররময় রর্ময় োওয়া;  



 

 

• ঘিে ভরার ব্যব্িাগুরে উেুঁ করা/অ্র্যত্র সররময় ঘর্ওয়া;  
• ভাসমার্ ডমক ব্া অ্র্যার্য ডমক রূপান্তর ো পারর্র মাত্রার সামে র্োেোর সুরব্ধ্া 

প্রদার্ কমর (উচ্চ ও কম পারর্ উভময়র সামে খাপ খায়) এমর্ভামব্ ঘে ডকগুরে 
একটি সব্নরর্ম্ন উচ্চিায় উন্নীি হমি পামর;  

• ডক রব্ভাগগুরের মমধ্য (সাধ্ারণি ডমকর র্কিার দবু্নেিম রব্িু) সংমোগ রব্িু 
মূেযায়র্ ও িরিিােী করার মাধ্যমম রব্দযমার্ ডকমক িরিিােী করা; এব্ং  

• উপকূে ব্রাব্র উরিমদর ব্াফার ব্জায় রাখা এব্ং/ব্া সিরর করা।  
  
সকে আমব্দর্ রর্উ ইয়কন  ঘেট রডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘেমটর (New York State Department of 
State) সামে পরামিন কমর পেনামোের্া করা হয় োমি প্রকেগুমো কমনসেূীর রিরিিাপকিার প্রকমের 
প্রময়াজর্ীয়িাগুরে পূরণ করমি পামর িা রর্রিি করা োয়।  
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