
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

আপম্বেট ির্ো হ াকাম্বিলা টাস্ক হ াম্বস নর সভাপবি বর্র্ নারণ কম্বর গভর্ নর হ াকম্বলর 

আইর্ স্বাক্ষর  

  

আইর্টট (S.8204a/A.9177) কোম্বর্ল কম্বপ নাম্বরেম্বর্র বিম্বরক্টর ব্রায়ার্ স্ট্র্োটর্ম্বক টাস্ক 

হ াম্বস নর সভাপবি ব ম্বসম্বি হ াষণা কম্বরম্বে  

  

এই টাস্ক হ াস ন 22 আগে প্রি  বিঠক সম্পন্ন করম্বি এিং 1 জুলাই, 2023 িাবরম্বে 

বরম্বপাটন ইসেু করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থিথর্ ক্যারর্ল ক্র্ নাররশরর্র (Canal 

Corporation) থিররক্টর ব্রায়ার্ স্ট্র্যাটর্রক্ আ্রেট বর্যা হ াক্ারবলা টাস্ক হ ারস নর (Upstate 

Flood Mitigation Task Force) সভা্থি থর্র্ নারণ ক্রর র্িুর্ এক্টট আইরর্ (S.8204a/A.9177) 

স্বাক্ষর ক্রররের্। এই টাস্ক হ াস ন এথর ক্যারর্ল সংলগ্ন অঞ্চরল বর্যা বযবস্থা্র্া ও হ াক্ারবলা 

ত্বরাথিি ক্রার জর্য হক্ার্ েুক্তিসঙ্গি ্দরক্ষ্গুরলা গ্র ণ ক্রা হেরি ্ারর িা শর্াি ও 

সু্াথরশ ক্ররব। টাস্ক হ াস নটট 22 আগে প্রি  বাররর  রিা ববঠক্ সম্পন্ন ক্ররব।  

  

"জলবায় ু্থরবিনরর্র  রল থর্উ ইয়রক্নর আররা হবথশ চর  থবরূ্ আব াওয়ার সম্মুখীর্  ওয়ার 

এই স রয়, আ ারদর জর্য প্রথিররার্ ূলক্ ্দরক্ষর্র ্থরক্ল্পর্া ক্রা এবং হসগুরলারক্ 

অগ্রাথর্ক্ার হদওয়া এখর্ আরগর হেরক্ারর্া স রয়র হচরয় হবথশ গুরুত্ব্ণূ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "থর্উ ইয়রক্নর অসংখয ক্থ উথর্টট বর্যা ও ঝরের ক্ষথির  রিা জলবায় ুসম্পথক্নি 

থব্রদর ঝুুঁ থক্রি ররয়রে। আ্রেট বর্যা হ াক্ারবলা টাস্ক হ ারস নর ববঠক্ আ বার্ ক্রার  র্য 

থদরয়, এথর ক্যারর্ল সংলগ্ন ক্থ উথর্টটগুরলারি বসবাসক্ারী হলাক্জরর্র জীবর্ রক্ষা ক্ররব এবং 

চূোন্ত ্ে নারয় থগরয় এসব ক্থ উথর্টটরক্ বার বার বর্যা দ্বারা ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া হিরক্  ুক্তি হ্রি 

সা ােয ক্ররব এ র্ বর্যা হ াক্ারবলা হক্ৌশলগুরলা শর্াি ক্রার জর্য আ রা ্দরক্ষ্ গ্র ণ 

ক্রথে।"  

  

এই র্িুর্ টাস্কর াস ন কৃ্থষ, ্থরব র্, অবক্াঠার া, ভূথ  বযব ার, জর্স্বাস্থয, থব া, ্ে নটর্, 

থচত্তথবরর্াদর্, ও থবদুযৎ উৎ্াদরর্র উ্র গি ্াুঁচ বেরর এথর ক্যারর্ল সংলগ্ন অঞ্চরল বর্যার 

বযয় বা প্রভাব খথিরয় হদখরব। হসইসারি, টাস্কর াস নটট ক্যারর্ল থসরের র হেসব ক্াে নক্র , 

ক্াে ন্ দ্ধথি ও ্থরক্ল্পর্াগুরলা বর্যা হ াক্ারবলা ও বযবস্থা্র্ারক্ প্রভাথবি ক্ররি ্ারর হসগুরলা 

 ূলযায়র্ ক্ররব এবং বর্যার ক্ষয়ক্ষথি হ াক্ারবলার জর্য থর্ব না  ক্রা হেরি ্ারর এ র্ 



সা ঞ্জসয্ূণ ন ্দরক্ষ্গুরলা, বযয় স  শর্াি ক্ররব। টাস্ক হ াস ন এটটর অর্ুসন্ধারর্র  লা ল 

প্রক্ারশয হ াষণা ক্রার জর্য 1 জলুাই, 2023 িাথররখর  রর্য এক্টট থরর্াটন প্রস্তুি ক্ররব।  

  

হেট বসম্বর্টর জর্ িবিউ.  োবর্য়র্ িম্বলর্, "ক্রস হলক্ ও হসরর্ক্া র্দী সংলগ্ন অঞ্চরলর 

বাথে ও বযবসা প্রথিষ্ঠার্গুরলা থর্য়থ ি বর্যার থশক্ার  ওয়ার বযা্ারটট হ রর্ হর্ওয়া োয় র্া এবং 

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর ির  হিরক্ এই স সযার এক্টট বাস্তব স ার্ার্  ওয়ার দাথব রারখ। আ ার 

থবলটট থর্ক্তিয়  রয় িাক্া আ্রেট বর্যা হ াক্ারবলা টাস্ক হ াস নরক্ সক্তক্রয় ক্রর হসটটরক্ বাররা 

 ারসর  রর্য বর্যা হ াক্ারবলার বাস্তবায়র্রোগয হক্ৌশল উ্স্থা্রর্র দাথয়ত্ব অ্ নণ ক্রররে। 

এটটরক্ স্বাক্ষর ক্রর আইরর্ ্থরণি ক্রায় এবং এসব ক্থ উথর্টটরক্ ক্ষথিগ্রস্ত ক্ররি িাক্া 

থবধ্বংসী ও ্দ্ধথিগি বর্যা স ার্ারর্র হক্ষরে এক্জর্ শক্তিশালী অংশীদার থ রসরব ভূথ ক্া 

রাখায় আথ  গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লরক্ র্র্যবাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সদসে আল স্ট্র্াইপ িম্বলর্, "হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্নর জর্য এটট এক্ থবশাল জয়, ো 

আ ারদর ক্থ উথর্টটগুরলারক্  ঠাৎ বর্যা এবং অর্যার্য চর  থবরূ্ আব াওয়া হিরক্ সুরথক্ষি 

রাখরব। এই আইর্ আ্রেট বর্যা হ াক্ারবলা টাস্ক হ াস নরক্ এই স সযার  ুরখা ুখী  রয় 

হ াক্ারবলা ক্রার জর্য এবং আ ারদর ক্থ উথর্টট ও বযবসা প্রথিষ্ঠার্গুরলারক্ সুরথক্ষি ক্রার 

জর্য আবশযক্ গুরুত্ব ও প্ররচষ্টা গ্র রণর সুরোগ প্রদার্ ক্ররে। টাস্ক হ ারস নর জর্য এক্জর্ 

জ্ঞার্ী ও অথভজ্ঞ হর্িা থর্েুি ক্রাটা এই চল ার্ স সযা িা ারর্ার  রিা স ার্ার্গুরলা খুুঁরজ 

হবর ক্রার প্ররচষ্টার সূচর্া  টারব।"  

  

কোম্বর্ল কম্বপ নাম্বরেম্বর্র বিম্বরক্টর ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, "আ্রেট বর্যা হ াক্ারবলা 

টাস্ক হ ারস নর সভা্থি থ রসরব দাথয়ত্ব ্ালরর্র জর্য থর্েুি  ওয়ায় আথ  আর্ক্তিি। হেরটর 

সংস্থাগুরলারি আ ার স ক্ ীরদর এবং  াইররালক্তজ, থসথভল ইক্তঞ্জথর্য়াথরং, ক্র্জারভনশর্, ও 

জলবায় ু্থরবিনর্ থবষয়ক্ থবরশষজ্ঞরদর সারি এক্সরঙ্গ ক্াজ ক্রার  ার্যর , আথ  আত্মথবশ্বাসী 

হে টাস্ক হ ারস নর স রোথগিা, গরবষণা ও সু্াথরশ এক্টট উন্নি ্াথর্ বযবস্থা্র্ার হরাি যা্ 

প্রদার্ ক্ররব।"  

  

###  
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