
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

হাবরম্বকর্ স্োবি িাবষনকীম্বে, গভর্নর কুওম্বমা, মময়র বি ব্লাবস্ও এিং U.S. আবমন কর্নস্ অফ 
ইবিবর্য়াস্ন রকওম্বয়স্ - আটলাবিক মোরফ্রি বরবস্ম্বলবি প্রকল্প বর্মনাণ শুরু করার ম াষণা কম্বরর্  

  
 দমূ্বর রকওম্বয় মেম্বক মর্ম্বর্ার্বস্ট র্র্নন্ত বিসৃ্তে $336 বমবলয়ম্বর্র উর্কূলীয় বিবেেীলোর প্রকল্প 
হম্বে আটলাবিক উর্কূল এিং জ্োমাইকা উর্স্াগর িরাির উর্কূলীয় ির্োর ঝুুঁ বক কমাম্বর্ার 

জ্র্ে আবমন কর্নম্বস্র মর্েৃত্বাধীম্বর্ প্রম্বেষ্টাগুবলর অংে  
  
হারিকেন স্যারিি 8ম বারষিেীকে গভনিি অ্যানু্ড্র এম. কুওকমা, মময়ি রবল রি ব্লারস্ও এবং U.S. 
আরমি ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াকস্িি েকনিল মযারিউ িাব্লু লুজাক া আজ িেওকয়স্ - আ লারিে ম ািফ্রি 
প্রেকেি (Rockaways - Atlantic Shorefront Project) রনমিাণ োজ শুরুি েিা ম াষণা 
েকিকেন, যা স্ম্প্রদায়গুরলকে িক্ষা েিকব এবং িেওকয় উর্দ্বীকর্ি বিাবি েয় মাইকলি উর্কূলকে 
 রি ালী েকি েুলকব। U.S. আরমি ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াকস্িি (U.S. Army Corps of Engineers) 
মনেৃত্বাধীকন প্রেেটি এেটি  রি ালী রিউন রস্কেম রনকয় গঠিে যা ঝক়েি বৃরি আ োকব এবং 
নেুন প্রস্ারিে  রু হকয় আস্া গ্রইন স্থার্ন েিা। বারল আ োকে এবং সস্েকেি ক্ষয় হ্রাস্ েিাি 
জনয এবং আ লারিে মহাস্াগি এবং স্থানীয় স্ম্প্রদাকয়ি মকধয এেটি গুরুত্বর্ূণি প্রােৃরেে বাফাি 
বজায় িাখকে স্াহাযয েিাি উকেক য এই র্ািকিি খাাঁজগুরল হকে স্মুকে প্রস্ারিে মজটিি মে 
োঠাকমাস্মূহ।  
  
"জলবায়ু র্রিবেি ন ইরেমকধযই আমাকদি সদনরিন জীবকন প্রভাব মফলকে, এবং হারিকেন স্যারি প্রমাণ 
েকিকে ময রবক ষ েকি িোওকয়জ উষ্ণ োর্মাত্রাি দ্বািা চারলে চিম আবহাওয়া মিকে হওয়া 
ক্ষরেোিে বনযাি ঝুাঁ রেকে িকয়কে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রনউ ইয়েি  মে  িাজয জকু়ে 
 রি ালী এবং আকিা রস্থরে ীল স্ম্প্রদায় গক়ে েুলকে আমাকদি চলমান প্রকচষ্টাি অ্ং  রহকস্কব এই 
প্রেকে স্হকযারগো েিকে মর্কি গরবিে।"  
  
"আ  বেি আকগ, হারিকেন স্যারি আমাকদি  হি এবং আমাকদি উর্কূলকিখা ধ্বংস্ েকি 
রদকয়রেল," িম্বলর্ মময়র বিল বি ব্লাবস্ও। "আমিা আকগি মচকয়  রি ালী গক়ে েুলকে অ্রিোি 
েরি, এবং এই গুরুত্বর্ূণি প্রেেকে জীবনদান েিাি জনয এে স্াকি োজ েিাি জনয আমাকদি 
মফিাকিল এবং িাকজযি অ্ং ীদািকদি প্ররে আরম েৃেজ্ঞ। এে স্াকি, আমিা আমাকদি উর্কূলকিখা 
িক্ষা েিরে এবং আকিা রস্থরে ীল রনউ ইয়েি  রস্টি সেরি েিরে।"  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  বিবিম্বের কমািার কম্বর্নল মোবেউ লুজ্জাম্বো িম্বলর্, "এই গুরুত্বর্ূণি রস্থরে ীলোি প্রেে 
উর্কূলকিখা এবং উর্কূল  রি ালী েিাি এেটি অ্স্াধািণ প্রকচষ্টাি প্ররেরনরধত্ব েকি। উর্কূলীয় 
ঝক়েি রবধ্বংস্ী প্রভাব েমাকে েয় মাইল রস্থরে ীলো মজািদাি েিা জীবন িক্ষা েকি, স্ম্পরি 
এবং অ্িিননরেে ক্ষরে হ্রাস্ েকি। আরম মফিাকিল, িাজয এবং নগি র্যিাকয় আমাকদি স্েল 
অ্ং ীদািকদি ধনযবাদ জানাকে চাই যািা এই রব ঙৃ্খল স্মকয় এই প্রেেকে এরগকয় রনকয় যাওয়াি 
জনয োজ েকিকেন।"  
  
বস্ম্বর্টর োলনস্ ই. শুমার িম্বলর্, "হারিকেন স্যারি িেওকয় ধ্বংস্ েিাি র্ি মিকে, আরম  ে 
 ে রমরলয়ন িলাি র্াওয়াি জনয ল়োই েকিরে যাকে বার়ে, সু্কল এবং মখলাি মাঠ র্ুনরনিমিাণ েিা 
যায়, এেই স্াকি এেটি নেুন ব্রিওয়াে, র্ািকিি গ্রইন, এবং আ লারিে উর্কূল জকু়ে  রি ালী 
রিউন রনমিাণ েিাি জনয যাকে ভরবষযকেি প্রবল ঝ়ে মিকে এই স্ম্প্রদায়কে স্ুিরক্ষে িাখা যায়। 
অ্বক কষ এই গুরুত্বর্ূণি প্রেকেি শুরু হওয়াি স্াকি, িেওয়ি স্মুে সস্েে - ফাি িেওকয় মিকে 
মনর্নরস্  র্যিন্ত -  ীঘ্রই োকদি র্া ার্ার  বস্বাস্োিী মানুকষি রস্থরে ীলোি স্াকি রমলকব। আরম 
আমাি মফিাকিল, িাষ্ট্র এবং স্থানীয় অ্ং ীদািকদি ধনযবাদ জানাই - রবক ষ েকি মময়ি রবল রি 
ব্লারস্ওকে - আমাকদি এই র্যিাকয় মর্ াঁোকনাি উকেক য েকঠাি র্রিশ্রম েিাি জনয, এবং আরম মস্ই 
আ া রনকয় আরে যখন আমিা স্বাই এেরত্রে হকয় এই মাইলফলে উদযার্ন েিকে র্ািকবা 
স্ িীকি এবং স্ম্প্রদাকয়ি স্াকি। োির্ি আিামদায়ে স্াাঁোি ো কে যান এবং মবািি ওয়াকে 
মব়োকে যান।"  
  
মস্ম্বর্টর কাম্বটন র্ বগবলব্র্োি িম্বলর্, "িেওকয়-আ লারিে ম ািফ্রি প্রেেকে (Rockaways-
Atlantic Shorefront Project) বাস্তকব র্রিণে েিাি উকেক য মেন্দ্রীয় েহরবকলি জনয ল়োই েিকে 
মর্কি আরম গরবিে। যখন আমিা আমাকদি স্ম্প্রদাকয়ি উর্ি জলবায়ু র্রিবেি কনি রবধ্বংস্ী প্রভাকবি 
মুকখামুরখ হই, েখন রনউ ইয়েি বাস্ীকদি িক্ষা েিকে এবং আমাকদি উর্কূলকিখা বিাবি অ্ননয এবং 
স্ুিি বাস্তুেন্ত্রকে িক্ষা েিাি জনয আমাকদি যিাস্াধয মচষ্টা েিকে হকব। এই প্রেে মস্ই 
প্ররেশ্রুরেি এেটি প্রমাণ এবং স্ুর্ািেমি স্যারিি র্ি হাজাি হাজাি রস্থরে ীল রনউ ইয়েি বাস্ী 
োকদি জীবন এবং স্ম্প্রদায়কে র্ুনরনিমিাণ েিকে।"  
  
িেওকয় উর্দ্বীর্ 2012 স্াকল হারিকেন স্যারিি দ্বািা রবধ্বস্ত হয়। 1,000টিিও মবর  োঠাকমা 
ঝক়েি প্রকোকর্ উকেখকযাগযভাকব ক্ষরেগ্রস্ত বা ধ্বংস্ হকয়কে, যা 10 ফু  উচ্চোয় মর্ াঁকেরেল। 
উর্িন্তু, প্রায় 1.5 রমরলয়ন  ন গজ বারল িেওকয় সস্েে মিকে স্রিকয় মফলা হয় এবং র্ার্শ্িবেী 
স্ম্প্রদাকয় জমা েিা হয় অ্িবা স্মুকে ধুকয় চকল যায়। স্যারিি র্ি র্িই, মারেি ন আরমি ের্িস্ অ্ফ 
ইরিরনয়াস্ি (U.S. Army Corps of Engineers) প্রায় 3.5 রমরলয়ন  ন গজ বারল িেওকয় 
সস্েকে স্থার্ন েকি প্রেেটিকে োি মূল নে াি মপ্রাফাইকল র্ুনরুিাি েিাি জনয এবং ক্ষয় এবং 
উর্কূলীয় বনযাি রবরুকি রস্থরে ীলো উন্নে েিকে। স্ুর্ািেমি স্যারিি র্ি রস্কন ি শুমাি এবং 
রগরলব্রযাি স্যারি স্মূ্পিে অ্নুকমাদন রবকলি (Sandy supplemental appropriations bill) 
(র্াবরলে ল 113-2) অ্ং  রহকস্কব এই প্রেকেি জনয মেন্দ্রীয় েহরবল অ্জি ন েকিন। রস্কন িিা 
এই প্রেে রনমিাণ মফিাকিল স্িোি দ্বািা স্মূ্পণিভাকব অ্িিায়ন েিা হকব ো রনরিে েিাি জনয 
ল়োই েকিন।  



 

 

  
এই প্রেকেি আ লারিে উর্কূলকিখাি অ্ং  রস্টি অ্ফ রনউ ইয়েি , রনউ ইয়েি  মে  রির্া ি কমি 
অ্ফ এনভায়িনকমিাল েনজািকভ ন (New York State Department of Environmental 
Conservation, DEC) এবং মারেি ন আরমি ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াস্ি েেৃি ে গৃহীে এেটি ময ি প্রকচষ্টা। 
এটি মফিািাল েহরবকল প্রায় 336 রমরলয়ন মারেি ন িলাি বযকয় রনরমিে হকে। এই প্রেে উর্কূলীয় 
স্ম্প্রদায়কে বনযা, ভয়াবহ আবহাওয়াি   না এবং জলবায়ু র্রিবেি কনি োিকণ স্ৃষ্ট িেওকয়কে হওয়া 
অ্নযানয প্রভাব মিকে িক্ষা েিাি জনয অ্েযন্ত গুরুত্বর্ূণি হকব।  
  
বর্উ ইয়কন  মটম্বটর র্বরম্বিে স্ংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার মিবস্ল মস্ম্বগাস্ িম্বলর্, "জলবায়ু 
র্রিবেি ন দ্বািা চারলে স্রু্ািেমি স্যারি, আইরিন, রল এবং অ্নযানয উর্কূলীয় ঝক়েি রবধ্বংস্ী 
প্রভাব মদখাি র্ি, রনউ ইয়েি  এবং আমাকদি স্হকযাগীিা আমাকদি উর্কূলকিখা এবং োকদি উর্ি 
রনভি ি ীল স্ম্প্রদায়গুরলকে িক্ষা েিাি জনয র্দকক্ষর্ গ্রহণ েকি চকলকে। আরম গভনিি কুওকমা, 
মারেি ন মস্না বারহনী এবং  হকিি প্র ংস্া েিরে এই গুরুত্বর্ূণি প্রেেকে এরগকয় রনকয় যাওয়াি জনয 
এবং এি স্মারি র্যিন্ত িেওকয় স্ম্প্রদাকয়ি স্াকি োজ চারলকয় যাওয়াি জনয উদগ্রীব।"  
  
রনমিাকণি প্রিম র্যিাকয় 14টি নেুন র্ািকিি গ্রইন োঠাকমা রনমিাণ এবং িেওকয় উর্দ্বীকর্ি 
আ লারিে মহাস্াগকিি রদকেি র্াাঁচটি রবদযমান গ্রইন র্ুনবিাস্ন অ্ন্তভুি ি েিা হকব। এই নেুন 
র্ািকিি গ্রইনগুরল এেটি র্ুনর্ুিষ্ট বারলি সস্েে এবং রিউকনি জনয রস্থরে ীলো প্রদান েিকব এবং 
প্ররেিক্ষামলূে সস্েে মপ্রাফাইল বজায় িাখকব।  
  
এই উন্নরেগুরল স্থানীয় বাস্তুেন্ত্র র্ুনরুিাি েিকে এবং র্াইরর্ং মলাভাি এবং স্ামুরেে অ্মিনাকিি 
মে রবর্ন্ন প্রজারেি দী িকময়াদী োযিোরিো রনরিে েিকে স্াহাযয েিকব। প্রবল বাোস্ এবং 
হারিকেন স্যারি দ্বািা স্ৃষ্ট দ্রুে চলমান বনযা বযারিয়াি আইলযাকিি প্রােৃরেে মপ্রক্ষার্ কে রবরিে 
েকি যা স্থানীয় উরিদ এবং প্রাণীকদি জনয এেটি আবাস্স্থল প্রদান েকি।  
  
রনমিাকণি রদ্বেীয় র্যিাকয় এেটি  রি ালী রিউন রস্কেম রনমিাণ অ্ন্তভুি ি েিা হকব যা উর্কূলীয় 
ঝক়েি রবরুকি উর্কূলকিখাকে  রি ালী েিকব, যা জলবায়ু র্রিবেি কনি োিকণ আকিা  ন  ন 
হকে এবং আকিা ধ্বংস্াত্মে হকয় উঠকে। রিউনগুরল মূকল বমি র্ািি এবং ইস্পাকেি  ী , সূ্তর্ 
প্রাচীি রদকয় রনরমিে হকব, যা েিি ভািাি চার্ হ্রাস্ েিকব এবং ঝক়েি বনযা এবং উর্দ্বীর্ জকু়ে 
বনযা স্ীরমে েিকব। রিউন জকু়ে স্েল র্াবরলে অ্যাকেস্ র্কয়ি রস্থরে ীল উর্াদান বযবহাি েকি 
র্ুনরনিমিাণ েিা হকব।  
  
এই প্রেকেি নে া বযার্ে রবকেষকণি ফকল সেরি হকয়কে আকিা রস্থরে ীল সস্েে এবং উর্কূলকিখাি 
জনয মস্িা অ্নু ীলনগুরল রনধিািন েিাি জনয মারেি ন আরমি ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াস্ি ইে িেওকয় 
ইনকল   ু িেওকয় ইনকল , এবং জযামাইো মব োরিি অ্ং  রহকস্কব, যা 2018 স্াকল স্ম্পন্ন হয় 
এবং মুরি র্ায়।  
  



 

 

মারেি ন আরমি ের্িস্ স্াকফাে োউরিি মব ম াকিি এইচঅ্যািএল েন্ট্র্যারটং এলএলরস্কে (H&L 
Contracting LLC) প্রিম প্রধান প্রেে র্যিায় শুরু েিাি জনয আনুমারনে 114 রমরলয়ন মারেি ন 
িলাকিি রনমিাণ চুরি প্রদান েকি। 30s সস্েকে নেুন গ্রইন রনমিাকণি স্াকি এই চুরিি উর্ি োজ 
শুরু হকয়কে। স্মূ্পণি িেওকয়স্ - আ লারিে ম ািফ্রি প্রেে (Rockaways - Atlantic 
Shorefront Project) চাি বেকিি মকধয স্ম্পন্ন হকব বকল আ া েিা হকে।  
  
আ লারিে উর্কূলকিখা উর্াদান িেওকয় উর্দ্বীর্কে  রি ালী েিকে গৃহীে দটুি মারেি ন আরমি 
ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াকস্িি প্রধান উর্কূলীয় র্রিোঠাকমা প্রেকেি প্রিমটি। রনউ ইয়েি  রস্টি এবং রনউ 
ইয়েি  মে  DEC এি স্াকি  রনষ্ঠ স্মন্বয়, মারেি ন আরমি ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াস্ি এো়োও জযামাইো 
মবি উর্াদানটি অ্গ্রস্ি েিকে, যা জযামাইো মবি স্ীমান্তবেী উর্কূলকিখা বিাবি বামি, বনযাি 
প্রাচীি এবং প্রেৃরে রভরিে সবর ষ্টয রনমিাণ েিকব বনযা প্রবণ স্ম্প্রদায়গুরলকে যা জযামাইো মবি 
স্ীমাকন্ত অ্বরস্থে। এই প্রেেটি বেি মাকন প্রািরমে নে াি র্যিাকয় আকে এবং এি জনয 237 রমরলয়ন 
আনুমারনে খিচ হকব।  
  
প্রবেবর্বধ মেগবর বমক্স িম্বলর্, "আরম মিামারিে ময আরমি ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াস্ি িেওকয়ি 
উর্কূলকিখাকে  রি ালী েিাি জনয োকদি োজ শুরু েকিকে, যা আমাকদি সস্েে এবং 
স্ম্প্রদাকয়ি জনয এেটি দী িকময়াদী স্মাধান প্রদান েিকে রস্থরে ীলোি জনয।  রি ালী রিউন এবং 
র্ািকিি মজটি ভরবষযকে আমাকদি উর্কূল ক্ষয় প্ররেকিাধ েিকে গুরুত্বর্ূণি ভূরমো র্ালন েিকব, যা 
আমাকদি স্মুে সস্েেকে বযবস্াি জনয উন্মুি িােকে স্াহাযয েিকব। আরম রস্কন ি শুমাি এবং 
রগরলব্রযািকে ধনযবাদ জানাই েংকগ্রস্ মিকে এই প্রেে প্রাি েিাি উকেক য আমাি স্াকি োজ েিাি 
জনয, মস্ই স্াকি মাটিকে োকদি অ্বযাহে স্মিিকনি জনয মময়ি এবং গভনিিকেও ধনযবাদ জানাই।"  
  
মটট বস্ম্বর্টর মজ্াম্বস্র্ বর্. আড্ডাম্বিা, জ্বুর্য়র িম্বলর্, "স্ুর্ািেমি স্যারিি 8েম বারষিেীকে, আরম 
মিামারিে এই বহু-প্রয়জনীয় উর্কূলীয় রস্থরে ীলো প্রেকেি রনমিাণ োজ শুরু েিকে মদকখ, যা 
আমাকদি স্ম্প্রদায়গুরলকে উর্কূলীয় বনযা এবং সস্েেক্ষয় মিকে িক্ষা েিকে স্াহাযয েিকব। 
স্যারিি রবধ্বংস্ী রিয়া মদখাি র্ি, আরম জারন আ  বেি আকগ স্যারিি মকো আমাকদি 
স্ম্প্রদাকয়ি বযার্ে ক্ষরে েিাি জনয আমিা আকিেটি স্ুর্ািেমি বা হযারিকেকনি প্রকোর্ স্হয েিকে 
র্ািকবা না। এই প্রেকেি স্েল রদে জলবায়ু র্রিবেি কনি প্রভাব মিকে সস্েে এবং উর্কূলীয় 
এলাোকে িক্ষা েিকে বহুগুণ স্াহাযয েিকব। আরম মময়কিি োযিালয়, গভনিকিি োযিালয়, মে  
রির্া ি কমি অ্ফ এনভায়িনকমিাল েনজািকভ ন (DEC) মারেি ন আরমি ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াস্ি এবং 
এই অ্র্রিহাযি প্রেেকে স্ফল েিাি জনয স্ংরেষ্ট স্বাইকে ধনযবাদ জানাকে চাই।"  
  
অোম্বস্েবল স্দস্ো মটবস্ মর্ফার আমাম্বটা িম্বলর্, "হারিকেন স্যারিি 8েম বারষিেীকে, এই প্রেেটি 
আি েখকনাই এে প্রকয়াজনীয় রেল না এবং আমাকদি মজলায় বহু প্রকয়াজনীয় রস্থরে ীলোি 
র্রিোঠাকমা রনকয় আস্কব। জলবায়ু র্রিবেি কনি িমবধিমান প্রভাকবি রবরুকি আমাকদি উর্কূলীয় 
প্ররেিক্ষা মজািদাি েিা শুরু েিাি মাধযকম, আরম আ াবাদী ময এটি আকিা মর্াি র্দকক্ষকর্ি শুরু 
যা আমিা গ্রহণ েিকে র্ারি। এই চযাকলরিং স্মকয় স্েকল এেরত্রে হকয় এই প্রেেকে স্ম্ভব েিাি 
জনয স্িোি এবং স্ম্প্রদাকয়ি স্েল অ্ং ীদাকিি োকে আরম েৃেজ্ঞ।"  



 

 

  
বর্উইয়কন  বস্টি কাউবিম্বলর (City Council) বিকার মকাবর জ্র্স্র্ িম্বলর্, "জলবায়ু র্রিবেি ন 
আমাকদি স্মগ্র  হকিি জনয এেটি অ্রস্তকত্বি স্ংে  এবং এটি রবক ষভাকব িেওকয়কস্ি জনয স্েয, 
মযখাকন আমিা হারিকেন স্যারিি স্ময় ভয়াবহ ধ্বংকস্ি মাত্রা মদকখরে। জলবায়ু র্রিবেি কনি রবর্কদি 
জনয আমাকদি  হিকে প্রস্তুে েিকে এবং র্াাঁচটি মবাকিা জকু়ে রস্থরে ীল র্রিোঠাকমা রনমিাকণি জনয 
আমাকদি যিাস্াধয মচষ্টা েিকে হকব, আমাকদি স্ব মচকয় ঝুাঁ রের্ূণি এলাো মিকে শুরু 
েকি। োউরিল রস্থরে ীলো র্রিোঠাকমা স্মিিন েিকে মর্কি গরবিে এবং িাজয এবং মফিাকিল 
স্িোকিি স্াকি অ্ং ীদারিকত্ব আকিা র্াওয়াি জনয চার্ অ্বযাহে িাখকব।"  
  
কাউবিল স্দস্ে মিাম্বর্াভার্ বরোিন স্ িম্বলর্, "আমিা স্ুর্াি েমি স্যারিি অ্ষ্টম বারষিেীি েিা 
রচন্তা েিাি স্াকি, এ া অ্েযন্ত গুরুত্বর্ূণি ময আমিা রনরিে েরি ময িেওকয় উর্দ্বীর্ িক্ষাি জনয 
স্বে এবং দী িকময়াদী স্ুিক্ষা বযবস্থা গ্রহণ েিা হকয়কে। যখন জলবায় ুর্রিবেি ন র্রিকব গে 
নযায়রবচাি স্ম্প্রদাকয়ি উর্ি অ্স্মানুর্ারেে প্রভাব অ্বযাহে মিকখকে, েখন এ া জরুিী ময মূলধন 
রবরনকয়াগ মযমন আ লারিে ম ািফ্রি রস্থরে ীলো প্রেে মযন অ্গ্রস্ি হয়। আরম মারেি ন যুিিাকষ্ট্রি 
রস্কন ি চাে শুমাি, মময়ি রবল রি ব্লারস্ও, গভনিি অ্যানু্ড্র এম. কুওকমা, েংকগ্রস্ স্দস্য মগ্রগরি 
রমেস্, মারেি ন আরমি ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াস্ি এবং আমাি িেওকয়ি স্হেমীকদি ধনযবাদ জানাকে চাই 
িেওকয়স্কে স্ুিরক্ষে এবং স্ংিক্ষণ েিাি উকেক য োকদি অ্রিোিবিোি জনয। আরম রবক ষভাকব 
িেওকয় স্ম্প্রদায়কে ধনযবাদ জানাকে চাই োকদি রনিবরেন্ন অ্িীোিবিোি জনয যাকে আমিা 
আকিা রস্থরে ীল িেওকয় রনমিাণ েিকে র্ারি।"  
  
মময়ম্বরর অবফস্ অফ বরবস্ম্বলবি (Mayor's Office of Resiliency) এর র্বরোলক মজ্বর্ িাবভবে 
িম্বলর্, "হারিকেন স্যারি িেওকয়কস্ক আ াে েিাি র্ি, আমিা আকিা  রি ালীভাকব গক়ে মোলাি 
 র্ি রনকয়রে। এখন, এই জটিল প্রেকেি রনমিাণ োজ শুরু হকয়কে, যা িেওকয় উর্দ্বীর্ বিাবি 
স্ম্প্রদায়গুরলকে ভরবষযকেি উর্কূলীয় ঝ়ে এবং সস্েে ক্ষয় মিকে িক্ষা েিকব। আমাকদি মফিাকিল 
এবং িাকজযি় অ্ং ীদািকদি দঢৃ় স্মিিন ো়ো এি মোনটিই স্ম্ভব হে না, এবং আমিা োকদি 
েকঠাি র্রিশ্রম এবং আকিা রস্থরে ীল উর্কূলকিখা রনমিাকণি অ্িীোকিি জনয অ্রবর্শ্াস্যভাকব েৃেজ্ঞ।"  
  
NYC র্াকন স্ (NYC Parks) কবমের্ার বমম্বেল মজ্ বস্লভার, FAICP িম্বলর্, "িেওকয়-আ লারিে 
ম ািফ্রি প্রেে উর্কূলকিখাি রস্থরে ীলো বৃরি এবং শুধু িেওকয় স্ম্প্রদায় নয়, স্েল রনউ 
ইয়েি বাস্ীকদি িক্ষা েিাি জনয অ্েযন্ত গুরুত্বর্ূণি। িেওকয় ম ািলাইন  রি ালী েিা সস্েে এবং 
আমাকদি ওয়া ািফ্রি র্ােি গুরল বজায় িাখাি এেটি প্রধান উর্াদান। এই প্রেকেি মনেৃত্ব মদওয়াি 
জনয আমিা মারেি ন আরমি ের্িস্ অ্ফ ইরিরনয়াকস্িি োকে েৃেজ্ঞ এবং গভনিি কুওকমা, মময়ি রি 
ব্লারস্ও এবং স্িোকিি স্েল স্তকিি অ্ং ীদািকদি োকে এেটি আকিা রস্থরে ীল  হি গক়ে মোলাি 
অ্িীোকিি জনয আমিা েৃেজ্ঞ।"  
  
NYC এর প্রধার্ জ্লিাযু় র্ীবে উর্ম্বদষ্টা িোবর্ম্বয়ল জ্াবরবল িম্বলর্, "হারিকেন স্যারিি র্ি রনউ 
ইয়েি  রস্টি জীবাশ্ম জ্বালানীি যুগ ম ষ েিকে এবং র্াাঁচটি মবাকিাকে িমবধিমান জলবায়ু ঝুাঁ রেি 
জনয প্রস্তুরে রনকয় োজ েকি আমাকদি জলবায়ু স্ংেক ি মুকখামুরখ হওয়াি উর্ায়গুরলি রুর্ান্তিণ 



 

 

েিকে। আজকেি িেওকয়স্ - আ লারিে ম ািফ্রি প্রেকেি এই রনমিাণ শুরু এেটি গুরুত্বর্ূণি 
র্িবেী র্দকক্ষর্ এই োকজ, এবং ঝ়ে এবং িমবধিমান স্মুকেি স্তকিি রবরুকি রনউ ইয়েি   হকিি 
উর্কূলীয় প্ররেিক্ষা  রি ালী েিাি মক্ষকত্র। এমনরে এেটি মহামািীি মকধযও, আমিা আমাকদি 
িমবধিমান জলবায় ুস্ংে  এবং স্বাস্থয এবং েলযাকণি জনয ময ঝুাঁ রে িকয় মগকে োি রদে মিকে 
আমাকদি নজি হািারে না। এই োিকণ রনউ ইয়েি  রস্টি জীবাশ্ম জ্বালানী মিকে রবরেন্ন হকয় যাকে 
এবং র্রিেন্ন  রি, রস্থরে ীল র্রিোঠাকমা এবং র্রিকব গে নযায়রবচাকি রবরনকয়াকগি মাধযকম 
েমিস্ংস্থান স্ৃরষ্ট েিকে যাকে এেটি বাস্কযাগয ভরবষযৎ রনরিে েিা যায় র্িবেী প্রজকন্মি রনউ 
ইয়েি বাস্ীকদি জনয।"  
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