
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা রটারডাম েহম্বর বর্রাপদ পাবর্ সরিরাম্বহর জর্ে 1.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 

প্রকল্প সম্পরূ্ন করার ঘ াষর্া বদম্বয়ম্বের্  

  

ঝম্ব়ে-ক্ষবিগ্রস্ত রটারডাম বডবিক্ট #5 ওম্বয়লম্বহড (Rotterdam District #5 Wellhead) এর 

প্রবিস্থাপর্ ভবিষেি ির্ো প্রবিম্বরাধ করম্বি এিং েহম্বরর পাবর্ সরিরাহ রক্ষা করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা বর্যা প্রতিমরামের জর্য এবং রটারডাম শহমরর স্ক্যামর্কমটতড কাউতির তর্রাপদ 

পাতর্ সরবরাহ তর্তিি করমি আজ রটারডাম তডতিক্ট #5 ওম়েলমহড প্রমজমক্টর 1.5 তমতল়ের্ মাতকন র্ ডলামরর 

বর্যা সরুক্ষা সম্পন্ন করার ঘ াষণা তদম়েমের্। স্থার্ী়ে তর্উ ই়েকন  রাইতজং কতমউতর্টি তরকর্িাকশর্ ঘপ্রাগ্রাম 

(NY Rising Community Reconstruction, NYRCR)-এর সদসযমদর দ্বারা তবকতশি এই প্রকল্পটি 

হাতরমকর্ আইতরর্ (Hurricane Irene) দ্বারা র্িুর্, আরও তস্থতিশীল ভামলা ঘে 500 এবং 100 বেমরর 

প্লাবর্ভূতমর উপমর উঁচু ঢালাই ববতশষ্ট্য রম়েমে। তডতিক্ট #5 ওম়েলমহড শহমরর অ্তেকাংশ পাতর্ সরবরাহ কমর, 

ঘকৌশলগি আপমগ্রডগুতল ভতবষযমি ঝম়ের সম়ে তবশুদ্ধ এবং পার্মোগয পাতর্র তর্রবতিন্ন সরবরাহ তর্তিি 

করমব। প্রকল্পটি রটারডাম শহর ও গভর্নর অ্তিস অ্ব স্টমন তরকভাতরর (Governor's Office of Storm 

Recovery, GOSR) অ্ংশীদাতরমের মােযমম পতরচাতলি হম়েতেল।  

  

"জর্স্বামস্থযর উন্নতি, পতরমবশ রক্ষা এবং আমামদর কতমউতর্টির ভতবষযৎ উন্নতি এবং সমৃতদ্ধমক উৎসাতহি 

করার জর্য কােনকর পাতর্র অ্বকাঠামমা অ্পতরহােন",গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্িযাবশযক প্রকমল্পর 

সমাতি তর্তিি করমব ঘে রটারডামমর বাতসন্দামদর জরুতর পতরতস্থতিমি পতরষ্কার এবং পার্মোগয পাতর্র 

সরবরাহ থাকমব েখর্ এই সম্পদ সম্ভাবয জীবর্রক্ষাকারী হমি পামর।"  

  

গভর্নর কুওমমা সুপারস্টার সযাতি, হাতরমকর্ আইতরর্ এবং ট্রতপকাল স্টমন তল এর পর পরু্রুদ্ধার এবং 
তস্থতিশীলিা প্রতি়ো়ে বাতসন্দামদর ক্ষমিা়ের্ এবং িামদর কতমউতর্টির তর্তদনষ্ট্ চাতহদা ও সম্পমদর তবষম়ে কথা 
বলার জর্য তর্উ ই়েকন  রাইতজং কতমউতর্টি তরকর্িাকশর্ (NYRCR) ঘপ্রাগ্রাম প্রতিষ্ঠা কমরমের্। স্থার্ী়েভামব 

পতরকতল্পি শি শি প্রস্তামবর মমেয রটারডাম ওম়েলমহড প্রকল্পটি রটারডাম জাঙ্কশর্ িা়োরহাউমজ 

(Rotterdam Junction Firehouse) অ্বকাঠামমাগি ও প্রেুতিগি আপমগ্রডগুতল বাস্তবা়েমর্র জর্য 1.9 

তমতল়ের্ মাতকন র্ ডলামরর উমদযাগসহ রাজয জমু়ে তর্উ ই়েকন  রাইতজং কতমউতর্টি তরকর্িাকশর্ ঘপ্রাগ্রামমর 

মােযমম অ্গ্রসর হমি।  

  

গভর্নর অ্তিস অ্ব স্টরন তরকভাতর ওম়েলমহড প্রকমল্পর সহা়েিার জর্য 1.2 তমতল়ের্ মাতকন র্ ডলার এবং 
রটারডাম শহর 360,000 এর ঘবতশ মাতকন র্ ডলার প্রদার্ কমরমে। উমদযাগটির মমেয অ্ন্তভুন ি রম়েমে তবদযমার্ 

পাইমপ ভামলা সংমোগ স্থাপর্ করা; একটি ঘলাতরমর্টর, ঘমাটর ও একটি পাম্প ইর্স্টল করা এবং পাম্প ও 



 

 

সরঞ্জামমর একটি র্িুর্ ভবর্ তর্মনাণ করা। এই উন্নি ববতশষ্ট্যগুতল একটি স্ব়েংসমূ্পণন পাতর্ সরবরাহ সুতবো 
তর্তিি কমরমে ো ঘকামর্া কারমণ অ্র্যার্য কূপ অ্কােনকর হ়েে  ঘগমল বযবহার করা ঘেমি পামর।  

  

2011 সামলর আগস্ট এবং ঘসমেম্বর মামস, হাতরমকর্ আইতরর্ এবং ট্রতপকাল স্টমন তল এর বযাক-টু-বযাক 

প্রভামবর িমল দ্রুি িমবেনমার্ বর্যার পাতর্ ঘস্ক্মর্কমটতড কাউতি জমু়ে রাস্তা়ে এবং আমশপামশ ঢুমক পমর। তকেু 

জা়েগা়ে, মহক র্দীর (Mohawk River) পাতর্ 28 িুমটর মমিা উচ্চির হম়ে উমঠতেল, বাতসন্দারা আটকা 
পম়েতেল এবং তবপজ্জর্ক ধ্বংসাবমশষ দ্বারা আবদ্ধ পাতর্ তদম়ে িামদরমক পতরমবষ্ট্র্ কমর ঘরমখতেল।  

  

ঝম়ের পর, রটারডামম রাইস ঘরামডর (Rice Road) তডতিক্ট # 5 এর সতুবোমি তসমস্টম অ্পামরটরমদর 

ওম়েলমহমড দইু িুমটর মমিা পাতর্ খাতল করা হম়েতেল। ঘো়ো, পার্ করা, রান্না এবং ট়েমলট ফ্লাশ করার জর্য 
পার্মোগয পাতর্র হ্রামস শহমর বসবাসকারী 12,000 এরও ঘবতশ পতরবামর জরুতর এবং মারাত্মক স্বাস্থয ঝঁুতক 

সুস্পষ্ট্ কমর িুমল।  

  

গভর্নর অবিস অি স্টমন বরকভাবর এর কবমউবর্টি বরকন্সট্রাকের্, ইর্ফ্রািাকচার অোন্ড স্মল 

বিজম্বর্স ঘপ্রাগ্রামস (Community Reconstruction, Infrastructure and Small Business 

Programs) এর বর্িনাহী পবরচালক র্াটাবল রাইট িম্বলর্, "তবশুদ্ধ এবং পার্মোগয পাতর্র তর্ভন রমোগয 
প্রাতি একটি ঘমৌতলক চাতহদা— ো হাতরমকর্ আইতরর্ চলাকামল রটারডাম শহমর গুরুিরভামব সীতমি তেল। 

রটারডাম তডতিক্ট #5 ওম়েল ঘহডস এর ফ্লাড প্রমটকশর্ প্রমজক্ট এর মােযমম, বর্যা প্রতিমরাে ও এ অ্ঞ্চমল 

বসবাসকারী ও কমনরিমদর জর্য পার্ী়ে জমলর মার্ রক্ষামথন আমরা তবতভন্ন পদমক্ষপ গ্রহণ কমরতে। রটারডাম 

শহরমক ের্যবাদ, োরা এই গুরুেপূণন প্রকল্পমক সিল করার জর্য একজর্ অ্সামার্য অ্ংশীদার তহমসমব পামশ 

তেমলর্।"  

  

বসম্বর্টর জজন  আম্বমম্বডার িম্বলর্, "হাতরমকর্ আইতরর্ ও তল এর কারমণ সৃষ্ট্ বর্যার পাতর্মি রটারডাম ও 

ঘসমর্কমটতড কাউতির তবধ্বস্ত অ্বস্থা আতম সরাসতর প্রিযক্ষ কমরতে িাই এ প্রকমল্পর সমাতি ঘদমখ আতম 

আর্তন্দি। অ্িযন্ত গুরুেপূণন এসব আপমগ্রড বাতসন্দামদর তবশুদ্ধ, তর্রাপদ পাতর্ প্রদামর্র পাশাপাতশ ভতবষযমি 

ঝম়ের সমম়ে আরও উত্তম জর্তর্রাপত্তা প্রদার্ তর্তিি করমব।"  

  

রটারডাম টাউম্বর্র সুপারভাইজার বস্টভ টমাম্বসার্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা, গভর্নর অ্তিস অ্ব স্টমন 
তরকভাতর এ কমনরি সকল বযতি, ঘসমর্কমটতড কাউতি ও আমামদর শহমরর কমীবৃন্দ এবং তবমশষ কমর কাভন ার 

কন্সট্রাকশর্ (Carver Construction), ব্রুর্সউইক ইমলকতট্রক (Brunswick Electric), ঘলইর্ তিসমটর্মসর্ 

(Layne Christensen) ও প্রাইম ইতঞ্জতর়্োতরং (Prime Engineering) এর সবাইমক িামদর এই মহার্ 

কামজর জর্য ের্যবাদ। আমামদর অ্যাকুইিার এবং পার্মোগয পাতর্র গুণমার্ রক্ষা করার একটি দী ন ইতিহাস 

রটারডাম ও ঘসমর্কমটতড কাউতির রম়েমে। এই র্িুর্ কূপ আমামদর তর্রাপত্তা ও আমামদর প্রতিমবশীমদর 

বযাপকভামব উন্নি কমর ঘিামল। ঘসমর্কমটতড ও তগল্ডারলযাি শহমর জরুতর তভতত্তমি পাতর্ সরবরাহ করার 

ক্ষমিা এখর্ আমামদর রম়েমে এবং তর্কট ভতবষযমি পার্শ্নবিী ঘেসব তমউতর্তসপযাতলটিগুমলামি জর্গণ ও 

বযবসাম়ের জর্য পাতর্র প্রম়োজর্ ঘসসব এলাকার পাতর্র চাতহদা ঘমটামর্ার জর্য আমামদর পাতম্পং ক্ষমিা বতৃদ্ধ 

করার সম্ভাবর্া রম়েমে।"  

  

সমবনাপতর, পুমরা ঘস্টট জমু়ে 650 এরও ঘবতশ তর্উ ই়েমকন র অ্তেবাসী 66টি তর্উ ই়েকন  রাইতজং কতমউতর্টি 

তরকর্িাকশর্ (NYRCR) প্লযাতর্ং কতমটিগুমলামি কাজ কমরমে এবং ঘেৌথভামব শি শি আঞ্চতলকভামব 



 

 

অ্র্ুপ্রাতণি প্রকমল্পর প্রস্তাবর্া তদম়েমে। আরও ঘটকসই সমাজ গঠর্, অ্বকাঠামমা শতিশালী করা, ভতবষযৎ 

দমুেনাগকালীর্ ক্ষ়েক্ষতি হ্রাস করা ও র্বজীবমর্র সঞ্চারর্মক উদ্দীতপি করার লমক্ষয এই বটম-আপ পতরকল্পর্া 
পদ্ধতি চলাকামল এই কতমটি 650টি পতরকল্পর্া সভা ও 250টি তবরাট পতরসমরর জর্সংমোগ সম্পতকন ি অ্র্ুষ্ঠার্ 

আম়োজর্ কমর।  

  

তর্বনাতচি প্রকল্প বাস্তবা়েমর্র জর্য বিন মামর্ তবতভন্ন তমউতর্তসপযাল, কাউতি ও অ্লাভজর্ক সংস্থাগুমলার সামথ 

গভর্নর অ্তিস অ্ব স্টমন তরকভাতর কাজ করমে। অ্বকাঠামমা প্রকল্পগুমলামি অ্থনা়ের্ করা ো়োও, তর্উ ই়েকন  
রাইতজং হাউতজং তরকভাতর ঘপ্রাগ্রাম (NY Rising Housing Recovery Program) এর মােযমম ঝম়ে 

ক্ষতিগ্রস্ত ভবর্ মাতলকমদর সহা়েিা করার জর্য গভর্নরস অ্তিস অ্ব স্টমন তরকভাতর 1 তবতল়ের্ মাতকন র্ ডলার 

বরাদ্দ কমরমে। 2013 সামলর জরু্ মামস প্রতিতষ্ঠি, গভর্নরস অ্তিস অ্ব স্টমন তরকভাতর ঘস্টট জমু়ে সুপারস্টমন 
সযাতি, হাতরমকর্ আইতরর্ এবং ট্রতপকযাল স্টমন তল পরবিী পুর্রুদ্ধার কামজর সমন্ব়ে সাের্ কমর। এটির 

মােযমম তর্উ ই়েকন  রাইতজং হাউতজং তরকভাতর, স্মল তবজমর্স, কতমউতর্টি পুর্গনঠর্, র্কশা অ্র্ুো়েী 
অ্বকাঠামমা ও পুর্তর্নমনাণ কমনসুতচসমূহ — ববরী আবহাও়ো ঘমাকামবলা়ে তর্উ ই়েকন মক আরও ভামলাভামব প্রস্তুি 

করার লমক্ষয ইউ.এস. তডপাটন মমি অ্ব হাউতজং অ্যাি আরবার্ ঘডমভলপমমি (U.S. Department of 

Housing and Urban Development) এর অ্থনা়েমর্ GOSR ঘিডামরল কতমউতর্টি ঘডমভলপমমি ব্লক 

গ্রাি-তডজাস্টার তরকভাতর (Community Development Block Grant-Disaster Recovery)-এ 4.5 

তবতল়ের্ মাতকন র্ ডলার তবতর্ম়োগ কমরমে। গভর্নরস অ্তিস অ্ব স্টমন তরকভাতর এবং এর কমনসূতচগুতলর তবষম়ে 

আরও িথয অ্র্লাইমর্ পাও়ো োমব এখামর্: http://stormrecovery.ny.gov/।  

  
###  

  

 
অ্তিতরি িথয ঘপমি ঘদখুর্ www.governor.ny.gov 

তর্উ ই়েকন  ঘস্টট | এতিতকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

http://stormrecovery.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=36bf121d-6a9cf5c6-36bdeb28-0cc47aa8c6e0-3c732fdd0085dd9d&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES2C2CDB9B9534ACEE852583AE006BE28F000000000000000000000000000000000

