অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/28/2021

গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল কোর্ারবিম্বে 14 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর ির্ো িুরক্ষা প্রকম্বের বর্িাণ
ন
কাজ শুরু করার হ াষণা কম্বরম্বের্

িুপারস্টি নিোন্ডির িাবষকীম্বে,
ন
হস্টট ব্রুকবলম্বর্র হেে ন্ডিক িরাির িাবিন্দাম্বের রক্ষা
করার জর্ে কাজ শুরু কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে গভর্রস
ন অথিস অি স্টর্ থরক্ভাথর
ন
(Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) ব্রুক্থলরর্র ক্যার্ারথসরে হেশ ক্রিরক্র
উপক্ূরলর সবরচর়ে ঝুঁ থক্পূণ অংশগুথলরক্
ন
রক্ষা ক্রার জর্য 14 থর্থল়ের্ র্াথক্নর্ ডলাররর প্রক্রে
থর্র্াণ
ন ক্াজ শুরু ক্ররব। প্রক্েটি ভথবষযরে ঝর়ের সর়্ে এবং সর্দ্রপৃরের উচ্চো বৃক্রির সর়্ে
বর্যা ক্থর্র়ে জলবা়ে পথরবেনরর্র প্রভারবর সারি খাপ খাইর়ে থর্রে সম্প্রদা়েরক্ সা ােয ক্ররব
এবং ভথবষযরে ঝর়ের ির্াগুথলর সর়্ে এলাক্াটিরক্ আরও দ্রুে পর্রুিার ক্ররে স া়েো
ক্ররব৷
"জলবা়ে পথরবেনর্ ল এক্টি বাস্তব োর হর্াক্াথবলা আর্ারদর অবশযই ক্ররে রব এবং আথর্
পথরক্াঠারর্া তেথর ক্ররে প্রথেশ্রুথেবি ো আর্ারদর সম্প্রদা়েগুথলরক্ রক্ষা ক্ররব েখর্ আর্রা
ির্বর্র্ার্
ন
সর্দ্র এবং ির্বর্র্ার্ভারব
ন
শক্রিশালী ঝ়ে হর্াক্ারবলা ক্থর," গভর্রন হ াচুল
িম্বলর্। "ক্যার্াথস ঝর়ের
ন
উচ্ছাস ও বর্যার জর্য থবরশষভারব ঝুঁ থক্পূণ, ন এবং এই প্রক্েটি
এলাক্াটিরক্ আরও থিথেিাপক্ ক্রর েু লরব এবং বাথসন্দারদর র্রর্র শাথি হদরব ো োরদর
প্রর়োজর্ এবং প্রাপয।"
হেশ ক্রিক্ উপক্ূলী়ে সরক্ষা প্রক্ে সম্প্রদার়ের থিথেিাপক্ো উন্নে ক্রার জর্য হক্ৌশলগে
বর্যা সরক্ষা বযবিা থর্েি ক্ররব, ো এক্টি হিদারল এর্ারজনক্রি র্যারর্জরর্ন্ট এরজক্রি (Federal
Emergency Management Agency, FEMA) র্রর্ার্ীে থবরশষ বর্যার ঝুঁ থক্পূণ এলাক্া।
ন
প্রক্েটি GOSR-এর সাব-হরথসথপর়েন্ট অংশীদার, থর্উ ই়েক্ন হস্টরির ডরথর্িথর অরিাথরটি
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY)-এর র্ার্যরর্ বাস্তবাথ়েে রব।
অযাথভথর্উস হক্, অযাথভথর্উ এল, অযাথভথর্উ এর্, অযাথভথর্উ এর্, এবং থসথভউ অযাথভথর্উরে
হেশ ক্রিক্ হিরক্ প্রবাথ ে ক্ালভারিন র র্রর্য িাইড হগি হচম্বারগুথল ইর্স্টল ক্রা রব। এথভথর্উ
এর্ এ হেশ ক্রিরক্র অবরক্ষপণ পথল এবং অর্যার্য ধ্বংসাবরশষ ো পাথর্র প্রবা রক্ বার্াগ্রস্ত

ক্রর ো থদর়ে অবরুি, এটি এক্টি শক্রিশালী ক্ংক্রিি স্টর্ থসউ়োর
ন
অবরক্ষপণ থদর়ে পর্গঠর্
ন
ক্রা রব।
হেশ ক্রিরক্র উপক্ূল বরাবর এই এলাক্ার বাথসন্দারা প্রা়েই জলবা়ে পথরবেনরর্র প্রভারবর
হর্াক্ারবলা ক্রর। ঝর়ের জরলাচ্ছ্বাস এবং উচ্চ হজা়োররর সর়্ে জল উচ্চ স্তরর হপৌৌঁো়ে, োর
িরল ক্যাচ হবথসর্গুথল ঝর়ের জরল উপরচ পর়ে। িাইড হগি হচম্বারগুথল খাুঁথ়ে হিরক্ পাথর্
ক্ালভারিন র র্র্য থদর়ে থবপরীরে প্রবাথ ে রে বার্া থদরে সা ােয ক্ররব এবং থবদযর্ার্ থর্ষ্কাশর্
বযবিারক্ আরও দক্ষোর সারি ক্াজ ক্ররে হদরব। অযাথভথর্উ এর্ অবরক্ষরণর পর্রুিার
বেনর্ারর্ উপক্ূলররখার অবর্থে িারর্া ভাঙরর্র প্রভাবগুথলরক্ প্রশথর্ে ক্ররব৷
2022 সারলর শরে্ক্ারল থর্র্াণ
ন হশষ রব বরল আশা ক্রা রচ্ছ।
বর্উ ইয়কন হস্টট হ ািি অোি কবিউবর্টট বরবর্উয়াম্বলর (New York State Homes and
Community Renewal) কবিের্ার, রুিার্ বভির্াউিকাি িম্বলম্বের্, "থর্উ ই়েক্নবাসীরা
হের্র্ আইডা চলাক্ালীর্ অথভজ্ঞো ক্রররের্, হে ঝ়েগুথল আর্ারদর বহু এলাক্াগুথলরক্ পঙ্গ
ক্রর হদ়ে ো প্রা়েশই িরে। এই জােী়ে প্রক্েগুথল, থক্ন্তু, আর্ারদর িার্ী়ে ঝর়ের পথরক্াঠারর্া
থিথেিাপক্ এবং জলবা়ে পথরবেনরর্র প্রভাবগুথলরে আর্রা আরও ভালভারব প্রথেক্রি়ো জার্ারে
পাথর ো থর্ক্রিে ক্ররে স া়েো ক্ররে পারর।"
GOSR-এ NY রাইন্ডজিং কবিউবর্টট পুর্গঠর্
ন এিিং পবরকাঠাম্বিা হপ্রাগ্রাম্বির হডপুটট
এন্ডিবকউটটভ বডম্বরক্টর, আইবলর্ হিউি িম্বলম্বের্, "হেশ ক্রিক্ উপক্ূলী়ে সরক্ষা প্রক্রে
সম্প্রদা়ে এবং েৃণর্ূল স্তররর সংিাগুথলর সারি অংশীদাথররের র্ার্যরর্, আর্রা এক্টি
স রোথগোর্ূলক্ সর্ার্ার্ খরুঁ জ হপর়েথে ো সম্প্রদার়ের প্রথেক্রি়ো এবং িার্ী়ে
হস্টক্র াল্ডাররদর দক্ষোর উপর থর্ভনর ক্রর৷ আর্রা গথবেন হে এই হক্ৌশলগে থবথর্র়োগ
ক্যার্ারথসরক্ রক্ষা ক্ররে এবং এই এলক্গুথলর বাথসন্দারদর জীবর্োত্রার র্ার্ উন্নে ক্ররে
গুরুেপূণ ভূ
ন থর্ক্া পালর্ ক্ররব।"
DASNY-র হপ্রবিম্বডন্ট এিিং CEO, রুম্বির্ আর. িোকডোবর্ম্বয়ল III িম্বলম্বের্, "DASNY
হেশ ক্রিরক্র র্রো প্রক্রের র্ক্শা এবং থর্র্ারণ
ন GOSR এর সারি অংশীদাথরে ক্ররে হপরর
গথবেন ো আর্ারদর উপক্ূলী়ে সম্প্রদা়েগুথলরক্ আব াও়োর ক্ষথে হিরক্ রক্ষা ক্ররে এবং
োরদর অির্ীথে
ন
সংরক্ষরণর জর্য গুরুেপূণ।"
ন
বিম্বর্টর হরািার্ হজ. পারিাউড িম্বলম্বের্, "আজরক্র হ াষণাটি হেশ ক্রিরক্র টঠক্ পারশ
বসবাস ক্রা বাথসন্দারদর জর্য সসংবাদ োরদর বাথ়েগুথল প্রা়েশই উচ্চ হজা়োর, উপক্ূলী়ে ঝর়ের
জরলাচ্ছাস এবং বৃটিপারের সর়্ে থবপরদ পরর৷ আথর্ গভর্ররর
ন
অথিস অি স্টর্ থরক্ভাথর
ন
(Governor's Office of Storm Recovery) এবং DASNY হক্ র্র্যবাদ জার্াই হেশ ক্রিক্
উপক্ূলী়ে সরক্ষা প্রক্রের অর্ীরর্ 19ের্ থসরর্ি থডথিরের প্রথে এই অঙ্গীক্ারবিোর জর্য"।
বিধার্িভার িেিে উইবলয়ািি িম্বলম্বের্, "জরুথর প্রস্তুথে এবং দরোরগর
ন
প্রথেক্রি়ো
সম্পথক্নে উপ-ক্থর্টির হচ়োরপারসর্ থ সারব, আথর্ গভর্ররর
ন
অথিস অি স্টর্ থরক্ভাথররক্
ন

(Governor's Office of Storm Recovery) সার্বাদ জার্াই৷ আথর্ হেশ ক্রিক্ উপক্ূলী়ে সরক্ষা
প্রক্রের বাস্তবা়ের্ হদখার অরপক্ষা়ে আথে ো আর্ারদর হজলা়ে থিথেিাপক্ো উন্নে ক্ররব।"
বিধার্িভার িেিে বর্ক হপবর িম্বলম্বের্, "এই অেযাবশযক্ হেশ ক্রিক্ উপক্ূলী়ে সরক্ষা
প্রক্েটি সম্পূণ ন র়েরে ো থর্ক্রিে ক্রার জর্য আথর্ গভর্রন হ াচুল এবং NYS অথিস অি স্টর্ ন
থরক্ভাথররক্ (NYS Office of Storm Recovery) োরদর পথরশ্রর্ী প্ররচিার জর্য সার্বাদ জার্াই৷
সপারস্টর্ সযাক্র
ন
ির র্র্য থদর়ে োও়ো ক্যার্ারথসর হে হক্ার্ বাথসন্দা এই র্ররর্র ঝ়ে প্রশর্র্
প্রক্েগুথলর প্রর়োজর্ী়েোর প্রেয়ের্ ক্ররে পাররবর্ ো থর্ক্রিে ক্ররব হে আররক্টি "জীবরর্
এক্বার" ও়ো আব াও়ো সংিাি ির্া আবার এই অঞ্চলরক্ থবধ্বস্ত র্া ক্রর।"
কাউন্ডিম্বলর িেিে অোলার্ িাইম্বিল িম্বলর্, "হেশ ক্রিক্ এবং আরশপারশর পাথর্ বহু প্রজন্ম
র্রর ক্যার্ারথস সম্প্রদা়েরক্ সংজ্ঞাথ়েে ক্রররে। সর্দ্রপৃরের উচ্চো বৃক্রি এবং ঝর়ের
জরলাচ্ছাস বৃক্রির সারি, এই পাথর্গুথল সম্প্রদার়ের ক্ােক্াথরোর
ন
জর্য এক্টি আসন্ন ঝুঁ থক্ র়ে
উরঠরে। এই র্ূলর্র্ প্ররচিা এক্টি আরও থিথেিাপক্ দথক্ষণ ব্রুক্থলর্ তেথর ক্রার সারি সারি
পথরক্াঠারর্াগে উন্নথেরে দদনাি অগ্রগথে ক্ররব। আথর্ গভর্রন হ াচুল, রারজযর সদসযরদর এবং
গভর্রস
ন অথিস অি স্টর্ থরক্ভাথররক্
ন
সার্বাদ জার্াই থর্উ ই়েক্ন জর়ে োরদর ক্রঠার
পথরশ্ররর্র জর্য, থক্ন্তু থবরশষ ক্রর ক্যার্ারথসর র্রো এলাক্াগুথলরে।"
হেে ন্ডিক বিবভক অোম্বিাবিম্বয়েম্বর্র (Fresh Creek Civic Association) িভাপবে
িাবরয়া গোম্বরট িম্বলম্বের্, "20 বেরররও হবথশ সর়্ে র্রর আথর্ এই জলাশ়ে, হেশ ক্রিক্ হর্চার
থপ্রজাভন, পর্রুিাররর জর্য এক্টি প্রক্ে শুরু ক্রার হচিা ক্রর চরলথে৷ আর্ারক্ থবথভন্ন সংিা
এবং থর্বাথচে
ন
ক্র্ক্েন
ন ারদর সারি ক্াজ ক্ররে র়েরে, ো থেল চযারলক্রজং ক্াজ। হের েু আথর্
এলাক্ার এক্জর্ বাথসন্দা, আথর্ এই প্রক্েটিরক্ বাুঁথচর়ে রাখরে সা ােয ক্ররে হপররথে, এবং
হসই ক্াররণই বাথসন্দারদর জথ়েে রাখা সব সর়্েই গুরুেপূণ।ন এিা শুর্ আথর্ র্ই হে এিা
ক্রররে, এিা পররা সম্প্রদার়ের প্ররচিা।”
GOSR িম্পম্বকন
2013 সারলর জর্ র্ারস প্রথেটেে, GOSR সর্গ্র হস্টরি সপারস্টর্ সযাক্র
ন
ি, াথররক্র্ আইথরর্ এবং
ট্রথপক্যাল স্টর্ থলর়ের
ন
পর্রুিার ক্ারজর সর্ন্ব়েসার্র্ ক্রররে। োর NY রাইক্রজং াউক্রজং
থরক্ভাথর, হোি বযবসা, সম্প্রদা়ে পর্গঠর্,
ন
পথরক্াঠারর্া, এবং থডজাইর্ হপ্রাগ্রার্ দ্বারা
পর্থর্র্ন ারণর
ন
র্ার্যরর্, GOSR হিডাররল ক্থর্উথর্টি হডরভলপরর্ন্ট ব্লক্ অর্দার্-দরোগ
ন
পর্রুিার ে থবরল 4.5 থবথল়ের্ র্াথক্নর্ ডলার থবথর্র়োগ ক্রর থর্উ ই়েক্নরক্ চরর্ আব াও়োর
ির্াগুথলর জর্য আরও ভালভারব প্রস্তুে ক্ররে। GOSR এবং এর হপ্রাগ্রার্ সম্পরক্ন আরও েিয
এখারর্ উপলব্ধ http://stormrecovery.ny.gov/।
NY রাইক্রজং ক্থর্উথর্টি থরক্র্িাক্শর্ অযাি ইর্োিাক্চার হপ্রাগ্রারর্র র্ার্যরর্, রাজয
থিথেিাপক্ো উন্নে ক্ররে, গুরুেপূণ পথরক্াঠারর্া
ন
রক্ষা ক্ররে, ভথবষযে থবপের়ের
ন
সারি
সম্পথক্নে ক্ষথে ও ক্ষ়েক্ষথের ঝুঁ থক্ ক্র্ারে, এবং ক্ি ক্র্ারে োর থর্ম্ন-হিরক্-উর্র্ন খী সম্প্রদা়ে
পথরক্ের্া প্রক্রি়ো চলাক্ালীর্ থবথভন্ন র্ররর্র উরদযাগ গ্র ণ ক্রর।

এখর্ বাস্তবা়ের্ পোর়ে,
ন
GOSR থবথভন্ন হপৌরসভা, ক্াউথন্ট, এবং অলাভজর্ক্ অংশীদাররদর
সারি ক্াজ ক্রর িার্ী়েভারব তেথর ক্রা শে শে প্রস্তাবর্ারক্ বাস্তবাথ়েে ক্ররে।
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