অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/20/2022

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল পাবর্ ও বিউয়ার িমিো দ্বারা প্রভাবিত মাউন্ট ভার্ম্বর্র
ন
িাবিন্দাম্বের
জর্ে 3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার এখর্ উপলভে আম্বে িম্বল হ াষণা করম্বলর্

মাউন্ট ভার্র্ন স্বাস্থ্েকর িািার কমিূন বি হ াষণা করম্বলর্ এিং পাবর্ অিকাঠাম্বমা িঙ্কট
দ্বারা প্রভাবিত িাবিন্দাম্বের িা ায্ে করার প্রবতশ্রুবত পালর্ করম্বলর্
মাউন্ট ভার্ম্বর্র
ন
ক্ষবয়ষ্ণু পাবর্ অিকাঠাম্বমার িমিো িমাধাম্বর্ বর্উ ইয়কন হেম্বটর
ঐবত াবিক 150 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর িম্পূরক

গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে গভর্করর
ন
ঝড় পুর্রুদ্ধার অথিকের
(Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) মাউন্ট ভার্র্ন স্বাস্থ্যক্র বাোর পাইলট
ক্মেূন থি শুরু ক্রা কেকে। এই েম্প্রদাকের দী থদকর্র
ন
পাথর্ অবক্াঠাকমা ও জর্স্বাস্থ্য েমেযা
েমাধাকর্ থর্উ ইেক্ন হেকটর ঐথি াথেক্ 150 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কোকগর েম্পূরক্ এই 3
থমথলের্ মাথক্নর্ ডলাকরর ক্মেূন থিটট শুরু ক্রকি ক্মক্িন
ন াগণ প্রভাথবি বাথেন্দাকদর োকি এক্টট
িিযমূলক্ অথধকবশকর্ আকবদর্ েম্পথক্নি প্রশ্ন/উত্তকরর জর্য এক্ত্রিি র্। অথধকবশকর্
বাথেন্দারা জার্কি পাকর হে 3 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলাকরর আবাের্ েুরা া ও থস্থ্থিস্থ্াপক্িা পাইলট
ক্মেূন থির জর্য ক্ীভাকব আকবদর্ ক্রকি কব।
"মাউন্ট ভার্কর্র
ন
ক্কেক্ দশকক্র পাথর্ ও থেউোর অবক্াঠাকমা েমেযার পর, ো দী থদকর্র
ন
থেকেকমটটক্ আবাের্ অেমিার ক্ারকণ েৃটি কেকে, থর্উ ইেক্ন ো েী পদকেপ থর্কে,"
গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "এই 3 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলাকরর ক্মেূন থিটট মাউন্ট ভার্কর্র
ন
পাথর্
অবক্াঠাকমাকি আমাকদর ক্রা 150 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলাকরর েম্পূরক্, এবং আমরা মাউন্ট
ভার্র্ন থেটটকি আমাকদর অংশীদারকদর োকি ক্াজ ক্কর এইেব েমেযার থবরুকদ্ধ লড়াই ক্কর
আমাকদর েম্প্রদােেমূ কক্ হজারদার ক্রার প্রথিশ্রুথি অবযা ি রাখকবা।"
"পথরষ্কার খাওোর পাথর্ এবং থেউোর থর্ষ্কাশর্ পাওোর েুকোগ অথি গুরুত্বপূণ এবং
ন
এইেব
থবষকে থর্উ ইেকক্নর মকর্াকোগ আমাকদর হেকটর বাথেন্দাকদর, োরা মাউন্ট ভার্কর্র
ন
মকিা
এলাক্াে িাকক্ এবং বিনমাকর্ পাথর্র খারাপ মার্ থর্কে ক্কি আকে, িাকদর পথরষ্কার পাথর্ প্রদার্
ক্রকব," হলফম্বটর্োন্ট গভর্রন অোন্টবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলর্। "বাথড়র মাথলক্কদর র্ি কি
িাক্া হেপটটক্ থেকেম প্রথিস্থ্াপর্ এবং পাথর্র খারাপ মার্ প্রশমর্ ক্রার জর্য অথি
প্রকোজর্ীে আপকেড ক্রার জর্য আবাের্ েুরা া এবং থস্থ্থিস্থ্াপক্িা পাইলট ক্মেূন থির মাধযকম

ে ােিা প্রদার্ ক্রা কল আমরা শুধু জর্স্বাস্থ্য রো ক্রকবা র্া বরং পথরকবকশর উন্নথিও
ক্রকবা।"
গভর্ম্বরর
ন
ঝড় পুর্রুদ্ধার অবফম্বির বর্িান ী পবরিালক কোটট হের্ার্ িম্বলর্, "েক্ল থর্উ
ইেক্নবােীর মোদা
ন থর্কে বাাঁিার অথধক্ার রকেকে। GOSR-র মাউন্ট ভার্র্ন পাইলট ক্মেূন থিটট
দী থদকর্র
ন
থেউোর েমেযা এবং বাথড় ও েম্প্রদাকে থেোর েংস্পকশরন প্রভাব েমাধার্ ক্রা শুরু
ক্রার এক্টট িাৎেথর্ক্ ধাপ। আমরা হমের পযাটারের্- াওোকডনর োকি আমাকদর অংশীদাথরত্ব
অবযা ি হরকখ মাউন্ট ভার্কর্র
ন
বাোগুথলকক্ আকরা থর্রাপদ ও থস্থ্থিশীল ক্রার ক্াজ ক্রকি
উন্মুখ।"
এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনের্ বডপাটন ম্বমম্বন্টর (Department of Environmental
Conservation, DEC) কবমের্ার িোবিল হিম্বগাি িম্বলর্, "অকর্ক্ দী েমে
ন
ধকর, মাউন্ট
ভার্কর্র
ন
বাথেন্দারা এক্টট পাথর্ অবক্াঠাকমা েঙ্কট এবং এটট হেই স্বাস্থ্য েমেযা থর্কে আকে িার
মকধয থদকে োকে।আজকক্ আমরা মাউন্ট ভার্কর্র
ন
পাথর্ অবক্াঠাকমাকি থবথর্কোগ ক্রার
গভর্করর
ন
প্রথিশ্রুথি পূরণ ক্রথে, পুর্গঠর্
ন প্রত্রিো শুরু ক্রার ি থবল উপলভয ক্কর এবং
েবাথধক্
ন
িাথ দা োকদর হেই বাথেন্দাকদর ো ােয ক্রার মাধযকম।আমরা মাউন্ট ভার্র্ন থেটট এবং
েম্প্রদাকের োকি আমাকদর দৃঢ় অংশীদাথরত্ব অবযা ি রাখকি উন্মুখ োকি ক্কর বাথেন্দারা হেই
পাথর্ অবক্াঠাকমা েমেযােমূক র েম্মুখীর্ কে িা থিরিকর টঠক্ ক্রার প্রকোজর্ীে েংস্থ্ার্
প্রদার্ ক্রা োে।"
মাউন্ট ভার্ম্বর্র
ন
হময়র ের্ পোটারির্- াওয়াডন িম্বলর্, "মাউন্ট ভার্কর্,
ন আমরা জলবােু
পথরবিনর্ েঙ্ককটর প্রভাব এবং অকর্ক্ দশক্ ধকর অবক থলি র্ি কি িাক্া অবক্াঠাকমার প্রভাব
েরােথর হভাগ ক্রথে। আথম থর্কজর হিাকখ বর্যা এবং থেউোর উকটা থদকক্ প্রবাথ ি ওোর
প্রভাব হদকখথে ো আমাকদর বেস্ক মার্ুষ ও পথরবারেমূ কক্ থবপেস্ত
ন ক্করকে। হেইজর্য
আমাকদর দল মাউন্ট ভার্কর্র
ন
বাথড়র মাথলক্কদর অিনর্থিক্
ন
িাণ প্রদাকর্র জর্য গভর্রন
হ াক্কলর োকি থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্রকে। এই 3 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলার ি থবলটট হেই
পথরবারগুথলর জর্য প্রভাবশালী কব োরা থর্কজকদর বাথড়কি পথরকবশ েংিান্ত থবপকদর েুরা া
ক্রকে এবং িাকদর থেউোর ও পাথর্র টর্া হিকক্ আমরা হেই েমেযার েম্মুখীর্ ত্রে িার প্রথি
আকরা থস্থ্থিস্থ্াপক্ বার্াকব।"
ওম্বয়েম্বিোর কাউবন্ট বর্িান ী জজন লোটটমার িম্বলর্, "আথম গভর্রন ক্যাথি হ াক্লকক্
ধর্যবাদ জার্াকি িাই মাউন্ট ভার্কর্র
ন
বাথেন্দাকদর জর্য, োরা দী থদর্
ন
িাকদর বাথড়কি
উকেখকোগয পাথর্ ও থেউোর েমেযা দ্বারা জরােস্ত কেকে, িাকদর জর্য অথি প্রকোজর্ীে িাণ
প্রদার্ ক্রার উকদযাগ ে কণর জর্য। স্বাস্থ্যক্র বাো ক্মেূন থি শুরু ক্রার িকল এটট মাউন্ট
ভার্কর্র
ন
পথরবারেমূ কক্ বজনযপাথর্ বা বর্যার েথির হমরামি ক্রা, থেউকেজ উকটা থদকক্
প্রবাথ ি ওো প্রথিকরাধক্ প্রকিিা এবং অর্যার্য পথরকবশ েংিান্ত েুরা া ো িাকদর অথধক্ার এই
েব বযাপাকর অবগি রাখকব। মাউন্ট ভার্কর্র
ন
অথি গুরুত্বপূণ পাথর্
ন
অবক্াঠাকমা পুরকর্া এবং
অথিথরক্ত িাপেুক্ত, এবং স্বাস্থ্যক্র বাো ক্মেূন থি পথরকশকষ এইেব বাথেন্দাকদর জীবর্োিার মার্
উন্নি ক্রকব।"

2022 োকলর 15 এথপ্রল গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল, মাউন্ট ভার্কর্র
ন
হমের শর্ পযাটারের্- াওোডন
এবং ওকেেকিোর ক্াউথন্টর থর্বা ন ী জজন লযাটটমার মাউন্ট ভার্কর্
ন 150 থমথলের্ মাথক্নর্
ডলাকরর পাথর্ অবক্াঠাকমা থবথর্কোকগর হ াষণা ক্করর্, োকি অথিথরক্ত 3 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলার
হ াষণা ক্রা ে শ করর থেউোর এবং পাথর্ অবক্াঠাকমা েঙ্কট দ্বারা প্রভাথবি বাথেন্দাকদর
ে ােিা ক্রার জর্য।GOSR পথরিাথলি এবং েবকিকক্ র্ র্ প্রভাথবি ওো ও উচ্চ ঝুাঁ থক্র
েম্পথত্তেমূ কক্ লেয ক্রা এই উকদযাগটট পথরকবশ েম্পথক্নি থবপদ প্রশমর্ ক্রকব এবং
হবেরক্াথর েম্পথত্তকি থস্থ্থিস্থ্াপক্িা উন্নের্ ক্রকব। অংশে ণক্ারী বাোগুথল বজনযপাথর্ বা
বর্যার েথি হমরামি, থেউকেজ উকটা থদকক্ প্রবাথ ি ওো প্রথিকরাধক্ বযবস্থ্া স্থ্াপর্, বাোর
পাথর্কি থেোর অর্ুপ্রকবশ প্রশমর্, এবং পথরকবশ েংিান্ত েুরা ার জর্য উপেুক্ত কি
পাকর। আে ী বাথেন্দারা stormrecovery.ny.gov/mountvernon থভত্রজট ক্কর আকরা জার্কি
পারকব।
বিম্বর্টর িাক শুমার িম্বলর্, "অকর্ক্ দী েমে
ন
ধকর মাউন্ট ভার্কর্র
ন
বহু বাথেন্দা থবষাক্ত
থেউকেজ থর্কজকদর বাোে হিরি একে িাকদর পাথর্ দূথষি ক্রকব এবং হেই িাপ স্থ্ার্ীে
ক্রদািাকদর উপর একে পড়কব এই ভকে বাে ক্রকে। আথম থদ্বপেীে অবক্াঠাকমা ও ক্মেংস্থ্ার্
ন
আইকর্ (Bipartisan Infrastructure & Jobs Law) ঐথি াথেক্ পথরষ্কার পাথর্র ি থবল থর্ত্রিি
ক্করথে োকি ক্কর মাউন্ট ভার্কর্র
ন
মকিা প্রক্ল্পগুথলর ক্াজ অবকশকষ শুরু কি পাকর, এবং
আথম এই থেউকেজ েঙ্কট হশষ ক্রকি গভর্রন হ াক্কলর দৃঢ় অঙ্গীক্াকরর জর্য িার প্রশংো
ক্রথে। মাউন্ট ভার্কর্র
ন
ক্াকে োকি শ করর দী থদকর্র
ন
িাথ দা ও প্রাপয থেউোর বযবস্থ্া িাকক্ িা
থর্ত্রিি ক্রার জর্য েক্ল হিডাকরল েমির্ন িাকক্ িা থর্ত্রিি ক্রকি আথম হজার লড়াই ক্রকি
িাক্কবা।"
প্রবতবর্বধ জামাল হিামোর্ িম্বলর্, "বাথেন্দাকদর মাউন্ট ভার্র্ন স্বাস্থ্যক্র বাো পাইলট
ক্মেূন থিকি অংশে ণ ক্রার জর্য আকবদর্ ে ণ ক্রার এটটই ো ােযক্ারী এবং প্রােথঙ্গক্
েমে। এই েপ্তাক র প্রিম থদকক্, ওকেেকিোর ক্াউথন্ট এবং NYC আকরক্টট িরম বৃটিঝড়
হদকখকে োর িকল বর্যা কেকে এবং মার্ুকষর বাথড়, স্কুল ও ক্াকজর হেকি েথি কেকে।
আমাকদর বাো, রাস্তা, এবং াইওকেগুথল আমরা িমাগি এখর্ হেই আব াওোর মুকখামুথখ ত্রে,
িা োমলাকর্ার জর্য বার্াকর্া েথর্। থর্উ ইেক্ন হেট এবং মাউন্ট ভার্র্ন জলবােু পথরবিনকর্র
িরম আব াওো দ্বারা প্রভাথবি থক্েু বাোর অথি প্রকোজর্ীে হমরামকির জর্য পদকেপ ে ণ
ক্রকে এবং এক্ই োকি শ করর পাথর্ ও থেউকেজ অবক্াঠাকমার উন্নের্ ক্রকে োকি ক্কর
আগামী থদকর্ ক্ম েেেথি ে। আমরা এই পথরবিনর্গুথল ক্রকি আকরা অকপো ক্রকি
পারথে র্া, এবং আথম আশা ক্থর হে বাথেন্দারা এই েুকোগটট ে ণ ক্কর পাইলট ক্মেূন থির জর্য
আকবদর্ ক্রকব।"
হেট বিম্বর্টর জামাল হিইবল িম্বলর্, "ঐথি াথেক্ এই উকদযাগটট এক্টট থর্রাপদির, আকরা
স্বাস্থ্যক্র এবং আকরা থস্থ্থিস্থ্াপক্ শ র গঠকর্র জর্য গুরুত্বপূণ প্রিম
ন
ধাপ। অকর্ক্ হবথশ েমে
ধকর, মাউন্ট ভার্কর্র
ন
পাথর্ ও থেউকেজ বযবস্থ্া বহু দশকক্র থবথর্কোগ ীর্িা ও অবক লা দ্বারা
েথিেস্ত কেকে। র্বাের্ক্ৃি ি থবল থদকে, এই পাইলট ক্মেূন থিটট েবকিকক্ হবথশ র্ র্
প্রভাথবি ওো এবং উচ্চ ঝুাঁ থক্র বাোগুথলর হমরামি ক্াজ অেের ক্রকব বর্যার েথি,
থেউকেজ উকটা থদকক্ প্রবাথ ি ওো, এবং থেোর অর্ুপ্রকবশ হিকক্ এবং এক্ই োকি আমাকদর

থেকেমগুথলকক্ ভথবষযৎ প্রজকন্মর জর্য আধুথর্ক্ ক্রকব। ধর্যবাদ গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল এবং
মাউন্ট ভার্কর্র
ন
হমের শর্ পযাটারের্- াওোডনকক্ আমাকদর েম্প্রদাকের প্রকোজকর্ োড়াদাকর্র
জর্য এবং মাউন্ট ভার্কর্র
ন
পুর্রুজ্জীবকর্র িলমার্ অঙ্গীক্াকরর জর্য।"
অোম্বিেবল িেিে হজ গোবর হপ্রটম্বলা িম্বলর্, "মাউন্ট ভার্র্ন স্বাস্থ্যক্র বাো ক্মেূন থিটট
আমাকদর শ করর অকর্ক্ বাথড়র মাথলকক্র জর্য অথি প্রকোজর্ীে ে ােিা প্রদার্
ক্রকব।আমাকদর অবক্াঠাকমার বিনমার্ অবস্থ্া আমাকদর বহু পথরশ্রমী র্াগথরকক্র বাথড়কি
িমাগি িরম েথির ক্ারণ কেকে এবং আমাকদরকক্ হেই েথি আমাকদর ম ার্ শ রকক্
জরােস্ত ক্রকে িা হশষ ক্রকি েক্ল প্রকোজর্ীে েংস্থ্ার্ প্রদার্ ক্রকি কব।"
গভর্ম্বরর
ন
ঝড় পুর্রুদ্ধার অবফি িম্পম্বকন
2013 োকলর জুর্ মাকে স্থ্াথপি ওো GOSR েুপারেম েযাত্র
ন
ি, াথরকক্র্ আইথরর্, এবং িান্তীে
ঝড় থল হিকক্ হেটবযাপী পুর্রুদ্ধার প্রকিিার েমন্বে ক্কর। GOSR এর থর্উ ইেক্ন রাইত্রজং
আবাের্ পুর্রুদ্ধার (NY Rising Housing Recovery), েুদ্র বযবো, েম্প্রদাে পুর্গঠর্,
ন
অবক্াঠাকমা, এবং র্ক্শা দ্বারা পুর্গঠর্
ন (Community Reconstruction, Infrastructure, and
Rebuild by Design) ক্মেূন থিেমূক র মাধযকম হিডাকরল েম্প্রদাে থবক্াকশর ব্লক্ অর্ুদার্-দুকোগ
ন
পুর্রুদ্ধার (Community Development Block Grant-Disaster Recovery) ি থবল থ কেকব 4.5
থবথলের্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কোগ ক্কর, িরম আব াওোর টর্াে থর্উ ইেক্নকক্ আকরা
ভাকলাভাকব প্রস্তুি রাখার জর্য।
এোড়াও GOSR মাউন্ট ভার্র্ন স্বাস্থ্যক্র বাোর মকিা থস্থ্থিস্থ্াপক্িা উকদযাগ বাস্তবাের্ ক্রকি
ক্থমউথর্টট হডকভকলাপকমটর্ ব্লক্ োন্ট-ক্করার্াভাইরাে ি থবল বযব ার ক্কর।
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