
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ললক অন্টাবরও ল ামওর্ার বরকভাবর লপ্রাগ্রাম্বমর (LAKE ONTARIO 
HOMEOWNER RECOVERY PROGRAM) জর্ে ল াগেতার প্রম্বয়াজর্ীয়তাগুম্বলা ল াষণা কম্বরর্  

  
গভর্নর 2019 সাম্বল লরকর্ন  গড়া ির্োয় ক্ষবতগ্রস্ত িাবড়র মাবলকম্বের ললক অন্টাবরও-লসন্ট লম্বরন্স 
বরভার ফ্লার্ বরবলফ ও বরকভাবর লপ্রাগ্রাম (Lake Ontario-St. Lawrence River Flood Relief 
and Recovery Program) এর মাধ্েম্বম স ায়তা করম্বত 20 বমবলয়র্ মাবকন র্ র্লার প নন্ত িরাে 

বেম্বয়ম্বের্  
  

আগামী 1 অম্বটাির লেম্বক িাবড়র মাবলকম্বের আম্বিের্ প্রবিয়া শুরু  ম্বি  
  

ললক অন্টাবরও ওয়াটারফ্রন্ট অিকাঠাম্বমা লজারোর করা ও আঞ্চবলক অেনর্ীবতম্বক উন্নত করম্বত 
গভর্নম্বরর ললক অন্টাবরও এন্ড ইম্বকার্বমক লর্ম্বভলপম্বমন্ট ইবর্বেয়াটিভ (Lake Ontario 

Resiliency and Economic Development Initiative (REDI)) এর পবরপরূক  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2019 সামে লেক অ্ন্টাররও-লসন্ট েমরমে ররভার ফ্লাড রররেফ 
এন্ড ররকভারর লরাগ্রামমর জর্য ল াগযতার শতন াবরে ল াষণা কমরমের্  া এই বেমরর লরকডন  গড়া 
লেক অ্ন্টাররও বর্যার দ্বারা সরাসরর রভারবত বারড়র মারেকমের সহায়তা করমব। 2019 সামের 7 
আগস্ট গভর্নর কুওমমা রথম ল াষণা লের্, এই কমনসূরিমত 20 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর প নন্ত লহাম 
ররমপয়ার লরাগ্রাম সম্প্রসারণ করমত বরাদ্দ লেওয়া হমব,  া বর্যায় ক্ষরতগ্রস্ত বারড়র মারেকমের 
সহায়তা কমর। রর্উ ইয়কন  লস্টট লহামস এন্ড করমউরর্টি রররর্উয়াে (Homes and Community 
Renewal, HCR) এর মাধ্যমম পররিারেত এই লরাগ্রামম লস্টট তহরবে রহমসমব 50,000 মারকন র্ 
ডোমরর মমধ্য আটটি-কাউরন্ট অ্ঞ্চমের অ্রধ্বাসীমের তামের রাথরমক বাসভবর্ লথমক অ্ফমসট 
ক্ষরতপূরমণ সাহা য করমব। বারড়র মারেকমের আমবেমর্র সময়সীমা 1 অ্মটাবর লথমক শুরু হমব 
এবং লশষ হমব 31 অ্মটাবর, 2019।  
  
"লেক অ্ন্টাররও এর এই বেমরর লরকডন  গড়া বর্যার সময় কময়ক'শ বারড়র মারেক ও বযবসা 
ররতষ্ঠার্ তামের সম্পরির উমেখম াগয ক্ষরতর সম্মুখীর্ হময়মে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 
ল মহতু েী নমময়ামে উপকূমের পাশাপারশ অ্বকাঠামমা শরিশােীকরমণ রবরর্ময়াগ অ্বযাহত লরমখরে, 
আমরা রর্কটবতী সমময় বারড়র মারেকমের তামের বারড়র রময়াজর্ীয় লমরামত করার জর্য 
রময়াজর্ীয় সংস্থার্গুমো লপমত সহায়তা কররে। এই গুরুত্বপূণন অ্থনায়র্ লসই সব বারড়র মারেকমের 
সাহা য করমব,  ারা বর্যায় রবধ্বস্ত হময় আমগর লিময়ও শরিশােী হময় রফমর আসমব।"  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-redi-commission-co-chairs-issue-letter-lake-ontario-municipalities


 

 

  
"রভারবত করমরর্উটিগুমো পররেশনর্কামে সবনর্াশটি রতযক্ষভামব লেমখরে, আরম জারর্ অ্ন্টাররও 
লেমকর বর্যা স্থার্ীয় বারসন্দামের জর্য কতটা রবধ্বংসী রেে", ললফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে ল াচুল 
িম্বলর্। "এই তহরবমের মাধ্যমম, বারড়র মারেকরা আমরা ভাে ও শরিশােী হময় উঠমত সহায়তা 
করার জর্য রর্উ ইয়কন  লস্টট লথমক সমথনর্ পাওয়ার ল াগয হমব। আমামের বর্যা রস্তুরত, REDI 
করমশর্ এবং েক্ষযর্ীয় রবরর্ময়ামগর মাধ্যমম, আমরা অ্ন্টাররও লেমকর উপকূে বরাবর অ্বকাঠামমা 
শরিশােী করমত রস্তুত ও ররতশ্রুরতবদ্ধ।"  
  
2019 সামে লেক অ্ন্টাররও-লসন্ট েমরে ররভার ফ্লাড রররেফ এন্ড ররকভারর লরাগ্রাম গভর্নমরর 
লেক অ্ন্টাররও লররসরেময়রে এন্ড ইমকার্রমক লডমভেপমমন্ট ইরর্রশময়টিভ বা REDI এর পররপূরক, 
 ার মাধ্যমম লস্টমটর রিরিত রকমে 300 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর প নন্ত রবরর্ময়াগ করমে একটি 
মারি-এমজরে লস্টট করমশমর্র সমে অ্ংশীোররমত্ব করমউরর্টিগুমো একটি লস্টট সংস্থার লর্তামের 
একটি করমশমর্র সমে অ্ংশীোররমত্বর রভরিমত অ্ঞ্চমের স্থার্ীয় অ্থনর্ীরতমক এরগময় রর্ময়  াওয়ার 
সময় লেক অ্ন্টাররওর উপকূে বরাবর অ্বকাঠামমা মজবুত করমব।  
  
আমবের্কারীরা অ্র্যার্য উৎস ল মর্ বীমা রহমসমব আচ্ছারেত বযয়গুমোর জর্য তহরবে রারির জর্য 
ল াগয ও রাথরমক বারড়র মারেকরা  ারা REDI এর সামথ সম্পরকন ত আটটি কাউরন্টমত থামকর্ - 
লকয়ুগা, লজফারসর্, মর্মরা, র্ায়াগ্রা, অ্ররেে, ওসওময়মগা, লসন্ট েমরে ও ওময়ইর্ - এবং রর্মির 
মার্েণ্ড পূরণ কমরর্:  

• 1 জার্ুয়ারর, 2019 তাররমখ ল  সকে বারড়র মারেকরা বর্যার মাধ্যমম রভারবত হময়রেে 
এর মাধ্যমম 30 লসমেম্বর, 2019 তাররমখ অ্থন সাহাম যর জর্য আমবের্ করার অ্রধ্কার 
রামখ।  

• 1 অ্মটাবর, 2019 এবং 31 অ্মটাবর, 2019-এর মমধ্য আমবের্পত্রগুমো গ্রহণ করা 
হময়মে।  

• বারড়র রর্রাপিার জর্য হুমরক এমর্ সরাসরর বাস্তরবক বর্যাজরর্ত ক্ষরত বজায় থাকা 
রাথরমক আবাসগুমোমত ক্ষরতগ্রস্তমের ক্ষরত লমাকামবোকারী আমবের্গুমোমক অ্গ্রারধ্কার 
লেওয়া হমব।  

• REDI ররিয়াটির মাধ্যমম রস্তারবত রকেগুমোর জর্য তহরবমের রসদ্ধান্ত গ্রহমণর পমর লেক 
অ্ন্টাররও ররকভারর উমেযাগ সমূ্পণন উপকূেমরখার রস্থরতস্থাপকতার রেমক েরৃি রর্বদ্ধ কমরমে 
ও রাথরমক বাসভবমর্র রর্রাপিার হুমরকসহ একা উপকূেীয় ক্ষয়ক্ষরত হ্রাসকারী 
আমবের্গুমো প নামোির্া করা হমব। রকেু লক্ষমত্র, এই অ্ঞ্চেগতভামব গুরুত্বপূণন রকেগুমো 
পৃথক বারড়র জর্য সুরক্ষা সরবরাহ করমত পামর।  

  
আপমডমটর জর্য সাইর্ আপ করমত এবং  খর্ আমবের্টি পাওয়া  ামব তখর্ রবজ্ঞরি লপমত, HCR 
এর ওময়বসাইট রভরজট করুর্।  
  

https://hcr.ny.gov/lake-ontario-st-lawrence-seaway-flood-relief-and-recovery-grant-program


 

 

বর্উ ইয়কন  লেট ল ামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুেঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "একটি বড় বর্যা পরবতী সমময় বারসন্দামের পুর্রুদ্ধামরর ক্ষমতা কখমর্া সহজ র্য় এবং 
পুর্রর্নমনামণর বযয় রায়ই একটি কঠির্ পরররস্থরতমক আমরা খারাপ কমর লতামে। গভর্নর কুওমমার 
লর্তৃমত্বর জর্য ধ্র্যবাে, লস্টট তামের রফররময় আর্ার রমিিামক রপরেময় রেমত পামর এমর্ আরথনক 
লবাঝা করমময় বারড়র মারেকমের ররত সাহাম যর হাত বারড়ময় রেমচ্ছ। এই অ্ভূতপূবন বর্যার লররক্ষমত 
তামের  রবারড় লমরামত করার কামজ এসব পররবারমক পূণন সমথনর্ লেওয়ার জর্য HCR রস্তুত 
রময়মে।"  
  
এম্পায়ার লেট লর্ম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর লচয়ারমোর্ ও REDI 
কবমেম্বর্র স -সভাপবত  াওয়ার্ন  লজমবি িম্বলর্, "অ্ন্টাররও লশারোইর্ লেমকর পামশ ভয়াবহ ও 
ঐরতহারসক বর্যার রভামব ক্ষরতগ্রস্ত অ্ঞ্চেজমুড় বারসন্দারা রফমর এমস তামের জীবর্ পুর্রর্নমনাণ 
করমত পামর তা রর্রিত করা REDI করমশমর্র শীষন অ্গ্রারধ্কার। আমরা স্থার্ীয় লস্টকমহাল্ডারমের 
দ্বারা অ্গ্রারধ্কামরর রভরিমত রর্রেনি িারহো ও রকে েক্ষয কমর কাজ িারেময়  ামবা, এই 
করমউরর্টিগুমোমক পুর্রুদ্ধার করমত ও আমরা রাণবন্ত হময় উঠমত সাহা য করমব।"  
  
বর্পাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র (Department of Environmental 
Conservation) কবমের্ার, লিবসল লসম্বগাস িম্বলর্, "এর আমগ, এই সমময় এবং এই বের 
ঐরতহারসক বর্যার লজমর অ্ন্টাররও উপকূেীয় করমউরর্টির লোকজর্মের উপর আ াত হার্ার পর, 
গভর্নর কুওমমা স্থমে রময়মের্ এবং বৃরদ্ধরাি জমের স্তর দ্বারা রভারবত করমউরর্টির সুরক্ষা ও 
সমথনর্ করার জর্য লর্তৃত্ব রেময়মের্। উপকূমের বারসন্দামের সাহা য করার জর্য গভর্নমরর 
পুর্রুদ্ধার ও পরু্রর্নমনামণর অ্েীকার অ্ভূতপবূন ও অ্টে রেে। আজ ল ারষত তহরবেটি বারড়র 
মারেকমের গুরুত্বপূণন ভামব ত্রাণ সরবরাহ করার সামথ সামথ সম্পরির মারেকমের আমরা রাণবন্ত হময় 
উঠমত সহায়তা করমব।"  
  

###  
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