অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/21/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিম্ব ার্ন গ্রাম্বম বিদ্ুেবিক অিকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্র জর্ে 7 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর
প্রকল্প সমাবির ঘ াষণা বদ্ম্বয়ম্বের্

বিম্ব ার্ন চ্োম্বর্ম্বলর অধীম্বর্ র্িু র্ বিদ্ুেবিক িাম্বরর স্থা র্ ঝম্ব়ের সময় বিদ্ুেবিক বিভ্রাম্বর্র কারম্বণ
জরুবর ঘসিাম্বক সচ্ল রাখম্বি, র্
ু রুদ্ধার এিং র্
ু ঃসচ্ল প্রবিয়াম্বক সহজির করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ফ্রিম ার্ন চ্যামর্ল ক্রফ্র িং বৈদ্ুযফ্রিক উন্নয়র্ প্রকল্প (Freeport
Channel Crossing Electrical Improvements Project)-এর মাফ্রির ঘ াষণা ফ্রদ্ময়মের্, ঘেটি
ফ্রিম ার্ন গ্রামম ুরমর্া অ্ৈকাঠামমামক ুর্র্নৈীকরণ করার জর্য 7 ফ্রমফ্রলয়র্ মাফ্রকনর্ ডলামররও অ্ফ্রিক
একটি কমন উমদ্যাগ। প্রকল্পটি ফ্রিম ার্ন গ্রামমর ামে ফ্রমমল গভর্নর অ্ফ্রি অ্ৈ স্টমন ফ্ররকভাফ্রর
(Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) দ্বারা ফ্ররচ্াফ্রলি হময়ফ্রেল, ফ্রিম ার্ন চ্যামর্মলর
ফ্রর্মচ্ র্িু র্ াৈমমফ্ররর্ কযাৈল স্থা র্ কমরফ্রেল ঘেটি আৈহাওয়াজফ্রর্ি ফ্রৈদ্ুযৎ ফ্রৈভ্রামর্র ময় জরুফ্রর
ঘ ৈাগুমলামি ফ্রৈদ্ুযৎ রৈরাহ করমি ামর। এই প্রকল্পটি অ্ৈকাঠামমাগি উন্নয়মর্ গ্রামমর কমন ও
প্রমচ্ষ্টার একটি অ্িংশ ো ু ারস্টমন যাফ্রির র হামি ঘর্ওয়া হময়মে ো প্রায় 3,700 জর্ ঘ ৈা
গ্রহীিামক ফ্রৈদ্ুযৎ ফ্রৈভ্রামর্র র্র্ায় ভু ক্তমভাগী কমরমে— ঘেগুমলার মমিয অ্ফ্রি ফ্রর্ৈনা র্ ঘকন্দ্র এৈিং
অ্র্যার্য গুরুত্ব ূণন ভৈর্ রময়মে— ো িাৎক্ষফ্রণক ুর্রুদ্ধার কােনক্রম শুরু করার জর্য কফ্রমউফ্রর্টির
ক্ষমিামক ৈযাহি কমরমে।
"ঘেমহিু বৈফ্রর আৈহাওয়া স্বাভাফ্রৈক হময় উঠমে িাই এটি খুৈই গুরুত্ব ূণন ঘে ফ্রর্উ ইয়মকন র
কফ্রমউফ্রর্টিগুফ্রল উন্নি অ্ৈকাঠামমা বিফ্রর করমে ো জর্ফ্রর্রা ত্তার উন্নয়র্ র্ামৈ এৈিং এ মস্ত
র্র্ার ময় ঘের্ প্রময়াজর্ীয় রকাফ্রর এৈিং জরুফ্রর ঘ ৈাগুমলার ঘক্ষমে ঘকামর্া রকমমর ৈািা বিফ্রর
র্া কমর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকমল্পর মাফ্রি ফ্রর্উ ইয়মকন ঘে মস্ত ৈাফ্র ন্দা উক্ত
এলাকায় ৈ ৈা কমরর্ িামদ্র জর্য ফ্রৈদ্ুযৎ ফ্রৈভ্রার্ কফ্রমময় আর্মি হমোফ্রগিা করমৈ ো প্রেম
প্রফ্রিফ্রক্রয়াকারী ও ইউটিফ্রলটি কমীমদ্র জর্য একটি ফ্রর্রা দ্ ফ্ররমৈশ বিফ্রর করমৈ এৈিং ফ্রিম ার্নমক
ূমৈনর চ্াইমি আরও ঘৈফ্রশ শফ্রক্তশালী এৈিং প্রফ্রিমরািী কমর িু লমৈ।"
" ু ারস্টমন যাফ্রির ভয়াৈহ ফ্ররণফ্রি, ফ্রর্উ ইয়মকন জরুফ্রর অ্ৈকাঠামমামি ফ্রৈফ্রর্ময়াগ করমি এৈিং
র্িু র্ প্রকমল্পর দ্বারা হর্ীয়িা ফ্রর্ফ্রিি করমি ে ঘদ্ফ্রখময়মে", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি ঘহাচ্ু ল
িম্বলর্। "আমরা জাফ্রর্ ৈড় ৈড় ঝড়গুমলা ঘস্টর্ ও ঘদ্শজুমড় ৈযা ক প্রচ্ফ্রলি হময় োমে এৈিং িাই
আমামদ্রমক অ্ৈশযই প্রস্তুফ্রি গ্রহণ করমি হমৈ। ফ্রিম ার্ন গ্রামম এই উন্নয়র্গুমলার মািযমম আমরা
ফ্রৈদ্ুযৎ ফ্রৈভ্রার্ প্রফ্রিমরামি অ্িযািুফ্রর্ক প্রমচ্ষ্টা গ্রহণ করফ্রে এৈিং ফ্রর্উ ইয়মকন র কল ৈাফ্র ন্দার জর্য
ফ্রর্রা ত্তা ফ্রর্ফ্রিি করফ্রে।"

ফ্রিম ার্ন চ্যামর্ল ক্রফ্র িং বৈদ্ুযফ্রিক উন্নয়র্ প্রকমল্পর মািযমম র্িু র্ ঘকৈল, বৈদ্ুযফ্রিক খুুঁটি এৈিং
আড়াআফ্রড় খুুঁটিগুমলা— ৈ বিফ্রর করা ঘগমে আৈহাওয়া ম্পফ্রকনি গুরুত্ব ূণন ফ্ররফ্রস্থফ্রি ঘমাকামৈলায়—
প্রােফ্রমক অ্েননর্ফ্রিক ফ্রডফ্রিক্টগুমলার জর্য ফ্রৈদ্ুযৎ ফ্রর্রা ত্তা ফ্রর্ফ্রিি করমি ৈ ামর্া হময়মে, র্টিকযাল
মাইল এৈিং ফ্রৈফ্রভন্ন গুরুত্ব ূণন ম্পদ্ ঘেমর্- স্কু ল, অ্ফ্রিফ্রর্ৈনা ণ ঘকন্দ্র ৈা ঘস্টশর্ এৈিং ৈর্যা
িকীকরণ িংমকি। বৈদ্ুযফ্রিক লাইর্গুমলা মাটির ফ্রর্মচ্ ফ্রদ্ময় ঘর্ওয়ার ঘকৌশলগি ফ্র দ্ধান্ত ফ্রিম ামর্নর
বৈদ্ুযফ্রিক ফ্রগ্রর্মক রক্ষা করমৈ ো বৈদ্ুযফ্রিক অ্ফ্রিকাণ্ড এৈিং মার্ুমষর আহি হওয়ার ঝুুঁ ফ্রক হ্রা
করমৈ।
গভর্ন রস অবিস অি স্টমন বরকভাবর এর ভারপ্রাি সাধারণ কাউবিল ও চ্ীি এক্সর্ার্ন াল
অোম্বিয়াসন অবিসার এবমবল িম্পসর্ িম্বলর্, "ৈযা ক ফ্রৈদ্ুযৎ ফ্রৈভ্রামর্র র্র্াগুফ্রল ঘকৈলমাে বৈফ্রর
আৈহাওয়া িংক্রান্ত র্র্াগুমলার ময় ও মর কফ্রমউফ্রর্টিগুফ্রলমক মারাত্মকভামৈ প্রভাফ্রৈি হয়। ফ্রর্উ
ইয়কন রাইফ্রজিং কফ্রমউফ্রর্টি ুর্ফ্রর্নমনাণ (NY Rising Community Reconstruction, NYRCR)
ঘপ্রাগ্রাম-এর মািযমম গভর্নর কুওমমা ঝড় দ্বারা-প্রভাফ্রৈি ফ্রমউফ্রর্ফ্র যাফ্রলফ্র টি মূহমক ঘেমর্- ফ্রৈফ্রভন্ন
কমন দ্ধফ্রির মািযমম ফ্রিম ার্ন গ্রামমর মমিা গ্রামগুফ্রলমক স্বল্পমময়াদ্ী এৈিং দ্ী নমময়াফ্রদ্ চ্াফ্রহদ্াৈলী ূরমণর
উ ায় রৈরাহ কমরমে। লিং আইলযামি অ্র্যার্য র্
ু রুদ্ধার এৈিং ফ্রস্থফ্রিশীলকরণ প্রকল্প ৈাস্তৈায়মর্র
াশা াফ্রশ ফ্রিম ার্ন চ্যামর্ল ক্রফ্র িং বৈদ্ুযফ্রিক উন্নয়র্ প্রকল্পটি ক্রমৈিনমার্ র্ র্ ঝমড়র হাি ঘেমক
অ্ঞ্চলটিমক আরও ভামলাভামৈ প্রস্তুি করমি াহােয করমৈ।"
ঘসম্বর্র্র জর্ ব্রুকস িম্বলর্, "এমর্ ঘকামর্া ময় েখর্ আৈহাওয়া িংক্রান্ত জরুফ্রর অ্ৈস্থা র্ার
ম্ভাৈর্া ঘৈমড় োয় িখর্ এটি খুৈই গুরুত্ব ূণন ঘে আমামদ্র ঘস্টর্ এৈিং স্থার্ীয় ঘর্িৃ ৈৃন্দ গুরুত্ব ূণন
চ্াফ্রহদ্াৈলী ূরমণ েোেে দ্মক্ষ গ্রহণ কমর। ফ্রিম ামর্নর বৈদ্ুযফ্রিক ফ্রগ্রডটি ু ারস্টমন যাফ্রি
আ ামির র বৈফ্রর আৈহাওয়ার র্র্ায় ঝুুঁ ফ্রক ণ
ূ ন প্রমাফ্রণি হময়মে, োর িমল ডাউর্ াওয়ার লাইর্,
আৈাফ্র ক ব্ল্যাকআউর্ এৈিং জরুফ্রর ঘ ৈা অ্ৈকাঠামমামি প্রময়াজর্ীয় শফ্রক্ত হ্রা ঘ ময়মে। এই প্রকমল্পর
িল ৈাস্তৈায়র্ জীৈর্ ও অ্েন- ম্পদ্ রক্ষা করমি ারমৈ এৈিং করমৈ েখর্ রৈিী ঝড় ফ্রকিংৈা
অ্র্যার্য ফ্রৈ েনয় লিং আইলযািমক আ াি করমৈ। আমামদ্র ূমৈনর দ্ুৈনলিা ঘেমক ঘশখার মািযমম
ভফ্রৈষযমির ফ্রৈ েনয় ঘেমক আমামদ্র কফ্রমউফ্রর্টিমক রক্ষা করার জর্য প্রময়াজর্ীয় দ্মক্ষ গ্রহমণর জর্য
আফ্রম গভর্নর অ্ফ্রি অ্ৈ স্টমন ফ্ররকভাফ্রর এর প্রশিং া কফ্রর।"
বর্উ ইয়কন ঘস্টর্ অোম্বসেবলর বরম্বিে সংরক্ষণ কবমটির সদ্সে অোম্বসেবল (New York State
Assembly Environmental Conservation Committee) ঘমোর জুবড বগ্রবির্ িম্বলর্, "ফ্রিম ার্ন
চ্যামর্ল ক্রফ্র িং বৈদ্ুযফ্রিক উন্নয়র্ প্রকমল্পর মাফ্রি গ্রামমর আৈহাওয়াজফ্রর্ি ফ্রৈদ্ুযৎ ফ্রৈভ্রার্ ো আমরা
ু ারস্টমন যাফ্রির মময় অ্ফ্রভজ্ঞিা লাভ কমরফ্রে ঘ
মস্ত ঘক্ষমে গ্রামমর প্রফ্রিমরাি ক্ষমিামক উন্নি
করমৈ। এটি ফ্রর্রা ত্তা ফ্রর্ফ্রিি করার ঘক্ষমে এই ফ্রডফ্রিমক্টর উন্নয়মর্ একটি ৈড় দ্মক্ষ , ফ্রৈমশষ
কমর আমামদ্র ৈার ফ্রপ্রয় ফ্রিম ামর্নর র্টিকযাল মাইল অ্ঞ্চমল এৈিং আফ্রম এই গুরুত্ব ূণন িহফ্রৈল
ুরফ্রক্ষি রাখার জর্য গভর্নর কুওমমামক ির্যৈাদ্ জার্াই।"
বিম্ব ার্ন ঘময়র রিার্ন টি. ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "এলাকার ৈাফ্র ন্দাগণ ও ৈযৈ া প্রফ্রিষ্ঠার্গুমলা র্া াউ
কাউফ্রি-এর ফ্রস্থফ্রিশীলিা আর্য়মর্ এৈিং ফ্রিম ার্ন ু ারস্টমন যাফ্রির র গভর্নর কুওমমার প্রমচ্ষ্টামক
ািুৈাদ্ জার্ায়।"

র্া াউ কাউফ্রিজুমড়, ফ্রর্উ ইয়কন ফ্র টির ৈাইমর ঘস্টমর্র ৈচ্াইমি র্ৈ ফ্রি ণ
ূ ন এলাকাগুমলার একটি,
ঘেখামর্ প্রচ্ু র ফ্ররমামণ মাটি জমম ফ্রগময়ফ্রেল, ৈাফ্রড়গুফ্রল ক্ষফ্রিগ্রস্ত হময়ফ্রেল ৈা ধ্বিং হময়ফ্রেল, ভারী
ধ্বিং াৈমশমষ আৈৃি হময়ফ্রেল এৈিং রাস্তা ার্ অ্ৈরুদ্ধ কমরফ্রেল এৈিং গুরুত্ব ূণন ফ্রৈদ্ুযমির লাইর্গুফ্রলমি
চ্লাচ্ল এৈিং ফ্রর্রৈফ্রেন্ন ফ্রৈদ্ুযৎ রৈরামহ ৈািা ৃফ্রষ্ট কমরফ্রেল। ফ্রিম ার্ন চ্যামর্মল ফ্রৈফ্রভন্ন
ঘর্ৌোর্গুমলামক শুষ্ক ডক ঘেমক উঠিময় ঘিলা হময়ফ্রেল কারণ ঘর্ৌকা এৈিং অ্র্যার্য ধ্বিং াৈমশষগুমলা
ফ্রৈফ্রভন্ন িংমোগস্থমল আর্মক ফ্রগময়ফ্রেল। এই অ্ৈকাঠামমাটি 1967 ামল, ফ্রিম ামর্নর এক-চ্িু েনািংশ
এলাকায় ফ্রৈদ্ুযৎ রৈরাহ করমিা। ফ্রিম ার্ন ইমলকফ্রিক হমলা লিং আইলযামি ৈনৈৃহৎ রকাফ্রর
ইউটিফ্রলটি ো 43,000 এরও অ্ফ্রিক ঘভাক্তামক ঘ ৈা প্রদ্ার্ কমর।
গভর্নর কুওমমা ু ারস্টমন যাফ্রি, হাফ্ররমকর্ আইফ্ররর্ এৈিং িফ্র কাল স্টমন ফ্রল এর র ুর্রুদ্ধার এৈিং
ফ্রস্থফ্রিশীলিা প্রফ্রক্রয়ায় ৈাফ্র ন্দামদ্র ক্ষমিায়র্ এৈিং িামদ্র কফ্রমউফ্রর্টির ফ্রর্ফ্রদ্নষ্ট চ্াফ্রহদ্া ও ম্পমদ্র
ফ্রৈষময় কো ৈলার জর্য ফ্রর্উ ইয়কন রাইফ্রজিং কফ্রমউফ্রর্টি ফ্ররকর্িাকশর্ (NYRCR) ঘপ্রাগ্রাম 2013
ামল প্রফ্রিষ্ঠা কমরমের্। ফ্রিম ার্ন চ্যামর্ল ক্রফ্র িং বৈদ্ুযফ্রিক উন্নয়র্ প্রকল্পটি হমে স্থার্ীয়ভামৈ ফ্ররকফ্রল্পি
অ্মর্কগুমলা প্রকমল্পর একটি ো ঘস্টর্জুমড় ফ্রর্উ ইয়কন রাইফ্রজিং কফ্রমউফ্রর্টি ফ্ররকর্িাকশর্ (NYRCR)
ঘপ্রাগ্রামমর মািযমম ামমর্ এমগামে, এোড়াও ফ্রিম ার্ন গ্রামমর জর্য একটি র্িু র্ ফ্রৈদ্ুযৎ ফ্রৈভ্রার্
ৈযৈস্থা র্া দ্ধফ্রি ৈাস্তৈায়মর্ 300,000 মাফ্রকনর্ ডলার মূমলযর উন্নয়র্ অ্ৈকাঠামমা অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে—
ো 2018 এর শরমি উমমাচ্র্ করা হময়মে।
2013 ামলর জুর্ মাম প্রফ্রিফ্রষ্ঠি, গভর্নর অ্ফ্রি অ্ৈ স্টমন ফ্ররকভাফ্রর (GOSR) ঘস্টর্জুমড়
ু ারস্টমন যাফ্রি, হাফ্ররমকর্ আইফ্ররর্ এৈিং িফ্র কযাল স্টমন ফ্রল রৈিী ুর্রুদ্ধার কামজর মন্বয়
াির্ কমর। এর ফ্রর্উ ইয়কন রাইফ্রজিং আৈা র্ ুর্রুদ্ধার, ক্ষু দ্র ৈযৈ া, কফ্রমউফ্রর্টি ুর্গনঠর্,
ফ্ররকাঠামমা এৈিং র্কশা অ্র্ুোয়ী ুর্ফ্রর্নমনাণ, কমন ফ্রূ চ্গুফ্রলর মািযমম গভর্নর অ্ফ্রি অ্ৈ স্টমন
ফ্ররকভাফ্রর (GOSR) ঘিডামরল কফ্রমউফ্রর্টি উন্নয়র্ ব্ল্ক অ্র্ুদ্ার্ - দ্ুমেনাগ ুর্রুদ্ধার িহফ্রৈমল 4.5
ফ্রৈফ্রলয়র্ মাফ্রকনর্ ডলার ফ্রৈফ্রর্ময়াগ কমরমে োমি বৈফ্রর আৈহাওয়াজফ্রর্ি ফ্ররফ্রস্থফ্রির জর্য ফ্রর্উ ইয়কন
আরও ভামলাভামৈ প্রস্তুি হমি ামর। গভর্নর অ্ফ্রি অ্ৈ স্টমন ফ্ররকভাফ্রর (GOSR) এৈিং এর
কমন ূফ্রচ্গুফ্রলর ফ্রৈষময় আরও িেয অ্র্লাইমর্ াওয়া োমৈ এখামর্: http://stormrecovery.ny.gov/।
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