
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ িরফ ভাঙ্গার টাগম্বিাম্বটর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ িরফ পবরষ্কার করার 
জর্ে এিং র্ায়াগ্রা র্দী িরাির উপকূলম্বরখায় ির্ো প্রবতম্বরাধ করার জর্ে  

  
"ঘেকার II" ঘলক এবর – র্ায়াগ্রা র্দীর আইস িুম্বমর ইন্সটম্বলেম্বর্ কাজ করম্বি যাম্বত র্ায়াগ্রা র্দী 

িড় আয়তম্বর্র আইস ঘলা ঘথম্বক মুক্ত রাখা যায় বর্রাপত্তার জর্ে এিং পবরচ্ছন্ন জলবিদেুৎ 
উৎপাদম্বর্র জর্ে  

  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ র্োযোগ্রো র্দীমে কোজ করোর জর্য মমর্োর্ীে একটি র্েুর্ বরফ 
ভোঙ্গো টোগমবোটমক স্বোগে জোনর্মযমের্ যো র্োযোগ্রো র্দী বরোবর উপকূল অঞ্চমল বর্যো প্রনেমরোধ করমে 
এবং বরমফর কোরমে বড় নবদযুৎ প্লোন্টগুনলর উৎপোদর্ সীনমে হওযো প্রনেমরোধ করমে সোহোযয করোর 
জর্য। "ব্রেকোর II" নের্টি ব্রর্ৌকোর একটি বহমর ব্রযোগদোর্ করমে যো প্রনে শীেকোমল এনর হ্রদ - 
র্োযোগ্রো নরভোর আইসবুম - যো একটি 22টি স্প্যোমর্র ইস্প্োমের পনু্টমর্র নসনরজ যো র্োযোগ্রো র্দীর 
মুখ জমুড় স্থোপর্ করো বড় বরমফর চোাঁইগুনল র্দী ব্রবময যোওযো ব্ররোধ করোর জর্য।  
  
"ব্রেকোর II টোগমবোট নবদযুৎ উৎপোদর্ এবং র্োযোগ্রো র্দী বরোবর উপকূলমরখোয বর্যোর প্রভোব 
কমোমে গুরুত্বপূেন ভূনমকো পোলর্ করমব," গভর্নর কুওম্বমা। "মোত্র কমযক মোমসর মমধয, এই 
জোহোজটি এই অঞ্চমলর আইকনর্ক আইস বুম ইর্স্টল করমে সোহোযয করমব, যো বৃহৎ বরমফর চোাঁই  
আমোমদর রোমজয নবদযুৎ উৎপোদমর্ বোধো ব্রদওযো হ্রোস করমব, এবং বরফ জমম ওঠো সীমোবদ্ধ করমব 
যো উপকূল এলোকোয বর্যো ঘটোমে পোমর।"  
  
"গে বের বর্যো এবং এই বের COVID-19 এর প্রভোমবর কোরমে আমোমদর উপকূলবেী 
সম্প্রদোযগুনল দইু বের কঠির্ পনরনস্থনের মমধয রমযমে," ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘ াচুল 
িম্বলর্। "আমরো বর্যো কমোমে এবং আমোমদর উপকূলবেী সম্প্রদোযগুনলমক আমরো ভোমলোভোমব গমড় 
েুলমে সোহোযয করোর জর্য বুনদ্ধমোর্ সমোধোর্ খুাঁমজ ব্রবর করমে প্রনেশ্রুনেবদ্ধ। র্েুর্ ব্রেকোর II 
টোগমবোট র্োযোগ্রো র্দীমে বরফ কোটোর কোমজর জর্য বযবহোর করো হমব যোমে র্দী বরফ মকু্ত রোখো 
ব্রযমে পোমর এবং বরফ জমো এবং বর্যো প্রনেমরোধ করো ব্রযমে পোমর। এটি ভনবষ্যমে উচ্চ পোনর্র 
ঘটর্োর জর্য প্রস্তুে হওযোর এবং ভনবষ্যমে আমরো নস্থনেশীল এবং ব্রটকসই হমে আমোমদর সম্প্রদোমযর 
প্রমযোজর্ীয সম্পদ নর্নিে করোর জর্য আমোমদর সোমনগ্রক প্রমচষ্টোর অংশ।"  
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ব্রেকোর II নর্উ ইযকন  পোওযোর অথনরটির (New York Power Authority, NYPA) জর্য 
নর্জস্বকৃেভোমব নিজোইর্ করো হমযনেল ব্রয অর্র্য ভূনমকো এটি র্োযোগ্রো র্দীমে বরফ জমো নর্যন্ত্রমের 
জর্য পোলর্ করমব েোর জর্য। আগস্ট মোমস, ব্রর্ৌকোটি ব্ররোি আইলযোমের নশপইযোিন  ব্রথমক যোত্রো 
কমর, ব্রযখোমর্ এটি নর্জস্বকৃেভোমব তেনর হমযনেল, নর্উ ইযকন  ব্রস্টট কযোর্োল নসমস্টমমর মোধযমম এবং 
সম্প্রনে েোর স্থোযী বোমফমলোর গৃমহ ব্রপৌাঁেয।  
  
জর্ আর. ঘকাম্বয়লম্বমল, NYPA ঘচয়ারমোর্, িম্বলম্বের্, "বোফোমলো-র্োযোগ্রো অঞ্চমলর আজীবর্ বোনসন্দো 
নহমসমব, আনম এ কথো ব্রজমর্ গনবনে ব্রয প্রনে বের নবদযুৎ কেৃন পক্ষ এবং আমোমদর আন্তজন োনেক 
অংশীদোররো র্দী জমুড় আইস বুম ইন্সটল করমে। র্েুর্ প্রধোর্ আইস বুম ইর্স্টলোর এবং আইস 
ব্রেকোর নহমসমব এই ব্রর্ৌকোর কমনজীবমর্র শুরুমে এখোমর্ থোকমে নর্মজমক ব্রসৌভোগযবোর্ মমর্ হমে। 
সনেযই, ব্রেকোর II এর সোমমর্ গুরুত্বপূেন কোজ আমে, র্দীমক প্রবোনহে রোখো, যোমে NYPA পনরেন্ন 
নবদযুৎ উৎপোদমর্ সহোযেো করমে পোমর। এই ব্রেোট্ট ব্রর্ৌকোর একটো বড় কোজ আমে এবং NYPA-ব্রে 
আমরো আর্নন্দে আমোমদর ব্রর্ৌবহমর েোর ব্রযোগদোমর্র জর্য।"  
  
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর ঘপ্রবসম্বেন্ট ও বসইও, িম্বলম্বের্, "আনম পোওযোর অথনরটির কমীমদর 
জর্য গনবনে যোরো খবু নবপজ্জর্ক পনরনস্থনেমে প্রনে বের আইস বুম ইর্স্টল এবং অপসোরমের জর্য 
কোজ কমরর্। নবমশষ্ তবনশষ্টয সহ যো নবমশষ্ কমর আইস-ব্রেকোর টোমগর অর্র্য এবং নবপজ্জর্ক 
কোমজর জর্য নিজোইর্ করো হমযমে, আমরো আত্মনবশ্বোসী ব্রয এই বহুমুখী ব্রর্ৌকো আমোমদর কমীমদর 
কোজ সহজ করমব। ব্রেকোর II NYPA-র বরফ ভোঙ্গো এবং আইস বুম ইর্স্টমলশর্ দমল ব্রযোগ নদমে 
বমল আমরো ব্ররোমোনঞ্চে।"  
  
ব্রেকোর II-এর প্রোথনমক কোজটি হমব র্োযোগ্রো আইস বুম ইন্সটল করো এবং সনরময ব্রফলো, নকন্তু 
শীেকোমলর ব্রয কমঠোর অবস্থোর সোমথ এটি কোজ করমব েো নবমবচর্ো কমর, এমে বরফ ব্রভমঙ্গ 
ব্রফলোর জর্য একটি উচ্চমোমর্র ইস্প্োে নদময তেনর ব্রবো রমযমে। আইস বুমমর সোমথ, ব্রর্ৌকোটি র্দীর 
উপমর বড় আকোমরর বরফ আটমক যোওযোর সম্ভোবর্ো, যো বর্যোর কোরে, হ্রোস করমে র্োযোগ্রো 
র্দীর েীমর িকগুনল এবং কোঠোমমোগুনলর ক্ষনে হ্রোস করো এবং জলনবদযুৎমকমের প্রবোমহর হ্রোস 
প্রনেমরোধ করমে পোমর। র্োযোগ্রো র্দী প্রদোহমোর্ রোখোর উপর জলনবদযুমের উৎপোদমর্র ক্ষমেো 
নর্ভন রশীল। শীমের মোসগুনলমে যখর্ সোব-নজমরো েোপমোত্রো ব্রলক এনরর উপর একটি বরমফর 
আেোদর্ তেনর কমর, েখর্ র্দীর প্রবোহমক চলমোর্ রোখোটো চযোমলনজং হমে পোমর। ব্রলক এনরর উপর 
শীমের বোেোস প্রোযই বরমফর খণ্ডগুনলমক র্োযোগ্রো র্দীর উপমরর নদমক ব্রঠমল ব্রদয ব্রযখোমর্ েোরো 
র্ীমচর নদমক প্রবোনহে হয এবং েোমদর জযোম হওযোর প্রবেেো থোমক এবং এই অঞ্চমলর জলনবদযুৎ 
প্রকমের জর্য জল সরবরোহ করোর ব্রক্ষমত্র বোধো তেনর করমে পোমর। র্দীর প্রবোহ বজোয রোখোর 
জর্য, NYPA এবং ওন্টোনরও পোওযোর ব্রজর্োমরশর্ (Ontario Power Generation) নমমল 
সোবধোর্েোর সমন্বয কমর একটি আইস মযোমর্জমমন্ট অপোমরশর্ তেনর কমরমের্ যোর মমধয রমযমে 
নর্যনমে আইসমেকোর টহলদোরী, র্দীর পনরনস্থনে সম্পমকন  নর্যনমে র্জরদোনর এবং ব্রলক এনর-
র্োযোগ্রো র্দীর আইস বুমমর বযবহোর।  
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মোনকন র্ যকু্তরোষ্ট্র এবং কোর্োিোর মমধয 1909 সীমোন্ত জল চুনক্তর (1909 Boundary Waters 
Treaty) আওেোয, একটি নি-জোেীয বনি, আন্তজন োনেক ব্রযৌথ কনমশর্ (International Joint 
Commission) তেনর করো হমযনেল, যোর এই দইু ব্রদমশর জমলর সীমোর্োর উপর ব্রলক এনর-র্োযোগ্রো 
র্দীর আইস বুমমর উপর এখনেযোর রমযমে। কনমশমর্র আন্তজন োনেক র্োযোগ্রো ব্রবোিন  অফ কমরোল 
(International Niagara Board of Control) বোনষ্নক ইর্স্টমলশর্, পনরচোলর্ো, অপোমরশর্ এবং 
বুমমর রক্ষেোমবক্ষমের েদোরনক কমর, যো প্রোয এক সপ্তোহ সময নর্মে পোমর। নর্উ ইযকন  পোওযোর 
অমথোনরটির কমীরো উভয শনক্তর সংস্থোর জর্য আইস বুমমর কোজ কমরর্ এবং ওন্টোনরও পোওযোর 
ব্রজর্োমরশর্ িোরো পনরমশোধপ্রোপ্ত হর্।  
  
নেকোর II তেনর কমরনেল নেস্টমলর হোরবোর গ্রুপ, ইর্কমপনোমরমটি (Bristol Harbor Group, Inc), 
ব্ররোি আইলযোে, এবং েোর ফযোনেমকশর্ কমরর্ ব্লোউন্ট ব্রবোটস অফ ওযোমরর্ (Blount Boats of 
Warren) ব্ররোি আইলযোে। জোহোমজর খরচ NYPA এবং OPG িোরো ব্রশযোর করো হয।  
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