অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/9/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা হ্োবরম্বকর্ ইমন া এিং মাবরয়া থেম্বক পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকার পুর্রুদ্ধাম্বর সহ্ায়্া করম্ব্
প্রম্বেষ্টা অিোহ্্ রাখার কো থ াষণা কম্বরম্বের্
থমম্বমাবরয়াল কবমেম্বর্র সদম্বসেরা স্মবৃ ্ম্বসৌম্বের বিজাইর্ এিং স্থাপর্ করার জর্ে পবরকল্পর্ার
অর্ুম্বরাে করম্বির্ এিং গভর্ন ম্বরর কাম্বে সুপাবরে করম্বির্
এই গ্রীম্বে 10 সপ্তাহ্ েম্বর 346 জম্বর্রও থিবে থেট ইউবর্ভাবসন টি অফ বর্য় ইয়কন (SUNY) এিং বসটি
ইউবর্ভাবসন টি অফ বর্য় ইয়কন (CUNY) োত্রোত্রীম্বক পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকাম্ব্ বর্ম্বয়াবজ্ করা হ্ম্বি
2019 সাম্বল SUNY এিং CUNY এর ভবলবিয়ার সাবভনস থপ্রাগ্রাম্বমর বি্ীয় িের ক্ষব্গ্রস্ত
িাবিগুবলর থমরামম্ব্র জর্ে 500 োত্রোত্রীম্বক পাঠিম্বয়ম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ হ্যাররমের্ ইমনা এবং মাররয়া থেমে পুময়ম্ন া ররমোর পুর্রুদ্ধামরর
জর্য সহ্ায়্ার প্রমেষ্টা অ্বযাহ্্ রাখার েো থ াষণা েমরমের্, যার মমযয োেমে রর্উ হ্যাররমের্
মাররয়া থমমমাররয়াল েরমশমর্র (Hurricane Maria Memorial Commission) সদসযবৃন্দ এবং
পুময়ম্া ররমো থ্ SUNY এবং CUNY োত্রোত্রীমদর সাম্প্রর্ে রর্ময়াজর্ যা 2017 সামলর
হ্যাররমেমর্র সমময়র ধ্বংসাত্মে প্রভাব থেমে দ্বীপটিমে পুর্রুদ্ধার েরম্ সহ্ায়্া েরার ্ামদর লক্ষ্য
অ্বযাহ্্ রাখমব।
"পুময়ম্ন া ররোর্রা হ্ল আমমররোর র্াগররে, এই গুরুত্বপূণন টর্াটি যখর্ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসর্ ভু মল
থগমে, ্খর্ রর্উ ইয়েন থেট প্রেম রদর্ থেমে বমল এমসমে থয জীবমর্র েলার পমে প্রর্টি মুহ্ূম্ন
আমরা পুময়ম্ন া ররমোর পামশ োেব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এখর্ও োজ বারে আমে আর
থসই োরমণই এই গ্রীমে পুর্রর্নমনামণর জর্য SUNY এবং CUNY থেমে 300জর্ েমলমজর োত্রোত্রীমে
রর্ময় আসা হ্মে, এবং ওই োত্রোত্রীমদর সামে োজ েরার জর্য আরম আবার যামবা। আমরা এেটি
েরমশর্ও গঠর্ েররে যা হ্াররমের্ মাররয়া এবং হ্াররমের্ মাররয়ার দ্বারা ক্ষ্র্গ্রস্ত মার্ুষমদর স্মরণ
েরমব। এবং এই থসমেম্বমর, আমরা স্মৃর্মসৌযটির রিজাইর্ এবং বযাটারর পােন শহ্মর থসটি থোোয়
েরা হ্মব ্া থ াষণা েরব।"
"আমামদর অ্সহ্ায় র্াগররমেরা প্রর্রদর্ দুই সহ্স্র মার্ুমষর জীবর্ রেরর্ময় থর্ওয়া এবং দ্বীপটির
জীবর্যাত্রা রের্মর পরররব্ন র্ েরা ধ্বংসলীলা থেমে প্র্যাব্ন র্ েরম্ এখর্ও প্রর্রদর্ োজ েমর
েমলমে", থলফম্বটর্োি গভর্ন র কোবে থহ্ােু ল িম্বলর্। "যমব থেমে হ্যাররমের্গুরল আেমে পমেমে ্মব
থেমে রর্উ ইয়েন , যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসমর্র মম্া উদারসর্ র্া থেমে, থযভামব থপমরমে পুময়ম্ন া ররমোর

মার্ুষমদর পামশ থেমে ্ামদর পুর্রুদ্ধামরর প্রমেষ্টায় সহ্ায়্া েমরমে। SUNY এবং CUNY এর
থেোমসবেমদর এই সাম্প্রর্ে রর্ময়াজর্ এবং থমমমাররয়াল েরমটিটি, পুর্রর্নমান ণ এবং হ্াররময় যাওয়া
মার্ুষগুরলমে স্মরণ েরম্ সহ্ায়্া েরার জর্য আমামদর োজমে অ্বযাহ্্ রাখমব।"
এরিরেউটিভ অ্িনার র্ং. 189 অ্র্ুযায়ী গঠি্ থমমমাররয়াল েরমশর্টি, এই থসমেম্বমর হ্যাররমের্
মাররয়ায় ক্ষ্র্গ্রস্ত এবং পররত্রাণ পাওয়া মার্ুষমদর প্রর্ শ্রদ্ধা জ্ঞাপর্ েমর এেটি র্্ু র্ স্মৃর্মসৌয
ত্রর েরা এবং পুময়ম্ন া ররোর্ েরমউরর্টির পুর্রুজ্জীবমর্র জর্য পররেল্পর্ার অ্র্ুমরায েরমব এবং
সুপাররশ েরমব। এই ধ্বংসাত্মে ঝেটির ফলেরূপ প্রায় 3,000 পুময়রমরা ররোর্ ্ামদর প্রাণ
হ্াররময়মের্ বমল অ্র্ুমার্ েরা হ্মে। স্মৃর্মসৌমযর স্থার্, রিজাইর্ এবং স্থাপর্ সম্পরেন ্ সুপাররশগুরল
গভর্নরমে প্রদার্ েরম্ থমমমাররয়াল েরমশর্ ্ার োজ আরম্ভ েরমব। বযাটারর পামেন স্মৃর্মসৌযটির
জর্য থেট েয়টি সম্ভাবয স্থার্ রেরি্ েমরমে:
•

•
•
•
•
•

থেোরস বিট ওভারলুক (Chambers Street Overlook): সবমেমে উত্তর রদমের
স্থার্টি হ্ল, বযাটারর পামেন র উচ্চ্ম স্থামর্, রেউমভসান্ট হ্াই স্কু মলর (Stuyvesant
High School) ঠিে পরিমম।
থিলভািম্বর প্লাজা (Belvedere Plaza): এই স্থার্টি র্েন থোভ মাররর্ার (North
Cove Marina) উচ্চ্র উত্তর পূবন থোমণ অ্বরস্থ্।
এসপ্লাম্বর্ি প্লাজা (Esplanade Plaza): এই স্থার্টি র্েন থোভ মাররর্ার (North
Cove Marina) দরক্ষ্ণ পরিম থোমণ অ্বরস্থ্।
সাউে থকাম্বভর উত্তর বদম্বক (North side of South Cove): এই স্থার্টি সাউে থোভ
পামেন র উত্তর পরিম থোমণ অ্বরস্থ্।
সাউে থকাম্বভর দবক্ষণ বদম্বক (South side of South Cove): এই স্থার্টি সাউে থোভ
পামেন র দরক্ষ্ণ পরিম থোমণ অ্বরস্থ্।
ওয়াগর্ার পাম্বকনর উত্তর বদম্বক (North side of Wagner Park): এই স্থার্টি ইহুরদ
ঐর্মহ্যর সংগ্রহ্শালার (Museum Of Jewish Heritage) রর্েমট ওয়াগর্ার পামেন র
উত্তর পরিম থোমণ অ্বরস্থ্।

েরমশর্টিম্ গভর্নমরর দ্বারা রর্যুক্ত দশজর্ সদসয োেমবর্, এবং রর্উ ইয়েন েযান্ডস উইে পুময়ম্ন া
ররমো (New York Stands with Puerto Rico)-র সভাপর্ অ্যামসম্বলী সদসয মােন স থেসমপা,
েংমগ্রসওমযার্ র্ারদয়া থভলাজকুময়জ এবং েংমগ্রসমযার্ থজাস ই. থসরামর্া; থেমটর সরেব থরাসার্া
থরাসামিা; এবং গভর্নমরর পরামশনদা্া আলফার্মসা থিরভি দ্বারা পররদরশন্ এবং সমন্বয় সাযর্ েরা
হ্মব। েরমশমর্র সদসযমদর মমযয োেমবর্:
•
•
•

এিু ইর্ থমমলমন্ডজ, রিমরক্টর, থসন্টার ফর পুময়ম্ন া ররোর্ োরিজ (Center for
Puerto Rican Studies), হ্ান্টার েমলজ
হ্ারভিার্ রিররমগজ, থপ্ররসমিন্ট, ইউরর্ভারসনটি অ্যাট অ্যালবরর্ (University at
Albany)
এরলজামবে থভমলজ, থপ্ররসমিন্ট, রদ থভমলজ অ্গনার্াইমজশর্ (The Velez
Organization), বযাটারর পামেন র অ্রযবাসী

•

•
•
•

•
•
•

থেন্ডা টমরস, এরিরেউটিভ রিমরক্টর, েমপনামরশর্ ফর রদ ের্জারমভশর্ অ্ফ রদ সার্
জুয়ার্ থব এসটু য়ারর (Corporation for the Conservation of the San Juan
Bay Estuary)
থিরর্স ররমভরা, প্রাক্তর্ থপ্ররসমিন্ট, 1199/SEIU
থটমরসা এ. সযারন্টয়ামগা, সভাপর্, েরমটি র্রভময়ম্বার (Comité Noviembre)
সযান্টস রিররমগজ, বৃহ্ত্তর রর্উ ইয়মেন র েরমউরর্টি রবষয়ে এবং থেৌশলগ্ উমদযাগ,
রবরডং এবং ের্স্ট্রােশর্ থেিস োউরিমলর (Community Affairs & Strategic
Initiatives, Building & Construction Trades Council) রিমরক্টর
রহ্ডা থরাজাররও এসোর, ইমবমরা আমমররোর্ অ্যাির্ লীমগর (Ibero American
Action League) প্রাক্তর্ থপ্ররসমিন্ট এবং মুখয রর্বনাহ্ী েমনে্ন া
টরর্ও বুগনস, মুখয রর্বনাহ্ী েমনে্ন া, টরর্ও বুগনস অ্যান্ড অ্যামসারসময়টস (Tonio
Burgos & Associates)
েযারসরমমরা রি. রিররমগজ, পরিম রর্উ ইয়মেন র রহ্স্প্যারর্ে থহ্ররমটজ োউরিল
(Hispanic Heritage Council ) এর রসরর্য়র থপ্ররসমিন্ট

গভর্নর ্ার রর্উ ইয়েন েযান্ডস উইে পুময়ম্ন া ররমো উমদযামগর সম্প্রসারর্ প্রমেষ্টার রদ্ব্ীয় বেমরর
অ্ংশ রহ্সামব SUNY এবং CUNY োত্রোত্রীমদর প্রেম গ্রীেোলীর্ রর্ময়াজমর্র েোও থ াষণা
েমরমের্ হ্যাররমের্ ইমনা এবং মাররয়া দ্বারা রবধ্বস্ত বারেগুরলর পুর্রর্নমনামণর জর্য গভর্নর শী্োমল
ইর্মমযয 154জর্ োত্রোত্রী রর্ময়ারজ্ েমরমের্।
এই গ্রীমের 10 সপ্তামহ্র এেটি সময়োমল, পুময়ম্ন া ররমো থ্ 346 জমর্রও থবরশ োত্রোত্রীমে
রর্ময়ারজ্ েরা হ্মব, যা গভর্নমরর 2019 সামল 500জর্ থেোমসবে োত্রোত্রী পাঠামর্ার লক্ষ্যমাত্রা
পুরণ েরমব। বারেগুরল পররষ্কার, পুর্রুদ্ধার এবং পুর্রর্নমনাণ েরম্ থেোমসবেরা অ্মুর্াফামভাগী
পুর্রর্নমনাণ সংস্থা অ্ল হ্যান্ডস অ্যান্ড হ্াটনস (All Hands and Hearts), হ্াটন 9/11 (Heart 9/11)
এবং থর্োমা (NECHAMA)-র সামে োজ েরমব। োত্রোত্রীমদর দুই-সপ্তামহ্র ইর্রেমমমন্টর জর্য
রর্ময়াগ েরা হ্মব এবং ্ারা েমলজ থেরিট অ্জনর্ েরম্ পারমব।
বর্উ ইয়কন থেট থসম্বেটাবর অফ থেট থরাসার্া থরাসাম্বিা িম্বলম্বের্, "পুময়ম্ন া ররমোর প্রর্ রর্উ
ইয়মেন র প্রর্শ্রুর্ অ্রবেল। গভর্নর কুওমমার থর্্ৃ মত্ব, আমরা আমামদর প্রর্মবশীমদর পুর্রর্নমনাণ এবং
পুর্রুদ্ধামর সহ্ায়্ার রদ্ব্ীয় পযনাময়র োজ শুরু েররে। থমমমাররয়াল েরমশর্ আমামদর অ্ংশীদারীত্ব
আরও মজবু্ েরমব এবং বারে পৃরেবীমে থদখামব থয আমরা সবসময় পুময়ম্ন া ররমোর পামশ
োেব।"
SUNY-র েোম্বেলর বেবের্া এম.জর্সর্ িম্বলম্বের্, "পুময়ম্ন া ররমোর মার্ুষমদর ্ামদর পুর্রর্নমান ণ
প্রমেষ্টায় সহ্ায়্া েরম্ শ্ারযে োত্রোত্রীমদর রর্ময়াজর্ অ্বযাহ্্ রাখা SUNY এর মূলযমবায এবং
েরমউরর্টির প্রর্ এবং অ্সহ্ায় থলামেমদর সাহ্াযয েরার দায়বদ্ধ্ার মূমল রময়মে। আরম আমামদর
প্রম্যে োত্রোত্রীর অ্ংশগ্রহ্মণর আগ্রহ্ এবং থযখামর্ যখর্ সহ্ায়্া প্রময়াজর্ থসখামর্ থেোয় ্ামদর
সময় রর্ময়াজমর্র জর্য আরম অ্্যন্ত গরবন্। পুময়ম্ন া ররমোর অ্সহ্ায় মার্ুষমদর পুর্রুদ্ধার এবং
বারেগুরলর পুর্রর্নমনামণর জর্য আমরা পুময়ম্ন া ররমো এবং গভর্নরমে সহ্মযারগ্া েরা অ্বযাহ্্

রাখব। গভর্নর কুওমমা থে ্ার অ্রবর্ থর্্ৃ মত্বর জর্য এবং পুময়ম্ন া ররমোর মার্ুষমদর
জীবর্যাত্রামে আরও উন্ন্ েরার জর্য প্রর্রদর্ োজ েমর েলা আমামদর সেল অ্ংশীদারমদর
যর্যবাদ জার্াই।"
CUNY েযামিলর থফরলি রভ. মযাটস রিররমগজ বমলমের্, "পুময়ম্ন া ররমো থ্ জন্ম ও বে হ্ময়
ওঠা এবং থসই দ্বীপ ও ্ার অ্রযবাসীমদর সামে এেটি আরত্মে সম্পেন োো এেজর্ মার্ুষ রহ্সামব,
এটি এ্টাই অ্েনবহ্ থয গভর্নর কুওমমা থসখামর্ দী নস্থায়ী ত্রামর্র প্রমেষ্টার জর্য অ্ঙ্গীোরবদ্ধ। আরম
গভর্নর কুওমমা থসইসামে ত্রার্ সংস্থাসমূহ্ – অ্ল হ্যান্ডস অ্যান্ড হ্াটনস, হ্াটন 9/11, এবং থর্োমা –
সেলমে ্ামদর অ্রবর্ সহ্ায়্ার জর্য যর্যবাদ জার্াই। CUNY-র অ্ংশগ্রহ্মণ ইেুে োত্রোত্রীমদর
রবরভন্ন থগাষ্ঠীগুরলর জর্যও আরম গরবন্; ্ামদর মমযয অ্মর্মের দ্বীপটির সম্পেন আমে, এবং রেেু
হ্ল হ্াইর্, থর্পাল এবং বাংলামদমশর মম্া জায়গার থেমে প্রােৃ র্ে রবপযনময় পররত্রার্ পাওয়া
মার্ুষ। এই োত্রোত্রীরা ্ামদর সাবনজর্ীর্ থসবা এবং পররমষবার রশক্ষ্মণর প্রভাব এবং বাস্তব রশক্ষ্া
থেমে ভরবষযম্ উপেৃ ্ হ্মব। থেউ এেজর্ CUNY োত্রোত্রীর থেমে থবরশ পররশ্রম েমর র্া।
CUNY েইরমউরর্টি সবসময় পুময়ম্ন া ররমোর মার্ুষমদর পামশ োেমব।"
বর্উ ইয়কন েোন্ডস উইে পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকার পুর্বর্ন মনাণ ও পুর্গন ঠর্ কবমটির সহ্ সভাপব্,
কংম্বগ্রসওমোর্ র্াবদয়া থভলাজম্বকাম্বয়জ িম্বলর্, "পুময়ম্ন া ররমোর মার্ুষমদর সহ্ায়্ায় যুক্তরাষ্ট্রীয়
সরোমরর পদমক্ষ্প োোও, আমামদর অ্সহ্ায় রর্উ ইয়েন বাসীরা যখর্ অ্সুরবযায় পমেমের্ আমামদর
থদশ ্খর্ রেভামব ্ামদর রদমে সাহ্ামযযর হ্া্ বারেময় থদয় ্া প্রদশনর্ েরম্ এবং থসই পে
অ্বলম্বর্ েরার জর্য রর্উ ইয়েন , বারে থদশবাসীর োমে এেটি দৃষ্টান্ত স্থাপর্ েমরমে। এই
থেোমসবে োত্রোত্রীরা পুময়ম্ন া ররমোর বহু মার্ুষ ও পররবামরর জীবমর্র উপর এেটি বযাপে
প্রভাব থফলমব এবং পুময়ম্ন া ররমোম্ োো আমার ভাই ও থবার্মদর সাহ্াযয েরম্ গভর্নর
কুওমমার এই অ্রবর্ প্রমেষ্টামে আরম যর্যবাদ জার্াই।"
বর্উ ইয়কন েোন্ডস উইে পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকার পুর্বর্ন মনাণ ও পুর্গন ঠর্ কবমটির সহ্ সভাপব্,
অোম্বসেবল সদসে মাম্বকনাস এ. থেসম্বপা িম্বলর্, "হ্যাররমের্ ইমনা এবং মাররয়া দ্বারা পুময়ম্ন া ররমো
রবপযনস্ত হ্ওয়ার পমর, রর্উ ইয়েন থেট আমামদর অ্সহ্ায় র্াগররেমদর সহ্ায়্া েরার এবং দ্বীপটিমে
পুর্গনঠর্ েরার এেটি অ্ঙ্গীোর েমরমে। গভর্নর কুওমমা আরও রেেু থেোমসবে োত্রোত্রী
রর্ময়ারজ্ েমর ্ার এই প্রর্শ্রুর্ পালর্ েরমের্, থয থেোমসবেরা হ্যাররমেমর্ গৃহ্হ্ীর্ হ্ময় পো
বহুসংখযে পররবারমে সহ্ায়্া েরমব। বারে থদশবাসীর এেটি রবষয় লক্ষ্য েরা উরে্, গভর্নর
কুওমমা যখর্ আমামদর প্রময়াজর্ীয় থর্্ৃ ত্ব প্রদশনর্ েরমের্ ্খর্ আমামদর যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসর্ থসই
আমগর মম্াই উদাসীর্ রময়মের্।"
গোবর লািারম্বিরা, িৃহ্ত্তর বর্উ ইয়ম্বকনর বিবডং িেিসার থপ্রবসম্বিি িম্বলম্বের্, "আমরা রর্উ ইয়েন
েযান্ডস উইে পুময়ম্ন া ররমো উমদযামগর সামে সহ্মযারগ্া েরম্ থপমর গরবন্ থযখামর্ 200-রও
থবরশ ইউরর্য়র্ভু ক্ত রবরডং বযবসার সদসয পুর্রর্নমনামণর জর্য রর্ময়ারজ্ হ্ময়মে। গভর্নর কুওমমার
থর্্ৃ ত্ব এবং দশনর্ োো, এগুরলর থোমর্াটিই সম্ভবপর হ্্ র্া এবং বহু পুময়ম্ন া ররোর্ অ্রযবাসীমদর
মাোর উপর োদ োেম্া র্া।"

বর্উ ইয়কন েোন্ডস উইে পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকা উম্বদোগ
2018 সামলর থসমেম্বর মামস, পুর্রুদ্ধামরর প্রমেষ্টায় সহ্ায়্া েরম্ SUNY এবং CUNY
োত্রোত্রীমদর রর্ময়াজর্ অ্বযাহ্্ রাখার এেটি প্রর্শ্রুর্ সহ্, গভর্নর কুওমমা এই উমদযাগটির এেটি
সম্প্রসারমণর েো থ াষণা েমররেমলর্।
উমদযাগটির প্রেম বেমর, হ্যাররমের্ মাররয়া এবং ইমনার ধ্বংসলীলার প্রায় এে বের পমরও
পুর্রুদ্ধামরর থেষ্টা েরা েরমউরর্টিগুরলমে সহ্ায়্া েরম্ গভর্নর 650 জমর্রও থবরশ SUNY এবং
CUNY োত্রোত্রী, থসইসামে দক্ষ্ থেোমসবে েমীমে রর্ময়ারজ্ েমররেমলর্। বারে র পররষ্কার,
পুর্ঃস্থাপর্ ও পুর্রর্নমান ণ েরম্ পাাঁে বামর পাঠামর্া থেোমসবমেরা প্রায় 41,000 ণ্টার োজ
েমরমে। 150টি বারে সংস্কার েরার লক্ষ্য অ্র্েম েমর 10 সপ্তামহ্ থমাট 178টি বারে পুর্ঃস্থাপর্
েরা হ্য়।
থেট-মেেস্থ বেক্ষম্বণ SUNY এিং CUNY এর অর্ুদার্
গভর্নর কুওমমার রর্মদন শার্ুযায়ী, SUNY এবং CUNY এর থবািন অ্ফ োরে 2017 সামল শরত্োমল
ররমজারলউশর্ পাশ েমরমে যার ফমল হ্যাররমের্ মাররয়া এবং ইমনা দ্বারা ক্ষ্র্গ্রস্ত পুময়ম্ন া ররমো এবং
মারেন র্ যুক্তরামষ্ট্রর ভারজনর্ দ্বীপপুমের োত্রোত্রীমদর 2017-2018 রশক্ষ্াবমষন থেট-মযযস্থ হ্ামর টিউশর্
পররমশায েরার অ্র্ুমর্ থদওয়া হ্ময়মে। উভয় রসমেমই 2018-2019 সামলর জর্য থেট-মযযস্থ
টিউশমর্র অ্র্ুদার্ র্বীেরণ েমরমে।
পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকার সমেন ম্বর্ বর্উ ইয়কন থেম্বটর েলমার্ প্রম্বেষ্টা
2017 সামলর থসমেম্বর মামস ূরণনঝে মাররয়ার আ াম্র পর থেমে, গভর্নর কুওমমা পাাঁে থগমের্
এবং অ্ভাবী েরমউরর্টিগুমলার মমযয জরুরর সংস্থামর্র বযবস্থা েরা অ্বযাহ্্ থরমখমের্। ঝমের
অ্র্র্রবলমম্ব রর্উ ইয়েন এম্পায়ার থেট ত্রাণ ও পুর্রুদ্ধার প্রমেষ্টা (Empire State Relief and
Recovery Effort) প্রর্রষ্ঠ্ েমর, যা পুমরা থেমটর 13টি দার্ থেন্দ্র থেমে েমপমক্ষ্ 4,400
পযামলট সাপ্লাই সংগ্রহ্ েমর রব্রণ েমর। এোোও রর্উ ইয়েন থেট 1,000 এর রর্যুক্ত েমর, এর
মমযয রেল েময়ে শ্ ইউটিরলটি েমী এবং পাওয়ার রবমশষজ্ঞ পুর্ঃস্থাপর্ এবং রগ্রি
েযারবলাইমজশমর্ োজ েমর।
গভর্নমরর থর্্ৃ মত্ব, রর্উ ইয়েন থেট রর্উ ইয়েন শহ্মর বাস্তুেু য্ 11,000 এর থবরশ রূ ণনঝে মাররয়ার
রশোর বযরক্তর সমেনমর্ প্রায় 13 রমরলয়র্ মারেন র্ িলার খরে েমরমে। অ্ঙ্গীোরটির অ্ংশ রহ্মসমব,
2 রমরলয়র্ মারেন র্ িলামরর এেটি প্রাররম্ভে রবরর্ময়াগ যামব থসইসব অ্ংশীদারর প্রর্ষ্ঠামর্র োমে
যারা দুঃস্থ পুময়ম্ন া ররোর্মদর োেরর, আবাসর্, েলযাণ োউমিরলং এবং োস্থযমসবার মম্া
প্রময়াজর্ীয় থসবার সামে যুক্ত েমর। এোোও গভর্নর কুওমমা বাস্তুেু য্ পুময়ম্ন া ররোর্মদর আবাসর্
ও েমনসংস্থার্ ্হ্রবমলর জর্য 11 রমরলয়র্ মারেন র্ িলামরর প্রর্শ্রুর্ রদময়মের্: বাস্তুেু য্ পুময়ম্ন া
ররোর্মদর থরাবাে থেস মযামর্জমমন্ট থসবা প্রদামর্র জর্য এেটি 1 রমরলয়র্ মারেন র্ িলামরর
থপ্রাগ্রাম এবং োমজর প্ররশক্ষ্ণ ও রর্ময়ামগর জর্য 10 রমরলয়র্ পযনন্ত মারেন র্ িলার।
পুময়ম্ন া ররমো যাম্ আবশযেীয় থফিামরল সহ্ায়্া পায় ্ার জর্য গভর্নর কুওমমা ও রর্উ ইয়মেন র
েংমগ্রসর্াল প্রর্রর্রযদল (New York Congressional Delegation) োজ েমর যামে। 2017

সামল, গভর্নর কুওমমা ও পুময়ম্ন া ররমোর গভর্নর ররোমিনা রমসমলা রর্উ ইয়মেন র েংমগ্রসর্াল
প্রর্রর্রযদমলর সামে এেমত্র এেটি রবড বযাে থবটার মূলযায়র্ প্রর্মবদর্ প্রোশ েমর। প্রর্মবদর্টি
রবরর্ময়াগ প্রময়াজর্ এমর্ রবমশষ থক্ষ্ত্র রেরি্ েমর থযমর্ আবাসর্, পাওয়ার রগ্রি এবং
রস্থর্স্থাপে্া, েৃ রষ ই্যারদ। জর্ রর্রাপত্তা ও প্রেম প্রর্রেয়া দমলর জর্য 487 রমরলয়র্ মারেন র্
িলার এবং দী ন-থময়ারদ পুর্রুদ্ধার বযবস্থাপর্ার জর্য 9 রবরলয়র্ মারেন র্ িলার থযাগ েরার পর
থমাট ্হ্রবল প্রময়াজর্ 94.4 রবরলয়র্ মারেন র্ িলার।
2018 সামলর থসমেম্বর মামস, ূরণনঝে মাররয়ার আ াম্র এে-বের পূর্ন ম্, গভর্নর কুওমমা এেটি
রর্বনাহ্ী আমদমশ সাক্ষ্র েমরর্ যা ূরণনঝে মাররয়ার রশোর মৃ্ ও জীরব্মদর প্রর্ এবং পুময়ম্ন া
ররোর্ েরমউরর্টির রস্থর্র প্রর্ সম্মার্ জারর্ময় এেটি র্্ু র্ স্মৃর্মসৌয ত্ররর জর্য সুপাররশ
েরম্ এেটি র্্ু র্ ূরণনঝে মাররয়া স্মৃর্মসৌয েরমশর্ (Hurricane Maria Memorial
Commission) গঠর্ েমর। পাশাপারশ, 2018 সামলর অ্মক্টাবর মামস গভর্নর কুওমমা FEMA থে
বমলর্ পুময়ম্ন া ররমো েরমউরর্টির থজর্ামরটর পুর্ঃস্থাপর্ েমর রদম্।
পুময়ম্ন া ররমোর জর্য েলমার্ পুর্রুদ্ধার ও ত্রাণ প্রমেষ্টার থবপামর আমরা ্েয জার্ম্, অ্র্ুগ্রহ্ েমর
গভর্নমরর পুময়ম্ন া ররে ও মারেন র্ ভারজনর্ আইলযামন্ডর জর্য এম্পায়ার থেট ত্রাণ ও পুর্রুদ্ধার
প্রমেষ্টার ওময়বমপজ রভরজট েরুর্।
###

অ্র্ররক্ত ্েয থপম্ থদখুর্ www.governor.ny.gov
রর্উ ইয়েন থেট | এরিরেউটিভ থেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সাবস্ক্রাইব েরুর্

