
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল স্ট্োম্বের্ আইলোম্বের অফম্বোম্বর 107 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর বলবভিং 

হেকওয়াোরস প্রকম্বের বর্ি নাণ কাজ শুরুর হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

উপকূলীয় হেকসইতা িৃদ্ধি প্রকে হোম্বের্বভম্বলর সিুদ্রম্বরখাম্বক উত্তাল হেউ হিম্বক রক্ষা 

করম্বি এিিং রে্াবরোর্ উপসাগম্বরর পাবর্র িার্ উন্নত করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ পাথর্র মকযয থলথভিং হেক্ওয়াটারস প্রক্কের থর্ম নাণ ক্াজ শুরু 

হ াষণা থিকয়কের্, 107 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর এক্টট প্রকচষ্টা যা স্ট্যাকটর্ আইলযাকের সাউি 

হ াকরর হভৌকগাথলক্, সামাজজক্ এবিং বাস্তুতাথিক্ হটক্সইতা প্রিার্ ক্রকব। 2,400 ফুকটর সরল 

ররথিক্ হেক্ওয়াটার, যা আটটট আিংথ ক্ থর্মজ্জিত  জি ালী পাির এবিং ইকক্া-ক্িংজিট 

থর্থম নত ক্াঠাকমা থর্কয় রতথর  কব, ঝকের হেউকয়র ঝুুঁ থক্ ক্মাকব এবিং ক্র্ফাকরন্স  াউজ পাক্ন 

(Conference House Park) বরাবর সমুদ্রতীকরর িী নক্ালীর্ ক্ষয় ক্মাকব।  

  

"থলথভিং হেক্ওয়াটারস সুপারস্ট্ম ন সযাজের পর হস্ট্কটর আরও উন্নত ক্কর গকে হতালার 

অঙ্গীক্াকরর এক্টট জ্বলজ্বকল িৃষ্টান্ত," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। হটক্সইতার পকি এই অথভর্ব 

পন্থা অবলম্বর্ প্রমাণ ক্কর হয থর্উ ইয়ক্ন জলবায়ু পথরবতনকর্র প্রভাব হমাক্াকবলায় হর্তৃত্ব 

থিকে, এবিং স্ট্যাকটর্ আইলযাকের অথযবাসীকির, তার  রবাথে এবিং সম্প্রিায়, এবিং দ্বীকপর 

প্রাকৃ্থতক্ সম্পিগুথলকক্ রক্ষা ক্কর। আমরা হযমর্টট সুপারস্ট্ম ন সযাজের হক্ষকে এবিং সম্প্রথত 

আইডার হক্ষকে হিকিথে, ঝে অভাবর্ীয় ক্ষয়ক্ষথত বকয় আকর্ এবিং দ্রতু সম্প্রিায়গুথলকক্ 

গুুঁ থেকয় হিয়। আমাকির অব যই এই যরকণর প্রক্কে থবথর্কয়াগ ক্রকত  কব যা থর্উ ইয়ক্নকক্ 

আরও হটক্সই ক্কর তকল এবিং প্রকৃ্থতর আকিা  হিকক্ আমাকির রক্ষা ক্কর।"  

  

থবস্তাথরত  াইকরাডাইর্াথমক্ ওকয়ভ মকডথলিং বযব ার ক্কর, হেক্ওয়াটারস থডজাইর্ ক্রা 

 কয়থেল থতর্ ফুট উচ্চতার থর্কচর উপকূ্লীয় ভবর্ এবিং রাস্তায় হেউকয়র পাথর্ আ া হঠক্াকর্ার 

উকেক য, যা থর্ম্নাঞ্চলীয় উপকূ্লীয় সম্প্রিায়কক্ রক্ষা ক্রকব যারা সুপারস্ট্ম ন সযাজের সময় 

মম নাথন্তক্ জীবর্ াথর্র থ ক্ার  য় যির্  জি ালী হেউ  রবাথেগুথলকক্ থভথি হিকক্ উকেি 

ক্কর। এই প্রক্েটট ি কক্র পর ি ক্ যকর সমুদ্রকরিায় পথল পকে  ওয়া ক্ষয়ক্ষথতর প্রভাব 

প্র মকর্র জর্য র্ক্ া ক্রা  কয়থেল, যার ফকল সমকয়র সাকি তীর চওো  য়।  

  

সাউি হ াকর বাথে র এবিং বযবসা রক্ষার পা াপাথ , হেক্ওয়াটারস "থরফ থরকজস" - 

হেক্ওয়াটারকসর সমুদ্রমিুী থিকক্ পািুকর স্থাপর্া - এবিং "থরফ থিটস" - থরফ থরকজকসর মাকঝর 

সরু স্থার্ থিকয় রতথর  কব। এই রবথ ষ্টযগুথল হেউকয়র আচরণ পথরবতনর্ ক্রকব এবিং থবথভন্ন 

প্রজাথতর জলজ জীকবর জর্য আবাসভূথম প্রিার্ ক্রকব, এবিং 2024 সাকল থর্ম নাণ ক্াজ হ ষ 

 ওয়ার পর জীবন্ত অকয়স্ট্ার স্থাপকর্র প্রতযা া রকয়কে।  



থর্ম নাণ ক্াকজর শুরু  ওয়া হেপ লযােকেপ আথক্নকটক্চাকরর (SCAPE Landscape 

Architecture) থরথবল্ড বাই থডজাইর্ (Rebuild by Design) প্রথতকযাথগতা জয়ী প্রস্তাকবর জর্য 

এক্টট বে মাইলফলক্, যা মাথক্নর্ যুিরাকের  াউজজিং অযাে আরবার্ হডকভলপকমন্ট থবভাগ 

(Department of Housing and Urban Development) 2013 সাকল সুপারস্ট্ম ন সযাজের 

প্রথতজিয়ায় চালু ক্কর।  

  

বর্উ ইয়কন হস্ট্ে হ ািস অোে কবিউবর্টে বরবর্উয়াল (Homes and Community 

Renewal, HCR) কবিের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "আমাকির পথরবতনর্ ীল 

জলবায়ুর সাকি িাপ িাথয়কয় হর্ওয়ার মাকর্  কে থর্উ ইয়ক্নবাসীকির ভথবষযকতর ঝেগুথল হিকক্ 

থক্ভাকব রক্ষা ক্রা যায় হস সম্পকক্ন আমাকির অব যই সৃজর্ ীলভাকব থচন্তা ক্রকত  কব। থলথভিং 

হেক্ওয়াটারস আমাকির হস্ট্কটর িী নক্ালীর্ পুর্রুদ্ধার প্রকচষ্টার সাকি উদ্ভাবর্ী প্রযুজির 

সিংথমশ্রণ  টায় যা আমার পথরকব  এবিং আমাকির সম্প্রিায় উভয়কক্ই আরও হটক্সই ক্কর 

তুলকব। এই যুগান্তক্ারী প্রক্ে বাস্তবায়র্ ক্রকত হপকর আমরা গথব নত।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্ট্ে বডপােনম্বিন্ট অফ এর্ভায়রর্ম্বিন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of 

Environmental Conservation, DEC) এর কবিের্ার হিবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "আমাকির 

পথরবতনর্ীয় জলবায়,ু সমুদ্র স্তকরর উচ্চতা বৃজদ্ধ এবিং আরও মারাত্মক্ আব াওয়া  টর্াগুথল 

আমাকির সমুদ্রতীরকক্ ক্ষয় ক্রকে, অবক্াঠাকমাকক্ থবধ্বস্ত ক্রকে এবিং সম্প্রিায়গুথলকক্ 

 ুমথক্র মুকি হফলকে। থর্উ ইয়ক্নবাসীকির রক্ষার জর্য এবিং আমাকির প্রাকৃ্থতক্ সম্পকির 

সুরক্ষায় আকগর হচকয় উন্নত ক্কর গকে হতালার জর্য প্রকয়াজর্ উদ্ভাবর্ী সমাযার্ যা 

হটক্সইতাকক্ প্রাযার্য হিয় এবিং পথরকব গত প্রভাবকক্ যিাসম্ভব ক্থমকয় আকর্। আজকক্র 

হ াষণা স্ট্যাকটর্ আইলযাে এবিং এই অঞ্চলকক্ ভয়াব  ঝে এবিং জলবায়ু পথরবতনকর্র বযয়সাযয 

এবিং থবধ্বিংসী ফলাফল হমাক্াকবলায় আরও ভাকলাভাকব প্রস্তুত  ওয়ার জর্য সা াযয ক্রকত থর্উ 

ইয়কক্নর অঙ্গীক্াকরর আরও এক্টট িৃষ্টান্ত।"  

  

গভর্ নরস অবফস অফ স্ট্ি ন বরকভাবরর (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 

সাধারণ উপম্বেষ্টা ও বচফ এক্সোর্ নাল অোম্বফয়াস ন এর অবফসার এবিবল েম্পসর্ িম্বলর্, 

"GOSR থলথভিং হেক্ওয়াটারকসর ক্াজ শুরু ক্রকত হপকর গথব নত, যা 'অকয়স্ট্ার থর্থম নত   র (Town 

the Oyster Built)' থ সাকব টকটর্থভকলর ঐথত যকক্ আথলঙ্গর্ ক্রার পা াপাথ  জলবায়ু পথরবতনর্ 

এবিং সমদু্র স্তকরর উচ্চতা বৃজদ্ধর মুকি এই   করর ভথবস তকক্ রক্ষা এবিং সিংরক্ষণ ক্রকব।"  

  

প্রবতবর্বধ বর্ম্বকাল িোবলওোবকস িম্বলর্, "স্ট্যাকটর্ আইলযাকের সাউি হ াকর হস্ট্কটর থলথভিং 

হেক্ওয়াটারস প্রক্কের ক্াজ শুরু ক্রা হিকি আথম আর্জিত। সুপারস্ট্ম ন সযাজের হক্ষকে বা 

আরও সম্প্রথত িান্তীয় ঝে আইডার হক্ষকে হ াক্ র্া হক্র্, এটট স্পষ্ট হয আমাকির 

অবক্াঠাকমা, বর্যা হমাক্াকবলা এবিং হটক্সইতা বৃজদ্ধ প্রক্কে আরও থবথর্কয়াগ িরক্ার। এই 

প্রক্েটট আক পাক র সম্প্রিায়গুথলকক্ ভথবষযকতর ঝকের পাথর্ এবিং িী নক্ালীর্ তীর ক্ষয় 

হিকক্ রক্ষায় অকর্ক্ িরূ যাকব। এই প্রক্কের হ ষ  ওয়া পয নন্ত গভর্ নকরর অথফকসর সাকি ক্াজ 

ক্রার জর্য এবিং ইস্ট্ হ ার থস ওয়াল (East Shore Sea Wall) এবিং থমড-আইলযাে ব্লুকবল্ট 

(Mid-Island Bluebelt) এর মত প্রক্ে সময়ার্ুযায়ী হ ষ  ওয়া থর্জিত ক্রকত উিগ্রীব।"  

  

 



বসম্বর্ের অোেররু লোঞ্জা িম্বলর্, "থসকর্টর শুমার এবিং গভর্ নরস অথফস অফ স্ট্ম ন 

থরক্ভাথরর সাকি আমরা 7 বের যকর ক্াজ ক্রথে যাকত আমরা সুপারস্ট্ম ন সযাজের সময় হিিা 

যাওয়া বর্যার হমাক্াকবলায় এই যরকণর প্রক্কের থর্ম নাণ ক্াজ শুরুর হ াষণা ক্রকত পাথর। এই 

যরকণর প্রক্ে স্ট্যাকটর্ আইলযাকে প্রজকের পর প্রজে যকর আসা ঝকের ফকল সৃষ্ট বর্যা 

হমাক্াকবলার এক্মাে বাস্তব পন্থা। এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্ে অগ্রসর ক্রার জর্য স্ট্যাকটর্ 

আইলযাকের অথযবাসীকির পক্ষ হিকক্ আথম গভর্ নর হ াচুল এবিং ক্থম র্ার থভসর্াউসক্াকসর 

ক্াকে কৃ্তজ্ঞতা জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সেসে িাইম্বকল হরইবল িম্বলর্, "গত সপ্তাক র মকর্াকযাকগর অথযক্ািং ই থেল 

ঝকের হমাক্াকবলায় হটক্সইতা হিিাকর্া, হযই ক্ারকণ আথম এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্েকক্ অগ্রসর 

 কত হিকি উকদ্বথলত যা আমাকির সমুদ্রকরিাকক্  জি ালী ক্রকব এবিং আমাকির সম্প্রিায়কক্ 

সুরক্ষা প্রিার্ ক্রকব। গভর্ নর হ াচুলকক্ যর্যবাি, এবিং অব যই, গভর্ নরস অথফস অফ স্ট্ম ন 

থরক্ভাথরকক্ যর্যবাি, যারা এই প্রকচষ্টাকক্ শুরু হিকক্ হর্তৃত্ব থিকয় আসকের্।"  

  

স্ট্োম্বের্ আইলোে িম্বরার হপ্রবসম্বডন্ট হজিস ওম্বডা িম্বলর্, "সুপারস্ট্ম ন সযাজে হিকক্ 

িান্তীয় ঝে আইডার মত স্ট্যাকটর্ আইলযাে হযসব মারাত্মক্ ঝকের মুকিামুথি  কয়কে, হসগুথল 

জীবর্ এবিং সম্পি রক্ষায় উদ্ভাবর্ী অবক্াঠাকমার গুরুত্বকক্ হজারিার ক্করকে। আথম ব ু 

প্রতীথক্ষত থলথভিং হেক্ওয়াটারস প্রক্কের থর্ম নাণ ক্াজ শুরু উপলকক্ষ আজকক্র এই গুরুত্বপূণ ন 

মাইলফলকক্র জর্য গভর্ নর হ াচুল এবিং গভর্ নরস অথফস অফ স্ট্ম ন থরক্ভাথরকক্ সাযুবাি 

জার্াই। এই প্রক্ে টকটর্থভল সমুদ্রকরিাকক্ ভথবষযকতর ঝকের হেউ হিকক্ রক্ষা ক্রকব এবিং 

তীর বরাবর জলজ জীকবর আবাস্থল তইথত ক্রকব, যা অফক াকরর বাস্তুতিকক্ বর্যপ্রাণী এবিং 

মার্ুকষর থবকর্াির্ সিংিান্ত বযব াকরর জর্য উন্নত ক্রকব।"  

  

বসটে কাউদ্ধিল সেসে হজাবয় হিাম্বরবল িম্বলর্, "এই িী ন প্রকয়াজর্ীয় প্রক্ে অবক কষ প্রজকের 

পর প্রজে যকর স্ট্যাকটর্ আইলযাকের এই অিংক  চকল আসা বর্যা সমসযার হমাক্াকবলা ক্রকব।"  

  

SCAPE এর প্রবতষ্ঠাতা অধেক্ষ, হকে অফন িম্বলর্, "থলথভিং হেক্ওয়াটারস ব ু বেকরর িলগত 

ক্াকজর প্রথতথর্থযত্ব ক্কর - গকবষণা, তীর বরাবর  া ুঁটা, অকয়স্ট্ার পাইলট,  াইকরাডাইর্াথমক্ 

মকডথলিং এবিং ক্থমউথর্টট পথরক্ের্া থমটটিং। ব ু বের যকর ব ু মার্ুষ গুরুত্বপূণ ন তিয থিকয়কের্। 

উপকূ্লীয় র্ীল-সবুজ অবক্াঠাকমা এবিং সম্প্রিায় সুরক্ষার এই মকডল এির্ রয্াথরটার্ 

উপসাগকর বাস্তকব রূপ হপকত হিিা িুবই উৎসা  উেীপক্।"  

  

2013 সাকলর জরু্ মাকস প্রথতটিত, গভর্ নরস অথফস অফ স্ট্ম ন থরক্ভাথর হস্ট্ট জকুে সুপারস্ট্ম ন 

সযাজে,  াথরকক্র্ আইথরর্ এবিং ট্রথপক্যাল স্ট্ম ন থল পরবতী পুর্রুদ্ধার ক্াকজর সমন্বয় সাযর্ 

ক্কর। এর থর্উ ইয়ক্ন রাইজজিং আবাসর্ পুর্রুদ্ধার, কু্ষদ্র বযবসা, ক্থমউথর্টট পুর্গ নঠর্, 

পথরক্াঠাকমা এবিং র্ক্ া অর্ুযায়ী পুর্থর্ নম নাণ (NY Rising Housing Recovery, Small Business, 

Community Reconstruction, Infrastructure and Rebuild By Design) ক্ম নসূথচগুথলর মাযযকম 

গভর্ নরস অথফস অফ স্ট্ম ন থরক্ভাথর হফডাকরল ক্থমউথর্টট উন্নয়র্ ব্লক্ অর্ুিার্ - িুকয নাগ 

পুর্রুদ্ধার ত থবকল 4.5 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ ক্করকে যাকত রবথর আব াওয়াজথর্ত 

পথরথস্থথতর জর্য থর্উ ইয়ক্ন আরও ভাকলাভাকব প্রস্তুত  কত পাকর। GOSR এবিং এর ক্ম নসূথচগুথলর 

থবষকয় আরও তিয অর্লাইকর্ পাওয়া যাকব এিাকর্।  

  

http://stormrecovery.ny.gov/
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