
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা, র্াযাগ্রা এিং অরবলন্স প্রম্বেেগুবলর 20টি প্রকম্বে ও ললক অন্টাবরও সহর্েীলতা 
এিং অর্ননর্বতক উন্নযম্বর্র (RESILIENCY AND ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE, 

REDI) জর্ে 49 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার ল াষণা কম্বরম্বের্  
  

 সম্প্রোয-বিবিত REDI প্রকেসমূহ বিম্বেষজ্ঞ মূলোযর্ ও পর্নাম্বলাির্ার পর বর্িনাবিত হম্বযম্বে  
  

উপকূলীয সম্প্রোম্বযর জর্ে লমাট 300 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার িরাে করা হম্বযম্বে র্ার মম্বযে 
আঞ্চবলক খর্র্ জর্ে 15 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার, িেবিগত িেিসার জর্ে 30 বমবলযর্ মাবকন র্ 

ডলার এিং গৃহমাবলক সহাযতার জর্ে 20 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার অন্তভুন ি রম্বযম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্, ঘেক অ্ন্টাদরও সহর্শীেতা ও অ্র্ননর্দতক 
উন্ন়ের্ উমিযামগর অ্ধীমর্ প্রর্ম পমবনর তহদবমের অ্ংশ দহমসমব র্া়োগ্রা ও অ্রদেন্স প্রমিশগুদের 20টি 
প্রকল্পমক অ্দগ্রম 49 দমদে়ের্ মাদকন র্ ডোর দিমের্। গভর্নর কুওমমা ঘম মামস REDI চােু 
কমরদেমের্ উপকূেী়ে জর্মগাষ্ঠীর সহর্শীেতা বাডামত। আজমকর ঘ াষণাটি REDI প্রমচষ্টার একটি 
বড মাইেফেক দহসামব দচদিত হম়েমে। সম্প্রিা়েগুদের দ্বারা দচদিত এবং রাষ্ট্রী়ে সংস্থার 
দবমশষজ্ঞমির মেূযা়েমর্, প্রকল্পগুদে দ্রুত এবং িী নমম়োিী সহর্শীেতা িরকার, অ্র্ননর্দতক উন্ন়ের্ 
বৃদি, সংকটপণূন অ্বকাঠামমা রক্ষা, সবুজ, প্রাকৃদতক বা প্রকৃদত দভদিক ববদশষ্টয অ্ন্তভুন ক্ত করা, এবং 
হ্রি অ্ন্টাদরও এবং ঘসন্ট েমরন্স র্িীর তীমর সম্প্রিা়েগুদেমক স্থা়েীভামব পুর্দর্নমনাণ এবং উন্নত করমত 
সহা়েতা করমব।  
 
"হ্রি অ্ন্টাদরও এবং ঘসন্ট েমরন্স র্িীর তীমর সাম্প্রদতক ঐদতহাদসক উচ্চ পাদর্র স্তমরর ঘমাকামবোর 
জর্য দ্রুত এবং উদ্ভাবর্ী প্রদতদি়োর িাদব করমে এবং আজ আদম র্া়োগ্রা এবং অ্রদেন্স 
প্রমিশগুদের মমধয REDI প্রকল্পগুদে ঘ াষণা করদে যা সম্প্রিা়ে এবং বযবসাম়ের জর্য িী নমম়োিী 
ঘটকসইতা বতদর করমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আদম 11টি রাজয সংস্থামক দর্মিনশ দিম়েদে তামির 
িক্ষতা ঘবর করমত এবং সম্প্রিা়ে-পদরচাদেত কমনকাণ্ডগুদে একটি িফতমর মূেযা়ের্ করমত যা এই 
অ্ঞ্চমের অ্বকাঠামমা, বাসস্থার্ এবং স্থার্ী়ে অ্র্নর্ীদতমক সুরদক্ষত এবং উন্নত করমব। একসামর্ কাজ 
কমর আমামির সাম্রামজযর রাষ্ট্র দবমশষজ্ঞরা এবং অ্ংশীিাররা এই প্রমিশগুদেমত 20টি প্রকল্প দর্ম়ে 
এমসদেমের্ যা এই অ্ঞ্চমের সহর্শীেতা এবং অ্র্ননর্দতক স্পন্দর্ দফমর ঘপমত সহা়েতা করমব।"  
  
"হ্রি অ্ন্টাদরও এবং ঘসন্ট েমরন্স র্িীর তীরবতী সম্প্রিা়েগুমো সাম্প্রদতক বেরগুদেমত প্রচুর 
ঘমাকামবোর মুমিামুদি হম়েমে। এই কারমণই আমরা স্থার্ী়ে সরকার, বযবসা়ে এবং বাদডর 
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মাদেকমিরমক সহর্শীেতা উন্নদত করমত এবং বর্যার প্রভাব ঘমাকামবো়ে রাষ্ট্রী়ে সহা়েতা়ে সাহাযয 
করার জর্য আগ্রাসী পিমক্ষপ দর্ম়েদে", ললফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ লহািুল িম্বলর্। "র্া়োগ্রা এবং 
অ্রদেন্স প্রমিশগুদের প্রকল্পগুদের জর্য এই েক্ষযপূণন তহদবমের িী নমম়োিী ঘটকসই অ্বকাঠামমাগত 
প্রম়োজর্গুদেমক সমবাধর্ করমব। এই সমামোচর্ামূেক প্রমচষ্টা চরম আবহাও়োর  টর্াগুদে ঘর্মক 
ধ্বংসযমজ্ঞর দবরুমি েডাই করমত, আমামির অ্র্নর্ীদতমক শদক্তশােী করমত এবং অ্দধবাসীমির 
জীবর্মার্ উন্ন়েমর্ সহা়েতা করমব।"  
  
2017 সামের ঘরকডন  পদরমাণ উচ্চ জমের স্তর হও়ো়ে পর ঘর্মক, দর্উ ই়েকন  রাজয বর্যার ফমে 
দবধ্বস্ত হ্রি অ্ন্টাদরও উপকূমে সম্প্রিাম়ের পুর্গনঠমর্র জর্য 100 দমদে়ের্ মাদকন র্ ডোমরও ঘবদশ 
প্রদতশ্রুদতবি হম়েমে, ঘকবেমাত্র এই বেমরই একই সম্প্রিাম়ের উচ্চ জেস্তর এবং বর্যার ঘরকমডন র 
অ্দভজ্ঞতা অ্জন র্ করমত পামর।  
  
আটটি প্রমিশ (র্া়োগ্রা এবং অ্রদেন্স, মর্মরা, ওম়েইর্, কা়েুগা এবং ওসওম়েমগা, এবং ঘজফারসর্ 
এবং ঘসন্ট েমরন্স) দর্ম়ে গঠিত পাাঁচটি REDI অ্ঞ্চে স্থার্ী়ে অ্গ্রাদধকার, ঝুাঁ দকপূণন অ্বকাঠামমা এবং 
অ্র্যার্য সম্পি এবং জর্দর্রাপিা সংিান্ত উমদ্বগ দচদিত করার জর্য প্রদতদষ্ঠত হম়েদেে। REDI 
কদমশর্ বাদডর মাদেকমির সহা়েতার জর্য 20 দমদে়ের্ মাদকন র্ ডোর, বযবসাম়ের ঘের্মিমর্র 
উন্নদতর জর্য 30 দমদে়ের্ মাদকন র্ ডোর এবং আঞ্চদেক ির্মর্র জর্য 15 দমদে়ের্ মাদকন র্ ডোর 
বরাদ্দ দিম়েমে যা আটটি প্রমিমশর প্রমতযকটির উপকার হমব। অ্বদশষ্ট অ্র্ন, 235 দমদে়ের্ মাদকন র্ 
ডোর, স্থার্ী়ে এবং আঞ্চদেক প্রকল্পগুদের জর্য বরাদ্দ করা হম়েমে যা REDI দমশর্মক অ্গ্রসর কমর 
এবং িষৃ্টান্তস্বরূপ ঘিিা়ে।  
 
প্রকল্পগুদে শর্াক্ত করার জর্য,দতর্ মাস ধমর REDI 25 জর্ অ্ংশীিার এবং সম্প্রিা়ে সভা যামত 
শতাদধক স্থার্ী়ে বাদসন্দার সামর্ কমনশাোর আম়োজর্ কমরদেে, 15টিরও ঘবদশ পদরকল্পর্া কদমটির 
সভা আহ্বার্ কমরমে এবং সম্প্রিাম়ের দ্বারা প্রস্তাদবত 500টিরও ঘবদশ প্রকল্পগুদেমক দর্উ ই়েকন  রাজয 
সংস্থা এবং প্রমকৌশে দবমশষজ্ঞমিরমক কম়েক হাজার  ন্টা বয়ে করমত হম়েমে ঘসগুমো মেূযা়ের্ করার 
জর্য। প্রকমল্পর মমধয রম়েমে-ঝুাঁ দকর সম্পমির একটি পদরসীমা, যার মমধয রম়েমে- উপকূেী়ে 
দস্থদতশীেতামশাদেমর্ স্থা়েীকরণ, জর্স্বাস্থয ও দর্রাপিা, জটিেঅ্পাদর্ ও পাদর্ ও বজন যপাদর্ পিার্ন, 
সুমুদ্র মারর্াস এবং বন্দর হারবসন, এবং ভূদম হ্রাসক্ষ়ে/মূেযমার্, অ্র্যার্য অ্গ্রাদধকামরর মমধয 
রম়েমে, প্রাকৃদতক বা প্রকৃদত দভদিক ববদশষ্টয ও সবজু অ্বকাঠামমা।  
  
প্রদতটি প্রকমল্পর জর্য, মাদি-জদুরদডডকশর্ে পারদমমটর পযনামোচর্া, এবং ঘকার্ সংদিষ্ট পদরমবশগত 
পযনামোচর্া, ঘয ঘকার্ চূডান্ত সংকল্প অ্গ্রসর হও়োর পূমবন প্রম়োজর্ হমব. প্রদতটি প্রকমল্পর জর্য, বহু-
এিদত়োরভুক্ত অ্র্ুমদতর পযনামোচর্া এবং ঘয ঘকার্ও পদরমবশ সম্পদকন ত পযনামোচর্াগুদে প্রম়োজর্ 
হমব ঘকার্ চূডান্ত সংকল্পমক সামমর্ এদগম়ে দর্ম়ে যাও়োর জর্য। সহর্শীেতা বতদর করমত, 
ভদবষযমতর সম্পদির ক্ষদতর ঝুাঁ দক হ্রাস করমত এবং আবাসস্থমের প্রভাবগুদে হ্রাস করমত, পদরমবশ 
সংরক্ষণ অ্দধিফতর (Department of Environmental Conservation, DEC) উপকূেী়ে র্কশা 
এবং উন্ন়ের্ প্রকল্পগুদের জর্য সাধারণ দর্মিন দশকা সংকের্ কমরমে। এই দর্মিনশাবেীর মমধয প্রযুদক্তগত 
তর্য, দর়্োমক দর্মিন দশকা,ঘসরা অ্র্ুশীের্ এবং পযনাপ্ত পদরমার্ উৎস যা ঘগ্রট ঘেকস এবং ঘসন্ট 



 

 

েমরন্স র্িীর গদতশীে তীরভূদমমত উন্ন়েমর্র জর্য অ্ন্তভুন ক্ত রম়েমে। অ্র্ুমদত ঘিও়োর প্রদি়োটি 
ত্বরাদিত করমত সহা়েতা করার জর্য এই দবসৃ্তত প্রযুদক্তগত এবং অ্র্ুমমািমর্র তর্য REDI গাইমডন্স 
ওম়েবমপমজ পযনাপ্তভামব পাও়ো যা়ে।  
  
আজ ঘ াদষত প্রমিশগুমোর-দর্দিনষ্ট প্রকল্পগুমো োডাও,উচ্চ পাদর্র মাত্রার ঘমাকামবোর জর্য গভর্নর 
কুওমমা আটটি-প্রমিমশ 15 দমদে়ের্ মাদকন র্ ডোর আঞ্চদেক ির্মর্র জর্য ঘ াষণা দিম়েমের্ যা হ্রি 
অ্ন্টাদরও ও ঘসন্ট্র েমরন্স র্িীর তীমরর বন্দর এবং উপকূেগুদেমত দর্রাপি ঘর্ৌচাের্ ঘটকসইভামব 
বজা়ে রািার জর্য সাহাযয করমব। এই প্রণােীগুদে প্রাণবন্ত দবমর্াির্মূেক এবং বাদণদজযক 
ঘর্ৌকাচাের্ার জর্য গুরুত্বপূণন, এই অ্র্ননর্দতক দি়োকোমপ যা বেমর েক্ষ েক্ষ ডোর উত্পন্ন কমর 
এবং অ্ঞ্চে জমুড 1,000 ঘবদশ চাকদর সমর্নর্ কমর।  
  
এই প্রমচষ্টা়ে প্রার্দমকভামব দবমর্াির্মূেক ঘর্ৌকাচাের্ার জর্য বযবহৃত অ্ন্তত 17টি বন্দর প্রণােীর 
প্রম়োজর্ী়ে ির্মর্ রক্ষণামবক্ষমণর কর্া উমেি করা হমব। উপযুক্ত পেেগুদে ির্মর্র উপকারী 
পুর্ঃবযবহামরর মাধযমম বাস্তুসংস্থার্ পুর্রুিার বা ক্ষ়ে পদরচাের্ প্রকল্পগুদেমত দর্যুক্ত হমত পামর, 
সম্ভবত আবাসস্থে, জমের গুণমার্ এবং বসকত পদুষ্টর সম্ভাবর্া রম়েমে।  
  
20টি প্রকমল্পর সমূ্পণন তাদেকা এিামর্ সহমজই পাও়ো যামব। হাইোইট করা ঘরডআই প্রকল্পগুদে এবং 
আর্ুমাদর্ক িরচ অ্ন্তভুন ক্ত:  
  
  

• দর্উফযামর্ 15,707,000 মাদকন র্ ডোর ওেমকাট বন্দর প্রকল্পটি জটিে সযাদর্টাদর র্িনমা 
অ্বকাঠামমা এবং বাসস্থামর্র জর্য বর্যা সুরক্ষা প্রিামর্র মাধযমম জর্স্বাস্থয ও দর্রাপিা 
সুরদক্ষত করার জর্য একটি প্রমমাি ও ঘশাোইর্ সুদস্থর কমর দর্ম্ন বন্দর ওেমকাট ও 
দর্উফযামর্ হযামমেট এই প্রকল্পটি র্ান্দদর্ক ও পাদর্ প্রমবশ উন্নদতর মাধযমম অ্র্ননর্দতক 
উন্ন়ের্মক সমর্নর্ করমব। এই প্রকল্পটি র্ান্দদর্ক ও পাদর্ প্রমবশ উন্নদতর মাধযমম অ্র্ননর্দতক 
উন্ন়ের্মক সমর্নর্ করমব। পূবন বন্দর এবং অ্র্যটি পদিম বন্দর বরাবর উপকূেী়ে উন্ন়ের্ 
সহ অ্র্যার্য দস্থদতস্থাপকতার বযবস্থাগুদে একমত্র ঘপাটন  ঘেশর্ #6, বযবসা, ভবর্ এবং 
আবাসস্থে বন্দমরর পূবন অ্ংমশর এবং শহমরর গুরুত্বপূণন সযাদর্টাদর দর্কাশী পদরকাঠামমা, যা 
পুমরা অ্ঞ্চেমক উপকৃত কমর। উপকূে রক্ষা বযবস্থা োডাও, প্রকল্পটি ক্ষ়ে এবং অ্র্যার্য উচ্চ 
পাদর্র সামর্ সম্পদকন ত ক্ষদত প্রশদমত করমত দবিযমার্ পাম্প ঘেশর্গুদেমত উন্নদত সাধর্ 
করমব। প্রকল্পটিমত পূবন ঘফডারাে দপম়েমরর উচ্চতা বৃদি করাও অ্ন্তভুন ক্ত র্াকমত পামর যা 
বন্দমরর প্রমবশদ্বারমক সরুক্ষা ঘি়ে।  

• উইেসর্ শহমর 3,362,000 মাদকন র্ ডোর সার্মসট আইেযান্ড ওম়েে বযাদর়োর বার প্রকমল্প 
পাকা রাস্তা, জমের মধযবতী উপকূমের সুরক্ষা সরবরাহ করমত পামর এমর্ জদম রক্ষা করা 
পর্গুদেমক প্রশস্তকরণ, উত্থাপর্ বা অ্র্যর্া়ে শদক্তশােীকরণ অ্ন্তভুন ক্ত করা হমব।  

• টাউর্ অ্ফ ঘপাটন ামরর ই়েংোউর্ ও়োটারফ্রন্ট প্রকমল্পর 2,103,000 মাদকন র্ ডোর 
দভমেফ্রন্টমক অ্র্ননর্দতক দবকাশ, দবমর্াির্ এবং পযনটর্ সমর্নর্ করার জর্য সুরক্ষা সরবরাহ 
করমব। প্রকল্পটি ঘর্ৌ-তীমরর দি়োকোপ এবং তীরমরিার ক্ষম়ের জর্য তরঙ্গ দি়োমক হ্রাস 

https://on.ny.gov/rediguidance
https://on.ny.gov/rediguidance
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/REDI_Project_Profiles_NO_20191010.pdf


 

 

করার জর্য দবিযমার্ তীরমরিা দস্থদতশীেতার বযবস্থা এবং ভাসমার্ জাহাজ- াটা যুক্ত 
করমব।  

• দর্উফযামর্ শহমরর 1,814,000 মাদকন র্ ডোর ওেমকাট দবচ বামন প্রমজক্টটি বসকত বামনমক 
পুর্রা়ে দডজাইর্ করমব এবং বামমনর দপেমর্ একটি বর্যা ঘকৌশে বতদর করমত পারমব, ঘযমর্ 
যুক্ত হম়েমে বর্যা প্রবাদহত রাস্তা এবং/অ্র্বা একটি পাম্প পিদত। এটি ওেমকামটর পদিম 
দিকটিমক ঘেউ ঘর্মক রক্ষা করমব, পাশাপাদশ একটি র্গর গাদড রািার জা়েগা এবং র্ীচু 
অ্ঞ্চমে বেরবযাপী বযবসা এবং  রবাদডগুমোমকও রক্ষা করমব।  

• সমারমসট শহমর 87,000 মাদকন র্ ডোর YMCA কযাম্প ঘকর্র্ প্রকল্প যা এই দশদবমর 
জর্সাধারমণর প্রমবশাদধকার বজা়ে রািমত সাহাযয করার জর্য উপকুে সরুক্ষা বযবস্থা প্রিার্ 
করমব। প্রকৃদত-দভদিক উপকূে দস্থদতশীেতা পদরমাপ দশদবরটিমক সুরক্ষা ঘিমব, যা প্রদত বের 
শত শত কযাম্পারমির জর্য বাদড ঘর্মক িমূর ঘমৌসমুী বাদড দহমসমব কাজ কমর।  
প্রকৃদত-দভদিক উপকূে দস্থদতশীেতা পদরমাপ দশদবরটিমক সুরক্ষা ঘিমব, যা প্রদত বের শত 
শত কযাম্পারমির জর্য বাদড ঘর্মক িমূর ঘমৌসুমী বাদড দহমসমব কাজ কমর।  

• ইম়েটস শহমর এবং ইম়েটস টাউর্ পামকন র 2,531,000 মাদকন র্ ডোর সম্প্রসারণ প্রকমল্প 
উপকূেী়ে সংস্কার ও সম্প্রসারণ, NYSEG জদমটিমক দস্থদতশীে বর্যপ্রাণীর আশ্র়ে বতদর করমব 
যামত, সংরদক্ষত জোভূদম এোকা বদৃি, এবং ঘেক অ্ন্টাদরওর জর্সাধারমণর প্রমবশাদধকার 
বাডামত সাহাযয করমব। প্রস্তাদবত জোভূদমমত ঘেউম়ের/ক্ষম়ের প্রভাব প্রশদমত করমত পামকন র 
পূবন এবং পদিম সীমামন্ত তীমর রক্ষা বযবস্তা এমত অ্ন্তভুন ক্ত র্াকমব।  

• কােনটর্ এবং ঘকন্ডাে শহমর 2,062,000 মাদকন র্ ডোর োমকমশার ঘরাড (রুট 97) 
প্রকল্পটি রুট 97 এর পাশাপাদশ ধামপ ধামপ দস্থদতশীে করমত এবং রাস্তা এবং সমাদহত 
জমের ঘরিা যা তীমরর সরুক্ষার উন্নত করমত চাইমব। এই প্রকল্পটি মামের বাসস্থার্ উন্নত 
করার জর্য একটি বড আকামরর সমুদ্রতীরাদতিান্ত প্রদি়ো জর্য দবমবচর্ার অ্ন্তভুন ক্ত এবং 
তরঙ্গ দবরদত দহমসমব কাজ কমর।  

• ঘেকসাইড পাকন  ঘরাড 628,000 মাদকন র্ ডোর পূবন এবং পদিম প্রকল্পগুদে বাদসন্দামির এবং 
জরুরী প্রদতদি়োশীেমির প্রমবশ দর্দিত করমত এই সডকপর্টি পুর্রুিার এবং সুরক্ষা ঘিমব। 
উপকূেী়ে সদুস্থর বযবস্থা সডক ও সমাদহত উপমযাদগতা রক্ষা করমব।  

• কােনটর্ শহমর 751,000 মাদকন র্ ডোর পম়েন্ট হাও়ো ঘবাট েঞ্চ প্রকমল্প উন্নত করমত এবং 
ভাসমার্জাহাজ াট এবং টুকরা দিম়ে দস্থর উচ্চতাজাহাজ াট প্রদতস্থাপর্ কমর এই সুদবধার 
দস্থদতস্থাপকতা বাডামত সাহাযয করমব। এই উন্নদতগুদে এই সুদবধা বজা়ে রািমত সাহাযয 
করমব, যা স্থার্ী়ে অ্র্ননর্দতক কাযনকোপ এবং দবমর্াির্মূেক ঘবাটিং-এর জর্য সমর্নর্ 
করমব।  

• র্ম্পসর্ ড্রাইভ 131,000 মাদকন র্ ডোর প্রকমল্প মাধযমম পদরবতন র্ ঘকৌশে ক্ষ়ে, বসকমত পাদর্ 
প্রমবশ দর্দিত করার ঠিকার্া হমব। এই প্রকৃদত-দভদিক প্রকল্পটি ঘমৌদেক উপা়ে ঠিক ঘরমি 
ক্ষ়ে হ্রাস এবং স্থার্ী়ে অ্বকাঠামমা রক্ষা করমব।  

  
প্রকমল্পর দবস্তাদরত বণনর্া করার জর্য এিামর্ দিক করুর্।  
  

https://www.ny.gov/lake-ontario-flooding/lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-regional-projects#niagara-and-orleans-counties


 

 

DEC কবমের্ার ও REDI-এর সহ-সভাপবত িাবসল লসগম্বগাস িম্বলর্, "র্া়োগ্রা ও অ্রদেন্স 
কাউদন্টগুদের এই উদ্ভাবর্ী প্রকল্পগুদের গভীরতা ও পদরদধ এবং ঘয গদতমত ঘসগুমো গমড ঘতাো 
হম়েদেে, তা সদতযই বযদতিম। গভর্নর কুউমমা দবদভন্ন ধরমণর ধারর্া ও পিমক্ষপ দর্ম়ে কাজ করার 
জর্য িরূিদশনতার সামর্ ঘেট ও স্থার্ী়ে দবদভন্ন পযনাম়ের ঘর্তা এবং ঘেকমহাল্ডারমির একত্র করার 
জর্য িরূিদশনতার পদরচ়ে দিম়েমের্, যা ঘেক অ্ন্টাদরও এবং ঘসন্ট েমরন্স দরভার কদমউদর্টিগুমোমক 
োভবার্ করমব এবং তামির শদক্তশােী কমরমত ও পমূবনর অ্বস্থা়ে দফমর আসমত সাহাযয করমব।"  
  
এম্পাযার লেট লডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, 
লপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া এিং REDI কবমেম্বর্র সহ-সভাপবত এবরক 
লজটন লার িম্বলর্, "ঘেক অ্ন্টাদরও এবং ঘসন্ট েমরন্স র্িীর পাদর্র স্তর বৃদি করার জর্য র্তুর্ 
পদরমবশগত বাস্তবতার ঘচম়ে গুরুত্বপূণন হমে বৃহির র্মর্ী়েতা দর্ম়ে পুর্গনঠর্ করা। কদমউদর্টিগুমো 
শুধু ধ্বংসাত্মক আবহাও়োর  টর্া ঘর্মক আমরা দ্রুত উিার হও়োই র়্ে, বরং ভদবষযমত জেবা়ে ু
পদরবতন মর্র িভুন াগযজর্ক প্রভামবর জর্য আমরা শদক্তশােীভামব ও ভামোভামব প্রস্তুত হও়োর জর্যও 
REDI কদমশর্ কমঠার পদরশ্রম করমে।"  
  
ঘেক অ্ন্টাদরও দবজমর্স ঘরদসদেম়েদন্স ঘপ্রাগ্রামমর জর্য REDI তহদবমের দত্রশ দমদে়ের্ ডোর আোিা 
কমর রািা হম়েমে, যা এম্পা়োর ঘেট ঘডমভেপমমন্ট (ESD) দ্বারা দর়্েদিত হমব। এই ঘপ্রাগ্রামমর 
অ্ধীমর্, 2019 সামে ঘেক অ্ন্টাদরও এবং ঘসন্ট েমরন্স র্িীর পাদর্ বৃদির কারমণ বর্যা সংিান্ত 
প্রতযক্ষ ক্ষদতর সম্মুিীর্ হও়ো ঘোকজর্মক সমবনাচ্চ 200,000 মাদকন র্ ডোর পযনন্ত অ্র্ুিার্ প্রিার্ 
করমব। ঘযাগয আমবির্কারীমির মমধয রম়েমে কু্ষদ্র বযবসা প্রদতষ্ঠার্, অ্োভজর্ক প্রদতষ্ঠার্, ফামন, 
বাদডর মাদেকমির সংগঠর্ এবং ভাডা়ে চাদেত সম্পদির মাদেকগণ। এই ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্, একজর্ 
ঘযাগয আমবির্কারীর মূেধর্ উন্ন়ের্ প্রকমল্পর 50 শতাংশ পযনন্ত পদরমশাধ করা যামব, যা ভদবষযমত 
বর্যার প্রভামবর দবরুমি তামির বযবসা শদক্তশােী করার জর্য বতদর করা হম়েমে এবং তামির 
বযবসার প্রকৃদতমত আরও র্মর্ী়ে কমর। প্রদতটি ঘপ্রাগ্রাম স্থার্ী়ে সরকামরর কাে ঘর্মক এই ঘপ্রাগ্রামমর 
অ্ধীমর্ ঘমাট অ্ন্তত পাাঁচ শতাংশ ঘেট তহদবে মযাদচং সহা়েতাও পামব। স্থার্ী়ে অ্বিার্গুমো অ্ন্তভুন ক্ত 
হমত পামর, তমব এগুমোমতই সীমাবি র্াকমব র্া, দশল্প উন্ন়ের্ কতৃন পক্ষ কতৃন ক প্রিি দকেু কর োড, 
স্থার্ী়ে সরকামরর সাধারণ বমক়ো িরমচর অ্র্ুমদত ও দফ োড এবং প্রকল্প-সম্পদকন ত অ্বকাঠামমার 
উপর স্থার্ী়ে সরকামরর প্রতযক্ষ বয়ে। ঘেক অ্ন্টাদরও দবজমর্স ঘরদসদেম়েদন্স ঘপ্রাগ্রাম কির্ 
আমবিমর্র জর্য ঘিাো হমব তা জার্মত অ্র্ুগ্রহ কমর এিামর্ প্রকাদশত সাম্প্রদতক ইর্মটক ফমনটি পূরণ 
করুর্।  
  
আজ ঘ াদষত প্রকল্পগুদের পাশাপাদশ, ঘেট দডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘহামস্ অ্যান্ড কদমউদর্টি দরদর্উ়োে 
(Department of Homes and Community Renewal, HCR) একটি 2019 ইদন্ডদভডু়োে 
ঘহামওর্ার অ্যাদসমেন্স ঘপ্রাগ্রাম পদরচাের্া করমে, যা ক্ষদতগ্রস্ত হও়ো আটটি কাউদন্টর 
অ্দধবাসীমিরমক ঘেমটর তহদবে ঘর্মক সমবনাচ্চ 50,000 মাদকন র্ ডোর সাহাযয ঘিমব, ঘযর্ তারা 
তামির প্রার্দমক বাসভবমর্র ক্ষদত কাটিম়ে উঠমত পামর। বাসার মাদেকমির আমবিমর্র সম়েকাে 31 
অ্মক্টাবর, 2019 তাদরি পযনন্ত ঘিাো এবং আমবির্ সম্পমকন  আমরা তর্য এিামর্ পাও়ো যামব।  
  

https://esd.ny.gov/lake-ontario-business-resiliency-program
https://www.ny.gov/lake-ontario-flooding/lake-ontario-flooding-preparation-resources#redi-phase-1---planning-process


 

 

লহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উযাম্বলর (HCR) কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "ঘেক 
অ্ন্টাদরওর উপকূে বরাবর সম্প্রিা়েগুদে যির্ দবধ্বংসী বর্যার প্রভাব ঘর্মক পরু্রুিার ঘপম়ে চমেমে, 
এটা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন ঘয আমরা ঘসই ধরমণর দবদর্ম়োগগুদে করমত র্াদক যা িী ন সমম়ের জর্য 
পদরকাঠামমামক বদেষ্ঠ করমব। বর্যা প্রবণ অ্ঞ্চে জমুড দস্থদতস্থাপকতা উন্নত কমর আমরা দর্দিত 
করমত পাদর ঘয গৃমহর মাদেকমির এবং বযবসাগুদেমির পুর্রুিামরর প্রমচষ্টাসমূহ িী নস্থা়েী করা 
যা়ে।"  
  
অ্মর্ক REDI প্রকমল্প সবজু পদরকাঠামমা বা প্রাকৃদতক বা প্রকৃদত দভদিক ববদশষ্টয অ্ন্তভুন ক্ত করা হ়ে 
এবং এমর্ভামব দডজাইর্ করা হমব যামত ঘকার্ পদরমবশগত প্রভাব র্া হ়ে বা তা র্ূযর্তম 
হ়ে। সবুজ পদরকাঠামমা একটি সাশ্র়েী, পদরমবশগত উপকারী, এবং ঘভজা আবহাও়োর প্রভাব 
পদরচাের্ার জর্য এক েদহদতস্থাপক পন্থা। প্রচদেত েমনও়োটার পদরকাঠামমা, ঘযমর্ পাইমপর মাধযমম 
করা দর্ষ্কাশর্ এবং ও়োটার দিটমমন্ট বযবস্থা, দর্দমনত পদরমবশ ঘর্মক েমনও়োটারমক িমূর সরামর্ার 
জর্য দডজাইর্ করা হ়ে, ঘসিামর্ সবুজ পদরকাঠামমা েমনও়োটারমক তার উৎমস দিট কমর এবং 
পদরমবশগত এবং অ্র্ননর্দতক সুদবধা প্রিার্ কমর বাসস্থার্ র্ষ্ট র্া কমর বা প্রাকৃদতক ববদশষ্টযগুদে 
বযাহত র্া কমর। এোডা, গভর্নর কুওমমা সম্প্রদত ঘ াষণা কমরমের্ ঘয, আগামী বেমরর ঘেট অ্ফ 
িয ঘেট অ্যামড্রমস দতদর্ একটি আিমণাত্মক ঘিমশর ঘর্তৃত্বস্থার্ী়ে বাসস্থার্ পরু্রূিার উমিযাগ প্রবতন র্ 
করমবর্, "দরভাইভ মািার ঘর্চার"। আজ ঘ াদষত অ্মর্ক REDI প্রকমল্পর মত গুরুত্বপূণন পদরমবশ 
পুর্রূিার প্রমচষ্টামক সমর্নর্ করমব দরভাইভ মািার ঘর্চার যামত জেবা়েু পদরবতন র্ এবং িমুযনাগপূণন 
আবহাও়োর জর্য সম্প্রিা়েগুদেমক আমরা দস্থদতস্থাপক কমর ঘতাো যা়ে, এবং তার সামর্ মাে ও 
বর্যপ্রাণীর বাসস্থার্ পুর্রুিার এবং বৃদি করা যা়ে।  
  
পবরম্বিেগত সুবিযার বর্গম (Environmental Facilities Corporation) এর ভারপ্রাপ্ত সভাপবত, 
বর্িনাহী আবযকাবরক এিং লজর্াম্বরল কাউম্বন্সল মরীর্ লকালমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা দর্উ 
ই়েকন মক গুরুত্বপূণন পাদর্ সংিান্ত পদরকাঠামমা দবদর্ম়োমগ অ্গ্রগামী কমর তুমেমের্। সবুজ পদরকাঠামমা, 
বর্যার উপশম করার পাশাপাদশ সম্প্রিা়েগুদেমক অ্মর্ক সুদবধা প্রিার্ কমর র্ামক: িষূক দফিার 
করা, আকুইফা়োর দরচাজন  করা, র্িী ও র্াো, বাসস্থার্ পরু্রুিার করা, পার্শ্নবতী পদরমবশমক 
শীতে করা, বা়ে ুিষূণ হ্রাস করা, এবং এর্াদজন র বযবহার কম করা। গভর্নর কুওমমার আজমকর 
ঘ াষণা জেবা়েু পদরবতন মর্র মুমি সাম্রাজ্ঞী রামজযর দবদভন্ন সম্প্রিা়েমক দস্থদতস্থাপক কমর তুেমত, এবং 
তামিরমক একটি ঘটকসই ভদবষযমতর জর্য প্রস্তুত করমত সাহাযয করার ঘক্ষমত্র একটি গুরুত্বপূণন 
পিমক্ষপ।"  
  
লসম্বেটাবর অি লেট লরাসার্া লরাসাম্বডা িম্বলর্, "দর্উ ই়েকন  রাজয সব সম়ে স্থার্ী়ে এবং রাজয 
ঘর্তামির শদক্ত বদৃি এবং তার মহার্ সম্পি উন্নত করার অ্গ্রভামগ রম়েমে। আজ ঘ াদষত 
প্রকল্পগুমোমত ঘেক অ্ন্টাদরও বরাবর গুরুত্বপূণন পদরকাঠামমা রক্ষা কমর দর্উ ই়েমকন র অ্দধবাসীমির 
স্বাস্থয ও দর্রাপিা সংরক্ষমণ গভর্নর কুওমমার প্রদতশ্রুদতর সুস্পষ্ট প্রিশনর্ী। রাষ্ট্র দবভামগ (Department 
of State) আমরা এরকম অ্মর্ক সম্প্রিাম়ের সমঙ্গ  দর্ষ্ঠভামব কাজ কমর চমেদে তামির র্িী, 
সমরাবর ইতযাদি পাদর্ সদন্নদহত শহরাঞ্চে উজ্জীদবত করমত এবং তামির দস্থদতস্থাপকতা শদক্তশােী 
করমত এবং একই সামর্ সবুজ পদরকাঠামমা বযবহারও বৃদি করমত। আমরা জাদর্ ঘয তীমর 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nations-most-comprehensive-statewide-habitat-and-water-restoration


 

 

দস্থদতশীেতা এবং ঘর্ৌকার েঞ্চ ও ডমকর মমতা উপকূেী়ে সম্পমি দবদর্ম়োগ কতটা গুরুত্বপূণন স্থার্ী়ে 
অ্র্নর্ীদত এবং জমের সামর্ সংযুক্ত জীবর্ধারার জর্য। এই গ্রীমে গভর্নমরর আহ্বামর্ ঘজারামো 
প্রকমল্পর ধারণা ঘপশ করা হ়ে, এবং অ্দচমরই এর ফমে আমরা দস্থদতস্থাপকতা সহ সম্প্রিা়ে ঘিিা 
যামব।"  
  
লেম্বটর পাকন স (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "দচদিত প্রকল্পগুদে 
সম্প্রিাম়ের সমঙ্গ দচন্তাশীে ও ইদতবাচক সংোমপর ফে। আদম গভর্নর কুম়েমমার কামে স্থার্ী়ে 
ঘর্তামির িদৃষ্টভদঙ্গমক মযনািা ঘিও়োর জর্য এবং এই অ্ঞ্চেগুমোর প্রকৃতই উপকৃত হবার পিমক্ষপ 
অ্র্ুসরণ করার জর্য বাহবা জার্াই।"  
  
সাযারণ পবরম্বষিা কার্নালম্বযর কবমের্ার লরাঅোর্ লডসটিম্বটা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা বর্যা 
প্রভাদবত ঘেক অ্ন্টাদরওর সম্প্রিাম়ের জর্য একজর্ শদক্তশােী অ্দধবক্তা। তার মাদি এমজদন্স REDI 
কদমশমর্র সৃদষ্ট দবমশষজ্ঞ সরকাদর সম্পি একদত্রত কমরমে সমাধার্ িুাঁমজ ঘবর করমত এবং প্রকমল্পর 
জর্য উমেিমযাগয অ্র্না়ের্ যা দস্থদতস্থাপকতা শদক্তশােী করমব এবং দর্উ ই়েকন  রামজযর উপকূে রক্ষা 
করমত সাহাযয করমব ঘযমহতু আমরা িমুযনাগপণূন আবহাও়ো ও জেবা়ে ুপদরবতন মর্র কারমণ অ্বযাহত 
ক্ষ়েক্ষদত পূবনার্ুমার্ করদে।"  
  
বর্উইযকন  লেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (New York State Department of Transportation) কবমের্ার 
মোবর লর্ম্বরস লডাবমম্বেজ িম্বলর্, "ঘেক অ্ন্টাদরও এবং ঘসন্ট েমরন্স র্িীর সম্প্রিা়েগুদে যির্ 
ভুগদেে, তির্ গভর্নর কুওমমা এই বর্যা়ে সাডা ঘিও়োর জর্য দর্র্না়েক বযবস্থা ঘর্র্ এবং গুরুত্বপুর্ন 
পদরকাঠামমা শক্ত করমত সাহাযয করার জর্য অ্র্না়ের্ প্রস্তাব কমরর্। বর্যা শুরু হও়োর পর ঘর্মক 
আদম ঘবশ কম়েকটি জা়েগা  ুমর ঘিমিদে এবং বাদসন্দামির, বযবসা ও পদরকাঠামমার উপর দর্মজ এর 
প্রভাব ঘিমিদে। রাজয পদরবহণ িপ্তর প্রভাদবত সম্প্রিাম়ের পামশ িাাঁদডম়েমে, আমামির রাজয এবং 
স্থার্ী়ে অ্ংশীিারমির সাহাযয করার জর্য প্রস্তুত হম়ে যির্ তারা একটি শদক্তশােী, আমরা ঘটকসই 
ভদবষযমতর দিমক এদগম়ে যামে উপকূে বরাবর।"  
  
বর্উ ইযকন  লেট স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন  িম্বলম্বের্, "রাজয এবং স্থার্ী়ে 
অ্ংশীিারমির বর্যার জর্য বতদর হবার এবং জে বদৃি প্রদতমরাধ করার অ্দবর্শ্াসয প্রমচষ্টা সমেও, 
একমাত্র উপা়ে যামত আমরা সদতযই ঘেক অ্ন্টাদরও সম্প্রিাম়ের িী নমম়োিী স্বাস্থয রক্ষা করমত পাদর 
তা হে, ঘেমকর প্রদত একটি সাদবনক িদৃষ্টভদঙ্গ গ্রহণ এবং উপকূমের দস্থদতস্থাপকতা শদক্তশােী করার 
উপা়ে ঘিাাঁজা। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃত্ব এবং REDI কদমশর্ সিসযমির কমঠার পদরশ্রমমক ধর্যবাি, 
আমামির কামে এই কাজ শুরু করার জর্য ঘকবে একটি পদরকল্পর্া আমে তাই র়্ে, আমরা এই 
প্রকল্পগুমোমক বাস্তমব পদরণত করার জর্য প্রম়োজর্ী়ে অ্র্না়ের্ও প্রাপ্ত হম়েদে।"  
  
বর্উ ইযকন  বিেেুৎ কতৃন পম্বের (New York Power Authority, NYPA) লপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া বগল বস. কুইবর্ওন্স িম্বলর্, "ঘগ্রট ঘেক অ্ন্টাদরও এবং ঘসন্ট েমরন্স দরভার আমামির 
রামজযর অ্র্নর্ীদতর জর্য অ্তযাবশযক। NYPA-ঘত আমরা মর্মরা এবং ওম়েইর্ কাউদন্টগুদেমত REDI 



 

 

প্রকল্পগুদেমত গভর্নমরর দবদর্ম়োগ ঘিমি আর্দন্দত যা এই দবপুে জেবা়েু পদরবতন মর্র যুমগ আমামির 
উপকূেবতী সম্প্রিা়েগুদেমক আমরা দস্থদতস্থাপক কমর তুেমত সাহাযয করমব।"  
  
বর্উ ইযকন  রাম্বজের ডরবমটবর অর্বরটির (Dormitory Authority of the State of New York, 
DASNY) ভাইস লপ্রবসম্বডন্ট পল কুপমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার REDI উমিযাগমক সমর্নর্ করমত 
ঘপমর DASNY গদবনত। আমরা এই ক্ষদতগ্রস্ত জর্মগাষ্ঠীগুদের চাদহিার ঘমাকাদবো করমত সাহাযয 
করার জর্য প্রস্তুত আদে, তামিরমক সিা পদরবতন র্শীে পদরমবমশর সামর্ ঘমাকামবো়ে আমরা 
দস্থদতস্থাপক হম়ে উঠমত সাহাযয করার জর্য।"  
  
বর্উ ওযাকন  লেম্বটর শ্রম বিভাম্বগর (New York State Department of Labor) কবমের্ার রিাটন া 
বরযাডন র্ িম্বলর্, "REDI কদমশমর্র কাজ এক অ্সাধারণ উিাহরণ এটি ঘিিাবার জর্য ঘয ঘকামর্া 
দকেুর পুমরাটা তার আংদশকভাগগুদের সমদষ্টর ঘচম়ে বড হমত পামর। রাজয, কাউদন্টসমূহ এবং 
ঘপৌরসভাগুদের একসামর্ কাজ করার জর্য িরকার দেে উপকূেবতী সম্প্রিা়েগুদেমক সাহাযয করার 
জর্য এবং তারা িবু বড ভামব তা কমরমে। এই প্রদি়োর একটি অ্ংশ হমত ঘপমর সম্মাদর্ত হম়েদে, 
যা সরকামরর যা সব ঘচম়ে ভামো তার প্রদতদর্দধত্ব কমর।"  
  
বসম্বর্টর রিাটন  বজ. ওটন  িম্বলর্, "পদরকল্পর্া 2014-র দবপজ্জর্ক এবং অ্দবমবচর্াপূণন বাস্তবা়েমর্র 
কারমণ ঘেক অ্ন্টাদরওর উপকূেবতী এোকার বাদসন্দারা, বযবসা প্রদতষ্ঠার্সমহূ এবং শািাগুদে বর্যার 
পাদর্র মুমিামুদি হমত র্াকমে। তমব দর্উ ই়েকন  ঘেট এদগম়ে এমস ঘর্তৃত্ব দিম়েমে তামির সাহাযয 
করা়ে যারা কম়েক ঘকাটি ডোমরর বর্যার ক্ষদত ঘভাগ কমরমে, এবং আদম গদবনত এই বর্যা ত্রাণ 
সহা়েতার অ্র্না়েমর্ ঘভাট দিমত ঘপমর। এই 49 দমদে়ের্ মাদকন র্ ডোর িী ন পর্ যামব যারা বর্যা়ে 
প্রভাদবত হম়েমে তামির আবার দর্মজর পাম়ে উমঠ িাাঁডামত সাহাযয করমত, হারামর্া সম্পদি পুর্দর্নমনাণ 
করমত, এবং রক্ষণাত্মক পদরকাঠামমা বযবস্থা শক্ত করমত।"  
  
সংসে সেসে মাইম্বকল লজ. র্বরস িম্বলর্, "অ্মর্ক িশক ধমর, একটি গুরুত্বপণূন প্রম়োজর্ দেে এবং 
এবং বহু আমোচর্া হম়েমে ওেমকাট হাবনারমক আমরা মজবুত করার একটি র্তুর্ ঘেক ও়োটার 
ও়োে এবং ঘেক অ্ন্টাদরওর িদক্ষণ তীর বরাবর অ্র্যার্য পদরকাঠামমার িামদতগুদে ঘমাকাদবো 
সম্পমকন । এির্, দর্উ ই়েকন  ঘেট দ্বারা মূে পদরকাঠামমা এবং ঘরদসদেম়েদন্স প্রকমল্প দবদর্ম়োগ করা, 
যার মমধয রম়েমে আেকট হাবনার প্রকল্প (Olcott Harbor Project) এবং র্া়োগ্রা এবং অ্রদেন্স 
কাউদন্টগুদের অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন পম়েমন্টর জর্য অ্র্না়ের্, এই সম্প্রিা়েগুদের জর্য সুরক্ষা এবং 
দস্থদতশীেতা দর্দিত করা হমব অ্র্ননর্দতক এবং পযনটর্ ঘকন্দ্রগুদেমত বহু িশক ধমর। আদম গভর্নর 
কুওমমামক আমামির উপকূমের পদরকাঠামমা পরু্গনঠর্ এবং পুর্রুজ্জীদবত করার উমদ্দমশয এই দবদর্ম়োগ 
প্রাদপ্তর জর্য তার অ্ংশীিাদরমত্বর প্রশংসা কদর। সরকার দকভামব কাজ করমব দদ্বিেী়ে প্রমচষ্টার 
মাধযমম দর্উ ই়েমকন র কমঠার পদরশ্রমী করিাতামির সুফে প্রিামর্র জর্য, এটা তার একটি যর্ার্ন 
উিাহরণ।"  
  
অোম্বসেবল সেসে এম্বেম্বলা লজ. লমাবরম্বর্ম্বলা িম্বলর্, "এই অ্র্না়েমর্র প্রম়োজর্ী়েতা ঘবাঝার জর্য 
আদম গভর্নর কুওমমা এবং REDI-র উমিযাগমক ধর্যবাি জার্াদে। এটি অ্তযাবশযক ঘয, উপকূে 



 

 

বরাবর বাদসন্দামির এবং বযবসাগুদে তত ঘবদশ সম্ভব সাহাযয পার্ যা তারা ঘপমত পামরর্। এই 
অ্র্না়ের্ শুধু উপকূে সংস্কার এবং পুর্রুিামর অ্র্ন সাহাযয করমব র্া, এটি মার্দসক চাপ এবং 
হতাশা িরূ করমত সাহাযয করমব যার মমধয দিম়ে বহু গৃমহর মাদেক এবং বযবসািাররা আজ 
যামের্। উচ্চ জেস্তমরর দবরুমি েডাই চাদেম়ে যাও়োর জর্য গভর্নরমক আদম সাধুবাি জার্ামত চাই। 
আমরা আইর্ প্রমণতা দহমসমব কমঠার পদরশ্রম কমর যামবা আমামির উপকূমের ভদবষযমতর জর্য আমরা 
ভামো সমাধার্ দর্ম়ে আসার জর্য। আপর্ামক ধর্যবাি গভর্নর কুওমমা ঘবাঝার জর্য ঘয ঘেক 
অ্ন্টাদরওর উপকূে এির্ও বযবসার জর্য উন্মুক্ত।"  
  
বিযার্ সভার সেসে বেভ হকবল িম্বলর্, "আদম এই ঘিমি আর্দন্দত ঘয ঘেক অ্ন্টাদরও 
ঘরদসদেম়েদন্স এবং অ্র্ননর্দতক উন্ন়ের্ উমিযাগ (REDI) গত বেমরর ঐদতহাদসক বর্যা ঘর্মক 
অ্রদেন্স কাউদন্টর গৃমহরমাদেক, বযবসা এবং ঘপৌরসভাগুদেমক পুর্রুিার করমত সাহাযয করার জর্য 
রামজযর কাে ঘর্মক একটি বড আদর্নক প্রদতশ্রুদত দর্ম়ে এদগম়ে যামে। আমরা সবাই হ্রমির িদক্ষণ 
তীর বরাবর ধ্বংসযমজ্ঞর সাক্ষী ঘর্মকদে এবং এর ফমে ঘয ঘবির্া সৃদষ্ট হম়েমে বহুজমর্র। দকন্তু, 
আদম আত্মদবর্শ্াসী ঘয REDI পুর্রুিার প্রদি়োমক ত্বরাদিত করমব এবং এই প্রকমল্পর পযামকজ ঘশষ 
করার মাধযমম উপকূে পরু্দর্নমনামণ সাহাযয করমব। আদম রাজয এবং স্থার্ী়ে ঘর্তামির সামর্ কাজ 
চাদেম়ে যামবা যামত যারা প্রভাদবত তারা ভদবষযমত তামির প্রম়োজর্ী়ে সাহাযয পার্তা ঘিিমত।"  
  
অরবলন্স কাউবন্ট ললবজম্বেটিভ সভাপবত বলর্ জর্সর্ িম্বলর্, "দবধ্বংসী বর্যা ঘহাক বা তীে ঝড, 
গভর্নর কূওমমা সব সম়েই অ্দেনন্স কাউদন্টর চাদহিার প্রদত সাডা দিম়ে আমামির আহ্বার্ এদগম়ে 
এমসমের্। আজমকর এই ঘ াষণা আমামির সম্প্রিা়েমক আমগর ঘচম়ে আমরা শদক্তশােী কমর গমড 
তুেমত সাহাযয করমব এবং আদম গভর্নরমক ধর্যবাি জার্াই আমামির অ্ঞ্চমের জর্য তার অ্বযাহত 
সমর্নমর্র জর্য।"  
  
উইলসর্ গ্রাম্বমর লমযর আর্নার লসর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঐদতহাদসক দবদর্ম়োগ পদরমবমশ এবং 
REDI উমিযামগর সৃদষ্ট দর্উ ই়েমকন র সম্প্রিা়েগুমো এবং আমামির প্রাকৃদতক সম্পিগুদেমক দর্রাপি 
করমে ভদবষযৎ প্রজন্মগুদের জর্য। পদরমবমশর প্রদত দর্উ ই়েমকন র প্রদতশ্রুদত কিমর্া এর ঘচম়ে ঘবদশ 
শদক্তশােী দেে র্া এবং REDI উমিযামগর মাধযমম প্রকল্প বতদর ও বাস্তবা়ের্ করা হমে যা আমামির 
ভাগ কমর ঘর্ও়ো পদরমবশমক রক্ষার সামর্ সামর্ আমামির  রবাদড ও বযবসাগুদেমক রক্ষা করমব।"  
  
উইলসর্ েহম্বরর সুপারভাইজার ডম্বযল বফবলপস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা দর্মজর ঘচামি আমামির 
সম্প্রিা়েগুদেমক ধ্বংস হমত ঘিমিমের্ এই ঘরকডন  উাঁচু পাদর্র মাত্রার কারমণ এবং দতদর্ বহু অ্দধবাসী 
এবং বযবসা়েী মাদেমকর সামর্ ঘিিা কমরমের্ এবং কর্া বমেমের্ যারা সব দকেু হাদরম়েমের্। এর 
প্রদতদি়ো়ে, গভর্নর আমামির সামর্ কাজ করার জর্য রামজযর সংস্থাগুমোমক সংগঠিত কমরর্, ঘযমর্ 
আজমক ঘ াষণা করা হম়েমে, আমামির সম্প্রিা়েগুদেমক আমরা শদক্তশােী এবং দস্থদতস্থাপক কমর 
তুেমত ঘেক অ্ন্টাদরও এবং ঘসন্ট েমরন্স র্িীর তীর বরাবর এোকাগুদেমত ভদবষযমত বর্যার 
দবরুমি।"  
  



 

 

বর্উম্বফর্ েহম্বরর সুপারভাইজার টিম লহারার্িাগন িম্বলর্, "িইু বের ঘরকডন  উচ্চ পাদর্র স্তমরর 
পর, আমামির শহর ও গ্রামগুদের এমর্ সমাধার্ প্রম়োজর্ যা বর্যার প্রভামবর ঘমাকাদবো করমব 
এবং তা প্রদতমরাধ করমব যা বারবার আমামির  রবাদড, স্থার্ী়ে অ্র্নর্ীদত, এবং পদরকাঠামমা 
ক্ষদতগ্রস্ত কমরমে। গভর্নমরর REDI উমিযাগ আমামির ইর্পুট প্রিার্ এবং আমামির অ্গ্রাদধকারগুদেমক 
দচদিত করার সুমযাগ কমর ঘিও়োর মাধযমম একটি সামদগ্রক এবং সহমযাদগতামূেক পিমক্ষপ গ্রহণ 
কমর। এির্, এই তহদবমের মাধযমম, আমরা র্তুর্ প্রকল্প চাে ুকরমত সক্ষম হব যা আমামির 
অ্দধবাসীমির োভবার্ করমব, িশনর্ার্ীমির আকৃষ্ট করমব, এবং একটি শদক্তশােী এবং আমরা 
দস্থদতস্থাপক কদমউদর্টি গমড তুেমব।"  
  
লকন্ডাল েহম্বরর সুপারভাইজার টবর্ কামারাট্টা িম্বলর্, "আদম গভর্নর কুওমমামক ঘসই অ্র্না়ের্ 
প্রাদপ্তর উমদ্দমশয আমামির প্রচারক দহমসমব কাজ করার জর্য প্রশংসা করদে যা আমামির প্রম়োজর্ 
বর্যার ক্ষদত ঘমরামত করার জর্য এবং ভদবষযমত দবপযনম়ের দবরুমি আমরা ভামোভামব সরুদক্ষত 
হবার জর্য। এই দবদর্ম়োগ সবার জর্য জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত করার ঘক্ষমত্র অ্গ্রগদত দর্ম়ে আসমব, 
ঝুাঁ দকপূণন এোকা দর্রাপি করা ঘর্মক অ্র্ননর্দতক প্রবৃদির দভদি স্থাপর্ করা অ্বদধ।"  
  
গভর্নর কুওমমা পদরচাদেত REDI কদমশমর্র ঘর্তৃমত্ব রম়েমে দর্উ ই়েকন  ঘেট দডপাটন মমন্ট অ্ব 
এর্ভা়েরর্মমন্টাে কর্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, DEC) ও 
এম্পা়োর ঘেট ঘডমভেপমমন্ট (Empire State Development)। অ্দতদরক্ত অ্ংশগ্রহণকারী সংস্থা ও 
কতৃন পমক্ষর মমধয রম়েমে, দর্উ ই়েকন  রামজযর ডরদমটদর অ্র্দরটি, ঘজর্ামরে সাদভন মসমসর রাজয িপ্তর 
(State Office of General Services), পদরবহণ িপ্তর (Department of Transportation), 
অ্দফস অ্ফ পাকন স, দরদিম়েশর্ অ্যান্ড দহেদরক দপ্রজামভন শর্ (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation), NYS ঘহামস অ্যান্ড কদমউদর্টি দরদর্উ়োে (NYS Homes and 
Community Renewal), ঘহামেযান্ড দসদকউদরটি অ্যান্ড ইমামজন দন্স সাদভন মসস এবং ইমামজন দন্স 
মযামর্জমমন্ট দবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency Services and Office 
of Emergency Management), দর্উ ই়েকন  পাও়োর অ্র্দরটি (New York Power Authority), 
ঘেট দডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘেবার, এবং দর্উই়েকন  ঘেট দডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘেট (New York State 
Department of State)।  
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