
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সাম্ব াক কাউবিম্বে 408.8 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর ঝড় বিবেেীলো 

বসউয়ার সম্প্রসারম্বের বর্ি নাে শুরুর হ াষো বিম্বলর্  

  

উম্বিোগটি র্াইম্বরাম্বের্ হলাবডিং হ্রাস ও পাবর্র িার্ উন্নয়ম্বর্র ের্ে  াোর  াোর 

িাবড়ম্বক বসউয়ার বসম্বেম্বির সাম্বি যুক্ত করম্বি  

  

এছাড়াও অবে গুরুত্বপূে ন আঞ্চবলক প্রম্বেষ্টাটি প্রাকৃবেক উপকূলীয় প্রবেিন্ধকো 

পুর্বর্ নি নাম্বের িাধ্েম্বি েলিায় ুপবরিেনম্বর্র সাম্বি লড়াই বিবেেীলো িৃদ্ধি করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ 408.8 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর সাক াক্ ক্াউথি হক্াস্টাল 

হরজজথলকয়জি ইথর্থিকয়টিভ (Suffolk County Coastal Resiliency Initiative) থর্ি নাণ শুরুর 

হ াষণা ক্রকলর্, হেখাকর্ রকয়কে বজনয পাথর্ পথরব র্ ও পথরকিাধর্ আপকেড এবং সাকি িাউর্ 

অ  বযাথবলকর্র 4,000 এর হবথি বাথিকক্ থসউয়ার থসকস্টকির সাকি সংেুক্ত ক্রকব, এবং এই 

বেকরর হিকষর থিকক্ িযাথস্টক্-িাথল নকে অথেথরক্ত 1,700 বাথিকে সংকোগ প্রিাকর্র বযবস্থা 

ক্রকব। উদ্ভাবর্ী এই প্রক্ল্প লং আইলযাকের উপকূ্লীয় পাথর্কক্ র্াইকরাকজর্ ও অর্যার্য িষূক্ 

দ্বারা িথূষে  ওয়া প্রথেকরাধ ক্রকে হ ডাকরল ও হস্টকির থরকসাস ন স্থার্ীয় অি নায়কর্র সাকি থিথলকয় 

বযব ার ক্কর। অথে গুরুত্বপূণ ন এই প্রক্কল্পর আকরা পথরকবিগে সুথবধার িকধয রকয়কে পাথর্র িার্ 

উন্নয়র্, বাস্তুেন্ত্র পুর্ঃস্থাপর্, এবং জলবায় ুপথরবেনর্ দ্বারা বজৃিপ্রাপ্ত ভথবষযৎ বর্যা ও েীব্র ঝি 

হিকক্ সম্প্রিায়সিূ কক্ রক্ষা ক্রার জর্য প্রাকৃ্থেক্ উপকূ্লীয় প্রথেবন্ধক্ো হজারিার ক্রা।  

  

"আিরা েখর্ সুপারস্টি ন সযাজের বষ নপূথে নর ক্িা স্মরণ ক্রথে, আিরা থিন্তা ক্রথে হে থক্ভাকব 

ঝিটি প্রকৃ্থের সম্মুখীর্  ওয়ার জর্য থর্উ ইয়কক্নর থস্থথেিীল  ওয়ার প্রকয়াজর্ প্রক্াি ক্করথেল," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হক্াস্টাল হরজজথলকয়জি ইথর্থিকয়টিভ প্রক্কল্পর এক্টি সাথব নক্ ধারা ো 

সাক াক্ ক্াউথির  াজার  াজার বাথি, োরা বেনিাকর্ হসপটিক্ িযাকের উপর থর্ভনরিীল, োকির 

থস্থথেিীলো উন্নয়কর্র পকি বহুিরূ অেসর ক্রকব। থর্ি নাণ এখর্ িলিার্,  কল থর্উ ইয়ক্ন 

জলবায় ুপথরবেনকর্র প্রভাকবর থবরুকি লিাইকয় আিাকির লক্ষয ও িরি আব াওয়া স য ক্কর 

টিকক্ িাক্ার জর্য সম্প্রিায়গুথলর োকে আধুথর্ক্ অবক্াঠাকিা িাকক্ ো থর্জিে ক্রকে ক্াজ 

অবযা ে হরকখকে।"  

  

ক্াল নস থরভার এবং হ াজন থরভার ওয়ািারকিকডর  াজার  াজার বাথি থসউয়াকরর সাকি েুক্ত র্য় 

এবং োরা হসপটিক্ িযাে ও হসসপুকলর িকো অর্সাইি থসকস্টি থিকয় বজনয পাথর্ বযবস্থাপর্া 

ক্রকে। হসকক্কল হসপটিক্ িযাে ও হসসপুলগুথলকে থর্য়থিে ধারণক্ষিোয় বযি নো হিখা োয় 



এবং বাথসন্দাকির  র্  র্ বাসর্ হধাওয়া ও ক্াপি হধাওয়ার িকো গ ৃস্থাথল ক্াজ সীিাবি ক্রকে 

 য়। এোিাও বজনয পাথর্র এই বযবস্থা পাথর্র প্রবাক  বাস্তুসংস্থার্সংক্রান্ত ক্ষথে ক্কর হেক েু 

অপথরকিাথধে বজনয ওয়ািারকিডকক্ র্াইকরাকজর্ ও অর্যার্য ক্ষথেক্র িষূক্ দ্বারা প্লাথবে ক্রকে 

পাকর, োর  কল উপকূ্লীয় বাস্তুেকন্ত্রর অবর্থে  য়। থডপািনকিি অ  এর্ভায়রর্কিিাল 

ক্র্জাকভনির্ (Department of Environmental Conservation, DEC) প্রিত্ত 2014 সাকলর এক্টি 

থরকপাকিন অঞ্চলটির প্রাকৃ্থেক্ উপকূ্লীয় প্রথেরক্ষার উপর র্াইকরাকজর্ িষূকণর ক্ষথেক্র প্রভাব 

থবস্তাথরে বলা আকে এবং এটি এই প্রক্কল্পর অি নায়র্ অেসর ক্রার জর্য এক্টি অর্ু িক্ 

থ কসকব ক্াজ ক্করকে।  

  

এোিাও হ াষণাটি আসকলা সুপারস্টি ন সযাজের র্য় বের পূথে নর থিকর্, ো এই এলাক্াগুথলর প্রায় 

অকধ নক্ বজনয পাথর্র থসকস্টিকক্ বর্যার পাথর্ দ্বারা প্লাথবে ক্করথেকলা। সিুদ্রপষৃ্ঠ উন্নীে  ওয়া এবং 

জলবায় ুপথরবেনর্ দ্বারা বজৃিপ্রাপ্ত আকরা েীব্র ঝকির ঝুুঁ থক্র িুকখ উপকূ্লীয় প্রথেবন্ধক্ো উন্নয়র্ 

ক্রা, ওয়ািারকিকড র্াইকরাকজর্ এবং িষূক্ হ্রাস ক্রা প্রাকৃ্থেক্ উপকূ্লীয় জলাভূথি পুর্গ নঠকর্ 

সা ােয ক্রকব ো িথক্ষণ উপকূ্কল ঝকির স্ফীথে ও বর্যার থবরুকি প্রথেবন্ধক্ো থ কসকব ক্াজ 

ক্রকব।  

  

ক্াল নস থরভার প্রক্ল্প 2024 সাকলর িকধয এবং পরবেীকে 2026 সাকলর িকধয হ াজন থরভার হিষ 

 কব এির্ প্রেযািা ক্রা  কে।  

  

থডথভির্ অ  হ ািলযাে থসথক্উথরটি অযাে ইিাকজনজি িযাকর্জকিি (Division of Homeland 

Security and Emergency Management, DHSES) এবং গভর্ নকিি অথ স অ  স্টি ন 

থরক্ভাথরর (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) িাধযকি, এই প্রক্ল্পগুথল বযব ার 

ক্কর হ ডাকরল ইিাকজনজি িযাকর্জকিি একজজি (Federal Emergency Management Agency, 

FEMA) এর অি নায়কর্  যাজাডন থিটিকগির্ েযাি হপ্রাোি (Hazard Mitigation Grant Program, 

HMGP) হিকক্ 243.5 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার এবং ইউর্াইকিড হস্টিস থডপািনকিি অ   াউজজং 

অযাে আব নার্ হডকভলপকিি (Department of Housing and Urban Development, HUD) এর 

অি নায়কর্ ক্থিউথর্টি হডকভলপকিি ব্লক্ েযাি - থডকজস্টার থরক্ভাথর (Community 

Development Block Grant - Disaster Recovery, CDBG-DR) হিকক্ 66.4 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলার।  

  

বযাথবলর্ ও ব্রুক্ াকভকর্ থর্ি নাণ শুরু ক্রার পািাপাথি, DEC পযািকিাগা োিকক্ 21 থিথলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলার প্রিার্ ক্রকে অথেথরক্ত 248টি বাথিকক্ থসউয়ার থসকস্টকি েুক্ত ক্রার জর্য োকে 

লং আইলযাকের অযাকু্ই ার, উপকূ্লীয় উপসাগর, হলক্ এবং জলপকির িকো পাথর্র উৎকস 

হসসপুল ও হসপটিক্ িযাকে উৎপন্ন ক্ষথেক্র র্াইকরাকজর্ ও অর্যার্য িষূকক্র প্রবা  হ্রাস ক্রা 

োয়।  

  

বর্উ ইয়কন হেি বডপািনম্বিি অ  এর্ভায়রর্ম্বিিাল কর্োম্বভনেম্বর্র কবিের্ার 

িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "জলবায় ুপথরবেনকর্র ঝুুঁ থক্র িুকখ উপকূ্লীয় থস্থথেিীলো উন্নয়কর্ 

সবাইকক্ এক্কে ক্াজ ক্রকে  কব, এবং আিরা এই প্রক্ল্পগুথলকক্ বাস্তকব পথরণে ক্রকে 

গভর্ নর হ াক্ল, সাক াক্ ক্াউথি, এবং থডথভির্ অ  হ ািলযাে থসথক্উথরটি অযাে ইিাকজনজি 

https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/impairmarshland.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/impairmarshland.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/impairmarshland.pdf


িযাকর্জকিি ও গভর্ নকিি অথ স অ  স্টি ন থরক্ভাথরকে আিাকির অংিীিারকির সাকি ক্াজ 

ক্রকে হপকর গথব নে। আিাকির পাথর্ সুরক্ষা ও র্াইকরাকজর্ িষূণ হ্রাস ক্রার জর্য অথে 

গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্প অি নায়র্ ও অেসর ক্রার জর্য DEC এর উপকূ্লীয় ও পাথর্র িার্ থবকিষজ্ঞরা 

পুকরা লং আইলযাকে সম্প্রিায়গুথলর সাকি সরাসথর ক্াজ ক্কর োকে, এবং আজকক্র ক্াজ 

শুরুর  ির্া এইসব প্রকিষ্টার এক্টি অথে গুরুত্বপূণ ন িাইল লক্। পযািকিাগা োিকক্ 

আর্ুিাথর্ক্ 248টি বাথি থসউয়াকর সংেুক্ত ক্রকে সা ােয ক্রার জর্য অথেথরক্ত 21 থিথলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলার DEC থবথর্কয়াগ  ল থর্উ ইয়কক্নর ভথবষযৎ প্রজকের জর্য আিাকির পাথর্ রক্ষাকি ন 

লং আইলযাকের সম্প্রিায়সিূ কক্ সা ােয ক্রকে গভর্ নর হ াক্কলর অঙ্গীক্াকরর আরও এক্টি 

উিা রণ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি বডবভের্ অ  হ ািলোন্ড বসবকউবরটির (New York State Division of 

Homeland Security) বর্ি না ী হডপুটি কবিের্ার হিম্বরন্স হে. ও’বলয়াবর িম্বলর্, "েখর্ 

িরি আব াওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীর জীবর্কক্ প্রভাথবে ক্করই িকলকে, এ ধরকর্র প্রক্ল্প প্রাকৃ্থেক্ 

উপকূ্লীয় প্রথেবন্ধক্ো পুর্ঃস্থাপকর্ বযাপক্ ভূথিক্া রাখকব ো পথরকিকষ ঝি স্ফীথে এবং বর্যার 

পাথর্ দ্বারা বযজক্তগে সম্পথত্ত ও অথে জরুথর অবক্াঠাকিার ক্ষয়ক্ষথে প্রিথিে ক্রকব। আথি 

থডথভিকর্র থডকজস্টার থরক্ভাথর (Disaster Recovery) িকলর থর্কবথিে প্রকিষ্টা এবং এই প্রক্ল্পকক্ 

বাস্তকব পথরণে ক্রকে সাক াক্ ক্াউথি ও অর্যার্য হস্টি একজজির সাকি সিন্বকয়র বযাপাকর 

গথব নে।"  

  

গভর্ নম্বিি অব স অ  েি ন বরকভাবরর বর্উ ইয়কন রাইদ্ধেিং কবিউবর্টি বরকন্সরাকের্ 

অোন্ড ইর্ফ্রাস্ট্রাকোর হপ্রাগ্রাম্বির (NY Rising Community Reconstruction and 

Infrastructure Programs) হডপুটি বর্ি না ী পবরোলক আইবলর্ বিউে িম্বলর্, 

"বাস্তুসংস্থার্সংক্রান্ত এবং জীবর্োোর িার্ সংক্রান্ত সুথবধার পািাপাথি, সাক াক্ ক্াউথির 

জলপকির র্াইকরাকজর্ হ্রাস জলভূথিকক্ আকরা িজবুে ক্কর পুর্গ নঠর্ ক্রকব, ঝি স্ফীথে ও 

বর্যা হিকক্ এক্টি প্রাকৃ্থেক্ উপকূ্লীয় প্রথেবন্ধক্ো প্রিার্ ক্রকব। অথে গুরুত্বপূণ ন এই 

িাইল লক্ উিোপকর্ গভর্ নর হ াক্ল ও ক্াউথি থর্ব না ী হবকলাকর্র সাকি হোগ থিকে হপকর 

আিরা অেযন্ত আর্জন্দে।"  

  

বসম্বর্ির োক শুিার িম্বলর্, "সাক াক্ ক্াউথির আধুথর্ক্ বজনয পাথর্র অবক্াঠাকিার অভাকবর 

 কল আিাকির জলপকি বযাপক্ র্াইকরাকজর্ িষূণ  য়, ো আিাকির উপকূ্লীয় প্রথেকরাধ িুব নল 

ক্কর, জর্স্বাস্থয ঝুুঁ থক্েস্ত ক্কর, এবং হিক্সই অি ননর্থেক্ থবক্াি হরাধ ক্কর। অথে জরুথর এই 

থস্থথেিীলো প্রক্কল্প 300 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর হবথি থবিাল হ ডাকরল থবথর্কয়াগ প্রিার্ ক্রার 

জর্য হজার লিাই ক্রা, এবং এই বেকরর শুরুকে এইসব িুজক্তর ে থবল দ্রুে িুক্ত ক্রার 

অর্ুকিাির্ থিকে FEMA ও অথ স অ  িযাকর্জকিি অযাে বাকজিকক্ (Office of 

Management and Budget, OMB) োগািা হিওয়ার জর্য আথি গথব নে। ক্াউথি থর্ব না ী হবকলার্ 

থবজ্ঞোর সাকি অথেথরক্ত 46 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার আকিথরক্ার্ হরসথক্উ প্লযার্ (American 

Rescue Plan) অি নায়র্ বরাদ্দ ক্রকের্ ো আথি িূর্যস্থার্ পরূণ এবং উকিযাগটি অেসর ক্রার 

জর্য সাক াক্ ক্াউথির জর্য সুরথক্ষে ক্করথেলাি। প্রক্ল্পটি ক্কয়ক্িে ভাকলা হবেকর্র থর্ি নাণ 

ক্াজ সটৃষ্ট ক্রকব, আিাকির পথরকবি পথরেন্ন ক্রকব, থস্থথেিীলো প্রকিষ্টা উন্নে ক্রকব, এবং িার 



িিকক্র িকধয সাক াক্ ক্াউথির সব নব ৃৎ থসউয়ার সম্প্রসারণ ক্রকব এবং এর বাথসন্দাকির 

জীবর্োোর িার্ আগািী ক্কয়ক্ িিকক্র জর্য উন্নে ক্রকব।"  

  

প্রবেবর্বধ্ বল হেলবডর্ িম্বলর্, "হক্াথভড-19 আিাকির জীবকর্র অকর্ক্ হবথি থবষয়কক্ 

প্রভাথবে ক্করকে, এবং আিাকির স্থার্ীয় অবক্াঠাকিা প্রক্ল্প, হেগুথল ি ািারীর ক্ারকণ 

অপ্রেযাথিে থবলকের সম্মুখীর্  কয়কে, হসগুথলকক্ রক্ষা ক্রা আিাকির জর্য অবিযই অেযন্ত 

জরুথর। সাক াক্ ক্াউথিকে আিাকির জীবর্োোর িাকর্র জর্য হ াজন থরভার ও ক্াল নস থরভার 

থসউয়ার প্রক্ল্প অথে গুরুত্বপূণ ন, এবং আথি অি নায়র্ হিষ োথরখ সম্প্রসারণ ক্রা থর্জিে ক্রকে, 

প্রক্ল্পগুথল রক্ষা এবং োকির হিষ বা ুঁধা পার ক্রাকর্ার জর্য থডকসের িাকস  াউজ ও থসকর্ি 

হর্েৃবকৃন্দর সাকি, এবং এক্ই সাকি হ ায়াইি  াউকজর সাকি এক্কে ক্াজ ক্রকে হপকর সম্মাথর্ে 

 কয়থে। এই হ াষণাটি সপুারস্টি ন সযাজের র্বি বষ নপূথে নকে আসকলা এবং এর ক্ারকণ  ওয়া সক্ল 

থবপে নয় আিাকির সম্প্রিাকয়র থর্রাপত্তার জর্য এই প্রক্ল্পগুথল ক্ে গুরুত্বপূণ ন ো আকরক্বার 

িকর্ ক্থরকয় হিয়।"  

  

বরম্বপ্রম্বেম্বিটিভ অোন্্ডর ুগারিাবরম্বর্া িম্বলর্, "সাক াক্ ক্াউথির থসউয়ার সম্প্রসারণ বহু 

থির্ ধকরই প্রকয়াজর্। থসউয়ার  ল এির্ থলঞ্চথপর্ োর উপর আিাকির সম্প্রিাকয়র পুর্রুজ্জীবর্ 

থর্ভনর ক্কর। আকরা অকর্ক্ থক্েু ক্রার আকে থক্ন্তু আথি সাক াক্ ক্াউথিকে এই থবথর্কয়াগ, ো 

থর্জিে ক্কর হে ক্াউথি োকে োর প্রকয়াজর্ীয় বজনয পাথর্ পথরকিাধর্ এবং থসউয়ার থসকস্টি 

উন্নয়র্ পায়।"  

  

কাউবি বর্ি না ী বেভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "সুপারস্টি ন সযাজের র্বি ;বষ নপূথে নকে, আিরা লং 

আইলযােকক্ জলবায় ুপথরবেনকর্ আকরা প্রথেকরাধী ক্রকে আিাকির প্রকিষ্টায় এক্টি থবিাল 

পিকক্ষপ অেসর ক্করথে। থসকর্ির িাক্ শুিার এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি সরক্াকর আিাকির 

অংিীিারকির হিকক্ আিরা হেই সিি নর্ হপকয়থে োর ক্লযাকণ, আিরা ঐথে াথসক্ 

প্রক্ল্পগুথলকক্ থর্ি নাণ পে নন্ত আর্কে হপকর এক্টি জরুথর িাইল লকক্ হপ ৌঁোকে হপকরথে। এই 

প্রক্ল্পগুথলকক্ শুধ ুজয়-জয় বলকল এগুথল আিাকির অঞ্চকলর জর্য হে িাোর সুথবধা থর্কয় 

আসকে ো পে নাপ্তভাকব বথণ নে  কব র্া। আঞ্চথলক্ অি নর্ীথেকে 400 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার স্থাপর্ 

ক্রা হক্াথভড ি ািারী হিকক্ আিার অি ননর্থেক্ পুর্রুিারকক্ বলবার্ ক্রকব। শুধ ুোই র্য়, 

প্রক্ল্পটি প্রায় 6,000 হসসপুল এবং হসপটিক্ থসকস্টি অপসারণ ক্রকব ো থবজ্ঞার্ীকির িকে 

আিাকির উপকূ্ল উপসাগর এবং হপাোশ্রয়কক্ ধ্বংস ক্রকে। এটি আিাকির অি নর্ীথে ও 

পথরকবকির জর্য থবিাল এক্ জয়।"  
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