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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ক্লাকনসটাউম্বর্ বর্ষ্কাের্ পবরকাঠাম্বমার উন্নয়ম্বর্ 5.1 বমবলয়র্ ডলাম্বরর বর্মন াণ
প্রকল্প শুরুর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্

উন্নয়র্গুবল ির্ো হওয়ার সম্ভাির্া হ্রাস করম্বি, মুখ্ে জলবর্কােী পথগুবলম্বক িাধামুক্ত রাখ্ম্বি
এিং আপৎকালীর্ গাবিগুবলর অোম্বেস উন্নত করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ, ক্লার্ন সটাউর্ শহমর উন্নত নর্ষ্কাশর্ পনরর্াঠামমা গঠমর্র জর্য 5.1
নমনিয়র্ ডিামরর ক্র্যার্ম াডন ড্রাইভ নর্ষ্কাশর্ উন্নয়র্ প্রর্ল্প (Cranford Drive Drainage
Improvements Project) শুরুর র্থা ঘ াষণা র্মরমের্। নর্উ ইয়র্ন রাইনজিং র্নমউনর্টি পুর্গনঠর্
র্নমটির (NY Rising Community Reconstruction (NYRCR) Committee) সদসযমদর দ্বারা
গঠিত, প্রর্ল্পটি হামর্র্সার্ র্দীর পনিম শাখার এর্টি উপর্দী ডামামরস্ট নর্ি এর পনরমাজনর্ এবিং
পুর্নর্নমনামণর মাধ্যমম অ্ঞ্চিটিমত গত 30 বের ধ্মর মট চিা বর্যার প্রমর্াপ হ্রাস র্রমব।
"চরম প্রনতকুি আবহাওয়ার টর্াগুনির সময় র্নমউনর্টিগুনিমর্ সুরনিত র্রমত এবিং
নর্ররাপত্তা উন্নত র্রমত নবশ্বস্ত পনরর্াঠামমা গুরুত্বপূণন", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই
ভনবষযমত শুধ্ু ঝড় বৃনির র্ারমণ হওয়া বর্যামর্ই প্রনতমরাধ্ র্রমব র্া, এটি গুরুত্বপূণন
পথ সুগম র্রমব, যা প্রর্ৃ নতর ভাণ্ডামর সনঞ্চত ভনবষযমতর িনতর্র আবহাওয়ার সামথ
জর্য ক্লার্ন সটাউর্মর্ আরও দৃঢ় এবিং সহর্শীি র্মর তু িমব।"

জর্গমণর
প্রর্ল্প
যাতায়ামতর
িড়াই র্রার

"ক্লার্ন স্টাউর্ শহমরর অ্নধ্বাসীমদর যুমগর পর যুগ ধ্মর বর্যার প্রমর্াপ, এবিং সুপারস্টরম সযানির
(Superstorm Sandy) মমতা চরম প্রনতকূি আবহাওয়া যা পনরনিনতমর্ আরও খারাপ র্মর
তু মিনেি, সামিামত হময়মে", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ ঘহাচু ল িম্বলর্, বিবর্ আজম্বকর ঘ াষণা
কম্বরম্বের্। "ঘস্টমটর ঘথমর্ 3 নমনিয়র্ ডিার অ্থন সরবরাহ এবিং িার্ীয় প্রশাসমর্র সামথ এর্টি
অ্িংশীদারীমত্ব, এই পনরর্াঠামমা প্রর্ল্প ঝমড়র পমর নর্মজমদর স্বাভানবর্ জীবমর্ প্রতযাবতন মর্র িমতা
এবিং রর্িযাি র্াউনির অ্নধ্বাসীমদর জীবর্যাত্রার মার্মর্ উন্নত র্রমব।"
হানরমর্র্ আইনরর্ (Hurricane Irene) এবিং সুপারস্টমন সযানির সময়, দ্রুত বৃনি পাওয়া জমির
স্তর র্দীর দুকূি োনপময় যায়, নিজ ও র্ািভাটনগুনি জমি ডু মব যায় এবিং তার মি গুরুত্বপূণন
রাস্তাগুনি যাতায়ামতর অ্মযাগয হময় পমড়। বর্যার অ্নতনরক্ত জি ধ্মর রাখমত এর্টি চযামর্ি এবিং
যথাযথ আর্ামরর প্লাবর্ভূ নম সৃনি র্রা, জিপ্রবাহ নর্য়ন্ত্রণ এবিং র্দীর তটিয় সীনমত র্রা প্রর্ল্পটি,
রর্িযাি র্াউনি এবিং ক্লার্ন সটাউর্ শহমরর অ্িংশীদারীমত্ব গভর্নমরর ঝমড়র প্রমর্াপ ঘথমর্ পুর্রুিামরর
র্াযনািয় (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) ঘথমর্ অ্থনপ্রাপ্ত।

গভর্নর কুওমমা সুপারস্টার সযানি, হানরমর্র্ আইনরর্ এবিং ট্রনপর্াি স্টমন নি এর পর পুর্রুিার
এবিং নিনতশীিতা প্রনক্র্য়ায় বানসন্দামদর িমতায়র্ এবিং তামদর র্নমউনর্টির নর্নদন ি চানহদা ও
সম্পমদর নবষময় র্থা বিার জর্য নর্উ ইয়র্ন রাইনজিং র্নমউনর্টি নরর্র্স্ট্রার্শর্ (NYRCR)
ঘপ্রাগ্রাম প্রনতষ্ঠা র্মরমের্। এখর্ ক্লার্ন সটাউর্ শহর দ্বারা বাস্তবানয়ত হওয়া ক্র্যার্ম াডন ড্রাইভ
নর্ষ্কাশর্ উন্নয়র্ প্রর্ল্প (Cranford Drive Drainage Improvements Project), ঘস্টটজুমড় নর্উ
ইয়র্ন রাইনজিং র্নমউনর্টি পুর্গনঠর্ র্নমটির (NYRCR) বাস্তবায়মর্র জর্য িার্ীয়ভামব পনরর্নল্পত
শতানধ্র্ প্রস্তাবগুনির মমধ্য এর্টি।
ক্র্যার্ম াডন ড্রাইভ নর্ষ্কাশর্ উন্নয়র্ প্রর্মল্পর মাধ্যমম, ওল্ড রুট 304 এর দনিমণ অ্বনিত এবিং
ক্র্যার্ম াডন ড্রাইমভর সমান্তরাি ভামব নবস্তৃ ত, ঘডমামরস্ট নর্ি এর 4,650 ু ট দী ন গনতপথ ও তট
পুর্নর্নমনাণ এবিং বাধ্ামুক্ত র্রা হমব। ঘযমহতু চযামর্িটি র্দীর প্রবাহ উন্নত র্রার জর্য পুর্গনঠর্ র্রা
হমে, তাই নবনভন্ন গুল্ম এবিং গাে িাগামি প্রার্ৃ নতর্ সম্পদ বযবহামরর মাধ্যমম বর্যার প্রমর্াপ আরও
হ্রাস র্রা যামব।
ভনবষযমত ঝড় জমির টর্ায় জীবর্ ও সম্পদ রিার িিয নর্ময় ক্র্যার্ম াডন ড্রাইভ, বুশ ঘর্াটন,
ঘক্র্গমময়ার ওভাি এবিং নরজন ল্ড ড্রাইভ বরাবর উন্নয়র্ র্রা হমে। গভর্নমরর অ্ন স অ্ স্টমন
নরমর্াভানর (GOSR) ঘথমর্ প্রর্ল্পটিমর্ সহায়তা র্রমত 3 নমনিয়র্ ডিার ঘদওয়া হময়মে, ঘসইসামথ
রর্িযাি র্াউনি ঘড্রমর্জ এমজনি (Rockland County Drainage Agency) তহনবি ঘথমর্ আরও
1 নমনিয়র্ ডিার আসমে। ক্লার্ন সটাউর্ শহর এর্টি অ্নতনরক্ত 1.1 নমনিয়র্ ডিামরর বি প্রদার্
র্মরমে।
তামদর হস্তমিমপর মাধ্যমম, প্রর্ল্পটি, আমগ থার্া বর্যা সম্পনর্ন ত নবশদ বণনর্ার এর্টি ত্রুটি সিংমশাধ্র্
র্মর এবিং নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর গৃহ নবমার নপ্রনময়ামম সাশ্রয় র্মর, যুক্তরাষ্ট্রীয় আপৎর্ািীর্ বযবিাপর্া
এমজনির (Federal Emergency Management Agency) ঘথমর্ এর্টি বর্যার মার্নচমত্রর
পুর্ঃমশ্রণীনবর্যাস চাইমত সিম র্রমব।
এবমবল থম্পসর্, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ পরামেন দাতা এিং গভর্ন ম্বরর স্টমন বরম্বকাভাবর অবফম্বসর
পররাষ্ট্র বিষয়ক মুখ্ে আবধকাবরক, িম্বলম্বের্, "দুভনাগযবশত ক্লার্ন স্টাউমর্র সমস্ত অ্নধ্বাসী ভয়াবহ
বর্যার টর্ার সামথ খুব ভামিাভামব পনরনচত। ক্র্যার্ম াডন ড্রাইভ নর্ষ্কাশর্ উন্নয়র্ প্রর্মল্পর মাধ্যমম,
আমরা ক্লার্ন সটাউর্ শহমর ও তার আমশপামশ বসবাস র্রা এবিং র্াজ র্রা মার্ুষমদর স্বািয ও
নর্রাপত্তা রিা র্রব এবিং তামদর র্িযাণ সাধ্র্ র্রব। আমামদর এই সুন্দর ঘস্টমটর ভনবষযৎ িানয়ত্ব
উন্নয়মর্ গভর্নর কুওমমা এবিং ঘি মটর্যাি গভর্নর ঘহাচু মির সামথ ঘযাগদার্ র্রমত ঘপমর আমরা
গনবনত।"
বসম্বর্টর ঘডবভড কালুনবচ িম্বলর্, "অ্বমশমষ, আমামদর অ্নধ্বাসীরা স্বনস্ত পামব এবিং বানড়গুনি প্রবি
বৃনি বা ভয়াবহ প্রার্ৃ নতর্ নবপযনময়র ঘথমর্ আরও ভামিা ভামব সুরনিত হমব। জীবর্যাত্রার মার্
সম্পনর্ন ত সমসযার সমাধ্ামর্, এই প্রর্ল্পটি, ঘস্টট, রর্িযাি র্াউনি, এবিং ক্লার্ন সটাউর্ শহমরর
এর্সামথ র্াজ র্রার এর্টি দারুণ র্নজর।"

অোম্বসমব্লী সদসে ঘকর্ ঘজব্রবি িম্বলম্বের্, "বর্যার জর্য অ্নধ্বাসীরা গত নতর্ যুগ ধ্মর ঘয র্ি
ঘপময় এমসমে, অ্বমশমষ তার অ্বসার্ হমত চমিমে। বেমরর পর বের ধ্মর ক্লার্ন সটাউর্ শহর এই
সমসযার সমাধ্ামর্ আপ্রাণ ঘচিা র্মর আসনেি, এবিং এই প্রর্ল্পটি ঘসই র্াজ র্রমব আশা র্মর আনম
ঘরামানঞ্চত। এই প্রর্ল্পটিমর্ গুরুত্ব ঘদওয়ার জর্য এবিং ঘসটি বাস্তবানয়ত র্রার জর্য প্রময়াজর্ীয়
অ্থনায়র্ র্রার জর্য আনম গভর্নর এবিং তার অ্ন স অ্ স্টমন নরমর্াভানরমর্ ধ্র্যবাদ জার্ামত চাই।
আনম ক্লার্ন সটাউর্ শহর এবিং রর্িযাি র্াউনি ঘড্রনর্িং এমজনি, ঘসইসামথ অ্ধ্ীবাসীবৃন্দ যারা এই
সামনগ্রর্ প্রনক্র্য়ার সময়র্ামি ধধ্যনযশীি নেমির্ তামদরও আনম আমার আন্তনরর্ র্ৃ তজ্ঞতা জার্াই।"
ক্লাকনসটাউর্ েহম্বরর সুপারভাইজার জজন ঘহাম্বয়মোর্ িম্বলম্বের্, "ঘি মটর্যাি গভর্নর র্যানথ ঘহাচু ি,
গভর্নমরর স্টমন নরমর্াভানর অ্ন মসর নর্মবদত টিম এবিং রর্িযাি র্াউনিমর্ আনম এই প্রর্মল্প
সহায়তার জর্য ধ্র্যবাদ জার্ামত চাই। ঘয সব মার্ুষ এখামর্ বসবাস র্মরর্ এবিং যারা বেমরর পর
বের ধ্মর বর্যায় র্ি ঘভাগ র্মরমের্ তামদর জর্য এই প্রর্মল্পর গুরুত্ব অ্সীম।"
অঞ্চম্বলর অবধিাসী মাইক কোটির্া িম্বলম্বের্, "বেমরর পর বের ধ্মর ভয়াবহ বর্যায় আমার
সম্পনত্ত িনতগ্রস্ত হওয়ার পমর, নর্উ নসটির এই অ্ঞ্চমির বর্যার সমসযার অ্বমশমষ এর্টি দী নিায়ী
সমাধ্ার্ হমে ঘজমর্ আশ্বস্ত হিাম।"
সমগ্র ঘস্টমট, সবনমনিময়, 650জর্ নর্উ ইয়র্ন বাসী 66 নর্উ ইয়র্ন রাইনজিং র্নমউনর্টি পুর্গনঠর্
প্লযানর্িং র্নমটিগুনিমতর্াজ র্মরর্ এবিং তারা তামদর অ্ঞ্চিগুনির স্বতন্ত্রয প্রময়াজর্ীয়তা এবিং সম্পমদর
দ্বারা অ্র্ুপ্রানণত হময় এর্মত্র শতানধ্র্ প্রর্মল্পর প্রস্তাব নদময়মের্। আরও শনক্তশািী র্নমউনর্টির
পুর্গনঠর্, পনরর্াঠামমা মজবুত র্রা, ভনবষযৎ দুমযনাগর্ািীর্ িয়িনত হ্রাস র্রা ও র্বজীবমর্র
সঞ্চারর্মর্ উদ্দীনপত র্রার িমিয NYRCR র্নমটিগুনি, সবনমনিময়, 650টি পনরর্ল্পর্া সভা ও
250টি নবরাট-পনরসমরর জর্সিংমযাগ সম্পনর্ন ত অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ র্মরমে।
2013 সামির জুর্ মামস প্রনতনষ্ঠত, গভর্নরস অ্ন স অ্ব স্টমন নরর্ভানর (GOSR) সমগ্র ঘস্টমট
সুপারস্টমন সযানি, হানরমর্র্ আইনরর্ এবিং ট্রনপর্যাি স্টমন নি পরবতী পুর্রুিার র্ামজর সমন্বয়
সাধ্র্ র্মরমে। এর নর্উ ইয়র্ন রাইনজিং আবাসর্ পুর্রুিার (NY Rising Housing Recovery),
িু দ্র বযবসা (Small Business), র্নমউনর্টি পুর্গনঠর্ (Community Reconstruction),
পনরর্াঠামমা (Infrastructure) এবিং র্র্শা অ্র্ুযায়ী পুর্নর্নমান ণ (Rebuild By Design),
র্মনসূনচগুনির মাধ্যমম GOSR ঘ ডামরি র্নমউনর্টি উন্নয়র্ ব্লর্ অ্র্ুদার্ - দুমযনাগ পুর্রুিার
তহনবমি 4.5 নবনিয়র্ ডিার নবনর্ময়াগ র্মরমে যামত চরম আবহাওয়া পনরনিনতর জর্য নর্উইয়র্ন
আমরা ভামিাভামব প্রস্তুত হমত পামর। গভর্নরস অ্ন স অ্ব স্টমন নরর্ভানর এবিং এর র্মনসনূ চগুনির
নবষময় আরও তথয অ্র্িাইমর্ পাওয়া যামব এখামর্: http://stormrecovery.ny.gov/।
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