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ির্োর বিপলু ক্ষয়-ক্ষবির জর্ে গভর্নর কুওম্বমা এিং অোটবর্ন জজর্াম্বরল জজমস আন্তজন াবিক জ ৌথ 

কবমেম্বর্র বিরুম্বে িবধনি মামলা দাম্বয়র কম্বরর্  
  

মামলাম্বি অবভম্ব াগ করা হম্বয়ম্বে জ  আন্তজন াবিক জ ৌথ কবমের্ (International Joint 
Commission, IJC) িার ির্ো জপ্রাম্বটাকল িাস্তিায়ম্বর্ এিং বরপাবরয়ার্ মাবলকম্বদর ত্রাণ প্রদার্ 

করম্বি িেথন হম্বয়ম্বে  
  

  
আন্তর্জ াতিক য ৌথ কতিশনের তিরুনে তেউ ইয়কজ  যেট তিপাটজ নিন্ট অি এেভায়রেনিন্টাল 
কের্ারনভশে (Department of Environmental Conservation, DEC)-এর িািলা যেতিনয় 
গভেজর অযানু্ড্র এি. কুওনিা এিং অযাটতেজ যর্োনরল যলতিটিয়া যর্িস আর্ ফাইলিে করনলে 
িািলাটি িুসা-সান্ডারস পাওয়ার িাাঁনের র্েয িার িেযা যরানটাকল িাস্তিায়নে িযথজ হওয়ায় IJC 
এর তিরুনে তেউ ইয়কজ  যেনটর পক্ষ যথনক একটি িতেজি িািলা োনয়র করা হনয়নে। তিনশষভানি, 
"প্ল্যাে 2014" োনি পতরতিি একটি যরানটাকনলর অেীনে IJC পতরিাতলি হয়,  ানি িলা তেল 
 িে পাতের িাত্রা অিযন্ত যিতশ িাত্রায় যপৌাঁেনি, িিে এই িাাঁেটি "তরপাতরয়াে িাতলকনের িূল ও 
তেম্নস্তনর সম্ভািয সকল ত্রাণ রোনের র্েয পতরিাতলি হনি।" 2017 ও 2019 সানলর িেযার 
রতিতিয়ায় IJC এর পেনক্ষপ এিং িযথজিার ফনল তেউ ইয়কজ নক উনেিন াগয এিং সম্ভািয 
যিাকানিলান াগয ক্ষতির িুনি পড়নি হনয়তেল।  
  
এই িািলাটি গি িানস DEC-এর োনয়র করা িািলাটির সম্প্রসারণ তহনসনি করা হনয়নে,  ার 
িনেয রনয়নে DEC-সহ সি যেট সংস্থার ক্ষতির তহসাি,  া সতিতলিভানি 50 তিতলয়ে িাতকজ ে 
িলানরর যিনয় যিতশ।  
  
"IJC এর যলক অন্টাতরও পাতের স্তনরর অিযিস্থাপোর কারনণ উপকূনলর র্েনগাষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতি 
হনয়নে এিং এর ফনল এলাকার ক্ষয়ক্ষতির পতরিাণ িূলযিানে তহসাি করনল অনেক যিনড় তগনয়নে 
 ার োয় তেউ ইয়নকজ র িা সম্পতি িাতলকনের যেওয়ার কথা েয় কারণ এগুনলা িোরতক করার 
র্েয কতিশে োয়ী তেল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "IJC আিানের অতভন াগগুনলার রতি সমূ্পণজ 
রতিতিয়াহীে এিং পতরতস্থতি ভানলা করার র্েয যকাে িযিস্থা গ্রহণ কনরতে এিং কানর্ই এই 
সম্প্রসাতরি িািলা আিানেরনক ক্ষতির িরি ভানলাভানি পুতষনয় তেনি এিং কতিশেনক র্িািতেতহ 
করনি োয়িে করনি।"  
  



অোটবর্ন জজর্াম্বরল জলটিবেয়া জজমস িম্বলম্বের্, "আন্তর্জ াতিক য ৌথ কতিশে িানের যলক অন্টাতরও 
এর পাতের স্তনরর সঠিকভানি িযিস্থাপো করার রাথতিক তিশনে িযথজ হনয়নে।  িক্ষণ প জন্ত তেউ 
ইয়নকজ র অতেিাসীরা তিপজ্জেক িেযার ক্ষতির কিনল পড়নি থাকনি িিক্ষণ প জন্ত আিরা IJC এর 
পানশ োাঁড়াি ো। উপকূল এলাকার িযতি ও পতরিার িানের ঘরিাতড় এিং িযিসার য  ক্ষতি 
যেনিনে িা যিাকানিলা করার র্েয িারা োয়ী েয়—আরও আনগ িযিস্থা গ্রহণ করা হনল রথনিই 
ক্ষতি এড়ানো য ি। আিরা আশািােী, IJC এর গাতফলতিনি  ারা সিনিনয় যিতশ ক্ষতিগ্রস্ত হনয়নে 
এই িািলা িানের তেরাপিা এিং েযায়তিিার এনে যেনি।"  
  
বিপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, জিবসল জসম্বগাস িম্বলর্, "অযাটতেজ 
যর্োনরনলর অতফসনক IJC এর এরুপ িড় িানপর অন াগযিা যথনক ক্ষতিগ্রস্তনের েযায়তিিার যপৌাঁনে 
তেনি আিানের রনিষ্টায় য াগোনের র্েয েেযিাে র্াোই। IJC-এর একটি কার্ তেল - িােুষ ও 
সম্পতি রক্ষায় পাতের িাত্রা তেয়ন্ত্রণ করা - এিং এটি িরিভানি িযথজ হনয়নে। এটি একটি পতরষ্কার 
উোহরণ য িানে উপকূনলর অতেিাসীনের ভুিনভাগীিার র্েয এই IJC োয়ী। আিরা AG-এর 
েফিনরর কিজকিজ ানের স্বাগি র্াোই এিং িারা আোলনি আিানের িািলা যপশ করার র্েয য  
উনেযাগ তেনয়নে িা যেিার র্েয আিরা উন্মুি হনয় থাকলাি।"  
  
OAG তেউ ইয়কজ  যেনটর তিতভন্ন েপ্তর ও সংস্থার পক্ষ যথনক এই িযিস্থা তেনয় আসনে,  ার িনেয 
রনয়নে DEC; পতরিহে তিভাগ (Department of Transportation); যহািলযান্ড তসতকউতরটি ও 
র্রুতর যসিা তিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES); 
সািতরক ও যেৌ তিষয়ক তিভাগ (Division of Military and Naval Affairs); আর পাকজ , 
তিনোেে ও ঐতিহাতসক সংরক্ষনণর কা জালয় (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  া দ্বারা এটি যিাঝা  ায় য  িারা শুেু এর িনেয িানের সীিািে কনর রানিতে। 
গভেজর কুওনিা দ্বারা পতরিাতলি হনয়, DEC 9 অনটাির 2019-এ IJC এর তিরুনে র্েস্বানথজ 
িািলা শুরু কনরে। আর্নকর এই পেনক্ষপ DEC-র পূিজ অতভন াগটি অন্তভুজ ি কনরনে, পাশাপাতশ 
তেউ ইয়নকজ র অেযােয যেনট সংস্থাগুতলরও রভাি য াগ কনরনে।  
  
অযাটতেজ যর্োনরল এিং গভেজর কুওনিা এর েপ্তর ক্ষয়ক্ষতির র্েয 50 তিতলয়ে িাতকজ ে িলানরর 
অতিতরি ক্ষতিপূরণ িায়  ার িনেয আনে:  

• রাষ্ট্রীয় সম্পতিনি ক্ষতি;  
• রানষ্ট্রর িযয় এিং সম্পতি, যপৌরসভা এিং অতেিাসীনের ক্ষতি যিরািনির র্েয িযয় করা 

অথজগুনলার সিন্বনয় ক্ষতি; এিং  
• রাকৃতিক সম্পনের ক্ষতি,  ার িনেয হাতরনয়  াওয়া তিনোেেিূলক কা জিনির িূলয স্বরূপ 

ক্ষতি অন্তভুজ ি।  
  
2017-যি যলক অন্টাতরও-র উপকূনল য  িেযা হনয়তেল িার ফনল যেনটর উেযাে, সিুদ্র সসকি, 
কযানম্পর িাঠ, যিাট িক এিং যেৌকা িালোর যক্ষনত্র ক্ষয়ক্ষতির পতরিাণ তেল 4 তিতলয়ে িাতকজ ে 
িলার। োয়াগ্রা, অতলজন্স, িেনরা, ওনয়ইে, কাইয়ুগা, যর্ফারসে এিং যসন্ট লনরন্স কাউতন্টনি যলক 



ওন্টাতরও যশারলাইে িরাির য  সকল কনয়ক হার্ার িযিসা রতিষ্ঠাে এিং তেউ ইয়নকজ র 
অতেিাসীনের র্েয এটি তেল একটি তিপ জয়িূলক অতভজ্ঞিা।  
  
উপরন্তু, 2019 সানলর িেযানি রাষ্ট্রীয় সম্পতি ক্ষতি িািে িরি োতড়নয়নে 2 তিতলয়ে িাতকজ ে 
িলানরর যিতশ। র্েগণ আিার য গুনলা িেযার পাতেনি িুনি তগনয়তেল িা যিরািনির র্েয িন্ধ 
থাকার কারনণ এিে তকেু সুতিো িযিহানরর িাতহো হাতরনয়নে। যলক অন্টাতরওর অিযাহি পাতের 
স্তনরর িৃতে র্তেি ক্ষয়ক্ষতির কারনণ কাইয়ুগা, যর্ফারসে, িেনরা, োয়াগ্রা, অতলজন্স, ওসুইনগা, 
যসন্ট লনরন্স, ওনয়ইে কাউতন্টগুতলর র্েয র্রুতর অিস্থা যঘাষণা করা হনয়তেল। তেউ ইয়নকজ র আটটি 
কাউতন্ট এিং কনয়কনশা িাইল উপকূল র্নুড় অতভ াে পতরিালোর র্েয যেট ইিানর্জ তন্স অপানরশেস 
যসন্টার 125 তেনের র্েয সতিয় তেল।  
  
যিশ তকেু যেট সংস্থাও িেযা যিাকানিলার র্েয উনেিন াগয িরি কনরনে। DEC এিং তেউ ইয়কজ  
েযাশোল গািজ  (New York National Guard) পাতের িাে তেিজাণ এিং অেযােয সরঞ্জাি সরিরাহ 
কনর সরকাতর এিং িযতিগি উপকূনলর সািনের সম্পতি সুরতক্ষি করনি কার্ কনরতেল। েয 
তিতভশে অি যহািলযান্ড তসতকওতরটি অযান্ড ইিানর্জ তন্স সাতভজ নসস (DHSES), িাতলর িস্তা, 
সযান্ডিযাতগং যিতশে, পাম্প এিং পাতের িানের িযিস্থা কনরতেল।  
  
DHSES এোড়াও 125 তেে েনর রাষ্ট্রীয় র্রুতর অপানরশে যসন্টারনক সতিয় কনর যরনিতেল, য ে 
তেউ ইয়নকজ র আটটি কাউতন্ট এিং কনয়কনশা িাইল র্নুড় উপকূনল কা জিি পতরিালো করা  ায়। 
পতরিহে অতেেপ্তর সযান্ডিযাগ ভতিজ র কা জিি িোরতক কনর এিং িার ইতন্সনিন্ট কিান্ড তসনেিনক 
সতিয় রানি। যেট সংস্থাগুতলর এই েনু জাগ যিাকানিলার যিাট িরি 37 তিতলয়ে িাতকজ ে িলার 
োতড়নয়  ায়।  
  
উপরন্তু, িাতড়র িাতলক, যোট িযিসা, যপৌরসভা এিং িেযার ফনল সম্পতির ক্ষতি যিরািি করনি 
2017 ও 2019 সানল যেট 100 তিতলয়ে িাতকজ ে িলানররও যিতশ িরি কনরনে। তেউ ইয়কজ  যেট 
যহািস এিং কতিউতেটি তরতেউয়াল এই ফান্ডগুতল যলক অন্টাতরও-যসন্ট লনরন্স যসই অযাওনয় ফ্লাি 
তরতলফ অযান্ড তরকভাতর গ্রান্ট যরাগ্রাি, এম্পায়ার যেট যিনভলপনিন্ট (Empire State 
Development) অযান্ড যলক অন্টাতরও স্মল তির্নেনসর তরকভাতর ফান্ড (Lake Ontario Small 
Business Recovery Fund) -এর িােযনি তিিরণ কনর।  
  
আনিতরকা-যগ্রট তিনটে র্ল সীিাো িুতি, পতরকল্পো 2014, 2016 সানলর সমূ্পরক অেুনিাতেি 
আনেশ এিং অেযােয রন ার্য আইে IJC এর উপর একটি কিজ িয আনরাপ কনর,  া যলক 
অন্টাতরওর তেউ ইয়কজ  উপকূনল তরপাতরয়াে যরাপাটিজ  িাতলকনের স্বানথজর রক্ষাকিি এিং  া ঐ 
সম্পতি িাতলকনের র্েয  তুিসঙ্গিভানি িানের যসিার একটি িাে পরূণ কনর থানক।  
  
িুযনরা রোে যলিুনয়ল এি. সানরানলাতভনির িত্ত্বািোনে অযাটতেজ যর্োনরনলর এেভায়রেনিন্টাল 
যরানটকশে িুযনরা (Environmental Protection Bureau)-এর পনক্ষ এই তিষয়টি পতরিালো 
করনেে সহকাতর অযাটতেজ যর্োনরল িযাথ ুযর্. তসেিযাে। এেভায়রেনিন্টাল যরানটকশে িযুনরা 



যসাশযাল র্াতেস তিভাগ (Division of Social Justice)-এর একটি অংশ  ার িত্ত্বািোনে আনে 
রোে যিপুটি অযাটতেজ যর্োনরল যিগাে ফক্স এিং রথি যিপুটি অযাটতেজ যর্োনরল যর্তেফার 
যলতভ।  
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