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গভর্নর কুওম্বমা ললক অন্টাবরও এর উত্তর িালুকাময় পকুুম্বর লেব িং শুরু করার ল াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

প্রকল্পটি লর্ৌকা চালকম্বির  র্ে লর্বভম্বগের্ চোম্বর্ল পবরষ্কার করম্বি এিিং পাবি ও সৈকত 
আম্বরাহীম্বির  র্ে হাবরম্বয় যাওয়া উপকুল পরু্রুদ্ধার করম্বি  

  
  
আজকে গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওকমো স্টেকের 15 মমমিয়র্ মোমেন র্ ডিোকরর REDI আঞ্চমিে স্টেমজিং 
প্রেকের অিংশ মিকেকে েযোমি মিকের ওেওকয়কগো েোউমি শিকরর উত্তর েযোমি পুকুকর স্টেমজিং শুরুর 
েথো স্ট োষণো েকরকের্। এই উক্যোগ অিোমরও হ্রক্র ্মিণ তীর েরোের িোরেোর স্টর্মভকগশর্ 
চ্যোকর্কি এেিং স্টেি িকরন্স র্্ীর ্মিণ তীকর প্রেকের এেটি েযোেিগ তুকি ধরোর স্টচ্ষ্টো েরকে। 
স্টেমজিংটি গভর্নকরর 300 মমমিয়র্ মোমেন র্ ডিোকরর মিমতশীিতো এেিং অথননর্মতে উন্নয়র্ উক্যোকগর 
(Resiliency & Economic Development Initiative, REDI) এেটি উকেখক োগয ম্ে  ো উচ্চ 
পোমর্র স্তর এেিং ের্যোর েোরকণ েষৃ্ট িমত স্টথকে পরু্রুদ্ধোর েোরী েমমউমর্টির মিমতশীিতো স্টমরোমত 
এেিং মর্মনোকর্র জর্য।  
  
"  খর্ রোষ্ট্র এেিং িোর্ীয় েরেোর এেেোকথ েোজ েকর তখর্ েী অজন র্ েরো  োয় মিমতশীিতো 
এেিং অথননর্মতে উন্নয়র্ উক্যোগ (REDI) স্টপ্রোগ্রোম তোর এেটি প্রমোণ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। 
"র্থন েযোমি পুকুর এই প্রেকের অধীকর্ চ্তুথন েোইে  ো আরও স্টেমশ মিমতশীি েমমউমর্টি গঠকর্ 
েিোয়তো েরকে েোরণ জিেোয়ু পমরেতন র্ আমোক্র েোস্তেতোর স্টিকে অেযোিত রকয়কে। এই প্রেে 
মর্মিত েকর স্ট  মর্উ ইয়েন েোেীরো তোক্র মপ্রয় গ্রীষ্মেোিীর্ গন্তেয উপকভোগ েরকত েিম িকে।"  
  
কবমের্ার লরাআর্ লেৈটিম্ব া িম্বলর্, "র্থন েযোমি পুকুর গভর্নর কুওকমোর REDI আঞ্চমিে স্টেমজিং 
প্রেকের অধীকর্ চ্তুথন িোর্ মিকেকে মচ্মিত স্ট খোকর্ মেকর্ো্র্মূিে স্টর্ৌেো চ্িোচ্কির জর্য এেটি 
চ্যোকর্ি পমরষ্কোর েরো িকে। আমরো জোমর্ িোর্ীয় েমমউমর্টি উত্তর েোিুেোময় পুকুকরর মোধযকম 
অিোমরও হ্রক্ প্রকেশোমধেোর অেযোিত রোখকত েতেো আগ্রিী। েোধোরণ পমরকষেো অমিে (Office of 
General Services, OGS) -এ আমোর ্ি এেো  েোকর্োর জর্য েকঠোর পমরশ্রম েরকে এেিং 
েোম্প্রমতে েেরগুকিোকত ঝড় এেিং উচ্চ পোমর্র স্তর স্টথকে িমতগ্রস্ত ডুেমুর এেিং েমুদ্র সেেকত 
মিমতশীিতো পুর্রুদ্ধোর এেিং মর্মনোকণর জর্য েোজ েরকে।"  
  
অবিৈ অি পাকন ৈ, বরবিম্বয়ের্ এোন্ড বহম্বটাবরক বপ্র ারম্বভেম্বর্র (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) কবমের্ার এবরক কুলম্বৈইে িম্বলম্বের্, "র্থন েযোমি পুকুর এেিং েযোমি 



 

 

আইিযোি মেচ্ স্টেে পোেন  উকেখক োগয প নের্ গন্তেয এেিং এই অঞ্চকির জীের্ োেোর মোকর্র জর্য 
অতযন্ত গুরুত্বপূণন। আমম গভর্নর কুওকমোর এই েম্প্ রিো এেিং পোেন  মভমজের এেিং মেকর্ো্র্মূিে 
স্টর্ৌেো চ্োিেক্র প্রমত তোক্র আকে্র্ েৃমদ্ধর জর্য েৃতজ্ঞ।"  
  
বর্উ ইয়কন  লটম্ব র পবরম্বিে ৈিংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার লিবৈল লৈম্বগাৈ িম্বলর্, "র্থন েযোমি 
পুকুর স্টেমজিং প্রেে গভর্নর কুওকমোর REDI প্রকচ্ষ্টোর এেটি গুরুত্বপূণন উপো্োর্  ো স্টিে অিোমরও 
এেিং স্টেি িকরন্স মরভোর উপকূি েমমউমর্টি েরোের েুরিো স্টজোর্োর েরকে এেিং মর্উ 
ইয়েন েোেীক্র শমিশোিী, স্মোেন  এেিং আরও মিমতশীি পুর্গনঠকর্ েোিো য েরোর জর্য েম্প্ এেিং 
েিোয়তো প্র্োর্ েরকে। গভর্নকরর REDI মেকশষজ্ঞ ্ি স্টেমজিং প্রেে অগ্রের অেযোিত স্টরকখকে  ো 
েন্দর স্টর্মভকগশর্ চ্যোকর্ি েৃমদ্ধ এেিং পমরকেশ েরুিোর েোকথ আকপোষ র্ো েকর িোর্ীয় অথননর্মতে 
েো নেিোপ েজোয় রোকখ।"  
  
"মে্যুৎ েতৃন পি উত্তর েযোমি পুকুকর এই ধরকর্র জটিি স্টেমজিং প্রেকে আমোক্র রোষ্ট্রীয় অিংশী্োর 
এেিং িোর্ীয় েম্প্র্োকয়র েোকথ েোজ েরকত স্টপকর আর্মন্দত," বগল বৈ. বকবর্ওম্বর্ৈ, NYPA এর 
লপ্রবৈম্বেন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া, িম্বলর্। "এই প্রেেগুমি মর্উ ইয়কেন র জিপথগুমি মিমতশীি 
এেিং এটি আপকেে প নের্ অথনর্ীমতর এেটি গুরুত্বপূণন অিংশ মিেোকে রকয়কে তো মর্মিত েরকত 
েিোয়তো েকর।"  
 
র্থন েযোমি পুকুর স্টেমজিং প্রেে আজ স্টথকে শুরু িকে। এটি গত েেকরর স্টশকষর ম্কে ওকয়র্ 
েোউমির স্টপোেন  স্টে-স্টত এেিং এই েেকরর শুরুকত ওকয়র্ েোউমির ব্লোইি স্টেোডোে স্টে এেিং পূেন 
উপেোগকর REDI স্টেমজিং েিিভোকে েম্পন্ন িয়।  
  
র্থন েযোমি পুকুর প্রেে েম্পন্ন িকত প্রোয় এে মোে েময় িোগকে েকি আশো েরো িকে, েোইকের 
পমরমিমত এেিং আেিোওয়োর উপর মর্ভন র েকর। স্টর্মভকগশর্ চ্যোকর্কির তীকর েিংগৃিীত 4,000 
মেউমেে গজ এেিং ধ্বিংেোেকশষ অপেোরকণর জর্য এেটি খর্র্েোরী এেিং ডোম্প ট্রোে েযেিোর েরো 
িকে।  
  
র্থন েযোমি পুকুর জকুড় মেসৃ্তত েোিুেোময় স্টেড়ো েোকরর ভোরী িয় এেিং অিোমরও হ্রক্র পণূন শমি 
স্টথকে আশ্রয় স্টর্য়,  োর িকি চ্যোকর্কির মুকখ জমো িয়। অের্মমত সেেত এেিং টিিোগুমিকে 
পুর্মর্নমনোকণর জর্য স্টেজ েরো স্টেমডকমি েুরিো েোকর িোপর্ েরো িকে। এই প্রকচ্ষ্টো ের্যোর মেরুকদ্ধ 
উপকূকির েোেিোর্ এেিং েযেেোকয়র েুরিো, েযোমি আইিযোি মেচ্ স্টেে পোেন েি েমুদ্র সেেকতর 
মিমতিোপেতো েোমড়কয় তুিকত এেিং অঞ্চকি অেমিত অিোমরও জোিোকজর ধ্বিংে এড়োকত এ অঞ্চকির 
স্টলোভোর এেিং অর্যোর্য ের্যপ্রোণী জর্কগোষ্ঠীর আেোেকে উপেৃত েরকে।  
  
প্রুকডি ইমিমর্য়োমরিং, LLP (Prudent Engineering, LLP), এেটি মর্উ ইয়েন  স্টেে-স্বীেৃত 
েিংখযোি ু-মোমিেোর্োধীর্ েযেেোময়ে পূেন স্টেরোমেউকে ে্র ্িতর,  ো এই অঞ্চকির অর্যোর্য স্টেমজিং 
প্রেকের েোকথ জমড়ত মেি, প্রকয়োজর্ীয় স্টেমজিংকয়র পমরমোণ মর্ধনোরকণর জর্য উত্তর েযোমি পুকুর 
চ্যোকর্কির মপ্র-মডজোইর্ জমরপ চ্োমিকয়মেি। প্রুকডি ইমিমর্য়োমরিং র্থন েযোমি পকুুকর এেটি স্টপোে-স্টেজ 



 

 

স্টভমরমিকেশর্ জমরপ পমরচ্োির্ো েরকে  োকত চ্যোকর্কির মোধযকম স্টর্ৌেো মর্রোপক্ অমতিম েরোর 
জর্য েোমিত গভীরতোয় স্টপৌৌঁেোকর্ো  োয়। প্রুকডি ইমিমর্য়োমরিং স্টেমজিং মডজোইর্ পরোমশনে, 
মেরোমেউকজর রোমকেোকির এেজর্ উপ-পরোমশনে।  
  
িোর্ীয় েযেেো BDS ইকিমরয়র-এক্সেোরর্োি LLC (BDS Interior-Exterior LLC), অেওকয়কগো 
েোউমির পিুোমিকত অেমিত, এই অেিোকর্ স্টেমজিং েোজ েরোর জর্য ভোড়ো েরো ঠিেো্োর।  
  
REDI আঞ্চমিে স্টেমজিং প্রেকের উকেশয িকে েন্দর স্টর্মভকগশর্ চ্যোকর্কির চ্িমোর্ স্টেমজিং চ্োমি্োর 
এেটি েযোপে ্মৃষ্টভমি প্র্োর্ েরো  ো প্রোথমমেভোকে এই অঞ্চকি মেকর্ো্র্মূিে স্টেোটিিং এেিং আশ্রকয়র 
জর্য েযেিোর েরো িয়। স্টিজ I ও স্টিজ II এর মোধযকম, এই প্রেে 20 টি িোরেোর স্টর্মভকগশর্ 
চ্যোকর্কির প্রকয়োজর্ীয় স্টেমজিং স্টমোেোকেিো েকর REDI অঞ্চকির আেটি েোউমির প্রমতটি উপেৃত িকে। 
স্টিজ III, স্টেে েোউমিগুমিকে তোক্র প্রকয়োজর্ীয় তথয আপকডে, েম্প্রেোরণ এেিং েোস্তেোয়র্ এর 
জর্য প্রকয়োজর্ীয় তথয প্র্োর্ েরকে  োকত আগোমী েেরগুকিোকত চ্যোকর্িগুকিো চ্োিু রোখো  োয়।  
  
আঞ্চমিে স্টেমজিং প্রেকের জর্য স্টেকের প্রোথমমে েিোয়তোয় স্টিে অিোমরও এেিং স্টেি িকরন্স মরভোর 
স্ট্শগুমির জর্য ভমেষযকত ্ী ন স্টময়োম্ েমনিম, রিণোকেিণ এেিং অথনোগকমর পমরেের্ো গকড় 
স্টতোিোর জর্য প্রকয়োজর্ মেকর্ো্র্মূিে স্টর্মভকগশর্ চ্যোকর্ি রিণোকেিণ সতমর েরো িকয়কে।  
  
েোয়ুগো, স্টজিোরের্, মর্করো, র্োয়োগ্রো, অরমিয়ন্স, ওেুইকগো, স্টেি িকরন্স এেিং ওকয়ইর্ েোউমিগুমির 
মেশ্ তথয এেিং তোর েোকথ আঞ্চমিে স্টেমজিং প্রেে  ো এই েোউমিগুমিকে িোভেোর্ েরকে, 
তো এখোকর্ পোওয়ো  োকে।  
  

###  
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