
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/21/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল জলিায় ুসপ্তাম্ব  ির্ো সুরক্ষার অিকাঠাম্ব ার জর্ে িড় বিবর্ম্বয়াগ 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

কঙ্কবলিংবভল িাাঁম্বের পুর্ি নাসম্বর্র প্রকল্প ডাউর্বিম্ব র সম্প্রদায়গুবলর জর্ে ির্োর 

হিম্বক অিো ত সুরক্ষা বর্শ্চিত করম্বি  

  

 জিুত অিকাঠাম্ব াম্বত বিবর্ম্বয়াগ িাড়াম্বত হেম্বের অঙ্গীকার স ি নর্ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে, অ্যালবাথর্র  াডসর্ র্দী সংলগ্ন সম্প্রদায়, 

ওয়াকরর্, ওয়াথ ংটর্, হরর্কসলার ও সারাকটাগা ক্াউথি ও অ্যালবাথর্র রাজধার্ী   কর বর্যা হিকক্ 

সুরক্ষা প্রদার্ক্ারী প্রায়  তবষ ন পুকরাকর্া অ্বক্াঠাক ায় থর্উ ইয়ক্ন হেট বড় থবথর্কয়াগ ক্রকব। 

হেট- াথলক্ার্ার ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁকধর বড় পুর্ব নাসকর্র চূড়ান্ত র্ক্ া ও তত্ত্বাবধাকর্র জর্য এক্টট 

ফা ন খুাঁজকত হজর্াকরল সাথভনকসস অ্থফস (Office of General Services, OGS) প্রকক্ৌ ল 

হসবাগুথলর জর্য এক্টট হোগযতার অ্র্ুকরাধপত্র (Request for Qualifications,RFQ) ইসুয ক্করকে।  

  

 যাডথলকত (সারাকটাগা ক্াউথি) সযাক্ার্ডাগা র্দীর উপর অ্বথিত 95-ফুট উাঁচু ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁধটট 

 ূলত থর্থ নত  কয়থেল 1913 সাকলর রাজধার্ী অ্ঞ্চকলর থবপে নয়ক্র বর্যার প্রথতক্রিয়ায়, ো 

অ্যালবাথর্ এবং ওয়াটারকফাডন, হক্াক াস, থির্ আইলযান্ড, ওয়াটারথভকল, হরর্কসলার, এবং ট্রকয়র 

 কতা অ্র্যার্য র্দী ুখী সম্প্রদায়কক্ ক্ষথতিস্ত ক্করথেল, এর ক্াজ হ ষ  য় 1930 সাকল। "1913 

সাকলর প্রবল বর্যা (Great Flood of 1913)" থ কসকব পথরথচত এই  টর্ার ফকল অ্বক্াঠাক ার 

সাং াথতক্ ক্ষথত  য় এবং এক্টট জরুথর জর্স্বািয পথরথিথতর সটৃি  য়, োর ফকল র্দী ুখী 

সম্প্রদায়গুথলকক্ রক্ষা ক্রকত বড় বর্যা থর্য়ন্ত্রণ প্রক্কের আহ্বার্ ক্রা  য়, ফলশ্রুথতকত হিট 

সযাক্ার্ডাগা হলকক্ বা াঁধ থর্ নাকণর ক্াজ শুরু  য়।  

  

"আ রা বেকরর পর বের থর্উ ইয়ক্ন এবং পুকরা হদক  জলবায় ুপথরবতনকর্র বাস্তবতা হদখথে, এবং 

জর্তার থর্রাপত্তা ও থিথত ীলতার জর্য প্রকয়াজর্ীয় থবথর্কয়াগ র্া ক্কর শুধ ুআ া ক্কর োওয়া 

এখর্ আর ি ণকোগয র্য়," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আ াকদর সম্প্রদায়স ূ  ও থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকক্ সুরথক্ষত রাখকত এক্টট সাথব নক্ হক্ৌ কলর অ্ং  থ কসকব আ াকদরকক্ অ্থবলকে 

ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁকধর  কতা অ্থত গুরুত্বপূণ ন অ্বক্াঠাক া ও অ্র্যার্য বর্যা হিকক্ সুরক্ষা প্রদার্ক্ারী 

অ্বক্াঠাক ার জর্য বুক্রি ার্, হক্ৌ লী থবথর্কয়াগ ক্রকত  কব।"  

  



হজর্াম্বরল সাবভনম্বসস অবিম্বসর (Office of General Services) কব ের্ার হরাঅোর্ 

হদবসম্বতা িম্বলর্, "1930 সাকল ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁধ থর্ নাণ ক্রা অ্তযন্ত উচ্চাক্াক্ষী থেল, এবং এটট 

আ াকদর  কর্ ক্থরকয় হদয় হে হক্াকর্া স সযা স াধাকর্ এক্ক্রত্রত  কল আ রা থর্উ ইয়ক্নবাসীরা 

ক্ী ক্রকত পাথর। েখর্ আ রা আ াকদর সম্প্রদায়গুথলকক্ আকরা থিথত ীল, হটক্সই ও থর্রাপদ 

ক্রকত সব ধরকণর বযবিা বাস্তবাথয়ত ক্রকত চাক্রি, হসই স য় আ রা অ্কর্ক্ প্রজন্ম ধকর থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকক্ থর্রাপদ রাখা অ্থত গুরুত্বপূণ ন অ্বক্াঠাক ায় প্রকয়াজর্ীয় থবথর্কয়াগ র্া ক্রার ভুল 

ক্রকত পাথর র্া।"  

  

 াডসর্ র্দী - ব্ল্োক বরভার বর্য়ন্ত্রক হজলার (Hudson River - Black River Regulating District) 

বর্ি না ী পবরচালক জর্ কোলা ার্ িম্বলর্, "90 বেকরর হবথ  স য় ধকর থর্য়ন্ত্রক্ হজলা থবশ্বস্ত 

রক্ষণাকবক্ষণ ও পথরচালর্া ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁকধর অ্বক্াঠাক াকক্ ভাকলা ক্াে নক্র অ্বিায় হরকখকে, ো ক্কয়ক্ 

প্রজন্ম ধকর বেকরর পর বের ডাউর্থি  সম্প্রদায়গুথলকত বর্যার সকব নাচ্চ পে নায় ক্থ কয় রাখকত সা ােয 

ক্রকে। আসন্ন  তাব্দীকতও এই অ্ঞ্চকলর বাথসন্দাকদর থর্রাপদ রাখকত আ াকদর থর্কবথদত ক্ ীরা 

োকত বা াঁধ রক্ষণাকবক্ষণ ও পথরচালর্ার ক্াজ চাথলকয় হেকত পাকর, ত থবকলর এই স্বাগত অ্ঙ্গীক্ার 

তা থর্ক্রিত ক্রকব।"  

  

1930 সাকলর 27  াচন, হিট সযাক্ার্ডাগা হলক্ ভরকত শুরু ক্কর এবং ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁকধর দ্বার বন্ধ 

ক্কর হদওয়া  য়। বতন াকর্,  াডসর্ র্দী - ব্ল্যাক্ থরভার থর্য়ন্ত্রক্ হজলা বা াঁধটটর রক্ষণাকবক্ষণ ও 

পথরচালর্া ক্রকে, ো উচ্চ প্রবাক র স য় ডাউর্থি  বর্যার সটৃি ক্রকত পাকর এ র্ পাথর্ আটকক্ 

এইসব সম্প্রদায়কক্ জরুথর বর্যা সুরক্ষার সুথবধা প্রদার্ ক্রকে, এবং শুষ্ক িীকের  াসগুথলকত থর্ম্ন 

প্রবাক র স য় পাথর্ হেকড় থদকয় পথরকব গত, থবকর্াদর্ ূলক্, এবং র্বায়র্কোগয  ক্রির সুথবধা 

প্রদার্ ক্রকে।  

  

90-বেকরর পুকরাকর্া ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁধ োকত আসন্ন দ ক্গুথলকতও এইসব গুরুত্বপূণ ন সুথবধা প্রদার্ 

ক্কর হেকত পাকর তা থর্ক্রিত ক্রকত এক্টট প্রজন্মগত থবথর্কয়াগ প্রকয়াজর্। এর  কধয রকয়কে:  

• পািকরর থভথত্ত ও পাির-ক্ংক্রিট ইিারকফকসর  ধয থদকয় চুইকয় পড়া পাথর্ সব নথর্ম্ন বা 

পথর ার ক্রকত থভথত্ত ও ক্ংক্রিট ক্াঠাক ার সংস্কার এবং সক্ল ক্ংক্রিট পকৃের ভাঙ্গা 

ক্ংক্রিট অ্পসারণ ও প্রথতিাপর্;  

• উইং হদওয়াল, আউটকলট চযাকর্ল, এবং হটইলকরস ক্ংক্রিট ক্াঠাক ার ক্ষথতিস্ত ক্ংক্রিট 

ও স্প্যাথলং প্রথতিাপর্ ও সংস্কার;  

• আসল থর্ম্ন পে নাকয়র "কডা ভালভ" আউটকলটগুথলকক্ আধুথর্ক্ আউটকলট ভালভ দ্বারা 

প্রথতিাপর্;  

• এবং বা াঁকধর অ্র্যার্য ক্াঠাক াগত উন্নয়র্।  

  

হেকটর 2022 অ্ি নবেকর প্রণীত বাকজকট প্রক্েটটর জর্য 20 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার প্রািথ ক্ভাকব 

বরাদ্দ ক্রা  কয়কে। OGS এর থর্ব নাথচত প্রকক্ৌ ল পরা  নদাতার প্রস্তুত ক্রা লক্ষয ও র্ক্ ার উপর 

হেকটর চূড়ান্ত থবথর্কয়াগ থর্ভনর ক্রকব।  

  

ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁকধর ইথত াস শুরু  য় 1913 সাকলর প্রবল বর্যা থদকয়। 1913 সাকলর  াচন  াকসর 

হ কষর থদকক্ থ ডওকয়ে হিকক্ ইে হক্াে পে নন্ত থবপে নয়ক্ারী বর্যা  কয়থেল, োর চর  



প্রাণর্াক র সংখযা এটটকক্  াথক্নর্ ইথত াকসর থদ্বতীয়-সকব নাচ্চ প্রাণ াতী বর্যায় পথরণত ক্করকে। 

বর্যার চূড়ান্ত সী ার থক্েু সপ্তাক র  কধয, 28  াচন, অ্যালবাথর্র জর্গকণর পাথর্র সরবরাক  বর্যার 

পাথর্ থ ক  থগকয় সিৃ দষূকণর ফকল পুকরা   রজকুড় টাইফকয়ড   া ারী েথড়কয় পকর। ঐথত াথসক্ 

এই বর্যার প্রভাব থর্উ ইয়কক্নর হর্তাকদর সারাকটাগা ক্াউথির  যাডথল র্গকর সযাক্ার্ডাগা র্দীর 

উপর ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁধ থর্ নাকণর  াধযক  এক্টট  ুখয বর্যা সুরক্ষার জলাধার থর্ নাকণ উদ্বুি ক্কর, 

ো বতন াকর্ হিট সযাক্ার্াডাগা হলক্ র্া  পথরথচত।  

  

েথদও বর্যার হিকক্ সুরক্ষার বযবিা ি কণ 1913 সাকলর বর্যা সা ােয ক্করথেল, তকব বর্যা হিকক্ 

সুরক্ষা প্রদার্ এবং িীকের শুষ্ক  াসগুথলকত থ লগুথলর জর্য এক্টট থবশ্বস্ত পাথর্র প্রবা  প্রদার্ 

ক্রার জর্য  াডসর্ র্দীর  াখার্দীগুথলকত বা াঁধ থদকয় জলাধার সটৃির থচন্তা হব  ক্কয়ক্ দ ক্ 

ধকরই ক্রা  ক্রিকলা। থক্ন্তু 1913 সাকলর বর্যা এটটকক্ গথতপ্রদার্ ক্কর, এবং হেকটর আইর্সভা 

র্তুর্ বর্যা থর্য়ন্ত্রণ জলাধাকরর জর্য অ্যাথডরর্ডযাক্কস হেকটর বর্ভূথ র থতর্  তাং  প্লাথবত 

ক্রার অ্র্ু থত থদকয় হেকটর সংথবধাকর্র সংক াধর্ অ্র্ুক াথদত ক্কর। বাডন অ্যাক ন্ডক ি র্া  

পথরথচত এই বযবিাটটকক্ ওই বেকরর 4 র্কভেকরর থর্ব নাচকর্ হভাটাররা অ্র্ুক াদর্ প্রদার্ ক্করর্, 

এবং এর হজর ধকর 1915 সাকল  যাক্ক াল্ড হোকরজ অ্যাক্ট "র্দী থর্য়ন্ত্রক্ হজলা" ততথরর 

অ্র্ুক াদর্ প্রদার্ ক্কর।  াডসর্ র্দীর থর্য়ন্ত্রক্ হজলা গঠর্ ক্রা  য় 1922 সাকল এবং থর্য়ন্ত্রক্ 

হজলার প্রি  প্প্রধার্ প্রকক্ৌ লী এডওয়াডন  যাকর্স সাকজনকির র্ক্ ায়, 1927 সাকল ক্ঙ্কথলংথভল 

বা াঁধ থর্ নাকণর ক্াজ শুরু  য়।  

  

বতন াকর্, থর্উ ইয়কক্নর সব ন ব ৃৎ জলাধার, হিট সযাক্ার্ডাগা হলক্, সারাকটাগা ও ফুল্টর্ ক্াউথি 

সম্প্রদায়গুথলর জর্য উকেখকোগয আথি নক্ সুথবধা প্রদার্ ক্কর এবং এলাক্ার বাথসন্দাকদর 

জীবর্োত্রার  ার্ সম্পথক্নত সুথবধা প্রদার্ ক্কর। এক্টট প্রকব াথধক্ার অ্র্ু থত বযবিা 

আক পাক র ভূথ র  াথলক্কদর জর্য 29- াইল-লো জলাধারটটকত (আয়তর্ অ্র্ুোয়ী 42 স্কয়ার 

 াইল) থবকর্াদর্ ূলক্ ক্াকজ প্রকবক র অ্র্ু থত প্রদার্ ক্কর, োর অ্সংখয পথরকব গত সুথবধা 

রকয়কে।  

  

ক্ঙ্কথলংথভল বা াঁধ থর্ নাণ এবং হিট সযাক্ার্ডাগা হলক্ ততথর এখর্ পে নন্ত এই এলাক্ার সব হিকক্ 

উচ্চাক্াঙ্ক্ষী ও প্রভাব ালী সরক্াথর প্রক্েগুথলর এক্টট। এর থর্ নাকণর গে হদখাকর্া  কয়কে 2017 

সাকলর তিযথচত্র  াকর্ নথসং হর্চার: থবক্রল্ডং দয হিট সযাক্ার্ডাগা হত।  

  

  

###  
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