
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল এিং কাউবি এক্সিবকউটিভ হিম্বলার্ 224 বিবলয়র্ ডলাম্বরর হ ার্ন 

বরভার ওম্বয়স্টওয়ািার টিিম্বিি প্ল্োম্বির বর্ি নাণ কার্ শুরু করার কিা হ াষণা 

কম্বরম্বের্ সাম্ব াক কাউবিম্বে বর্কােী িেিস্থায় অোম্বিস প্রসাবরে করম্বে  

  

408.8 বিবলয়র্ ডলাম্বরর সাম্ব াক কাউবি উপকূলীয় বস্থবেস্থাপকো উম্ব্োম্বগর িম্বযে 

রম্বয়ম্বে প্রায় 1,900 পবরিাম্বরর পবরম্বিের্ করার র্র্ে র্েুর্ ির্নে র্ল হোযর্াগার 

বর্ি নাণ  

  

প্রকল্পটি র্াইম্বিাম্বর্র্ হলাবডং কিাম্বে সা ায্ে করম্বি এিং হ ার্ন বরভার ওয়ািারম্বেড 

এলাকায় র্ম্বলর গুণিার্ উন্নে করম্বি, কাবল নস র্্ীম্বে চলিার্ প্রকম্বল্পর উপর বভবি 

কম্বর গম্বে েুলম্বি িাবেগুবলম্বক বর্কােী িেিস্থার সাম্বি সংয্ুক্ত করম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল এবং সাফ াক্ ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ থিভ হবফলার্ আজ 223.9 থিথলয়র্ 

ডলাফরর হ াজন থরভার ওয়ািারফেড থসউয়ার থডথিক্ট প্রক্ফের থর্ি নাণ ক্াজ শুরু ক্রার হ াষণা 

ক্ফরফের্ যা র্াইফরাফজর্ হলাথডং ক্িাফে এবং িাথিক্-োথল ন এলাক্ায় অবথিে বাথ়ির িাথলক্ 

এবং বযবসাগুথলর জর্য জফলর গুণিার্ উন্নে ক্রার জর্য তেথর ক্রা  ফয়ফে৷ হ াজন থরভার 

ওয়ািারফেড থসউয়ার থডথিফক্টর সীিার্া উইথলয়াি ফ্লফয়ড পাক্নওফয়র টিক্ পক্সিি হিফক্, পূফব ন 

হ াজন র্দী পয নন্ত এবং সার্রাইজ  াইওফয়র টিক্ দথিণ পয নন্ত থবস্েৃে; উত্তফর পুসপযািাক্ 

ক্সিক্ পয নন্ত এবং দথিফণ পুসপযািাক্ ইক্সিয়ার্ থরজাফভনের্ অন্তভুনক্ত র্য়। 2025 সাফল ক্াজ 

সম্পূণ ন  ফল, ব্রুক্খাফভর্ ে ফরর িাথিফক্ এক্টি র্েুর্ বজনয জফলর হোধর্াগার, ক্াোক্াথে 

োথল ন-িাথিক্ এলাক্ায় প্রায় 1,900টি ভূখণ্ডফক্ পথরফষবা প্রদার্ ক্রফব৷ এই প্রক্েটি 408.8 

থিথলয়র্ ডলাফরর সাফ াক্ ক্াউথি উপকূ্লীয় থিথেিাপক্ো উফদযাফগর অংে যা গে েরফে 

হ াষণা ক্রা  য়।  

  

"সুপারিি ন সযাক্সি জলবায় ুপথরবেনফর্র প্রভাব হিফক্ লং আইলযাফি আিাফদর উপকূ্লীয় 

সম্প্রদায়গুথলফক্ আরও সুরথিে ক্রার প্রফয়াজর্ীয়ো সািফর্ থর্ফয় এফসফে," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আজফক্র থর্ি নাণ ক্াফজর শুরু থিথেিাপক্ো তেথরর জর্য আিাফদর চলিার্ প্রফচষ্টার 

এক্টি উফেখফযাগয িাইল লক্ফক্ থচথিে ক্ফর৷ প্রফেযফক্ই থর্রাপদ জফলর স জ অযাফিস 

পাওয়ার হযাগয, এবং এই প্রক্েটি সাফ াক্ ক্াউথির বাথসন্দাফদর জর্য জফলর গুণিার্ উন্নে 

ক্রফে, িথেক্ারক্ দষূক্ ক্িাফে এবং লং আইলযাফির সূক্ষ্ম উপকূ্লীয় বাস্তুেন্ত্রফক্ আরও 

সুরথিে ক্রফে সা াযয ক্রফব যাফে ো ভথবষযফে আরও েীব্র ঝ়িফক্ আরও ভাফলাভাফব 

প্রথেফরাধ ক্রফে পাফর।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-start-construction-4088-million-storm-resiliency-sewer-expansion&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C851762996f4d490e0ffd08d9e1c6b5aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789066012722785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B5xUR%2B5UgqWa8IKNikFrN2YcUiSZsPcrV9OZAemZgIY%3D&reserved=0


  

অফক্টাবফর, গভর্ নর হ াক্ল সাফ াক্ ক্াউথিফে 408.8 থিথলয়র্ ডলাফরর ঝফ়ির থবরুফে 

থিথেিাপক্ো থর্ক্ােী সম্প্রসারফণর উপর থর্ি নাণ ক্াজ শুরু ক্রার হ াষণা ক্ফরথেফলর্। 

সাফ াক্ ক্াউথি হক্ািাল হরক্সজথলফয়ক্সি ইথর্থেফয়টিফভর িফধয রফয়ফে বজনয জল পথরব ণ এবং 

হোধফর্র আপফেড ও োর সাফি বযাথবলফর্র ে ফর 4,000টিরও হবথে ভূখফণ্ডর জর্য থর্ক্ােী 

বযবিার সংফযাগ, িাথিক্-োথল নফে অথেথরক্ত 1,900টি ভূখফণ্ডর সংফযাগ স । এই উদ্ভাবর্ী 

প্রক্েটি লং আইলযাফির উপকূ্লীয় জলফক্ দথূষে ক্রা হিফক্ র্াইফরাফজর্ এবং অর্যার্য দষূক্ 

হরাধ ক্রফে িার্ীয় ে থবল স  হ ডাফরল এবং রাফজযর সংিার্গুথলফক্ ক্াফজ লাগায়৷ এই 

গুরুত্বপূণ ন প্রক্ফের অর্যার্য পথরফবেগে সুথবধাগুথলর িফধয রফয়ফে জফলর গুণিার্ উন্নে ক্রা, 

বাস্তুেন্ত্র পুর্রুোর ক্রা এবং ভথবষযফের বর্যা এবং েীব্র ঝ়ি হিফক্ সম্প্রদায়ফক্ রিা ক্রার 

জর্য প্রাকৃ্থেক্ উপকূ্লীয় বাধাগুথলফক্ েক্সক্তোলী ক্রা।  

  

সাম্ব াক কাউবির বর্ি না ী আবযকাবরক বস্টভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "আজ আিরা এক্টি 

ঐথে াথসক্ থর্ক্ােী প্রক্ফের থভথত্ত িাপর্ ক্ফরথে যা হ াজন র্দীর জফলর গুণিার্ উন্নে ক্রফব 

এবং িাথিক্ সম্প্রদায়ফে র্েুর্ থবথর্ফয়াগ থর্ফয় আসফব৷ হ াজন র্দী প্রক্ে আিাফদর 

অি নর্ীথেফে েে েে থিথলয়র্ ডলার থর্ফয় আসফব, েে েে র্েুর্ ক্ি নসংিার্ সটৃষ্ট ক্রফব, এবং 

1,889টি হসসপুল এবং হসপটিক্ থসফিি থর্িূ নল ক্রফব যা ভূগভনি জফলর অযাকু্ই ায়াফর এবং 

হেষ পয নন্ত, হ াজন র্দীফে অথেথরক্ত র্াইফরাফজর্ থলক্ ক্রফে। যারা এই প্রক্েটি সম্ভব 

ক্ফরফের্ োফদর আথি ধর্যবাদ জার্াফে চাই, যার িফধয আফের্ থসফর্ফির সংখযাগথরষ্ঠ হর্ো 

শুিার, থযথর্ প্রক্েটি COVID-19 ি ািারীর দ্বারা সষৃ্ট ে থবল বকৃ্সের থেক্ার র্া  য় ো থর্ক্সিে 

ক্রার জর্য ক্াজ ক্ফরফের্, গভর্ নর হ াক্ল, থযথর্ এই প্রক্ফের জর্য হজারাফলা সিি নর্ প্রদার্ 

ক্ফরফের্ রাজয স্তফর, এবং ব্রুক্ফ ফভফর্র সুপারভাইজার এড হরািাইর্, থযথর্ থর্ক্সিে ক্ফরর্ হয 

প্রক্ফের সাইিটি উপলব্ধ  ফব। এই স ল প্রফচষ্টা  ল হ ডাফরল, রাজয এবং িার্ীয় 

সরক্ারগুথলর িফধয এক্টি প্রকৃ্ে ক্াফজর অংেীদাথরফত্বর  লা ল, এবং আিরা িযাথিক্-োথল ন 

সম্প্রদাফয়র আফরা অংেফক্ অন্তভুনক্ত ক্রার জর্য র্েুর্ পয়়ঃথর্ষ্কাের্ বযবিা সম্প্রসাথরে ক্রার 

িাধযফি এই প্রফচষ্টাগুথলর উপর থভথত্ত ক্ফর গফ়ি হোলার জর্য উন্মুখ।"  

  

ক্াল নস থরভার এবং হ াজন থরভার ওয়ািারফেফডর  াজার  াজার বাথ়ি থসউয়াফরর সাফি যুক্ত র্য় 

এবং োরা হসপটিক্ িযাঙ্ক ও হসসপুফলর িফো অর্সাইি থসফিি থদফয় বজনয পাথর্ বযবিাপর্া 

ক্রফে। হসফক্ফল হসপটিক্ িযাঙ্ক ও হসসপুলগুথলফে থর্য়থিে ধারণিিোয় বযি নো হদখা যায় 

এবং বাথসন্দাফদর  র্  র্ বাসর্ হধাওয়া ও ক্াপ়ি হধাওয়ার িফো গ ৃিাথল ক্াজ সীিাবে ক্রফে 

 য়। বজনয জল বযবিা জলপফির পথরফবেগে িথেও ক্ফর ক্ারণ অপথরফোথধে পয়়ঃথর্ষ্কাের্ 

র্াইফরাফজর্ এবং অর্যার্য িথেক্ারক্ দষূক্ দ্বারা জলােয়গুথলফক্ প্লাথবে ক্রফে পাফর এবং 

এর  ফল উপকূ্লীয় বাস্তুেফন্ত্রর অবিয়  ফে পাফর। 2014 এর এক্টি থরফপািন যা থর্উ ইয়ক্ন 

হিি থডপািনফিি অ  এর্ভায়রর্ফিিাল ক্র্জারফভের্ (New York State Department of 

Environmental Conservation, DEC) দ্বারা জাথর ক্রা  য়, এই অঞ্চফলর প্রাকৃ্থেক্ উপকূ্লীয় 

প্রথেরিার উপর র্াইফরাফজর্ দষূফণর থবরূপ প্রভাফবর থবস্তাথরে বণ নর্া ক্ফরফে এবং এই 

প্রক্ফের জর্য ে থবল প্রাথি সুগি ক্রার জর্য এক্টি অর্ ুিক্ থ সাফব ক্াজ ক্ফরফে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fwater_pdf%2Fimpairmarshland.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C851762996f4d490e0ffd08d9e1c6b5aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789066012722785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ytu%2B1VCweXqIS2WMSQHANf5jaez9%2ByP1dwd4SQ9LFbA%3D&reserved=0


সুপারিি ন সযাক্সি, যা বর্যার জফল এলাক্ার প্রায় অফধ নক্ থবদযিার্ বজনয জল বযবিাফক্ প্লাথবে 

ক্ফর, ো এই প্রক্েটি সম্পূণ ন ক্রার গুরুত্ব সম্পফক্ন এক্টি অর্ুস্মারক্ থ সাফব ক্াজ ক্ফর। 

সিুদ্রপষৃ্ঠ উন্নীে  ওয়া এবং জলবায় ুপথরবেনফর্র  ফল বকৃ্সেপ্রাি আফরা েীব্র ঝফ়ির িুফখ 

উপকূ্লীয় থিথেিাপক্ো উন্নে ক্রফে, ওয়ািারফেফড র্াইফরাফজর্ এবং দষূক্ হ্রাস ক্রা 

প্রাকৃ্থেক্ উপকূ্লীয় জলাভূথি পুর্গ নিফর্ সা াযয ক্রফব যা দথিণ উপকূ্ফল ঝফ়ির স্ফীথে ও 

বর্যার থবরুফে বাধা থ ফসফব ক্াজ ক্রফব।  

  

ক্াল নস থরভার প্রক্ে 2024 সাফলর িফধয এবং পরবেীফে 2026 সাফলর িফধয হ াজন থরভার হেষ 

 ফব এির্ প্রেযাো ক্রা  ফে।  

  

থডথভের্ অ  হ ািলযাি থসথক্উথরটি অযাি এিাফজনক্সি িযাফর্জফিি (Division of Homeland 

Security and Emergency Management, DHSES) এবং গভর্ নরস অথ স অ  িি ন থরক্ভাথরর 

(Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) িাধযফি এই প্রক্েগুথল হ ডাফরল এিাফজনক্সি 

িযাফর্জফিি এফজক্সির (Federal Emergency Management Agency, FEMA) অি নায়ফর্ 

 যাজাডন থিটিফগের্ েযাি হপ্রাোি (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) হিফক্ 243.5 

থিথলয়র্ ডলার এবং ইউর্াইফিড হিিস থডপািনফিি অ   াউক্সজং অযাি আব নার্ 

হডফভলপফিি (Department of Housing and Urban Development, HUD) এর অি নায়ফর্ 

ক্থিউথর্টি হডফভলপফিি ব্লক্ েযাি - থডফজিার থরক্ভাথর (Community Development 

Block Grant - Disaster Recovery, CDBG-DR) হিফক্ 66.4 থিথলয়র্ ডলাফরর সুথবধা লাভ 

ক্ফর। হ াজন র্দী স  সিস্ত উপাদার্ সম্পূণ ন র্া  ওয়া পয নন্ত FEMA হযাগযো থর্ক্সিে ক্রফে 

DHSES পুফরা প্রক্েটি পথরচালর্া ক্রফব।  

  

আজফক্র হ াষণাটি এই অঞ্চফলর থবথভন্ন উফদযাফগর িাধযফি জফল র্াইফরাফজর্ দষূণ হ্রাস 

ক্রফে থর্উ ইয়ক্ন হিফির থবথর্ফয়াগগুথলর পথরপূরক্, যার িফধয আফে লং আইলযাি 

র্াইফরাফজর্ অযাক্ের্ প্লযার্, হব পাক্ন ক্র্ফভফয়ি প্রফজক্ট, পযাফচাফগ বাধ নক্যজথর্ে হসপটিক্ 

এবং হসসপুল থসফিফির প্রথেিাপর্, এবং অর্যার্য পদফিফপর িফধয, উন্নে র্াইফরাফজর্ 

পথরফোধর্ বযবিা দ্বারা োফদর থবদযিার্ থসফিিগুথল হিরািে বা প্রথেিাপর্ ক্রফে স ায়ো 

ক্রার জর্য বাথ়ির িাথলক্ফদর জর্য অর্ুদার্ প্রদাফর্র উফেফেয সাফ াক্ ক্াউথির সাফি 

অংেীদাথরত্ব ক্রা।  

  

হ ািলোন্ড বসবকউবরটি এিং এিাম্বর্নক্সি সাবভনম্বসর হস্টি বডবভেম্বর্র কবিের্ার র্োবক 

হে িম্বলর্, "বধ নিার্ চরি আব াওয়ার জর্য প্রস্তুে িাক্ফে আিাফদর অবেযই আিাফদর 

প্রাকৃ্থেক্ প্রথেরিা পুর্ব নাসফর্র জর্য বস্তুগে থবথর্ফয়াগ ক্রফে  ফব। িাসটিফক্ আজফক্র 

থর্ি নাণ ক্াফজর শুরু হসই ক্াফজর বাস্তব অেগথে প্রদে নর্ ক্ফর। এটি এক্টি অেযন্ত ভাফলা 

প্রক্ে যা সরবরা  ক্রফে হপফর গভর্ নর হ াক্ল এবং আথি গথব নে এবং আিরা সাফ াক্ 

ক্াউথি, আিাফদর রাফজযর সংিার অংেীদারফদর এবং FEMA এর সাফি ভথবষযফের বর্যার 

 ির্াগুথলর ধ্বংসাত্মক্ প্রভাব প্রেথিে ক্রার উফদযাফগ এবং আিাফদর সেীি ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীফদর রিা ক্রার উফদযাফগ স ফযাথগো ক্রার জর্য থর্ফবথদে রফয়থে।" 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F103654.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C851762996f4d490e0ffd08d9e1c6b5aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789066012722785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uIrevx485FC9y5nis6zbUgFh45p55MiiH8vk4oMtpwM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F103654.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C851762996f4d490e0ffd08d9e1c6b5aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789066012722785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uIrevx485FC9y5nis6zbUgFh45p55MiiH8vk4oMtpwM%3D&reserved=0


হস্টি বডপািনম্বিি অ  এর্ভায়রর্ম্বিিাল কর্র্ারম্বভের্ কবিের্ার (State 

Department of Environmental Conservation) িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "ঐথে াথসক্ 

সাফ াক্ ক্াউথি উপকূ্লীয় থিথেিাপক্ো উফদযাফগর অংে, হ াজন থরভার ওয়ািারফেড সুযয়ার 

থডথিক্ট প্রক্েটি  াজার  াজার সাফ াক্ ক্াউথির বাথ়িগুথলফক্ ত্রুটিপণূ ন এবং অচল হসসপুল 

এবং হসপটিক্ থসফিি হিফক্ এক্টি থর্ক্ােী সংে  এবং হোধর্ বযবিায় রূপান্তথরে ক্রফব যা 

আিাফদর উপকূ্লীয় জফল হপ ৌঁোফর্া র্াইফরাফজফর্র পথরিাণ হ্রাস ক্রফব এবং উপকূ্লীয় 

থিথেিাপক্োফক্ েক্সক্তোলী ক্রার সাফি লং আইলযাফির পার্ীয় জলফক্ সুরথিে ক্রফব৷ DEC 

গভর্ নর হ াক্ল, সাফ াক্ ক্াউথি এবং আিাফদর রাফজযর অংেীদারফদর সাফি এই 

রূপান্তরিূলক্ প্রক্ফে ক্াজ ক্রফে হপফর গথব নে, যা বহু-থবথলয়র্ ডলাফরর লং আইলযাি 

র্াইফরাফজর্ অযাক্ের্ প্লযাফর্র এক্টি িূল উপাদার্।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি হ ািস অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর (New York State Homes and 

Community Renewal) কবিের্ার রুি অোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "হ াজন থরভার 

ওয়ািারফেফডর সম্প্রদায়গুথল প্লাথবে হসথিক্ থসফিফির সাফি আসা পথরফবেগে এবং 

জর্স্বাফিযর ঝুুঁ থক্গুথল খবু ভাফলাভাফব জাফর্৷ এই উফদযাগটি  াজার  াজার বাথসন্দাফদর র্দনিার 

সাফি সংযুক্ত ক্ফর হসপটিক্ থসফিফির প্রফয়াজর্ীয়ো দরূ ক্ফর োই র্য়, এটি আিাফদর জলপি 

হিফক্ র্াইফরাফজর্ সথরফয় হদয়, যা প্রাকৃ্থেক্ উপকূ্লীয় বাধাগুথলফক্ েক্সক্তোলী  ফয় পুর্রায় 

গফ়ি উিফে হদয় এবং ভথবষযফের বর্যা হিফক্ সুরিা প্রদার্ ক্রফে হদয়৷ এই গুরুত্বপূণ ন 

হবঞ্চিাক্ন উদযাপর্ ক্রফে গভর্ নর হ াক্ল এবং ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ হবফলাফর্র সাফি হযাগ 

থদফে হপফর আিরা গথব নে।"  

  

এর্ভায়রর্ম্বিিাল  োবসবলটিস কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Environmental Facilities 

Corporation) হপ্রবসম্বডি এিং বসইও হিৌবরর্ এ. হকালিোর্ িম্বলর্, "EFC এই গুরুত্বপূণ ন 

বজনয জফলর পথরক্ািাফিা প্রক্েফক্ 23 থিথলয়র্ ডলার অি নায়ফর্র পযাফক্ফজর িাধযফি স ায়ো 

প্রদার্ ক্রফে হপফর খুথে যার িফধয অর্ুদার্ বাবদ 4.6 থিথলয়র্ ডলাফররও হবথে রফয়ফে৷ গভর্ নর 

হ াক্ল হবাফঝর্ হয জলবায় ুপথরবেনর্ এবং চরি আব াওয়ার িুফখ উপকূ্লীয় সম্প্রদায়গুথলর 

অবযা ে থিথেিাপক্ো প্রদার্ ক্রফে এবং অি ননর্থেক্ উন্নয়ফর্র জর্য পথরক্ািাফিার 

আধুথর্ক্ীক্রণ  ল অর্যেি িূল থবষয়। এই বের থির্ ওয়ািার অযাফক্টর 50েি বাথষ নক্ী যখর্ 

পাথলে  ফে, EFC িার্ীয় সরক্ারগুথলর সাফি অংেীদাথরফত্বর জর্য অঙ্গীক্ারবে  ফয় রফয়ফে 

যাফে োরা বজনয জল বযবিায় সাশ্রয়ীভাফব থবথর্ফয়াগ ক্রফে পাফর ক্ফর যা আিাফদর পথরফবে 

এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীফদর জর্স্বািয আগািী বহু প্রজফন্মর জর্য রিা ক্রফে স ায়ো ক্ফর।"  

  

িাবকনর্ বসম্বর্ির চাক শুিার িম্বলর্, "সাফ াক্ ক্াউথির আধুথর্ক্ বজনয জফলর পথর 

পথরক্ািাফিার অভাফবর  ফল আিাফদর জলপফি বযাপক্ র্াইফরাফজর্ দষূণ  য়, যা আিাফদর 

উপকূ্লীয় প্রথেফরাধ দুব নল ক্ফর, জর্স্বািয থবপন্ন ক্ফর, এবং হিক্সই অি ননর্থেক্ থবক্াে হরাধ 

ক্ফর। থক্ন্তু িাথিক্-োথল ন এলাক্ার জর্য রূপান্তরিূলক্ পথরক্ািাফিার উন্নথেসাধর্ োর লিয 

লাভ ক্রার পফি রফয়ফে। অথে জরুথর এই থিথেেীলো প্রক্ফে 300 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাফরর 

হবথে থবোল হ ডাফরল থবথর্ফয়াগ প্রদার্ ক্রার জর্য হজার ল়িাই ক্রা, এবং এই বেফরর শুরুফে 

এইসব চুক্সক্তর ে থবল দ্রুে িুক্ত ক্রার অর্ুফিাদর্ থদফে FEMA ও অথ স অ  িযাফর্জফিি 

অযাি বাফজিফক্ (Office of Management and Budget, OMB) োগাদা হদওয়ার জর্য আথি 



গথব নে। ক্াউথি থর্ব না ী হবফলার্ থবজ্ঞোর সাফি অথেথরক্ত 46 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার 

আফিথরক্ার্ হরসথক্উ প্লযার্ (American Rescue Plan) অি নায়র্ বরাে ক্রফের্ যা আথি 

েূর্যিার্ পূরণ এবং উফদযাগটি অেসর ক্রার জর্য সাফ াক্ ক্াউথির জর্য সুরথিে 

ক্ফরথেলাি। প্রক্েটি ক্ফয়ক্েে ভাফলা হবেফর্র থর্ি নাণ ক্াজ সটৃষ্ট ক্রফব, আিাফদর পথরফবে 

পথরেন্ন ক্রফব, থিথেেীলো প্রফচষ্টা উন্নে ক্রফব, এবং চার দেফক্র িফধয সাফ াক্ ক্াউথির 

সব নব ৃৎ থসউয়ার সম্প্রসারণ ক্রফব এবং এর বাথসন্দাফদর জীবর্যাত্রার িার্ আগািী ক্ফয়ক্ 

দেফক্র জর্য উন্নে ক্রফব।"  

  

িাবকনর্ বসম্বর্ির কাম্বস্টনর্ বগবলেোন্ড িম্বলম্বের্, "হ াজন থরভার থসউয়ার প্রফজফক্ট হেফল 

হদওয়া সিস্ত ক্ফিার পথরশ্রফির জর্য আথি সাফ াক্ ক্াউথির থর্ব না ী থিভ হবফলার্ফক্ সাধুবাদ 

জার্াই৷ এই হ ডাফরলভাফব অি নাথয়ে প্রক্েটি পরুাফর্া হসফক্ফল হসপটিক্ িযাঙ্কগুথল হিফক্ 

ক্ফয়ক্ দেফক্র র্াইফরাফজর্ দষূণফক্ প্রেথিে ক্রফে এবং পরবেী সুপারিফি নর জর্য দথিণ 

েীফরর বাথসন্দাফদর প্রস্তুে ক্রফে স ায়ো ক্রফব। হ াজন থরভার থসউয়ার প্রফজক্ট এির্ এক্টি 

থবথর্ফয়াফগর এক্টি উৎকৃ্ষ্ট উদা রণ যা আিাফদর জফলর িার্ রিা ক্রফে, িার্ীয় চাক্থর তেথর 

ক্রফে এবং আিাফদর উপকূ্লফরখাগুথলফে থিথেিাপক্ো হযাগ ক্রফে সা াযয ক্রফব।"  

  

প্রবেবর্বয বল হর্ক্সির্ িম্বলম্বের্, "এির্ এক্জর্ বযক্সক্ত থ ফসফব হয এই িার্ীয় ি ার্ 

সম্প্রদাফয় ব়ি  ফয়ফের্ এবং এখর্ও বসবাস ক্ফরর্, আথি বযক্সক্তগেভাফব এই েিযটি প্রেযয়র্ 

ক্রফে পাথর হয হ াজন থরভার থসউয়ার প্রক্ে আিাফদর জীবফর্র িাফর্র জর্য গুরুত্বপূণ ন। থর্উ 

ইয়ক্ন হিি থসফর্ফি আিার সিয় হিফক্ এই ক্াফজর শুরুফে হপ ৌঁোফর্া পয নন্ত এটি এক্টি দী ন 

এবং ক্টির্ ল়িাই থেল। আথি ক্ংফেস দ্বারা পাস ক্রা এবং থডফসম্বর 2020 সাফল আইফর্ 

স্বািথরে থবথধর িাধযফি এই প্রক্েটিফক্ বা ুঁচাফর্ার উফেফেয আিার ভূথিক্া পালর্ ক্ফর আথি 

সম্মাথর্ে  ফয়থে। এই প্রক্েটি সরক্াফরর সিস্ত স্তফরর এির্ এক্টি পণয যা সম্পন্ন ক্রার জর্য 

সক্ল দলগুথল এক্ সাফি ক্াজ ক্রফে। আজফক্র ক্াজ শুরু ক্রার জর্য আিাফদর সক্লফক্ 

এক্ক্সত্রে ক্রফে ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ হবফলাফর্র হর্েৃত্বর জর্য আথি কৃ্েজ্ঞ। এটি এক্টি 

দুদনান্ত সাফ াক্ ক্াউথির সম্প্রদাফয়র জর্য এক্টি দুদনান্ত থদর্।"  

  

বসম্বর্ির অোন্থবর্ পালুম্বো িম্বলম্বের্, "হ াজন থরভার ওয়ািারফেড থসউয়ার প্রক্েটি রাজযর, 

হ ডাফরল এবং িার্ীয় সরক্ারগুথলর িফধয এক্টি স ফযাথগোিূলক্ প্রফচষ্টা যা অঞ্চফলর র্দী, 

জলপি, হ্রদ এবং উপকূ্লফরখাগুথলফক্ রিা ক্রার সাফি এলাক্ার বাথসন্দাফদর গুরুত্বপূণ ন 

পথরফষবা প্রদার্ ক্ফর৷ এই প্রক্েটি অঞ্চলটির জর্য এক্টি জয়লাভ, এবং আথি আর্ক্সন্দে হয 

আথি এই অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন উফদযাগটি সিি নর্ ক্রফে আিার ভূথিক্া পালর্ ক্রফে হপফরথে।"  

  

বসম্বর্ির অোম্বলক্সিস উইক িম্বলম্বের্, "এই অথবশ্বাসযভাফব গুরুত্বপণূ ন পথরক্ািাফিার প্রক্েটি 

প্রায় 2,000টি বাথ়ি এবং 150টি বযবসাফক্ পুরাফর্া হসসপুলগুথল হিফক্ সথরফয় হদফব এবং োফদর 

এক্টি অেযাধুথর্ক্ থর্ক্ােী বযবিার সাফি সংযুক্ত ক্রফব৷ এক্বার সম্পন্ন  ফল, এটি হ াজন 

র্দীফে র্াইফরাফজর্ ক্িাফে এবং আফেপাফের সম্প্রদায়ফক্ পুর্রুজ্জীথবে ক্রফে সা াযয 

ক্রফব।"  

  



অোম্বসেবলর স্সে হেড বিম্বয়ল িম্বলম্বের্, "হ াজন থরভার ওয়ািারফেফডর বাথসন্দারা োফদর 

সম্প্রদাফয়র জফলর গুণিার্ এবং জীবর্যাত্রার িার্ফক্ উন্নে ক্রফে ক্ফয়ক্ দেক্ ধফর োফদর 

থর্ব নাথচে ক্ি নক্েনাফদর সাফি পথরশ্রি ক্ফরফে। বেফরর পর বের ধফর প্রচারণা এবং অধযয়ফর্র 

পর, জফলর িার্ উন্নে ক্রার সিাধার্ এখর্ উপলব্ধ। আজফক্র ক্াফজর শুরু হ াজন র্দীর 

জর্য এবং সাফ াক্ ক্াউথিফে জফলর িাফর্র জর্য এক্টি থবজয় থচথিে ক্ফর৷ এই থর্ক্ােী 

প্রক্েটি হক্বল পথরফবফের উন্নথেই ক্রফব র্া বরং থের্টি োফির উপদ্বীপ জফু়ি অি ননর্থেক্ ও 

সম্প্রদাথয়ক্ পুর্র্ নবীক্রফণর জর্য এক্টি অর্ু িক্  ফব। এই আন্ত়ঃসরক্াথর অংেীদাথরফত্বর 

হর্েৃত্ব হদওয়ার জর্য ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ থিভ হবফলার্ এবং সাফ াক্ ক্াউথিফক্ আিার 

অথভর্ন্দর্ যা সক্ফলর জর্য এক্টি আরও পথরষ্কার, হশ্রষ্ঠের ভথবষযে থর্ক্সিে ক্রফব।"  

  

অোম্বসেবলর স্সে হর্াম্বস  বডম্বস্ট াম্বর্া িম্বলম্বের্, "এটি এেগুথল প্রজফন্মর িফধয এই 

এলাক্ার জর্য সব হচফয় গুরুত্বপূণ ন প্রক্েগুথলর িফধয এক্টি। এটি শুধুিাত্র পথরফবেফক্ই রিা 

ক্রফব র্া বরং এক্টি থবোল অি ননর্থেক্ উৎপাদক্  ফব। এটি সম্পথত্তর িার্ফক্ েক্সক্তোলী 

ক্রফব এবং চাক্থর সটৃষ্ট ক্রফে এবং িযাফির হবসফক্ েক্সক্তোলী ক্রার জর্য প্রফয়াজর্ীয় বযবসার 

সুফযাগগুথল তেথর ক্রফব।"  

  

হকবভর্ হর্. িোককোম্বে, বপ্রসাইবডং অব সার, সাম্ব াক কাউবি হলক্সর্সম্বলটিভ 

িম্বলর্, "হ াজন থরভার ওয়ািারফেড থসউয়ার প্রক্ফের আর্ুষ্ঠাথর্ক্ ক্াজ শুরু  ল হ াজন র্দীর 

ভথবষযে, আিাফদর হজায়ার-ভাুঁিার  ফল প্লাথবে জলাভূথি, আিাফদর উপকূ্লীয় থিথেিাপক্ো 

এবং পুফরা হেি সাউি হব-এর প্রথে আিাফদর অঙ্গীক্ারবেোর সূচর্া৷ সরক্াফরর হর্েৃবফৃন্দর 

পাোপাথে শ্রি, থবজ্ঞার্ এবং পথরফবেগে সম্প্রদাফয়র স ফযাথগোফক্ ধর্যবাদ, আিরা আিাফদর 

িূলযবার্ জলপফির এবং ভূগভনি জফলর সািথেক্ স্বাফিযর উন্নথের উফেফেয এক্টি উন্নে বজনয 

জল হোধর্ সুথবধার সাফি সংযুক্ত ক্রার জর্য আিাফদর উফদযাফগ এথগফয় চফলথে।"  

  

সাম্ব াক কাউবি হলক্সর্সম্বলচাম্বরর (Suffolk County Legislature) সংখ্োগবরষ্ঠ হর্ো 

বর্ক কারাকাপা িম্বলর্, "এটি সথেযই উপকূ্লীয় থিথেিাপক্ো উফদযাগ হ াজন থরভার 

ওয়ািারফেড থসউয়ার প্রক্ফের জর্য এক্টি ঐথে াথসক্ যুগান্তক্ারী  ির্া। এই প্রক্েটি হক্বল 

আিাফদর পথরফবে, জফলর িার্ এবং বাথসন্দাফদর প্রথে সাফ াক্ ক্াউথির অঙ্গীক্ারবেোফক্ 

দৃঢ় ক্ফর োই র্য়, বরং শ্রথিক্ ক্িীবফলর িফধয আিাফদর ক্ফিার পথরশ্রিী পুরুষ ও িথ লাফদর 

জর্য বহু ভাফলা হবেফর্র িার্ীয় চাক্থর তেথর ক্রফব৷ এই থবফেষ প্রক্েটি এির্ অফর্ক্গুথলর 

িফধয এক্টি যা আইর্সভায় আিার স ক্িীরা এবং আথি সাফ াক্ ক্াউথির এলাক্াগুথলফে 

থর্ফয় আসফে চাই হযখাফর্ এই র্দনিাগুথলর অেযন্ত প্রফয়াজর্৷ আথি সাফ াক্ ক্াউথির 

এক্সিথক্উটিভ থিভ হবফলার্, পথরফবেবাদী, শ্রথিক্ হর্ো এবং অর্যার্য িার্ীয় থর্ব নাথচে 

ক্ি নক্েনাফদর সাফি ক্াজ ক্রফে অঙ্গীক্ারবে রফয়থে এই প্রক্েগুথল সম্পূণ ন ক্রার জর্য, যার 

 ফল সাফ াক্ ক্াউথিফে জীবর্যাত্রার িার্ উন্নে  ফব।"  

  

সাম্ব াক কাউবি বিযায়ক ক্সর্ি িার্াম্বরলা িম্বলর্, "আজফক্র ক্াজ শুরু  ওয়া আিাফদর 

সম্প্রদায়গুথলর জর্য এক্টি র্েুর্ ইথেবাচক্ পথরফবেগে এবং অি ননর্থেক্ অধযায় থলখফে 

সিি ক্ফর। এটি এির্ অফর্ফক্র সক্সম্মথলে ক্াফজর  ল যারা কৃ্থেফত্বর হযাগয, যার িফধয আফে 

সরক্াফরর সক্ল স্তর যারা স ফযাথগোিূলক্ভাফব ক্াজ ক্ফরফে। পথরফেফষ হয বাথসন্দারা োফদর 



সম্প্রদাফয় থবথর্ফয়াগ ক্রা হবফে থর্ফয়ফের্ োরাই প্রকৃ্ে ধর্যবাদ পাওয়ার হযাগয। আথি 3য় 

আইর্সভা হজলার প্রথেথর্থধত্ব ক্রফে হপফর গথব নে এবং আথি এই প্রক্েটি স ল  ফে হদফখ 

সম্মাথর্ে। থের্টি োফির সম্প্রদাফয়র জর্য এটি সথেযই এক্টি ি ার্ এবং ঐথে াথসক্ থদর্।"  

  

ব্রুক াম্বভর্ ে ম্বরর সুপারভাইর্ার এড হরািাইর্ িম্বলর্, "হ াজন র্দীর জফলর িার্ বহু 

বের ধফর উফদ্বফগর থবষয়  ফয় রফয়ফে, এবং আথি খুথে হয সিসযাটির এখর্ সিাধার্ ক্রা  ফব 

এবং ো থর্ফয় শুধ ুক্িা বলা  ফব র্া। এই পয়়ঃথর্ষ্কাের্ হজলাটি আিাফদর এলাক্ার প্রফয়াজর্ 

এির্ থক্েু ইথেবাচক্ পথরফবেগে এবং অি ননর্থেক্ স ায়ো প্রদার্ ক্রফব এবং থক্েু বাথ়ির 

িাথলক্ফদর জর্য ত্রাণও প্রদার্ ক্রা উথচে যারা অচল থসফিিগুথল বজায় রাখার জর্য হচষ্টা 

ক্রফে অেযাথধক্ অি ন প্রদার্ ক্ফরর্। ব্রুক্ফ ফভর্ এবং সাফ াক্ ক্াউথি এই দী ন-পথরক্থেে 

থর্ক্ােী হজলাফক্ বাস্তফব পথরণে ক্রফে থর্উ ইয়ক্ন হিফির সাফি এক্ সাফি ক্াজ ক্ফরফে যা 

পথরফবে এবং থের্টি-োফির সম্প্রদাফয়র বাথসন্দাফদর জর্য উপক্ারী  ফব।"  

  

র্াসাউ/সাম্ব াক বিক্সিং হিডস কাউক্সিম্বলর (Nassau/Suffolk Building Trades 

Council) হপ্রবসম্বডি িোবিউ অোরাবসচ িম্বলর্, "গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং সাফ াক্ 

ক্াউথির থর্ব না ী আথধক্াথরক্ থিভ হবফলার্ আিাফদর সব হচফয় িূলযবার্ সম্পদ লং 

আইলযাফির ভূগভনি জলফক্ দথূষে ক্রা বন্ধ ক্রার দাথয়ফত্ব হর্েৃত্ব থদফয়ফের্৷ িাসটিক্ এবং 

আফেপাফের এলাক্ার বাথসন্দারা েীঘ্রই এক্টি উন্নে বজনয জল হোধর্ সুথবধা সম্প্রদাফয়র জর্য 

হয িূলয থর্ফয় আফস োর অথভজ্ঞো ক্রফব। সংগটিে শ্রি এবং স্বািরক্ারী থর্ফয়াগক্ারীরা এই 

উফদযাফগর প্রিি হিফক্ই আিাফদর পথরফবেগে অংেীদারফদর সাফি সংযুক্ত থেল এবং এইভাফব 

প্রিাণ ক্ফর হয পথরক্ািাফিার উন্নথে স ল  ফে হগফল দলবে ক্াজ প্রফয়াজর্। প্রাথেষ্ঠাথর্ক্ 

এবং বযক্সক্তগে বযবসাফক্ এথগফয় থর্ফয় যাওয়ার জর্য থবশুে জল সব হচফয় গুরুত্বপূণ ন উপাদার্, 

যা অি নর্ীথের সিস্ত খােফক্ স্পে ন ক্ফর এির্ সুফযাগগুথলফক্ থবস্েৃে ক্ফর।"  

  

র্র্ আর. ডুরম্বসা, লং আইলোন্ড হ ডাম্বরের্ অ  হলিার, AFL-CIO (Long Island 

Federation of Labor) এর হপ্রবসম্বডি িম্বলর্, "আিাফদর ইউথর্য়র্ আফন্দালর্, পথরফবেগে 

সংগির্, বযবসায়ী সম্প্রদায় এবং দলীয় লাইর্ থর্থব নফেফষ থর্ব নাথচে হর্োরা সবাই এই ক্াজ শুরু 

ক্রা সম্ভব ক্রফে এক্ক্সত্রে  ফয়ফে। এই থর্ি নাণ প্রক্ে অি ননর্থেক্ প্রবকৃ্সে  িাফব, থবফর্াদর্ ও 

পয নিফর্র সুফযাগ বা়িাফব, িার্ীয় পুর়্ঃউন্নয়র্ প্রফচষ্টাফক্ সিি নর্ ক্রফব এবং প্রক্ফের িাধযফি 

ক্ি নসংিার্ সটৃষ্ট ক্রফব। এিা িফর্ রাখা গুরুত্বপূণ ন হয আিাফদর ক্াজ হেষ  য়থর্। আিাফদর 

আফন্দালর্ এই ক্াজটি চাথলফয় যাওয়ার জর্য, এবং এই ক্াউথি জফু়ি 3য় আইর্ী হজলার 

বাথসন্দাফদর এবং সম্প্রদায়গুথলর জর্য, যারা এখর্ও োফদর বাথ়িগুথল থর্ক্ােী বযবিার সাফি 

সংযুক্ত ক্রার সুফযাফগর জর্য অফপিা ক্রফে, োফদর এই সুথবধা প্রদার্ ক্রার উফেফেয 

িার্ুষফক্ এক্ক্সত্রে ক্রার জর্য প্রথেশ্রুথেবে। আিাফদর ক্াফে এক্টি ক্াউথি ওয়াইড ওফয়ি 

ওয়ািার িযাফর্জফিি থডথিক্ট প্রাথির উফেফেয এই হজাি বজায় রাখার সুফযাগ রফয়ফে, যা 

আগািী পঞ্চাে বেফর এই ধরফর্র আরও অফর্ক্ ক্াজ শুরু ক্রার জর্য প্রফয়াজর্ীয় ক্ািাফিা 

তেথর ক্রফব।"  

  

ডোবর্ম্বয়ল বস. হলভলার, সাম্ব াক কাউবি AME-র হপ্রবসম্বডি িম্বলর্, "AME পথরষ্কার 

জফলর পথরক্ািাফিাফে থবথর্ফয়াগ ক্রার জর্য গভর্ নর এবং ক্াউথি এক্সিথক্উটিফভর প্রফচষ্টাফক্ 



সাধুবাদ জার্ায় এবং এই ঐথে াথসক্ হ াজন থরভার ওয়ািারফেফডর ক্াজ শুরু  ওয়া ব ৃত্তর 

িঙ্গফলর উফেফেয ে থবল এবং দিোফক্ এক্ক্সত্রে ক্রার জর্য োর উফেখফযাগয প্রফচষ্টার 

এক্টি অর্সু্মারক্৷ আিাফদর 10,000 সদসযফদর পফি, AME পথরক্ািাফিার সিি নফর্ আিাফদর 

ভূথিক্ার জর্য গথব নে৷ আিাফদর অঞ্চলটি আিাফদর উে্সগীকৃ্ে ইউথর্য়র্ সদসযফদর দ্বারা 

ভাফলাভাফব পথরফবথেে  য়, যার িফধয আফের্ আিাফদর প্রফক্ েলীরা যারা থর্ক্ােী পথরক্ািাফিা 

প্রক্েগুথলফক্ প্রেযথয়ে এবং পথরচালর্া ক্ফরর্ এবং আিাফদর বজনয জল হোধর্াগাফরর 

পথরচালক্ এবং ক্িীরা, যারা জফলর গুণিার্ বজায় রাফখর্ এবং আিাফদর থসফিিগুথলফক্ 

সম্পূণ নরূফপ চাল ুরাফখর্। এই অপথর ায ন শ্রি আিাফদর িার্ীয় জফলর িার্ এবং আিাফদর 

উপকূ্লফরখার থিথেিাপক্ো উভয়ই উন্নে ক্রার জর্য ক্াউথির প্রফচষ্টার জর্য অেযন্ত 

আবেযক্।"  

  

্ে লং আইলোন্ড বিিাস ন ইর্বস্টটিউম্বির (The Long Island Builders Institute) প্রযার্ 

বর্ি না ী কি নকেনা বিম্বচল এইচ. পোবল িম্বলর্, "লং আইলযাি থবল্ডাস ন ইর্থিটিউি আবারও 

িাথিক্ এলাক্ায় ক্াউথি থর্ক্ােী বযবিার অবযা ে সম্প্রসারফণর অংে  ফে হপফর সম্মাথর্ে 

 ফয়ফে৷ এই সম্প্রসারণটি এই সিে সম্প্রদাফয়র জর্য যফিষ্ট পথরফবেগে এবং অি ননর্থেক্ 

উন্নয়র্ সুথবধা প্রদার্ ক্রফব, যাফে থর্ক্সিে ক্রা হয হয এই সম্প্রদাফয়র বাথসন্দারা ক্াউথির 

অর্যার্য বহু অংফের িফো এক্ই সুথবধা হভাগ ক্ফর। পয়়ঃথর্ষ্কাের্ বযবিার প্রথেটি সম্প্রসারণ 

োর সাফি এই উপলথব্ধ থর্ফয় আফস হয আরও এক্টি সম্প্রদায় অি ননর্থেক্ সুথবধা এবং থবশুে 

জফলর এক্টি র্েুর্ পয নাফয় প্রফবে ক্রফে এবং অেীফের পুরাফর্া এবং অথর্ভনরফযাগয হসপটিক্ 

থসফিিগুথলফক্ পথরেযাগ ক্রফে।"  

  

লং আইলোন্ড কন্ট্রাক্টরস অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Long Island Contractors' Association) 

বর্ি না ী পবরচালক িাকন  াি নস্ট িম্বলর্, "আিরা গভর্ নর হ াক্ল এবং ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ 

হবফলার্ফক্ সাফ াক্ ক্াউথিফে এক্টি আধুথর্ক্ থর্ক্ােী বযবিা আর্ার উফেফেয োফদর অিান্ত 

প্রফচষ্টার জর্য সাধুবাদ জার্াই৷ এই র্েুর্ পথরক্ািাফিা হ াজন র্দী এবং োর বাইফরর বাথসন্দাফদর 

জর্য থবোল পথরফবেগে এবং অি ননর্থেক্ সুথবধা থর্ফয় আসফব। লং আইলযাি ক্ন্ট্রাক্টরস 

অযাসথসফয়ের্ (Long Island Contractors' Association, LICA) আরও ভাফলা, পথরেন্ন লং 

আইলযাফির জর্য আিাফদর সম্প্রদাফয় েক্সক্তোলী থবথর্ফয়াফগর জর্য সিি নর্ অবযা ে রাখফব।"  

  

অোম্বসাবসম্বয়ের্  র এ হিিার লং আইলোম্বন্ডর (Association for a Better Long 

Island) ইর্োস্ট্রাকচার কবিটির হচয়ার এি. ক্সিম্বস্টা ার ডোবিয়াম্বর্াস, িম্বলর্, "এক্টি 

দ্বীফপ বসবাফসর হভ গথলক্ বাস্তবোর ক্ারফণ, এই পথরক্ািাফিা প্রক্েটি আিাফদর ভঙু্গর 

ওয়ািারফেড এবং অযাকু্ই ায়ারগুথলফক্ রিা ক্রার পাোপাথে ভথবষযফের ঝফ়ির জর্য 

উপকূ্লফরখাফক্ আরও থিথেিাপক্ ক্রার জর্য গুরুত্বপূণ ন৷ যথদও পথরফবেগে সুথবধাগুথল স্পষ্ট, 

এই প্রক্েটি অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ফক্ উৎসাথ ে ক্রফব এবং এই সম্প্রদায়গুথলর িফধয 

বযবসাগুথলফক্ েক্সক্তোলী ক্রফে স ায়ো ক্রফব৷ এই প্রফচষ্টা আিাফদর হ ডাফরল এবং রাফজযর 

ক্ি নক্েনাফদর এবং ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ থিভ হবফলাফর্র ধারাবাথ ক্ ভূথিক্া েুফল ধফর হযগুথল 

লং আইলযাফির পথরফবে এবং হসই সাফি আিাফদর অি নর্ীথেফক্ রিা ক্ফর এির্ প্রক্েগুথলর 

পফি বযব ার ক্রা হযফে পাফর।"  

  



অোক্সিম্বয়র্ এম্বপাবসম্বিা, বর্ি না ী পবরচালক, বসটিম্বর্ি কোম্বেইর্  র ্ে 

এর্ভায়রর্ম্বিি িম্বলর্, "হ াজন র্দী প্রায় এক্ েোব্দী ধফর দথূষে এবং অবর্থিে  ফয়ফে। 

র্দীর ধাফর হসপটিক্ থসফিি বযব ার ক্ফর উচ্চ  র্ফত্বর উন্নয়ফর্র থবক্াে 1920 দেফক্ শুরু 

 ফয়থেল এবং এর  ফল লং আইলযাফির সব হচফয় দথূষে র্দীফে পথরণে ক্ফরথেল। আজ, 

আিরা এক্টি খা ুঁটি পুর্রুোর প্রক্সিয়া শুরু ক্রথে। হ াজন র্দীর ধাফর থর্ক্ােী পথরক্ািাফিা 

জফলর িার্ উন্নে ক্রফব, উপকূ্লীয় জলাভূথিফক্ েক্সক্তোলী ক্রফব যা বর্যার থবরুফে সুরিা 

প্রদার্ ক্ফর, বাথ়ির িূলয বকৃ্সে ক্রফব এবং সম্প্রদাফয়র জীবর্যাত্রার িার্ উন্নে ক্রফব। এগুথল 

উফেখফযাগয অেগথে যা জর্সাধারণ দৃঢ়ভাফব সিি নর্ ক্ফর। এই গুরুত্বপূণ ন পথরক্ািাফিা প্রক্ে 

বাস্তবায়ফর্র দাথয়ফত্ব হর্েৃত্ব হদওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ 

হবফলার্ফক্ ধর্যবাদ।"  

  

র্ুবল টিম্ব , NY লীগ অ  কর্র্ারম্বভের্ হভািারম্বসর (NY League of Conservation 

Voters) সভাপবে িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থলগ অ  ক্র্জারফভের্ হভািারস গভর্ নর ক্যাথি 

হ াক্ল, DEC ক্থিের্ার হবথসল হসফগাস, এবং ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ থিভ হবফলাফর্র হর্েৃত্বফক্ 

সাধুবাদ জার্ায় সাফ াক্ ক্াউথি উপকূ্লীয় থিথেিাপক্ো উফদযাগ হ াজন থরভার ওয়ািারফেড 

থসউয়ার প্রক্েফক্ অেসর ক্রফে রাজয এবং িার্ীয় সরক্াফরর িফধয এই অংেীদাথরত্বফক্ 

সম্মুফখ চথলে ক্রার জর্য৷ আজফক্র ঐথে াথসক্ ক্াজর শুরু এক্টি র্েুর্ পয়়ঃথর্ষ্কাের্ 

বযবিার সাফি সম্প্রদায়গুথলফক্ সংযুক্ত ক্ফর ভথবষযফের জর্য থিথেিাপক্ভাফব গফ়ি হোফল যা 

লং আইলযাফির ভূগভনি জফলর এক্িাত্র উৎসফক্ আসন্ন বহু বেফরর জর্য রিা ক্রফব। আিরা 

সাফ াফক্র বাথক্ উপকূ্লীয় থিথেিাপক্ো উফদযাগ  লপ্রস ূ ওয়ার অফপিায় রফয়থে।"  

  

হকবভর্ িোকম্বডার্াি, ্ে হর্চার কর্র্ারম্বভক্সির লং আইলোন্ড পবলবস অোডভাইর্ার 

িম্বলর্, "আজ, আিরা এক্টি ক্াজ শুরু  ওয়ার উদযাপর্ ক্থর যা লং আইলযাফির গে 40 

বেফর হদখা সব হচফয় গুরুত্বপূণ ন এবং উচ্চাক্াঙখী পথরফবেগে প্রক্েগুথলর িফধয এক্টি শুরু 

ক্ফর৷ দথূষে বজনয জল হিফক্ ক্ফয়ক্ দেফক্র দষূফণর পফর, সাফ াক্ ক্াউথির সা সী ক্থেে 

দৃটষ্ট এবং পথরক্ের্া হ াজন র্দীফক্ োর প্রাকৃ্থেক্ হস ন্দফয ন পুর্রুোর ক্রফে সা াযয ক্রফব 

যাফে সক্ফল ো উপফভাগ ক্রফে পাফর৷ হর্চার ক্র্জারফভক্সি থর্উ ইয়ফক্নর সংরিফণর ক্াজফক্ 

ত্বরাথিে ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ফলর প্রেংসা ক্ফর৷ ক্াউথি এবং রাফজযর হর্েৃত্ব ো়িা, র্দীটি 

থর্উ ইয়ক্ন হিফির অর্যেি দথূষে জলপি  ফয় িাক্ফব। যখর্ আিরা এক্ সাফি ক্াজ ক্থর 

এবং বুক্সেিার্ সিাধার্গুথলফে সম্পূণ নরূফপ থবথর্ফয়াগ ক্থর হযখাফর্ হসগুথল সব হচফয় হবথে 

প্রফয়াজর্, হযির্ এখাফর্ হদখাফর্া  ফয়ফে, আিরা আিাফদর উপসাগর এবং হপাোশ্রয়গুথল 

হিরািে ক্রফে পাথর এবং আিাফদর সম্প্রদায়গুথলফক্ রূপান্তর ক্রফে পাথর৷ হর্চার 

ক্র্জারফভক্সি এই প্রফচষ্টার হর্োফদর ধর্যবাদ জার্ায় এবং সিে দ্বীপ জফু়ি এই জীবর্-

পথরবেনর্ক্ারী থবথর্ফয়াগগুথলফক্ প্রাি ক্রফে সা াযয ক্রার জর্য উন্মুখ। এক্ সাফি, আিরা 

সিস্ত লং আইলযাফি পথরষ্কার জল এবং স্বািযক্র উপকূ্ল থ থরফয় থদফে পাথর।"  

  

  

###  
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