
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/31/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা ললক অন্টাবরওর প্রার্েবি বিবরম্বে আর্া এিং অর্ননর্বিক উন্নেম্বর্র উম্ব্োগম্বক 
(RESILIENCY AND ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE, REDI) এবগম্বে লর্োর লম্বযে 
লেইন্ট লম্বরন্স ও লেিারের্ কাউবন্টম্বি 38টি প্রকম্বের ের্ে 60 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ল াষর্া 

ব্ম্বলর্  
  

 কবমউবর্টি কিতন ক বিবিি REDI প্রকেেমূহ বিম্বেষজ্ঞ মূলোের্ ও পর্নাম্বলাির্ার পর বর্িনাবিি 
হম্বেম্বে  
  

উপকূলীে েম্প্র্াম্বের ের্ে লমাট 300 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার িরাে করা হম্বেম্বে র্ার মম্বযে 
আঞ্চবলক খর্র্ ের্ে 15 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার, িেবিগি িেিোর ের্ে 30 বমবলের্ মাবকন র্ 

ডলার এিং গতহমাবলক েহােিার ের্ে 20 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার অন্তভুন ি রম্বেম্বে  
  

8 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত োমবিক 20 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর গতম্বহর মাবলকম্ব্র 
েহােিার পোম্বকম্বের (Homeowner Assistance Package) অংে বহম্বেম্বি লর্াগে লেম্বকন্ডাবর গতম্বহর 

মাবলকম্ব্র ের্ে উপলব্ধ হম্বি  
  

REDI কবমের্ 20 র্ম্বভের অোলম্বিবর্ম্বি প্রকে িাস্তিাের্ েম্বেলর্ পবরিালর্া করম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে ঘেইন্ট লমরন্স এবং ঘজফারের্ কাউদন্টর 
38টি প্রকল্পমক এদগমে দর্মে োওোর লমযয ঘলক অ্ন্টাদরওর প্রার্শদি দফদরমে আর্া এবং অ্র্ননর্দিক 
উন্নের্ উমিযামগর অ্ধীমর্ ঘেট 60 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার প্রিার্ করমে। এই অ্ঞ্চমলর উপকূলবিী 
কদমউদর্টির প্রার্শদি দফদরমে আর্মি এবং অ্র্ননর্দিক উন্নের্ ঘজারিার করার লমযয গভর্নর 
কুউমমা ঘম মামে REDI চালু কমরদেমলর্। আজমকর ঘ াষণাটি REDI প্রমচষ্টার একটি বড় মাইলফলক 
দিোমব দচদিি িমেমে। েম্প্রিােগুদলর দ্বারা দচদিি এবং রাষ্ট্রীে েংস্থার দবমশষজ্ঞমির মূলযােমর্, 
প্রকল্পগুদল দ্রুি এবং িী নমমোিী েির্শীলিা িরকার, অ্র্ননর্দিক উন্নের্ বৃদি, েংকটপূণন 
অ্বকাঠামমা রযা, েবুজ, প্রাকৃদিক বা প্রকৃদি দভদিক ববদশষ্টয অ্ন্তভুন ি করা, এবং হ্রি অ্ন্টাদরও 
এবং ঘেন্ট লমরন্স র্িীর িীমর েম্প্রিােগুদলমক স্থােীভামব পরু্দর্নমনাণ এবং উন্নি করমি েিােিা 
করমব।  
  
উপরন্তু, গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে REDI কদমশর্ 20 র্মভম্বর অ্যালমবদর্মি একটি বাস্তবাের্ 
েমেলমর্র আমোজর্ করমব। এই েমেলর্ িিদবল প্রাপকমিরমক প্রকল্প বাস্তবাের্ েম্পমকন  ির্য প্রিার্ 
করমব, োর মমধয রমেমে অ্র্ুমদি এবং পদরমবশ দবষেক পেনামলাচর্া, পাশাপাদশ REDI প্রকল্প েি 
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দ্রুি েম্ভব বাস্তবাদেি িমে িা দর্দিি করার লমযয ঘেমটর েংদিষ্ট এমজদন্সগুমলার োমর্ োযামির 
েুমোগ। গভর্নর এও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 8 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার পেনন্ত ঘোগয ঘেকন্ডাদর গৃমির 
মাদলকমির জর্য উপলব্ধ করা িমব, োমদিক 20 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর গৃমির মাদলকমির 
েিােিার পযামকমজর অ্ংশ দিমেমব।  
  
"ঘলক অ্ন্টাদরও এবং ঘেইন্ট লমরন্স র্িীর উপকূলবিী এলাকাে বেবােকারী দর্উ ইেকন বােীরা 
ঘরকডন  পদরমাণ বর্যার কারমণ বযাপক যেযদির দশকার িমেমের্ এবং ঘেট োিােয করার লময 
পিমযপ িিণ করা অ্বযািি ঘরমেমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেইন্ট লমরন্স এবং ঘজফারের্ 
কাউদন্টর জর্য আদম এই 38টি আরইদডআই (REDI) প্রকমল্পর কর্া ঘ াষণা দিমি ঘপমর আর্দিি, 
ঘেগুমলা ভদবষযৎ বর্যার মুমে এই অ্ঞ্চমলর অ্বকাঠামমা এবং বােস্থামর্র অ্দধকির প্রস্তুদি এবং 
প্রাণশদির আমরা ঘবদশ প্রাচুেনিা দর্দিি করার পাশাপাদশ এই েকল কদমউদর্টিগুমলামক ভদবষযৎ 
যদির েেুেীর্ িবার পর পুর্ঃদর্মনাণ এবং পুর্রুিার করমি োিােয করমব।"  
  
"োম্প্রদিক বেরগুমলামি উপকূলবিী েম্প্রিােগুদল ভেঙ্কর চযামলমের মুমোমুদে িমেমে। এই কারমণ 
আমরা স্থার্ীে েরকার, বযবো প্রদিষ্ঠার্ এবং বাদড়র মাদলকমির োিােয করার জর্য আক্রমণাত্মক 
পিমযপ িিণ কমরদে রামজযর েিােিার োমর্ ঘরদেদলমেদন্স উন্নি করমি এবং বর্যার প্রভামবর 
ঘমাকাদবলা করমি," ললিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ লহািুল িম্বলর্। "ঘেইন্ট লমরন্স এবং ঘজফারের্ 
কাউদন্টর প্রকল্পগুমলার জর্য এই লযযদস্থি অ্র্নাের্ িী নমমোিী ঘটকেইিা দর্দিি করার উমেমশয 
অ্বকাঠামমাগি প্রমোজর্গুমলার দিমক মমর্ামোগ দর্বন্ধ করমব। এই েমামলাচর্ামূলক প্রমচষ্টা চরম 
আবিাওোর  টর্াগুদল ঘর্মক ধ্বংেেমজ্ঞর দবরুমি লড়াই করমি, আমামির অ্র্নর্ীদিমক শদিশালী 
করমি এবং অ্দধবােীমির জীবর্মার্ উন্নেমর্ েিােিা করমব।"  
  
2017 োমলর ঘরকডন  পদরমাণ উচ্চ জমলর স্তর িওোে পর ঘর্মক, দর্উ ইেকন  রাজয বর্যার ফমল 
দবধ্বস্ত হ্রি অ্ন্টাদরও উপকূমল েম্প্রিামের পুর্গনঠমর্র জর্য 100 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরও ঘবদশ 
প্রদিশ্রুদিবি িমেমে, ঘকবলমাত্র এই বেমরই একই েম্প্রিামের উচ্চ জলস্তর এবং বর্যার ঘরকমডন র 
অ্দভজ্ঞিা অ্জন র্ করমি পামর।  
  
আটটি প্রমিশ (র্াোিা এবং অ্রদলন্স, মর্মরা, ওমেইর্, কােুগা এবং ওেওমেমগা, এবং ঘজফারের্ 
এবং ঘেন্ট লমরন্স) দর্মে গঠিি পাাঁচটি REDI অ্ঞ্চল স্থার্ীে অ্িাদধকার, ঝুাঁ দকপূণন অ্বকাঠামমা এবং 
অ্র্যার্য েম্পি এবং জর্দর্রাপিা েংক্রান্ত উমদ্বগ দচদিি করার জর্য প্রদিদষ্ঠি িমেদেল। REDI 
কদমশর্ বাদড়র মাদলকমির েিােিার জর্য 20 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার, বযবোমের ঘলর্মিমর্র 
উন্নদির জর্য 30 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার এবং আঞ্চদলক ের্মর্র জর্য 15 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার 
বরাে দিমেমে ো আটটি প্রমিমশর প্রমিযকটির উপকার িমব। অ্বদশষ্ট অ্র্ন, 235 দমদলের্ মাদকন র্ 
ডলার, স্থার্ীে এবং আঞ্চদলক প্রকল্পগুদলর জর্য বরাে করা িমেমে ো REDI দমশর্মক অ্িের কমর 
এবং িষৃ্টান্তস্বরূপ ঘিোে।  
 
প্রকল্পগুদল শর্াি করার জর্য,দির্ মাে ধমর REDI 25 জর্ অ্ংশীিার এবং েম্প্রিাে েভা োমি 
শিাদধক স্থার্ীে বাদেিার োমর্ কমনশালার আমোজর্ কমরদেল, 15টিরও ঘবদশ পদরকল্পর্া কদমটির 
েভা আহ্বার্ কমরমে এবং েম্প্রিামের দ্বারা প্রস্তাদবি 500টিরও ঘবদশ প্রকল্পগুদলমক দর্উ ইেকন  রাজয 



 

 

েংস্থা এবং প্রমকৌশল দবমশষজ্ঞমিরমক কমেক িাজার  ন্টা বযে করমি িমেমে ঘেগুমলা মলূযাের্ করার 
জর্য। প্রকমল্পর মমধয রমেমে-ঝুাঁ দকর েম্পমির একটি পদরেীমা, োর মমধয রমেমে- উপকূলীে 
দস্থদিশীলিামশাদলমর্ স্থােীকরণ, জর্স্বাস্থয ও দর্রাপিা, জটিলঅ্পাদর্ ও পাদর্ ও বজন যপাদর্ পিার্ন, 
েুমুদ্র মারর্াে এবং বির িারবেন, এবং ভূদম হ্রােযে/মূলযমার্, অ্র্যার্য অ্িাদধকামরর মমধয 
রমেমে, প্রাকৃদিক বা প্রকৃদি দভদিক ববদশষ্টয ও েবজু অ্বকাঠামমা।  
  
প্রদিটি প্রকমল্পর জর্য, মাদি-জদুরদডডকশর্ল পারদমমটর পেনামলাচর্া, এবং ঘকার্ েংদিষ্ট পদরমবশগি 
পেনামলাচর্া, ঘে ঘকার্ চূড়ান্ত েংকল্প অ্িের িওোর পূমবন প্রমোজর্ িমব. প্রদিটি প্রকমল্পর জর্য,  
বহু-এেদিোরভুি অ্র্ুমদির পেনামলাচর্া এবং ঘে ঘকার্ও পদরমবশ েম্পদকন ি পেনামলাচর্াগুদল প্রমোজর্ 
িমব ঘকার্ চূড়ান্ত েংকল্পমক োমমর্ এদগমে দর্মে োওোর জর্য। েির্শীলিা বিদর করমি, 
ভদবষযমির েম্পদির যদির ঝুাঁ দক হ্রাে করমি এবং আবােস্থমলর প্রভাবগুদল হ্রাে করমি, পদরমবশ 
েংরযণ অ্দধিফির (Department of Environmental Conservation, DEC) উপকূলীে র্কশা 
এবং উন্নের্ প্রকল্পগুদলর জর্য োধারণ দর্মিন দশকা েংকলর্ কমরমে। এই দর্মিনশাবলীর মমধয প্রেুদিগি 
ির্য, দর্োমক দর্মিন দশকা,ঘেরা অ্র্ুশীলর্ এবং পেনাপ্ত পদরমার্ উৎে ো ঘিট ঘলকে এবং ঘেন্ট 
লমরন্স র্িীর গদিশীল িীরভূদমমি উন্নেমর্র জর্য অ্ন্তভুন ি রমেমে। অ্র্ুমদি ঘিওোর প্রদক্রোটি 
ত্বরাদিি করমি েিােিা করার জর্য এই দবসৃ্তি প্রেুদিগি এবং অ্র্ুমমািমর্র ির্য REDI গাইমডন্স 
ওমেবমপমজ পেনাপ্তভামব পাওো োে।  
  
উচ্চ জমলর স্তমরর কারমণ োমমর্ আো চযামলেগুমলামক আরও অ্দধক মাত্রার ঘমাকাদবলার উমেমশয, 
আজ ঘ াদষি কাউদন্ট-দর্দিনষ্ট প্রকল্পগুমলা োড়াও, গভর্নর কুওমমা ঘলক অ্ন্টাদরও এবং ঘেইন্ট লমরন্স 
র্িীর িীরবিী বির এবং উপকূমল দর্রাপি ঘর্দভমগশর্ চযামর্লগুমলামক স্থােীভামব টিদকমে রাোর 
লমযয আট-কাউদন্টর একটি 15 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর আঞ্চদলক ের্র্ উমিযামগর ঘ াষণা 
দিমেমের্। এই প্রণালীগুদল প্রাণবন্ত দবমর্াির্মূলক এবং বাদণদজযক ঘর্ৌকাচালর্ার জর্য গুরুত্বপূণন, এই 
অ্র্ননর্দিক দক্রোকলামপ ো বেমর লয লয ডলার উত্পন্ন কমর এবং অ্ঞ্চল জমুড় 1,000 ঘবদশ 
চাকদর েমর্নর্ কমর।  
  
এই প্রমচষ্টাে প্রার্দমকভামব দবমর্াির্মূলক ঘর্ৌকাচালর্ার জর্য বযবহৃি অ্ন্তি 17টি বির প্রণালীর 
প্রমোজর্ীে ের্মর্ রযণামবযমণর কর্া উমেে করা িমব। লাভজর্ক পুর্বনযবিামরর জর্য উপেুি 
পদলর ের্র্ বাস্তুিন্ত্র পুর্রুিার দকংবা যে বযবস্থাপর্া প্রকমল্প বযবিার করা ঘেমি পামর, ঘেটির 
েম্ভাবয উপকারীিা র্াকমি পামর বােস্থার্, পাদর্র মার্ এবং বেকি রযণামবযমণ।   
  
ঘেইন্ট লমরন্স ও ঘজফারের্ কাউদন্টর 38টি প্রকমল্পর েমূ্পণন িাদলকা এোমর্ পাওো োমব। র্জমর 
দর্মে আো REDI প্রকল্প এবং িার প্রাক্কদলি েরমচর মমধয রমেমে:  
  
লেইন্ট লম্বরন্স কাউবন্ট  
  

• ওমেদডংটর্ িামম পাদর্ েংিি এবং ঘশাধর্াগার েংস্থার অ্র্ুপ্রমবশ ও অ্ন্তঃপ্রবাি েমেযা 
ঘমাকামবলার উমেমশয ঘর্ো 11 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর প্রকমল্পর মমধয রমেমে, দবিযমার্ 
মাটির টাইমলর পাদর্ পদরবির্কারী র্ল প্রদিস্থাপর্ দকংবা র্িুর্ আস্তর লাগামর্া এবং বর্যার 

https://on.ny.gov/rediguidance
https://on.ny.gov/rediguidance
https://www.ny.gov/lake-ontario-flooding/regional-projects-selected-redi-commission#jefferson-and-st-lawrence-counties


 

 

পাদর্ পদরবিমর্র র্িুর্ র্ল দর্মনাণ েি েংিি পিদির উন্নের্। ঘশাধর্ পিদির প্রস্তাদবি 
উন্নের্গুমলার মমধয রমেমে, একটি র্িুর্ পাদর্ প্রবাি দর্েন্ত্রমণর ভবর্ এবং েংদিষ্ট েন্ত্রপাদি, 
কািা েংরযমণর টযাংক, শুকামি র্াকা র্িীর গদিপমর্র উন্নের্, কািা শুকামর্ার িস্তচাদলি 
েন্ত্র, পদরষ্কারমকর েংমশাধর্, েংক্রমণ ঘর্মক মিু করার উমেমশয দবিযমার্ গযােীে ঘলাদরর্মক 
িরল ঘলাদরমর্ রূপান্তর, র্িুর্ দর্গনমর্ পর্, ভবর্ েংস্কার, ধ্বংেকরণ, উঠামর্র পাইদপং, 
জরুদর ঘেবা প্রিার্কারী ঘজর্ামরটর এবং োইমটর অ্দিদরি কাজ।  

• এটির অ্বস্থামর্র েম্ভাবয উন্নের্ এবং ঘমরামি করা েি ওগমডন্সবাগন দেটির মদরমেট পাকন  
এবং দেটি ডক প্রকমল্পর (Morissette Park and City Dock Project) জর্য 4,875,000 
মাদকন র্ ডলার, এই গুরুত্বপূণন স্থার্ীে অ্র্ননর্দির চালমকর কামে অ্দবদেন্ন েরকাদর পাদর্মি 
প্রমবশাদধকার দর্দিি করমব।  

• টাউর্ অ্ফ মদরেটাউমর্ (Town of Morristown) 2,100,000মাদকন র্ ডলামরর 
র্র্নাম্বারলযান্ড েড়ক ঘেিু প্রকল্প, চযামর্লটিমক কাঠামমাটির র্ীচ দিমে উন্মুি করমব, ো 
জলজ উদিি ও প্রাণীর উন্নি প্রবাি এবং উিরমণ োিােয করমব।  

• ওগমডর্েবামগনর 1,295,000 মাদকন র্ ডলার ঘফাটন  দড লা ঘপ্রমজমন্টশর্ ঘেল প্রকল্প ঘেন্ট 
লমরন্স র্িী েংলগ্ন এই স্থামর্ যে ও বর্যার েরুািা করমব। উপকূলীে দস্থদিশীলিা বযবস্থা 
(Shoreline Stabilisation Measure) স্থাপর্ এবং পর্ উাঁচু করার ফমল গমর্মোগযিা বৃদি 
পামব এবং এই স্থার্টি িশনকমির জর্য স্থার্ীে গন্তবয দিোমব ঘর্মক োমব টা দর্দিি করমব।  

• িযামমান্ড টাউমর্র (Town of Hammond) 430,000 মাদকন র্ ডলামরর দচমপওো ঘব ঘবাট 
লঞ্চ প্রকল্প এই স্থার্ীে বযবো েম্পিমক পাদর্র মাত্রা বৃদি ঘর্মক বাাঁচামি ভােমার্ ডক আর 
দিপ, জ্বালাদর্ পাম্প, টযাংক উাঁচু কমর, এবং অ্বকাঠামমামক দর্রাপিা ঘবষ্টর্ীর আওিাে দর্মে 
আেমি েদুস্থি করার পিমযপ স্থাপর্ কমর, স্থােী এদলমভশর্ ডমকর প্রদিস্থাপর্ করার মাধযমম 
েুরদযি করমব।  

  
লেিারের্ কাউবন্ট  

  
• লাইম টাউমর্র 5,450,000 মাদকন র্ ডলামরর কাউদন্ট ঘরাড 57 (County Road 57) 

এবং পমেন্ট ঘপদর্র্েুলা প্রকমল্প (Point Peninsula Project) অ্দধবােী এবং জরুদর ঘেবা 
প্রিার্কারীমির জর্য অ্দবদেন্ন োিাোি দর্দিি করার লমযয রাস্তা উাঁচু এবং উপকূলীে 
দস্থদিশীলিা বযবস্থা স্থাপর্ করা অ্ন্তভুন ি রমেমে।  

• ঘলটর্ দভমলমজর 3,750,000 মাদকন র্ ডলামরর দরভারওোক প্রকমল্প (Riverwalk Project) 
বর্যা েীমার র্ীমচ র্াকা এলাকাগুমলার র্িীর পামড়র েড়মকর উচ্চিা বদৃি করা অ্ন্তভুন ি 
রমেমে। এটি এমর্ একটি অ্ঞ্চমল বর্যার েরুযা েরবরাি করমব োমি দর্বদন্ধি ঐদিিাদেক 
দডদিমের 11 টি েম্পদি রমেমে এবং এই কদমউদর্টির জর্য বাদণদজযক ঘকন্দ্র দিোমব কাজ 
কমর।  

• আমলক্সাদন্দ্রো ঘব দভমলমজর 2 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর আপার এবং ঘলাোর ঘজমে ডক 
প্রকল্প (Upper and Lower James Dock Project) স্থােী এদলমভশর্ ডকমক ভােমার্ 
ডমকর োমর্ প্রদিস্থাপর্ কমর, জ্বালাদর্ পাম্প, টযাংক এবং স্থােী কাঠামমাগুমলামক উচুমি 
স্থার্ান্তর কমর এবং পাদর্র প্রামন্ত দস্থদিশীলিা বযবস্থা স্থাপর্ করার মাধযমম, একটি অ্িযন্ত 



 

 

গুরুত্বপুণন স্থার্ীে অ্র্ননর্দিক চাদলকাশদি এবং ওোটারফ্রন্ট বযবো দিমেমব অ্বস্থার্ করা এই 
স্থাপর্ার প্রাণশদি উন্নি করমব।  

• ঘকপ দভর্মেন্ট দভমলমজর 1 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর ইে এন্ড পাকন  প্রকল্পটি (East End 
Park Project) যেজদর্ি কারমণ দবিযমার্ েমুদ্র প্রদিমরাধী বাাঁধ এবং  ামট িওো যদির 
েমাধার্ করমব। অ্র্যার্য েমাধামর্র মমধয রমেমে েমুদ্র প্রদিমরাধী বাাঁমধর চুর্াপার্র অ্ংমশর 
শীষন স্তরগুমলা পুর্রাে ঘেট করা এবং প্রাচীর বযবস্থা উন্নীি করা, েমুদ্র প্রদিমরাধী বাাঁমধর 
দপেমর্ একটি ঘকাোদর পার্মরর অ্যামপ্রার্ বিদর করা, েমুদ্র প্রদিমরাধী বাাঁমধর পামশর 
ফুটপািটি প্রদিস্থাপর্ করা, আন্ডারমেইর্ প্রদিস্থাপর্ করা এবং ডক ঘডদকংমের প্রদিস্থাপর্ 
করা।  

• েযামকট িারবার দভমলমজ (Village of Sackets Harbor) পাদর্ ঘশাধর্াগার েংস্থার 
কাোকাদে 160,000 মাদকন র্ ডলামরর েমুদ্র প্রদিমরাধী বাাঁধ প্রকল্পটি অ্দিদরি উপকূলবিী 
েুরযা বযবস্থা স্থাপর্ করমব এবং এই স্থাপর্াে র্মলর েঙু্কদচি অ্ংশমক েুরযা প্রিার্ করমব। 
এই প্রকল্পটি পাদর্ ঘশাধর্াগার ও পার্শ্নবিী এলাকার উপকূলীে প্রাণশদি ঘজারিার করমব।  
  

প্রকমল্পর দবস্তাদরি বণনর্া করার জর্য এোমর্ দলক করুর্।  
 
DEC কবমের্ার ও REDI-এর েহ-েভাপবি িাবেল লেগম্বগাে িম্বলর্, "পদরমবশ েংরযণ িপ্তর 
প্রর্ম দির্ ঘর্মকই ঘলক অ্ন্টাদরও এবং ঘেন্ট লমরন্স র্িীর িীরবিী উপকূলীে কদমউদর্টিগুমলার 
োমর্  দর্ষ্ঠভামব কাজ কমর োমে, ঘরকডন  পদরমাণ বর্যার কারমণ যেযদি ঘর্মক  রবাদড়, বযবো 
প্রদিষ্ঠার্ এবং ঘপৌরেভার েংকটপণূন েম্পি রযা করমি েিােিা করমে। ঘেইন্ট লমরন্স এবং 
ঘজফারের্ কাউদন্টর জর্য এই েকল REDI প্রকল্পগুমলা েম্পমকন  গভর্নর কুউমমার ঘ াষণা এই েকল 
কদমউদর্টির প্রদি দর্উ ইেমকন র অ্ঙ্গীকামরর প্রমাণ। কাজ ঘশষ র্া িওো পেনন্ত এবং এই েকল দর্উ 
ইেকন বােীরা দর্মজমির পামে িাাঁড়ামর্ার আগ পেনন্ত আমরা দর্মোদজি র্াকমবা।"  
  
এম্পাোর লেট লডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development, ESD)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার 
েভাপবি ও মম্বর্ার্ীি-প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া এিং REDI কবমেম্বর্র েহ-েভাপবি এবরক 
গাটন লার িম্বলর্, "ঘলক অ্ন্টাদরও এবং ঘেন্ট লমরন্স র্িীর পাদর্র স্তর বৃদি করার জর্য র্িুর্ 
পদরমবশগি বাস্তবিার ঘচমে গুরুত্বপূণন িমে বৃিির র্মর্ীেিা দর্মে পুর্গনঠর্ করা। কদমউদর্টিগুমলা 
শুধু ধ্বংোত্মক আবিাওোর  টর্া ঘর্মক আমরা দ্রুি উিার িওোই র্ে, বরং ভদবষযমি জলবাে ু
পদরবিন মর্র িভুন াগযজর্ক প্রভামবর জর্য আমরা শদিশালীভামব ও ভামলাভামব প্রস্তুি িওোর জর্যও 
REDI কদমশর্ কমঠার পদরশ্রম করমে।"  
  
ঘলক অ্ন্টাদরও দবজমর্ে ঘরদেদলমেদন্স ঘপ্রািামমর জর্য REDI িিদবমলর দত্রশ দমদলের্ ডলার আলািা 
কমর রাো িমেমে, ো এম্পাোর ঘেট ঘডমভলপমমন্ট (ESD) দ্বারা দর্েদন্ত্রি িমব। এই ঘপ্রািামমর 
অ্ধীমর্, ESD 2019 োমল ঘলক অ্ন্টাদরও এবং ঘেন্ট লমরন্স র্িীর পাদর্ বদৃির কারমণ বর্যা 
েংক্রান্ত প্রিযয যদির েেুেীর্ িওো ঘলাকজর্মক েমবনাচ্চ 200,000 মাদকন র্ ডলার পেনন্ত অ্র্ুিার্ 
প্রিার্ করমব। ঘোগয আমবির্কারীমির মমধয রমেমে যুদ্র বযবো প্রদিষ্ঠার্, অ্লাভজর্ক প্রদিষ্ঠার্, 
ফামন, বাদড়র মাদলকমির েংগঠর্ এবং ভাড়াে চাদলি েম্পদির মাদলকগণ। এই ঘপ্রািামমর অ্ধীমর্, 
একজর্ ঘোগয আমবির্কারীর মূলধর্ উন্নের্ প্রকমল্পর 50 শিাংশ পেনন্ত পদরমশাধ করা োমব, ো 

https://www.ny.gov/lake-ontario-flooding/regional-projects-selected-redi-commission#jefferson-and-st-lawrence-counties


 

 

ভদবষযমি বর্যার প্রভামবর দবরুমি িামির বযবো শদিশালী করার জর্য বিদর করা িমেমে এবং 
িামির বযবোর প্রকৃদিমি আরও র্মর্ীে কমর। প্রদিটি প্রকল্প স্থার্ীে েরকামরর কাে ঘর্মক এই 
ঘপ্রািামমর অ্ধীমর্ ঘমাট অ্ন্তি পাাঁচ শিাংশ ঘেট িিদবল মযাদচং েিােিাও পামব। স্থার্ীে 
অ্বিার্গুমলা অ্ন্তভুন ি িমি পামর, িমব এগুমলামিই েীমাবি র্াকমব র্া, দশল্প উন্নের্ কিৃন পয কিৃন ক 
প্রিি দকেু কর োড়, স্থার্ীে েরকামরর োধারণ বমকো েরমচর অ্র্ুমদি ও দফ োড় এবং  
প্রকল্প-েম্পদকন ি অ্বকাঠামমার উপর স্থার্ীে েরকামরর প্রিযয বযে। ঘলক অ্ন্টাদরও দবজমর্ে 
ঘরদেদলমেদন্স ঘপ্রািাম (Lake Ontario Business Resiliency Program) কের্ আমবিমর্র জর্য 
উন্মুি িমব িা জার্মি অ্র্ুিি কমর এোমর্ েম্প্রদি প্রকাদশি ইর্মটক ফমনটি পূরণ করুর্।  
  
আজ ঘ াদষি প্রকল্পগুদল োড়াও ঘেট দডপাটন মমন্ট অ্ব ঘিামে অ্যান্ড কদমউদর্টি দরদর্উোল 
(Department of Homes and Community Renewal, HCR) একটি 2019 োমলর স্বিন্ত্র বাদড়র 
মাদলক েিােিা ঘপ্রািাম (Individual Homeowner Assistance Program) পদরচালর্া করমে 
ো যদিিস্থ আট-কাউদন্ট অ্ঞ্চমলর বাদেিামিরমক িামির প্রার্দমক বােস্থামর্র যদি কাটিমে উঠমি 
50,000 মাদকন র্ ডলার পেনন্ত ঘেট িিদবমলর েিােিা প্রিার্ করমব। বাোর মাদলকমির আমবিমর্র 
েমেকাল 31 অ্মোবর, 2019 িাদরে পেনন্ত ঘোলা এবং আমবির্ েম্পমকন  আমরা ির্য এোমর্ পাওো 
োমব।  
  
লহামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উোম্বলর (HCR) কবমের্ার রুর্ার্ বভের্েকাে িম্বলম্বের্, "ঘলক 
অ্ন্টাদরওর উপকূল বরাবর েম্প্রিােগুদল েের্ দবধ্বংেী বর্যার প্রভাব ঘর্মক পরু্রুিার ঘপমে চমলমে, 
এটা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন ঘে আমরা ঘেই ধরমণর দবদর্মোগগুদল করমি র্াদক ো িী ন েমমের জর্য 
পদরকাঠামমামক বদলষ্ঠ করমব। বর্যা প্রবণ অ্ঞ্চল জমুড় দস্থদিস্থাপকিা উন্নি কমর আমরা দর্দিি 
করমি পাদর ঘে গৃমির মাদলকমির এবং বযবোগুদলমির পুর্রুিামরর প্রমচষ্টােমূি িী নস্থােী করা 
োে।"  
  
অ্মর্ক REDI প্রকমল্প েবজু পদরকাঠামমা বা প্রাকৃদিক বা প্রকৃদি দভদিক ববদশষ্টয অ্ন্তভুন ি করা িে 
এবং এমর্ভামব দডজাইর্ করা িমব োমি ঘকার্ পদরমবশগি প্রভাব র্া িে বা িা র্ূযর্িম 
িে। েবুজ পদরকাঠামমা একটি োশ্রেী, পদরমবশগি উপকারী, এবং ঘভজা আবিাওোর প্রভাব 
পদরচালর্ার জর্য এক েদিদিস্থাপক পন্থা। প্রচদলি েমনওোটার পদরকাঠামমা, ঘেমর্ পাইমপর মাধযমম 
করা দর্ষ্কাশর্ এবং ওোটার দেটমমন্ট বযবস্থা, দর্দমনি পদরমবশ ঘর্মক েমনওোটারমক িমূর েরামর্ার 
জর্য দডজাইর্ করা িে, ঘেোমর্ েবুজ পদরকাঠামমা েমনওোটারমক িার উৎমে দেট কমর এবং 
পদরমবশগি এবং অ্র্ননর্দিক েুদবধা প্রিার্ কমর বােস্থার্ র্ষ্ট র্া কমর বা প্রাকৃদিক ববদশষ্টযগুদল 
বযািি র্া কমর। এোড়া, গভর্নর কুওমমা েম্প্রদি ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, আগামী বেমরর ঘেট অ্ফ 
িয ঘেট অ্যামেমে দিদর্ ঘিশমক ঘর্িৃত্ব প্রিার্কারী বােস্থার্ পুর্রূিামরর একটি আিােী উমিযাগ 
প্রবিন র্ করমবর্, "দরভাইভ মািার ঘর্চার"। আজ ঘ াদষি অ্মর্ক REDI প্রকমল্পর মি গুরুত্বপূণন 
পদরমবশ পুর্রূিার প্রমচষ্টামক েমর্নর্ করমব দরভাইভ মািার ঘর্চার োমি জলবােু পদরবিন র্ এবং 
িমুেনাগপূণন আবিাওোর জর্য েম্প্রিােগুদলমক আমরা দস্থদিস্থাপক কমর ঘিালা োে, এবং িার োমর্ 
মাে ও বর্যপ্রাণীর বােস্থার্ পুর্রুিার এবং বদৃি করা োে।  
  

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


 

 

এর্ভাম্বোরম্বমন্টাল িোবেবলটিে কম্বপনাম্বরের্ (Environmental Facilities Corporation)-এর 
ভারপ্রাপ্ত লপ্রবেম্বডন্ট, প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া ও লের্াম্বরল কাউম্বন্সল মবরর্ লকালমোর্ 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা দর্উ ইেকন মক গুরুত্বপূণন পাদর্ েংক্রান্ত পদরকাঠামমা দবদর্মোমগ অ্িগামী কমর 
িুমলমের্। েবুজ পদরকাঠামমা, বর্যার উপশম করার পাশাপাদশ েম্প্রিােগুদলমক অ্মর্ক েুদবধা প্রিার্ 
কমর র্ামক: িষূক দফিার করা, আকুইফাোর দরচাজন  করা, র্িী ও র্ালা, বােস্থার্ পুর্রুিার করা, 
পার্শ্নবিী পদরমবশমক শীিল করা, বাে ুিষূণ হ্রাে করা, এবং এর্াদজন র বযবিার কম করা। গভর্নর 
কুওমমার আজমকর ঘ াষণা জলবােু পদরবিন মর্র মুমে োম্রাজ্ঞী রামজযর দবদভন্ন েম্প্রিােমক দস্থদিস্থাপক 
কমর িুলমি, এবং িামিরমক একটি ঘটকেই ভদবষযমির জর্য প্রস্তুি করমি োিােয করার ঘযমত্র 
একটি গুরুত্বপূণন পিমযপ।"  
  
লেম্বটর পাকন ে (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলর্, "দচদিি প্রকল্পগুদল 
েম্প্রিামের েমঙ্গ দচন্তাশীল ও ইদিবাচক েংলামপর ফল। আদম গভর্নর কুমেমমার কামে স্থার্ীে 
ঘর্িামির িদৃষ্টভদঙ্গমক মেনািা ঘিওোর জর্য এবং এই অ্ঞ্চলগুমলার প্রকৃিই উপকৃি িবার পিমযপ 
অ্র্ুেরণ করার জর্য বািবা জার্াই।"  
  
লেম্বেটাবর অি লেট লরাোর্া লরাোম্বডা িম্বলর্, "দর্উ ইেকন  ঘেট েব েমে স্থার্ীে এবং রাজয 
ঘর্িামির শদি বযবিার কমর িার মিার্ েম্পি েমিৃ ঘযমত্র অ্িভামগ ঘর্মকমে। আজ ঘ াদষি 
প্রকল্পগুমলামি ঘলক অ্ন্টাদরও বরাবর জটিল পদরকাঠামমা রযা কমর দর্উ ইেমকন র অ্দধবােীমির স্বাস্থয 
ও দর্রাপিা েংরযমণর ঘযমত্র গভর্নর কুওমমার প্রদিশ্রুদির এক েসু্পষ্ট প্রিশনর্। রাষ্ট্র দবভামগ 
(Department of State) আমরা এরকম অ্মর্ক েম্প্রিামের েমঙ্গ  দর্ষ্ঠভামব কাজ কমর চমলদে 
িামির র্িী, েমরাবর ইিযাদি পাদর্ েদন্নদিি শিরাঞ্চল উজ্জীদবি করমি এবং িামির দস্থদিস্থাপকিা 
শদিশালী করমি এবং একই োমর্ েবুজ পদরকাঠামমা বযবিারও বৃদি করমি। আমরা জাদর্ ঘে 
িীমর দস্থদিশীলিা এবং ঘর্ৌকার লঞ্চ ও ডমকর মমিা উপকূলীে েম্পমি দবদর্মোগ কিটা গুরুত্বপূণন 
স্থার্ীে অ্র্নর্ীদি এবং জমলর োমর্ েংেুি জীবর্ধারার জর্য। এই িীমে গভর্নমরর আহ্বামর্ ঘজারামলা 
প্রকমল্পর ধারণা ঘপশ করা িে, এবং অ্দচমরই এর ফমল আমরা দস্থদিস্থাপকিা েি েম্প্রিাে ঘিো 
োমব।"  
  
োযারণ পবরম্বষিা কার্নালম্বের কবমের্ার লরাঅোর্ লডেটিম্বটা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা বর্যা 
প্রভাদবি ঘলক অ্ন্টাদরওর েম্প্রিামের জর্য একজর্ শদিশালী অ্দধবিা। আমরা িমুেনাগপূণন আবিাওো 
ও জলবােু পদরবিন মর্র কারমণ অ্বযািি যেযদি আাঁচ করার কারমণ দস্থদিস্থাপকিা ঘজারিার করমব 
এবং দর্উ ইেমকন র উপকূমলর েুরযা প্রিার্ করমব এমর্ প্রকল্পগুমলার েমাধার্ েুাঁমজ ঘবর করমি এবং 
উমেেমোগয িিদবল েরবরাি করমি িার বিদর করা বহু-েংস্থার REDI কদমশর্ দবমশষজ্ঞ েরকাদর 
েংস্থার্মক একমত্র জমড়া কমরমে।"  
  
বর্উইেকন  লেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (New York State Department of Transportation) কবমের্ার 
মোবর লর্ম্বরে লডাবমম্বেে িম্বলর্, "ঘলক অ্ন্টাদরও এবং ঘেন্ট লমরন্স র্িীর েম্প্রিােগুদল েের্ 
ভুগদেল, িের্ গভর্নর কুওমমা এই বর্যাে োড়া ঘিওোর জর্য দর্র্নােক বযবস্থা ঘর্র্ এবং গুরুত্বপুর্ন 
পদরকাঠামমা শি করমি োিােয করার জর্য অ্র্নাের্ প্রস্তাব কমরর্। বর্যা শুরু িওোর পর ঘর্মক 
আদম ঘবশ কমেকটি জােগা  ুমর ঘিমেদে এবং বাদেিামির, বযবো ও পদরকাঠামমার উপর দর্মজ এর 



 

 

প্রভাব ঘিমেদে। রাজয পদরবিণ িপ্তর প্রভাদবি েম্প্রিামের পামশ িাাঁদড়মেমে, আমামির রাজয এবং 
স্থার্ীে অ্ংশীিারমির োিােয করার জর্য প্রস্তুি িমে েের্ িারা একটি শদিশালী, আমরা ঘটকেই 
ভদবষযমির দিমক এদগমে োমে উপকূল বরাবর।"  
  
বর্উ ইেকন  লেট স্বম্ব্ম্বের বর্রাপত্তা ও েরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবিন  িম্বলম্বের্, "রাজয এবং স্থার্ীে 
অ্ংশীিারমির বর্যার জর্য বিদর িবার এবং জল বদৃি প্রদিমরাধ করার অ্দবর্শ্ােয প্রমচষ্টা েমেও, 
একমাত্র উপাে োমি আমরা েদিযই ঘলক অ্ন্টাদরও েম্প্রিামের িী নমমোিী স্বাস্থয রযা করমি পাদর 
িা িল, ঘলমকর প্রদি একটি োদবনক িদৃষ্টভদঙ্গ িিণ এবং উপকূমলর দস্থদিস্থাপকিা শদিশালী করার 
উপাে ঘোাঁজা। গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃত্ব এবং REDI কদমশর্ েিেযমির কমঠার পদরশ্রমমক ধর্যবাি, 
আমামির কামে এই কাজ শুরু করার জর্য ঘকবল একটি পদরকল্পর্া আমে িাই র্ে, আমরা এই 
প্রকল্পগুমলামক বাস্তমব পদরণি করার জর্য প্রমোজর্ীে অ্র্নাের্ও প্রাপ্ত িমেদে।"  
  
বর্উ ইেকন  পাওোর অর্বরটি (New York Power Authority, NYPA) এর লপ্রবেম্বডন্ট ও প্রযার্ 
বর্িনাহী কমনকিন া বগল বে. কুইবর্ম্বর্াে িম্বলর্, "ঘিট ঘলক অ্ন্টাদরও এবং ঘেন্ট লমরন্স দরভার 
আমামির রামজযর অ্র্নর্ীদির জর্য অ্িযাবশযক। দর্উ ইেকন  দবিযুৎ কিৃন পময (NYPA) আমরা 
ঘেইন্ট লমরন্স এবং ঘজফারের্ কাউদন্টর REDI প্রকল্পগুমলামি গভর্নমরর দবদর্মোগ ঘিমে আর্দিি ো 
আমামির উপকূলীে কদমউদর্টিগুদলমক এই দবশাল জলবােু পদরবিন মর্র েুমগ আমরা দস্থদিস্থাপক িমে 
উঠমি েিােিা করমব।"  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি ললিার কবমের্ার রিাটন া বরোডন র্ িম্বলর্, "REDI কদমশমর্র কাজ এক 
অ্োধারণ উিািরণ এটি ঘিোবার জর্য ঘে ঘকামর্া দকেুর পুমরাটা িার আংদশকভাগগুদলর েমদষ্টর 
ঘচমে বড় িমি পামর। রাজয, কাউদন্টগুদল এবং ঘপৌরেভাগুদল একোমর্ কাজ করার িরকার দেল 
উপকূমলর জর্মগাষ্ঠীগুদলমক োিােয করার জর্য এবং িারা েুব বড় ভামব িা কমরমে। এই প্রদক্রোর 
একটি অ্ংশ িমি ঘপমর আদম েোদর্ি িমেদে, ো েরকামরর শুিিম পেনামের প্রদিদর্দধত্ব কমর।" 
  
ডবমনটবর অম্বর্াবরটি অি ্ে লেট অি বর্উ ইেম্বকন র (Dormitory Authority of the State of New 
York, DASNY) ভাইে লপ্রবেম্বডন্ট পল বে. কুপমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার REDI উমিযাগমক 
েমর্নর্ করমি ঘপমর DASNY গদবনি। আমরা এই যদিিস্ত জর্মগাষ্ঠীগুমলার চাদিিার ঘমাকাদবলা 
করমি, িামিরমক েিা পদরবিন র্শীল পদরমবমশর োমর্ ঘমাকামবলাে আমরা দস্থদিস্থাপক িমে উঠমি 
োিােয করার জর্য েিা প্রস্তুি আদে।" 
  
বেম্বর্টর পোটি বরবি িম্বলর্, "মাত্র দির্ বেমরর মমধয এই দদ্বিীে বড় বর্যার  টর্ার দবধ্বংেী 
প্রভাব আদম এমকবামর িামির্ামি ঘিমেদে। কদমউদর্টি, বযবোপ্রদিষ্ঠার্ ও গৃিমাদলকরা বহু িাদরমেমে। 
আমামির বযবো প্রদিষ্ঠার্ এবং গৃিমাদলকমির অ্িযন্ত গুরুত্বপুণন োিােয প্রিার্ করার পাশাপাদশ, দর্উ 
ইেকন বােীর জর্য এই বর্যাগুমলা কিটা যদিকর দেল িা ঘবাঝার জমর্য এবং আমামির শির ও িাম 
ভদবষযৎ বর্যার দবরুমি শুধু অ্দধকির দর্রাপিা ঘবষ্টর্ীর আওিাে র্াকমব িাই র্ে, বরঞ্চ এই 
উন্নের্গুমলার মাধযমম িারা িামির অ্র্নর্ীদি ও পেনটর্ এবং দবমর্ািমর্র েম্ভাবর্ার দবকাশ  টামি 
পারমব িা দর্দিি করার জমর্য আদম গভর্নর কুউমমামক ধর্যবাি জার্ামি চাই।"  



 

 

  
বেম্বর্টর লোম্বেি এ. বিম্বিা িম্বলর্, "বর্যা এবং এই েংক্রান্ত পদরমবশগি দবপি ঘর্মক 
কদমউদর্টিগুমলামক রযা করার জর্য আমরা ো ো পিমযপ দর্মি পাদর িা ঘর্োটা গুরুত্বপূণন। ঘলক 
অ্ন্টাদরও ঘরদেদলমেদন্স এবং অ্র্ননর্দিক উন্নের্ উমিযাগ-এর অ্র্নােমর্র িওো এেব প্রকল্পগুমলা, 
অ্বকাঠামমা উন্নেমর্, কদমউদর্টির উন্নদি ও প্রবদৃিমি এবং র্র্ন কাদিমি অ্র্ননর্দিক উন্নের্ 
ঘজারিার করমি েিােিা করমব।"  
  
অোম্বেেবল ে্েে মাকন  ওোলবেক িম্বলর্, "ঘেন্ট লমরন্স এবং ঘজফারের্ কাউদন্টর উপকূলবিী 
কদমউদর্টি জমুড় ঘে বর্যা ঘিো দিমেমে িামি ঘর্িৃত্ব এবং মমর্ামোগ প্রিামর্র জর্য আদম গভর্নরমক 
ধর্যবাি জার্াই। REDI কদমশমর্র মাধযমম ঘে প্রকল্পগুমলার অ্র্নাের্ করা িমেদেল ঘেগুমলা এই 
অ্ঞ্চলগুমলার অ্বকাঠামমামক শদিশালী করার জর্য একটি িিুন ান্ত শুরু। আদম ভদবষযমি বর্যার  টর্া 
ঘর্মক আমামির কদমউদর্টিমক আরও ভামলা ভামব রযা করার লমযয অ্ন্টাদরও ঘলক এবং ঘেন্ট 
লমরন্স র্িীর েমূ্পণন উপকূলমক শদিশালী করমি গভর্নর এবং অ্র্যার্য আইর্ প্রমণিামির োমর্ কাজ 
করার অ্মপযাে রমেদে।"  
  
অোম্বেেলী ে্েে লকর্ ব্ল্োম্বের্িুে িম্বলর্, "বর্যার পর আমামির গৃিমাদলক এবং ঘোট বযবোেীমির 
পুর্দর্নমনাণ করমি োিােয করাটা েবমচমে ঘবদশ গুরুত্বপূণন। ভদবষযমির বর্যার দবরুমি আমামির 
অ্বকাঠামমামক শদিশালী করার জর্য প্রদিমরাধমলূক বযবস্থা িিণ করাও েমার্ গুরুত্বপূণন। এই 
িিদবল এই িমুটাই কমর। এটি জর্গমণর দর্রাপিাে দবদর্মোগ, এটি আমামির অ্র্নর্ীদিমি দবদর্মোগ, 
এবং আদম আর্দিি ঘে আমরা এটি করমি ঘপমরদে।"  
  
লেিারের্ কাউবন্ট আইর্ পবরষ্ (Jefferson County Legislature)-এর লিোরমোর্ স্কট লি 
িম্বলর্, "আমামির কদমউদর্টির প্রমোজর্ীেিামক দচদিি ও উন্নীি করমি REDI একটি অ্িযন্ত 
উপকাদর পিমযপ দেল এবং এই প্রকল্পগুমলার জর্য েমর্নর্ প্রিার্ কমর আজমকর ঘিো ঘ াষর্া স্থার্ীে 
উপকূল, েম্পি ও অ্র্নর্ীদিমক েুরযাে েিােিা করার লমযয অ্িযন্ত গুরুত্বপণূন অ্বিার্ রােমব। 
ঘজফারের্ কাউদন্টমি এই দবদর্মোগ করার জমর্য আমরা গভর্নর কুউমমামক োধুবাি জার্াই, এবং 
আমামির অ্ঞ্চলমক আরও ঘবদশ প্রাণশদিমি ভরপুর এবং িী নমমোমি েফল করার লমযয একমত্র কাজ 
করা অ্বযািি রাোর প্রিযাশা কদর।"  
  
লেন্ট লম্বরন্স কাউবন্ট আইর্ পবরষ্ (St. Lawrence County Legislature) েভাপবি লো লাইটিুট 
িম্বলর্, "আমামির এলাকাে আ াি িার্ার আমরকটি বড় বর্যা  টর্ার ফমল েৃষ্ট ধ্বংেেজ্ঞ এবং 
যেযদি ঘর্মক আমামির কদমউদর্টি অ্বযািিভামব পুর্রুিার করমি র্াকার পদরদস্থদিমি, গভর্নর 
কুউমমার িঢ়ৃ উপদস্থদি এবং ঘজারামলা েমর্নর্ বর্যা িগুনিমির আর্শ্স্ত কমরমে ঘে িামির েরকার 
িামির ঘিেভাল কমর এবং িারা একা র্ে। গভর্নমরর REDI কদমশর্ একটি ঘচৌকে ও ঘকৌশলগি 
পিমযপ ো আমামির ভদবষযৎ প্রাণশদিমক শদিশালী করমব এমর্ ঘটকেই েমাধার্ দচদিি ও 
বাস্তবােমর্ েিােিা করমে।"  
  
ওম্বেবডংটর্ বভম্বলম্বের লমের েোম্বর্ট অম্বটা-কাো্া িম্বলর্, "ঘলক অ্ন্টাদরওর কদমউদর্টিি প্রদি, 
REDI উমিযামগর অ্ধীমর্, গভর্নর কুউমমার অ্ঙ্গীকার এবং েিােিা দর্দিি করমে ঘে এই েকল 



 

 

অ্িযাবশযকীে প্রকল্পগুমলা উচ্চ পাদর্র স্তর দ্বারা ঘেইন্ট লমরমন্সর যদিিস্থ কদমউদর্টিগুমলামক 
পুর্রুিামর োিােয করমি এদগমে চমলমে। এই প্রকল্পগুদল ঘকবল এলাকা এবং আমামির স্থার্ীে 
অ্র্নর্ীদিমক উজ্জীদবি করমব িা র্ে, বরঞ্চ িারা দর্দিি কমরমে ঘে, ভদবষযমি প্রাকৃদিক দবপেনে 
প্রদিমরাধ করার জর্য কদমউদর্টিগুমলামক আমরা দস্থদিস্থাপকভামব বিদর করা িমব।"  
  
লেটর্ বভম্বলম্বের লমের র্রমা বেমার িম্বলর্, "ঘলক অ্ন্টাদরও এবং ঘেন্ট লমরন্স র্িীর পামশ র্াকা 
কদমউদর্টিগুমলা োম্প্রদিক বেরগুমলামি পাদর্র মাত্রা বৃদির কারমণ মারাত্মক চযামলমের মুমোমদুে 
িমেমে। গভর্নর কুউমমা কিৃন ক শুরু িওো REDI, অ্দধবােী এবং বযবো প্রদিষ্ঠার্গুমলামক পুর্রাে 
দর্মজমির পামে িাাঁড়ামি োিােয করমে। েবনাদধক গুরুত্বপূণন িমে এই ঘে, এই উিাবর্ী প্রকল্পগুমলা 
িল িী নমমোিী েমাধার্ ঘেগুমলা দস্থদিস্থাপকিা এবং ঘটকেইিাে উপর ঘজার ঘিে োমি এই িবুনল 
কদমউদর্টিগুমলা ভদবষযৎ আবিাওোর েংক্রান্ত  টর্ার জর্য প্রস্তুি র্ামক এবং দবধ্বংেী বর্যাে িমে 
োওো যদি দর্মে পমড় র্া র্ামক।"  
  
গভর্নর কুওমমা পদরচাদলি REDI কদমশমর্র ঘর্িৃমত্ব রমেমে দর্উ ইেকন  ঘেট দডপাটন মমন্ট অ্ব 
এর্ভােরর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ (DEC) ও এম্পাোর ঘেট ঘডমভলপমমন্ট। অ্দিদরি অ্ংশিিণকারী 
েংস্থা ও কিৃন পমযর মমধয রমেমে, দর্উ ইেকন  রামজযর ডরদমটদর অ্র্দরটি, ঘজর্ামরল োদভন মেমের 
রাজয িপ্তর (State Office of General Services), পদরবিণ িপ্তর, অ্দফে অ্ফ পাকন ে, 
দরদক্রমেশর্ অ্যান্ড দিেদরক দপ্রজামভন শর্ (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), দর্উইেকন  ঘেট ঘিামে অ্যান্ড কদমউদর্টি দরদর্উোল, ঘিামলযান্ড দেদকউদরটি অ্যান্ড 
ইমামজন দন্স োদভন মেে (Division of Homeland Security and Emergency Services) এবং 
ইমামজন দন্স মযামর্জমমন্ট দবভাগ (Office of Emergency Management), দর্উ ইেকন  পাওোর 
অ্র্দরটি, ঘেট দডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘলবার (State Department of Labor), এবং দর্উইেকন  ঘেট 
দডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘেট (New York State Department of State)।  
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