অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2021

গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল মর্ম্বরা কাউবির বিস ে ম্বর 1.1 বমবলয়র্ ডলার িেম্বয়র ির্োর বিরুম্বে
বিবিিাপকিা িৃদ্ধের প্রকম্বের কাজ হেষ ওয়ার হ াষণা কম্বরম্বের্

কবমউবর্টি পাম্বকনর ভবিষেম্বির উচ্চ-পাবর্র কারম্বণ ওয়া ক্ষবি হ্রাস করম্বি র্িু র্
ইর্স্টল করা ফ্লাডওয়াল
ঝম্বের বর্কােী িেিিা উন্নবি এজম্বমার হরাড িরাির রাস্তা সুরবক্ষি রাখম্বি এিং
কাোকাবে িাবে ও িেিসাগুবলর অোকম্বসস বর্দ্ধিি করম্বি
বর্িাবচি
ন
প্রকেগুবল রাম্বজের 300 বমবলয়র্ ডলাম্বরর বিবিেীলিা ও অিনর্বিক
ন
বিকাে
উম্ব্োম্বগর অংে
েবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজকক্ রাকজযর থিথিশীলিা এবং অিনর্থিক্
ন
থবক্াশ উক্যাকগর
(Resiliency and Economic Development Initiative, REDI) অংশ থ কেকব মর্করা ক্াউথির
থিে শ কর 1.1 থমথলয়র্ ডলার বযকয়র ফ্লাডওয়াল প্রক্কের থর্মাণ
ন ক্াজ হশষ কয়কে বকল
হ াষণা ক্করকের্। উচ্চ হ্রক্র পাথর্র মাত্রার ক্ারকণ বার বার ওয়া জকলাচ্ছ্বাে লং পন্ড
আউটকলকটর আকশপাকশর পথরক্াঠাকমার জর্য এক্টট অবযা ি ঝুঁ থক্ কয় হিকক্কে, যা এই
অঞ্চলগুথলকক্ বাথেন্দা এবং জরুথর পথরকষবার ক্মীক্র জর্য অগময ক্কর িু কলকে, থর্ক্টবিী
এজজকময়ার ড্রাইকভর অবর্থি টটকয়। উচ্চ পাথর্র ইকভকির েময়, প্রায় 300 বাথিকি পথরকবশর্
ক্রা এক্টট পাশ্ববিী িাকর্ চযাকর্ল পাক্ন ডুকব যায়। বর্যা পাক্ন ও হেলার মাকঠর েরঞ্জামকক্
হর্থিবাচক্ভাকব প্রভাথবি ক্কর এবং হলক্ হশার ফায়ার থডথিক্ট হবাট লঞ্চকক্ অবযব ারকযাগয
ক্কর হিাকল, জরুথর প্রথিজিয়ায় েক্ষমিার োকি আকপাে ক্কর। পথরকবশ েংরক্ষণ থবভাগ
(Department Of Environmental Conservation, DEC) এবং থিে শ র এই প্রক্েটটকি
ে কযাথগিা ক্কর থর্জিি ক্রার জর্য হয এটট েম্প্র্াকয়র েম্প্ এবং পথরকবশ উভয়কক্ই
েরথক্ষি ক্কর।
"2019 োকলর ঐথি াথেক্ বর্যার েময় অিাথরও হ্রক্র িীরবিী েম্পথিগুথল থবধ্বস্ত কয়থেল
এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট এই অঞ্চল জকি অথিথরক্ত থিথিশীলিার প্রকয়াজর্ীয়িাকক্ স্বীক্ৃথি
থ্কয়থেল," গভর্রন হ াচুল িম্বলর্। "REDI ক্মেূন থচর মাধ্যকম, আমরা েরক্ারী পথরক্াঠাকমার
উপর ভথবষযকি বর্যার প্রভাব হ্রাে ক্রার পাশাপাথশ থর্উ ইয়ক্নবােীক্র বাথিগুথল রক্ষার জর্য

দ্রুি ও ক্াযক্রভাকব
ন
ভাকব ক্াজ ক্রথে। "আমাক্র েকবাচ্চ
ন অিাথধ্ক্ার এই েম্প্র্াকয়র
মার্ষক্র রক্ষা ক্রা - থিে শ করর এই প্রক্েগুথল বর্যা ক্মাকি, বাথিগুথল রক্ষা ক্রকি,
থর্রাপিা বািাকি এবং এক্টট হটক্েই পথরক্াঠাকমা তিথর ক্রকি ো াযয ক্রকব।"
চযাকর্ল পাক্ন প্রক্কের জর্য প্রশমর্ ও পর্রুজ্জীবর্ বযবিার মকধ্য রকয়কে:
• বর্যার জল আটক্াকি এবং পাকক্নর এক্টট েথবধ্া থ কেকব ক্াজ ক্রকি 251 ফট
উচ্চিায় এক্টট পািকরর ফ্লাডওয়াল িাপর্;
• পাথর্র ক্ষথি হিকক্ রক্ষা ক্রকি এবং উচ্চ পাথর্র টর্ার েময় বযব ার থর্জিি ক্রকি
বর্যা স্তকরর উপকর র্িু র্ হেলার মাকঠর েরঞ্জাম িার্ান্তর ও িাপর্;
• আরও ক্াযক্র
ন বর্যা থর্য়ন্ত্রকণর জর্য এক্টট ক্করাল ভালভ এবং বাইপাে পাইপ ে ঝি
থর্ক্াথশ বযবিার উন্নথি; এবং
• উন্নি েিক্ অযাকেকের জর্য পাথক্নং লট িার্ান্তর এবং ভথবষযকি বর্যার টর্াগুথলর
েময় বাথলর বযাকগর আরও থর্রাপ্ ও ্ক্ষ থবিরণ।
প্রক্কের েমাথি েম্প্র্ায় এবং পথরকবকশর চাথ ্াগুথলকক্ থমথলকয় হ্য়, উন্নি
অযাকেেকযাগযিা, থর্রাপ্ যার্বা কর্র অযাকেে, হেই োকি র্িু র্ পিচারী এবং হেলার মাকঠর
েথবধ্া থর্কয় আকে। উপরন্তু, পাথর্ এবং জথমর মকধ্য প্রাক্ৃথিক্ ইিারকফে আবােিল বজায়
রাকে, যা বর্যপ্রাণীক্র উন্নথি অবযা ি রােকি হ্য়।
উপরন্তু, গভর্রন হ াচুল হ াষণা ক্করকের্ হয থিে শ কর 250,000 ডলাকরর REDI-এর অিায়কর্
ন
েম থেউয়ার
ন
প্রক্কের থর্মাণ
ন ক্াজ চলকে। এজকময়ার হরাড ্থক্ষকণ পক্র এবং উিকর হলক্
অিাথরওর দ্বারা হবটিি, যার ফকল এটট বর্যা এবং ক্ষয়-ক্ষথির ঝুঁ থক্কি িাকক্। রাস্তাটট অেংেয
বাথি এবং িার্ীয় বযবোর জর্য এক্টট প্রধ্ার্ প্রকবশ পি। ঝকির টর্াগুথলর েময়, থর্ম্ন িার্
ওয়ার ক্ারকণ রাস্তাটট এক্াথধ্ক্ িাকর্ বর্যার ক্বকল পকর এবং এই বর্যা বােিাকর্ হপ ৌঁোকর্া
ক্টঠর্ ক্কর হিাকল, জরুরী যার্বা র্ চলাচকল বাধ্া হ্য়। িযার্কবথর পক্র েংলগ্ন টাউর্ পাকক্ন
থিে শ করর হর্িৃত্বাধ্ীর্ প্রক্েটট থরকিথডং, ইথিবাচক্ থর্ষ্কাশর্ এবং থডেচাজন ভালথভং এর
মাধ্যকম ভথবষযকির অিযাথধ্ক্ বর্যাকক্ প্রশথমি ক্রকব। প্রক্েটটকি এক্টট থর্ষ্কাশর্ ক্াঠাকমা
অন্তভুক্ত
ন রকয়কে, যা শ রকক্ েম থেউয়ার
ন
থেকেম হিকক্ িযার্কবথর পক্কর উপকচ পরা পাথর্
পাম্প ক্রকি েক্ষম ক্রকব, হেই োকি থরপ্রাপ হশারলাইর্ েরক্ষা েক্ষম ক্রকব। এই
আপকিডগুথল অিযাথধ্ক্ বর্যা প্রশথমি ক্রকব, যা রাস্তা এবং থবপরীি থ্কক্র বাথিগুথলকক্
পাথর্র ক্ষথি হিকক্ রক্ষা ক্রকব। উপরন্তু, এটট জরুরী প্রথিজিয়াক্ারীক্র জর্য রাস্তা হোলা
রােকি হ্কব। থব্যমার্ ক্ার টপ হবাট লঞ্চ উপলব্ধ িাক্কব।
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation) কবমের্ার
এিং REDI কবমেম্বর্র (REDI Commission) স -সভাপবি হিবসল হসগস িম্বলর্, "থর্উ
ইয়কক্নর REDI হপ্রািাম ঐথি াথেক্ভাকব উচ্চ পাথর্ এবং চরম আব াওয়ার টর্ার দ্বারা
ক্ষথিিস্ত হলক্ অিাথরও উপক্ূলীয় েম্প্র্ায় জকি হক্ শলগি বর্যার থবরুকে েরক্ষা ও
থিথিশীলিার প্রক্েগুথলকক্ এথগকয় থর্কয় চকলকে। লং পন্ড আউটকলট ফ্লাডওয়াকলর মকিা মূল
পথরক্াঠাকমা উন্নয়র্ প্রক্েগুথল ের্াক্ত ও বাস্তবায়কর্র জর্য থিে শ র ও মর্করা ক্াউথির

ক্মক্িন
ন াক্র োকি ে কযাথগিা ক্কর DEC এমর্ প্রক্েগুথলকি থবথর্কয়াগ ক্রকে যা আরও
বজেমার্ ও শজক্তশালী পর্থর্মন াকণর
ন
মাধ্যকম বর্যার থবরুকে েরক্ষাকক্ শজক্তশালী ক্রকব।"
একদ্ধজবকউটিভ হডপুটি হসম্বেিাবর অি হস্টি হের্ডার্ বস. ব উজ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন
হেট REDI হপ্রািাকমর মাধ্যকম হলক্ ওিাথরওর েম্প্র্ায়গুথলকক্ িাক্র জলপি পর্রুজ্জীথবি
ক্রকি এবং ভথবষযকির বর্যা হমাক্াকবলায় শজক্তশালী ক্রকি ো াযয ক্রার জর্য অঙ্গীক্ারাবে
রকয়কে। থিে শ কর চযাকর্ল পাক্ন প্রক্কের েমাথি উচ্চ পাথর্র টর্া হিকক্ এই ক্থমউথর্টট
পাক্নকক্ রক্ষা ক্রার জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ প্কক্ষপকক্
ন
থচথিি ক্কর৷ REDI অঞ্চল জকি িার্ীয়
েরক্াকরর োকি েজিয় অংশী্ার কি হপকর DOS গথবি,
ন অর্যার্য DOS হপ্রািাকমর মাধ্যকম
আরও থিথিিাপক্ েম্প্র্ায় গকি হিালার অঙ্গীক্ার অবযা ি হরকে।"
হস্টি বডবভের্ অফ হ ামলোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড এমাম্বজনদ্ধি সাবভনম্বসম্বসর (State
Division of Homeland Security and Emergency Services) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার জোবক
হে িম্বলর্, "থিকে এই REDI প্রক্েগুথল থর্রাপিা বািাকর্ার জর্য গুরুত্বপূণ, ন ক্ারণ িারা হ্রক্র
িীর বরাবর েম্প্র্ায়গুথলকি থর্রবজিন্ন অযাকেে প্র্ার্ ক্কর৷ ভথবষযকির বর্যার পাথর্ বযজক্তগি
েম্পথি এবং েরক্াথর পথরক্াঠাকমাকক্ প্রভাথবি ক্রা প্রশথমি ক্রার বযবিা তিথর ক্কর, আমরা
থর্উ ইয়ক্নকক্ বাথি বলা যাওয়ার জর্য আরও থিথিিাপক্ এবং থর্রাপ্ জায়গা ক্কর িু লথে।"
হস্টি বডপািন ম্বমি অফ হলিার (State Department of Labor) কবমের্ার রিািন া
বরয়াডনর্ িম্বলম্বের্, "থিথিিাপক্িা ও অিনর্থিক্
ন
উন্নয়র্ উক্যাগ মারাত্মক্ বর্যায় ক্ষথিিস্ত
েম্প্র্াকয়র পথরক্াঠাকমার উন্নথি অবযা ি হরকেকে। আথম গভর্রন হ াচুলকক্ িার থর্রাপিা
বযবিায় অবযা ি থবথর্কয়াকগর জর্য োধ্বা্ জার্াই যা ভথবষযকির প্রাক্ৃথিক্ ্কযাগ
ন হিকক্
েম্প্র্ায়কক্ শজক্তশালী ও রক্ষা ক্কর।"
হস্টি বসম্বর্ির হজম্বরবম কুবর্ িম্বলম্বের্, "প্রথি বের থিকের বাথির মাথলক্রা ভাঙকর্র
চযাকলঞ্জ দ্বারা প্রভাথবি য়৷ লং পন্ড আউটকলট প্রক্েটট আমাক্র থবকর্া্র্মূলক্ এলাক্ার
উপক্ূলকরো রক্ষা ক্রার জর্য েরক্ষা বযবিা িাপর্ ক্রকব। িাথয়ত্ব থর্জিি ক্রার োকি োকি
চযাকর্ল পাকক্নর যা থক্চুপর্ার্ ক্রার আকে িার েব থক্েু উপকভাগ ক্রার জর্য বাথেন্দাক্র
আরও হবথশ অযাকেে িাক্কব। আথম আমাক্র অঞ্চকলর েমিকর্র
ন
জর্য থিথিিাপক্িা এবং
অিনর্থিক্
ন
উন্নয়র্ (Resiliency and Economic Development Commission) ক্থমশকর্র ক্াকে
ক্ৃিজ্ঞ, এবং আথম এই ক্াকজর ইথিবাচক্ ফলাফকলর জর্য উন্মে।"
অোম্বসেবলমোর্ জে হজর্ম্বসর্ িম্বলম্বের্, "আথম আমাক্র উপক্ূলীয় েম্প্র্ায়গুথলর
থিথিিাপক্িা থর্জিি ক্রার জর্য প্কক্ষপ হর্ওয়ার জর্য রাকজযর অবযা ি অঙ্গীক্ারবেিার
জর্য এবং লং পন্ড আউটকলকট চযাকর্ল পাক্ন প্রক্েটট েম্পূণ ক্রার
ন
জর্য িার্ীয় েরক্াকরর
োকি অংশী্াথরকত্বর উকেকশয প্কক্ষপ হর্ওয়ার জর্য রাজযকক্ োধ্বা্ জার্াই৷ থর্উ ইয়ক্ন
হেকটর এই থবথর্কয়াগ বাথির মাথলক্, প্রিম প্রথিজিয়াক্ারী এবং েম্প্র্াকয়র ে্েযক্র থর্রাপ্
হবাধ্ ক্রকি এবং হলক্ অিাথরওর পরবিী উচ্চ-পাথর্র ইকভকির জর্য আরও প্রস্তুি হবাধ্
ক্রকি ো াযয ক্রকব। চযাকর্ল পাকক্নর জর্য অথবরি অযাকেে এবং থিথিশীলিা থর্জিি ক্রা

বাথেন্দাক্র জর্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ এবং
ন
েব্া
ন লঞ্চ োইকট অথবজিন্ন অযাকেকের অর্মথি
হ্য়।"
কাউবি এদ্ধিবকউটিভ অোডাম হিম্বলা িম্বলম্বের্, "থিকের লং পন্ড আউটকলট এবং চযাকর্ল
পাকক্নর এই থিথিিাপক্িার প্রক্েটট েরক্াথর পথরক্াঠাকমার উপর ভথবষযকির বর্যার প্রভাব
প্রশথমি ক্রকি এবং হলক্ অিাথরওর উপক্ূকল বেবােক্ারী বাথেন্দাক্র রক্ষা ক্রকি ে ায়িা
ক্রকব৷ 2017 এবং 2019 োকলর বর্যা আমাক্র হলক্কশার েম্প্র্াকয়র ্বলিা
ন
িু কল ধ্করকে। এই
ক্াজটট জর্স্বািয ও থর্রাপিা রক্ষায় এবং আমাক্র জীবর্যাত্রার মার্ উন্নি ক্রকি ো াযয
ক্কর। আথম থর্উ ইয়ক্ন হেট, REDI ক্থমশর্ এবং গভর্রন হ াচুলকক্ ধ্র্যবা্ জার্াই মর্করা
ক্াউথিকি এই গুরুত্বপূণ থবথর্কয়াকগর
ন
জর্য।"
বিস ে ম্বরর সুপারভাইজার উইবলয়াম হরইবলচ িম্বলম্বের্, "আমরা এোকর্ যা অজনর্
ক্করথে িার জর্য আথম েব গথবি।
ন এই প্রক্েটট পাথর্র দ্বারা পাথর্র দ্বারা ক্ষথিিস্ত েরঞ্জাম ে
এক্টট বর্যা-প্রবণ পাক্নকক্ এক্টট হশাথপকে রূপান্তথরি ক্করকে যার জর্য আমরা আগামী বহু
বের ধ্কর গব হবাধ্
ন
ক্রকি পাথর। পাথক্নং, আকলাক্েজ্জা, এবং হেলার মাকঠর েরঞ্জাকমর মকিা
র্িু র্ উন্নি পথরক্াঠাকমার েস্পি থিথিিাপক্িা এবং পথরচালর্ার েথবধ্াগুথল এক্াই এই
থবথর্কয়াকগর জীবর্কক্ েবাথধ্ক্
ন
ক্কর িু লকব, থক্ন্তু প্রক্েটট আরও অকর্ক্ হবথশ থক্েু ক্করকে৷
র্িু র্ বর্যার প্রাচীর পাকক্নর অবথশি এলাক্াগুথলকক্ বর্যার াি হিকক্ রক্ষা ক্রকব, যা
পাক্নটটকক্ বযব ারকযাগয ক্কর িু লকব এবং থবঘ্ন হ্রাে ক্রকব এবং উচ্চ পাথর্র বেরগুথলকি এবং
পকর ভূ থমর রক্ষণাকবক্ষণ ও পর্রুোকরর েরচ ক্মাকব। আরও গুরুত্বপূণ, ন র্িু র্ বর্যার প্রাচীরটট
পাকক্নর োমকর্র থ্কক্ রাস্তার বর্যা প্রথিকরাধ্ ক্রকব, হলক্কশার ফায়ার থডথিক্ট হেশকর্ রাস্তার
ওপাকর অবথিি জরুথর প্রথিজিয়াক্ারীক্র জর্য অথবজিন্ন অযাকেে বজায় রােকব। যথ্
হেগুথল েব যকিি র্া কয় িাকক্, এই REDI প্রক্েটট এই জর্থপ্রয় ওয়াটারফ্রি পাকক্নর েম্পূণ ন
পর্বাের্
ন
কয় ্াুঁথিকয়কে, যার মকধ্য আকে আরও ভাল পাথক্নং, র্িু র্ াুঁটার পি, র্িু র্
আকলাক্েজ্জা, এক্টট বাইক্ যাক্
ন এবং এক্টট ্্নান্ত র্িু র্ হেলার মাঠ, যা ইথিমকধ্যই এলাক্ায়
জর্থপ্রয়। প্রক্েটট এক্টট থবশাল োফলয, এবং আমরা েবাই এক্ োকি ক্াজ ক্রকল েরক্ার ক্ী
ক্রকি পাকর িার এক্টট উ্া রণ।"
অিাথরও হলক্ এবং হেি লকরন্স র্্ীর িীকর বর্যা ওয়ার প্রোথরি ধ্রকণর প্রথিজিয়া থ কেকব
থর্উ ইয়ক্ন হেট REDI প্রথিষ্ঠা ক্কর উপক্ূলীয় ক্থমউথর্টটগুথলর থিথিশীলিা বৃজে ক্রকি এবং
অঞ্চকলর অিনর্থিক্
ন
উন্নয়র্ হজার্ার ক্রার জর্য। পাুঁচটট REDI আঞ্চথলক্ পথরক্ের্া ক্থমটট
যা আটটট ক্াউথির অংশি কণ গটঠি (র্ায়ািা এবং অরথলন্স, মর্করা, ওকয়ইর্, ক্ায়গা এবং
ওেওকয়কগা এবং হজফারের্ এবং হেি লকরন্স), িার্ীয় অিাথধ্ক্ার, ঝুঁ থক্পূণ পথরক্াঠাকমা
ন
এবং
অর্যার্য েম্প্ এবং জর্থর্রাপিা েংিান্ত উকদ্বগ থচথিি ক্রার জর্য প্রথিটষ্ঠি
কয়থেল। REDI-এর মাধ্যকম হলক্ অিাথরও এবং হেি লকরন্স র্্ীর বর্যা প্রবণ অঞ্চকলর
হটক্েইিা উন্নি ক্রকি হেট 300 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পযন্ত
ন প্র্ার্ ক্রকি প্রথিশ্রুথিবে
কয়কে।

2019 োকলর বেকন্ত হেকটর REDI প্রক্ে প্রথিষ্ঠার েময় হিকক্ এের্ পযন্ত
ন REDI এর অিায়কর্
ন
134-টট িার্ীয় ও আঞ্চথলক্ প্রক্ে পথরচাথলি কি, যার মকধ্য 82-টট প্রক্ে র্ক্শা প্রণয়কর্র
পযাকয়
ন রকয়কে, 17-টট প্রক্কের থর্মাণ
ন ক্াজ চলকে, এবং 35-টট প্রক্কের ক্াজ েম্পন্ন কয়কে।
আকরা িিয, হপ্রাকজক্ট হপ্রাফাইল ও REDI থবষয়ক্ েংবাক্র জর্য, এোকর্ থিক্ ক্রুর্।
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