
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ওয়ালবকম্বলর বিবিেীলিা ও জরুবর সাড়াদার্ উন্নয়ম্বর্ 1.8 বিবলয়র্ 

িাবকনর্ ডলাম্বরর উম্বদোম্বগর কাজ হেষ  ওয়ার হ াষণা বদম্বলর্  

  

ওয়ালবকলম্বক জলিায় ুপবরিিনম্বর্র সাম্বি অবভম্ব াজম্বর্ সা া ে করার 3.1 বিবলয়র্ 

িাবকনর্ ডলার পবরকল্পর্ার অংে  

  

ভবিষেম্বির ঝম্বড়র সিয় ির্ো হ্রাস করম্বি এিং অিকাঠাম্বিার সুরক্ষা ও উন্নয়র্ করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ উইন্ডিং ব্রুক্ ফ্লাডকেইর্ থিটিকগশর্ উক্যাকগর (Winding 

Brook Floodplain Mitigation initiative) ক্াজ হশষ  ওয়ার হ াষণা থ্কলর্, এটি ভথিষযকের 

ঝকের সিয় ির্যার ক্ষয়ক্ষথে হ্রাস ক্রার জর্য, অথে জরুথর অিক্াঠাকিার সুরক্ষা, এিিং জরুথর 

সাো্ার্ সক্ষিো উন্নয়কর্র 1.8 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর প্রকেষ্টা। প্রক্ল্পটি  াথরকক্র্ 

আইথরকর্র এিিং ক্রান্তীয় ঝে থলকয়র পর ওয়ালথক্কলর ঝে থিথেশীলো হজার্ার ক্রার সাথি নক্ 

3.1থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার পথরক্ল্পর্ার অিংশ।  

  

"হেক েু আিাক্র জলিায় ুপথরিথেনে  কে এিিং আকরা  র্  র্ েীব্র ঝে  কে, আিাক্র 

এির্ সিাধার্ প্রকয়াজর্ ো আিাক্র সম্প্র্ায়সিূ কক্ আকরা থিথেশীল ক্রকি," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "অথে গুরুত্বপূণ ন অিক্াঠাকিা ্ৃঢ় ক্রা, সাো্াকর্র সক্ষিো উন্নে ক্রা, এিিং 

প্রস্তুে িাক্ার িাধযকি, আিরা ভথিষযৎ প্রজকের থর্উ ইয়ক্নিাসীক্র জলিায় ুপথরিেনকর্র প্রভাি 

সািাল হ্ওয়ার িযাপাকর সা ােয ক্রকে থভথিপ্রস্তর িাপর্ ক্রথি।"  

  

ফ্লাডকেইর্ থিটিকগশর্ প্রক্কল্পর িাধযকি, িে ঝকের সিয় িারাত্মক্ ক্ষথেগ্রস্ত ্ুইটি রাস্তা, হির্ 

হলািড ড্রাইভ এিিং িা্ািী ড্রাইভ সিংলগ্ন ক্ালভািন প্রথেিাপর্ ক্রা  কয়কি োকে ক্কর উইন্ডিং 

ব্রুক্ ক্থরকডাকর পাথর্র প্রিা  উন্নে ক্রা োয় এিিং ঝকের পাথর্র অথেথরক্ত প্রিা  হ্রাস ক্রা 

োয়। এিাোও ফুিপাি এিিং গাইডকরইল প্রথেিাপর্ ক্রা  কয়কি, এিিং ক্ালভািন হিকক্ গািপালা 

পথরষ্কার ক্রা  কয়কি োকে রাথিশ জকি োওয়া হ্রাস ক্রা োয়। ক্াজ হশষ  ওয়ার পর, 

ওয়ালথক্ল িাউর্ এক্াথধক্ ঝকের সম্মুখীর্  কয়কি এিিং উন্নে হড্রকর্কজর ক্ারকণ রাস্তাগুথল 

পাথর্িুক্ত থিকলা।  

  

উইন্ডিং ব্রুক্ প্রক্ল্প িাোও, ওয়ালথক্কল গভর্ নকরর ঝে অথফকসর (Governor's Office of Storm 

Recovery, GOSR) ক্াকজর িকধয রকয়কি হেি রুি 211 (SR 211) এিিং থফিন্জরাল্ড ড্রাইভ 

সিংলগ্ন হড্রকর্জ উন্নে ক্রা, োর ক্াজ 2021 সাকলর হফব্রুয়াথর িাকস হশষ  কয়কি। প্রক্ল্পটি পাথর্ 



জিা হ্রাস ক্রার জর্য এক্টি িাধাপ্রাপ্ত হড্রকর্জ ক্ালভািনকক্ খুকল থ্কয়কি, িা হডলাইি ক্করকি। 

এিাোও এটি িুখয আি াওয়া  ির্ার সিয় অিায়ীভাকি ঝকের পাথর্ ধারণ ক্রকে এক্টি পাথর্ 

আিকক্র এলাক্া সম্প্রসাথরে ক্করকি এিিং ঝকের পাথর্ হশাষকণর জর্য িার্ীয় গাি এিিং 

অর্যার্য গািস  এক্টি থরপাথরয়ার্ িাফার িাপর্ ক্রা  কয়কি। 

 

এিাোও GOSR িযািাথর িযাক্আপ থসকেি এিিং হুক্-আপ উপা্ার্ িাপর্ ক্করকি োর ফকল 

SR 211 সিংলগ্ন 15টি ট্র্যাথফক্ িাথেকক্ ি র্কোগয িযাক্আপ হজর্াকরিকরর সাকি েুক্ত ক্রা োয়, 

োর ক্াজ 2020 সাকলর আগে িাকস হশষ  কয়কি। GOSR-হক্ অর্ুসরণ ক্কর, SR 211 এিিং 

অর্যার্য িুখয রাস্তা সিংলগ্ন ওয়ালথক্ল ইন্টারকসক্শকর্ আকরা অথেথরক্ত হুক্-আপ িাপর্ ক্রা 

 কি।  

  

GOSR-এ বর্উ ইয়কন রাইজজং সম্প্রদায় পুর্গ নঠর্ এিং অিকাঠাম্বিা কি নসূবির (NY Rising 

Community Reconstruction and Infrastructure Programs) হডপুটি বর্ি না ী পবরিালক 

আইবলর্ বিউজ িম্বলর্, "আিরা আর্ন্িে হে GOSR-র সম্প্র্ায়-োথলে েৃণিূল র্ক্শা 

প্রন্ক্রয়ার ফকল এির্ থের্টি প্রক্ল্প  কয়কি ো সম্পূণ ন ওয়ালথক্ল সম্প্র্াকয়র জর্য ভথিষযৎ ঝে 

হিকক্ আকরা ভাকলা সুরক্ষা থর্ন্িে ক্রকি এিিং থর্উ ইয়ক্নকক্ জলিায় ুপথরিেনকর্র সাকি 

অথভকোজর্ ক্রকে সা ােয ক্রকি।"  

  

বসম্বর্ির িাইক িািত নবি িম্বলর্, "শুধু গে িিকরই অকরঞ্জ ক্াউথন্টকে এক্াথধক্ িারাত্মক্ 

আি াওয়া  ির্া  কিকি োর ক্ষথের ফকল আিাক্র িাথসিাক্র ্ুকভনাগ  কে এিিং োক্র 

দ্র্ন্ির্ জীির্ থিথিে  কে। এইরক্ি প্রক্ল্প এধরকর্র ভথিষযৎ  ির্ার হিকক্ রক্ষা পাওয়ার 

জর্য গুরুত্বপূণ ন এিিং থর্ন্িে ক্কর হে আিাক্র প্রিি সাো্ার্ক্ারীরা ্ুকে নাগ সষৃ্ট থিপ্ সািাল 

হ্ওয়ার জর্য হসরা অিিাকর্ রকয়কি। আথি আিার থসকর্ি হজলা এিিং এখাকর্ িাসরে িার্ুকষর 

জর্য এই উকেখকোগয থিথর্কয়াগ ক্রার জর্য গভর্ নকরর ঝে পুর্রুদ্ধাকরর অথফসকক্ ধর্যিা্ 

জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সদসে আইবলর্ গান্থার িম্বলর্, "আথি উইন্ডিং ব্রুক্ ফ্লাডকেইর্ থিটিকগশর্ 

প্রক্কল্পর ক্াজ হশষ  কে হ্কখ খুথশ। ওয়ালথক্ল সাম্প্রথেক্ িিরগুথলকে ির্যায় থিপে নস্ত  কয়কি, 

এিিং অিক্াঠাকিা ্ৃঢ় ক্রকে ক্রা ক্াজ ভথিষযৎ ির্যার  ির্ায় আিাক্র িাউর্কক্ আকরা 

ভাকলাভাকি প্রস্তুে রাখা থর্ন্িে ক্রকে অকর্ক্ হিথশ সা ােয ক্রকি। আিাক্র অিক্াঠাকিা ্ৃঢ় 

ক্রার প্রকয়াজর্ীয়ো অেযন্ত জরুথর, এিিং আিাক্র এলাক্ায় িথধ নে শন্ক্তর ঝে িার িার  ওয়ার 

ক্ারকণ এই ক্াজটি এখর্ আকরা ্রক্ার। আথি আিাক্র সম্প্র্ায়সিূক  থর্রাপিা ও হিক্সই 

অিিা থর্ন্িে ক্রকে আিার পুকরা হজলাকে ক্াজ অিযা ে রাখকে উেুখ।"  

  

ওয়ালবকল িাউম্বর্র সপুারভাইজার জজন হসরাম্বর্া িম্বলর্, "ওয়ালথক্ল িাউর্ক্র 

্ী নথ্কর্র িাথসিা থ কসকি, আথি থর্কজর হোকখ  াথরকক্র্ আইথরর্ ও  াথরকক্র্ থলকয়র ফকল 

 ওয়া ক্ষথের পথরিাণ হ্কখথি।আিাক্র সম্প্র্াকয় এই ক্ষয়ক্ষথে িযিসা ও িাথসিা উভকয়র 

জর্য সিপথরিাণ থিধ্বিংসী থিকলা।আথি গভর্ নকরর ঝে পুর্রুদ্ধার অথফকসর সাকি আিাক্র 

অিংশী্াথরত্ব এিিং থর্উ ইয়ক্ন রাইন্জিং অর্ু্ার্ ক্ি নসূথের (NY Rising Grant Program) িাধযকি 

োক্র প্র্ি ে থিল থর্কয় গথি নে। এই অিংশী্াথরকত্বর ফকল আিরা থের্টি প্রক্কল্পর ক্াজ হশষ 



ক্রকে হপকরথি হেগুথল আিাক্র িাথসিাক্র হক্ার্ও িযয় িাোই থর্রাপিা ও ির্যা উকেগ 

প্রশির্ ক্করকি।"  

  

GOSR সম্পম্বকন  

2013 সাকলর জরু্ িাকস প্রথেটিে, GOSR সিগ্র হেকি সুপারেি ন সযান্ড,  াথরকক্র্ আইথরর্ 

এিিং ট্র্থপক্যাল েি ন থলকয়র পুর্রুদ্ধার ক্াকজর সিন্বয়সাধর্ ক্করকি। োর NY রাইন্জিং  াউন্জিং 

থরক্ভাথর, হিাি িযিসা, সম্প্র্ায় পুর্গ নঠর্, পথরক্াঠাকিা, এিিং থডজাইর্ হপ্রাগ্রাি োরা 

পুর্থর্ নি নাকণর িাধযকি, GOSR হফডাকরল ক্থিউথর্টি হডকভলপকিন্ট ব্লক্ অর্ু্ার্-্ুকে নাগ 

পুর্রুদ্ধার ে থিকল 4.5 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার থিথর্কয়াগ ক্কর থর্উ ইয়ক্নকক্ েরি আি াওয়ার 

 ির্াগুথলর জর্য আরও ভালভাকি প্রস্তুে ক্রকে। GOSR এিিং এর ক্ি নসূথেসিূক র িযাপাকর 

আকরা েিয উপলভয আকি http://stormrecovery.ny.gov/এ।  

  

থর্উ ইয়ক্ন রাইন্জিং ক্থিউথর্টি পুর্গ নঠর্ (NY Rising Community Reconstruction, NYRCR) 

এিিং অিক্াঠাকিা ক্ি নসূথেসিূক র িাধযকি, হেি থিথেশীলো িনৃ্দ্ধ, অথে গুরুত্বপূণ ন 

অিক্াঠাকিার সুরক্ষা, ভথিষযৎ ্ুকে নাগ সিংথিষ্ট ক্ষয়ক্ষথের ঝুুঁ থক্ প্রশির্, এিিং ্ুকভনাগ ক্িাকর্ার 

জর্য সম্প্র্াকয়র জর্য ক্রা থর্ে-হিকক্-উপকর পথরক্ল্পর্া প্রন্ক্রয়ার সিয় এক্াথধক্ ধরকর্র 

উক্যাগ দেথর ক্করকি।  

  

এখর্ িাস্তিায়র্ পে নাকয়, GOSR থিথভন্ন হপৌরসভা, ক্াউথন্ট, এিিং অলাভজর্ক্ অিংশী্ারক্র 

সাকি ক্াজ ক্কর িার্ীয়ভাকি দেথর ক্রা শে শে প্রস্তাির্াকক্ িাস্তিাথয়ে ক্রকে।  
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আকরা সিংিা্ পাওয়া োকি এখাকর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেি | এন্িথক্উটিভ হেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আর্সািস্ক্রাইি ক্রুর্ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstormrecovery.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6d105b5aa01849f1491408d9d52e142f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775216157619861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QwInp8mgu8x%2B7bt%2BrCvRSc7wna7zEhGVSApEthGnD2o%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

