
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/25/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা জেফারসর্ কাউবিম্বে 2.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবেেীলো প্রকম্বে বর্মনাণ 
কাে শুরুর জ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
সাম্বকটস হারিাম্বরর ব্রাউর্ জোর জরাম্বড িাস্তিাবয়ে ির্ো সুরক্ষা িেিিা গভর্নর কুওম্বমার 

বিবেেীলো এিং অর্ননর্বেক উন্নয়র্ উম্বিোম্বগর অংে  
  

উন্নয়র্সমূহ আিাসর্ প্রাপ্েো বর্বিে করম্বি এিং বর্রাপ্ত্তা িৃবি করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ জজফারসর্ কাউন্টির সামকটস হারবার গ্রামম 2.5  ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ 
ডিামরর ন্টিন্টিশীিিা এবং অ্র্ননর্ন্টিক উন্নয়র্ উম্যাগ  (Resiliency and Economic 
Development Initiative, REDI) অ্র্ু্ার্ প্র্ার্ কমর একটি প্রকমের ন্টর্মনাণ কাজ শুরুর কর্া 
জ াষণা কমরমের্। এই প্রকে ব্রাউর্ জশার জরামডর বর্যার পান্টর্র ক্ষন্টি জমাকামবিা করমি চায়, যা 
অ্িান্টরও হ্রম্র পূবন প্রান্ত বরাবর এর নর্কমটযর কারমণ ন্টবমশষভামব ঝুুঁ ন্টকপণূন। 2019 সামির বর্যায় 
রাস্তার উপর 12 ইন্টি পান্টর্ ন্টেি যার ফমি ব্রাউর্ জশার জরাড অ্চি হময় পম়ে এবং এর ফমি 
একটি অ্িায়ীভামব স়েকটি বন্ধ হময় যায়।  
  
"যখর্ রাষ্ট্র এবং িার্ীয় সরকার একসামর্ কাজ কমর িখর্ কী অ্জন র্ করা যায় ন্টিন্টিশীিিা এবং 
অ্র্ননর্ন্টিক উন্নয়র্ উম্যাগ (REDI)  জপ্রাগ্রাম িার একটি প্রমাণ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। 
"এই প্রকে পুর্রুজ্জীবর্ এবং ন্টিন্টিশীিিার প্রন্টি আমাম্র অ্বযাহি অ্ঙ্গীকামরর আমরকটি উ্াহরণ। 
জজফারসর্ কাউন্টিমি চিমার্ REDI  প্রকেগুমিা প্রকৃন্টি আমাম্র ন্ট্মক যাই পাঠাক র্া জকর্ িার 
জর্য প্রস্তুি র্াকা ন্টর্ন্টিি করমি সাহাযয করমব, যখর্ আমরা আমগর জচময় ভামিাভামব গম়ে 
িুিন্টে।"  
  
এই প্রকমে প্রস্তান্টবি প্রশমর্ বযবিাগুমিামি র্াকমব:  

• জরাডওময় 18 ইন্টি পযনন্ত উমতাির্  
• উপকূিমরখা ন্টিন্টিশীিিা িাপর্ করা  

  
"সাম্প্রন্টিক বেরগুমিামি অ্িান্টরও হ্র্ বরাবর ওয়াটারফ্রি সম্প্র্ায়গুন্টি প্রচণ্ড চযামিমের সম্মুখীর্ 
হময়মে, ন্টকন্তু ন্টর্উ ইয়কন  িাম্র আমরা ভামিা, বুন্টিমার্ এবং আমরা ন্টিন্টিশীি গম়ে িুিমি সাহাযয 
করার পমর্ এন্টগময় যামে," জলফম্বটর্োি গভর্নর কোবর্ জহাচুল িম্বলর্। "আমাম্র সমবনাচ্চ 
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অ্গ্রান্টিকার হমে এই সব সম্প্র্াময়র মার্ুষম্র রক্ষা করা এবং সামকটস হারবামরর ব্রাউর্ জশার 
জরাড প্রকে জর্গমণর ন্টর্রাপতা বা়োমব এবং ভন্টবষযমি রাস্তা এবং আমশপামশর বাসভবমর্ 
প্রমবশান্টিকার ন্টর্ন্টিি করমব।"   
  
NYSDOT  কবমের্ার মাবর জর্ম্বরস জডাবমম্বেে িম্বলর্, "যখর্ র্র্ন কান্টির জিকমশার সম্প্র্াময়র 
সাহামযযর প্রময়াজর্ হয়, িখর্ গভর্নর কুওমমা এবং REDI  কন্টমশর্ জশামর্র্ এবং বযবিা গ্রহণ 
কমর। আজমক আমরা জয সাম্প্রন্টিক প্রকেটি শুরু করন্টে িা শুিু সামকটস হারবামরর পন্টরবহর্ 
অ্বকাঠামমাই বা়োমব র্া, বরং ভন্টবষযমির বর্যা জর্মক বান্টসন্দা এবং বযবসায়ীম্র রক্ষা করমি 
সাহাযয করমব। আমরা জিক অ্িান্টরওর উপকূমি প্রন্টিটি প্রকমের মািযমম আমরা ভামিাভামব গম়ে 
িুিন্টে।"   
  
ব্রাউর্ জশার জরাড একটি িার্ীয় ্ইু জিমর্র স়েকপর্ এবং উপকূিমরখা পামসনমির জর্য একমাত্র 
প্রমবশ স়েক। প্রস্তান্টবি ন্টর্মনাণ গুরুত্বপূণন অ্বকাঠামমামক আমরা অ্বর্ন্টি এবং বযবহার ন্টবন্টিি করা 
জর্মক রক্ষা করমব, জর্গমণর ন্টর্রাপতা বৃন্টি এবং বাসিামর্ প্রমবশান্টিকার বৃন্টি করমব।  
  
বসম্বর্টর প্োটি বরবচ িম্বলর্, "2017 এবং 2019 সামির অ্ভূিপবূন বর্যার সময় যারা ব্রাউর্ জশার 
জরাড ভ্রমণ কমরমে িারা জামর্ এই প্রকেটি সামকটস হারবার সম্প্র্াময়র জর্য কিটা গুরুত্বপূণন। 
ব্রাউর্ জশার জরাড উমতাির্ এবং উপকূি ন্টিন্টিশীি করা বান্টসন্দা এবং যারা স়েক পর্ বযবহার 
কমর িাম্র ন্টর্রাপতা রক্ষা করমি সাহাযয করমব। আন্টম আর্ন্টন্দি জয এই প্রকে এন্টগময় যামে এবং 
জান্টর্ জয আমাম্র অ্িমি সাম্প্রন্টিক জরকডন  পন্টরমাণ বর্যার পর শন্টিশািী করার সামন্টগ্রক প্রমচষ্টার 
একটি গুরুত্বপূণন উপা্ার্ হমব।"  
  
অোম্বসেবল সিসে মাকন  ওয়ালবসক িম্বলর্, "জসি িমরন্স র্্ী এবং জিক অ্িান্টরও বরাবর বর্যা 
ন্টিসবর্ জর্মক হযামন্ড, আমিকজান্টিয়া জর্মক সামকটস হারবার পযনন্ত অ্গন্টণি মার্ুষমক প্রভান্টবি 
কমর। যন্ট্ও আমরা এই বের একটি বুমিট এন্ট়েময় ন্টগময়ন্টে, এটা পন্টরষ্কার জয আমাম্র উপকূিমরখা 
শি করমি হমব এবং ভন্টবষযমি উচ্চ পান্টর্র  টর্ার ন্টবরুমি ি়োই করার জর্য শন্টিশািী হমি 
হমব। আন্টম গভর্নর এবং িার ্িমক ির্যবা্ জার্ামি চাই আমাম্র অ্মর্ক র্্ী এবং হ্র্ 
সম্প্র্াময়র মমিয সাহামযযর প্রময়াজর্ীয়িা উপিন্টি করার জর্য। ব্রাউর্ জশার জরামডর এই প্রকে 
সম্প্র্ায়মক সুরন্টক্ষি রাখমি এবং আগামী বেরগুমিামি সামকটস হারবামর ন্টব্যমার্ অ্বকাঠামমা রক্ষা 
করমি সাহাযয করমব।"  
  
জেফারসর্ কাউবি আইর্ প্বরষি (Jefferson County Legislature)-এর জচয়ারমোর্ স্কট জে 
িম্বলর্, "ব্রাউর্ জশার জরাড প্রকে একটি ন্টিন্টিশীিিা প্রকমের সারমমন জযখামর্ ন্টর্উ ইয়কন  ন্টবন্টর্ময়াগ 
করমে এবং উন্নি ভামব ন্টর্মনাণ করমে যামি উচ্চ পান্টর্  টর্া প্রশমর্ করা যায় এবং যামি রাস্তাটি 
বান্টসন্দা এবং জরুন্টর সা়ো্ামর্ ন্টর্ময়ান্টজি যার্বাহমর্র জর্য প্রমবশমযাগয র্ামক এবং ভন্টবষযমি প্রশমর্ 
খরচ কমামি পামর।"  
  



 

 

সাম্বকটস হারিার োম্বমর জময়র এবরক কন্সম্বটন্স িম্বলর্, "ব্রাউর্ জশার জরামডর ক্ষয় জমাকামবিা 
করমি গ্রামটি ন্টর্উ ইয়কন  জেট এবং গভর্নমরর REDI কন্টমশমর্র সামর্ অ্ংশী্ার হমি জপমর গন্টবনি। 
স়েকপমর্র আমরা বর্যা ক্ষন্টি প্রন্টিমরামি জয বযবিা গ্রহণ করা হমব িা অ্পন্টরহাযন এবং সামকটস 
হারবামরর বান্টসন্দাম্র জর্য বযবহামর ন্টবি জরাি করমব।"  
  
অ্িান্টরও জিক এবং জসি িমরন্স র্্ীর িীমর বর্যার বন্টিনি র্মুর্ার প্রন্টিন্টিয়ায় গভর্নর কুওমমা 
উপকূিীয় কন্টমউন্টর্টির ন্টিন্টিশীিিা বৃন্টি এবং অ্িমির অ্র্ননর্ন্টিক উন্নয়র্ জজার্ার করার জর্য 
REDI গঠর্ কমরর্। পাুঁচটি REDI  আিন্টিক পন্টরকের্া কন্টমটি যা আটটি কাউন্টির অ্ংশগ্রহমণ 
গঠিি (র্ায়াগ্রা এবং অ্রন্টিন্স, মর্মরা, ওময়ইর্, কায়ুগা এবং ওসওময়মগা, এবং জজফারসর্ এবং 
জসি িমরন্স),  িার্ীয় অ্গ্রান্টিকার, ঝুুঁ ন্টকপূণন অ্বকাঠামমা এবং অ্র্যার্য সম্প্ এবং জর্ন্টর্রাপতা 
সংিান্ত উমেগ ন্টচন্টিি করার জর্য প্রন্টিন্টিি হময়ন্টেি। REDI কন্টমশর্ বান্ট র মান্টিকম্র সহায়িার 
জর্য 20 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার, বযবসাময়র জরন্টসন্টিময়ন্টন্সর জর্য 30 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার এবং 
আিন্টিক জেন্টজংময়র জর্য 15 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার বরাদ্দ কমরমে যা REDI এর আটটি কাউন্টির 
প্রমিযকটির উপকার করমব।়ে অ্বন্টশষ্ট 235 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার, িার্ীয় এবং আিন্টিক 
প্রকেগুন্টির জর্য বরাদ্দ করা হময়মে যা REDI ন্টমশমর্র ্ষৃ্টান্ত এবং এটিমক অ্গ্রসর কমর।  
  
গভর্নর কুওমমার ন্টর্ম ন্ মশ, REDI  কন্টমশর্ অ্িান্টরও হ্রম্ বর্যার কারমণ ক্ষন্টিগ্রস্ত এিাকা পন্টর্শনর্ 
কমর এবং িার্ীয় সম্প্র্াময়র সামর্ কাজ কমর যামি ভন্টবষযমির জর্য অ্র্ননর্ন্টিক ্নৃ্টষ্টমকাণ জর্মক 
আরও ভামিা এবং শন্টিশািী হময় গম়ে জিািার জর্য উপকূমির জর্য একটি র্িুর্ িক্ষযমাত্রা নিন্টর 
করা যায়। িারা কামজর একটি পযামকজ নিন্টর কমরর্- আইর্গি পন্টরবিন র্ জর্মক শুরু কমর ত্রাণ 
পযামকজ জর্মক শুরু কমর ন্টর্বনাহী কাযনিম - যা প্রকৃন্টির জখিা সহয করমি সক্ষম হমব। এই 
পন্টরকের্ার অ্ংশ ন্টহমসমব জর্সািারমণর সনু্টবিা শন্টিশািীকরণ এবং প্রাকৃন্টিক নবন্টশষ্টযগুন্টি জযমর্ 
জিক অ্িান্টরও সন্টন্নমবন্টশি জীবন্ত উপকূি উন্নি ও বান্টি পুর্ঃসরবরাহ করার উপায় রময়মে।  
  
ব্রাউর্ জশার জরাড প্রকে ন্টির্টি প্রকমের একটি যা গভর্নমরর ন্টিন্টিশীিিা এবং অ্র্ননর্ন্টিক উন্নয়র্ 
উম্যামগর মািযমম সামকটস হারবার গ্রামমক পুরসৃ্কি করা হময়মে। অ্ন্টিন্টরি প্রকে 2021 সামি ন্টভন্টত 
প্রস্তর িাপর্ করার কর্া।  
  

###  
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