
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
সাউথ ভোবল বিম্বম 3.8 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পাথ টু দ্ে পাকন  (PATH TO THE PARK) 

প্রকম্বের সমাবি বিবিত কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

সসকম্বতর উন্নবতসাধর্ এিং ররবসবলম্বয়বি আপম্বেড ভবিষ্েম্বত ঝম্ব়ের প্রভাি রথম্বকমূলেিার্ 
সিনজর্ীর্ বের্ওম্বয় রক্ষা করম্বি; লং আইলোম্বের জল সবন্নবিত বিম্বর্াদ্ম্বর্র উন্নত করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ পাথ টু দ্য পার্ন  প্রর্মের সমাপ্তির ঘ াষণা র্মরমের্, যা এর্টি 
3.8 প্তমপ্তিয়র্ মাপ্তর্ন র্ ডিামরর র্াজ সাউথ ভযাপ্তি প্তিমমর হুর্ প্তিমর্র উত্তরপপ্তিম সসর্মের 
জর্প্তপ্রয় সর্নজর্ীর্ সর্ুজ অ্ংশমর্ রুপান্তরণ র্রার। এই প্রর্মের মাধ্যমম, যা গভর্নমরর অ্প্তিস অ্ি 
স্টমন প্তরর্ভাপ্তর (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) এর্ং হ্যাম্পপ্তস্টড শহ্মরর 
সামথ অ্ংপ্তশদ্াপ্তরমে পপ্তরচাপ্তিে হ্য়, ভপ্তর্ষযমে ঝম়ের প্তর্রুমে সমামজর ঘরপ্তসপ্তিময়প্তি র্ৃপ্তে র্মর, জি 
সপ্তিপ্তহ্ে এিার্ার আমেস প্রচার র্মর এর্ং প্তর্মর্াদ্মর্র জর্য অ্প্তেপ্তরক্ত সুমযাগ প্রদ্ার্ র্মর।  
  
"প্তর্উ ইয়মর্ন , আমরা আমামদ্র সম্প্রদ্াময় ঐপ্তেহ্াপ্তসর্ প্তর্প্তর্ময়াগ র্রপ্তে যামে োরা চরম আর্হ্াওয়া 
এর্ং জির্ায়ু পপ্তরর্েন মর্র র্েুর্ প্তর্পদ্ সহ্য র্রার জর্য প্রস্তুে থামর্, ো প্তর্প্তিে র্রার জর্য", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই উমেখমযাগয উিপ্তেগুপ্তি এই মূিযর্ার্ সর্ুজ স্থার্টিমর্ প্ররৃ্প্তের প্রমর্াপ 
ঘথমর্ রক্ষা র্রমে সাহ্াযয র্রমর্, এর্ং ঘসই সামথ প্তর্মর্াদ্র্মূির্ সুমযাগ প্রসাপ্তরে র্রমর্ ও 
র্াপ্তসন্দামদ্র জর্য জি সপ্তিপ্তহ্ে এিার্ার র্াগাি সুিভ র্রমর্।"  
  
"2012 সামি সুপারস্টমন সযাপ্তি িং আইিযামি আ াে হ্ামর্, এর্ং আমরা  রর্াপ্ত়ে ও র্যর্সা 
পুর্গনঠমর্র জর্য র্াজ র্রমে প্রপ্তেশ্রুপ্তের্েমথমর্প্তে। আমরা ঝম়ের প্তর্রুমে প্তস্থপ্তেস্থাপর্ো উিে 
র্রমে এর্ং িং আইিযামি এর্ং রাজয জমু়ে পপ্তরর্াঠামমা ঘজারদ্ার র্রমে উমেখমযাগয প্তর্প্তর্ময়াগ 
র্রপ্তে", রলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ রিািুল িম্বলম্বের্, বিবর্ আজম্বকর র াষ্ণা কম্বরম্বের্। "সাউথ 
ভযাপ্তি প্তিমমর এই প্রর্েটি ভপ্তর্ষযমে র্র্যা প্রপ্তেমরামধ্ র্রমে এর্ং িং আইিযামি জি সপ্তিপ্তহ্ে 
প্তর্মর্াদ্র্ প্তর্র্ামশর ঘক্ষমে আমরা সাহ্াযয র্রমর্। এই প্তর্প্তর্ময়াগ শপ্তক্ত দ্ক্ষো র্পৃ্তে, প্তির্হ্াউস গযাস 
হ্রাস, এর্ং প্তর্উ ইয়র্ন র্াসীমদ্র জর্য এর্টি পপ্তরষ্কার এর্ং প্তর্রাপদ্ পপ্তরমর্মশর জর্য জির্ায়ু 
পপ্তরর্েন মর্র প্তর্রুমে ি়োইময়র উমেমশয আমামদ্র সামপ্তির্ িমক্ষযর অ্ংশ।"  
  
প্তর্উ ইয়র্ন  রাইপ্তজং র্প্তমউপ্তর্টি প্তরর্র্িার্শর্ ঘপ্রািামমর (NY Rising Community 
Reconstruction Program) মাধ্যমম গম়ে ওঠা পাথ টু দ্য পার্ন  প্রর্মের মমধ্য প্তেি র্াল্কমহ্মডর 
পুর্গনঠর্, স্টমনওয়াটামরর মামর্র উিপ্তে এর্ং অ্প্তধ্র্াসীমদ্র জর্য জীর্র্যাোর মার্ র্ৃপ্তে র্রার জর্য 
র্ান্দপ্তর্র্ আপমিড এর্ং োর সামথ র্র্যা, হ্াপ্তরমর্র্, এর্ং স্টমনওয়াটামরর প্তর্য়ন্ত্রণ সসর্ে র্রার্র 



 

 

র্ায়ওময়িস ওভারমলা র্াঠামমার সামথ। এই প্রর্েটি এর্টি র্েুর্ প্তিপ্তভং ঘশািাইর্ এর্ং উপ্তিজ 
র্ািার, র্প্তধ্নে জিাভূপ্তম, এর্টি সামর্র্ ঘসেু অ্পসারণ এর্ং সমূ্পরর্ ঘেউ সরুক্ষার জর্য এর্টি 
র্েুর্ পার প্তর্মনাণ সহ্ সর্জু পপ্তরর্াঠামমা র্যর্স্থা অ্ন্তভূন ক্ত র্মর।  
  
এই প্রর্েটি এর্টি র্েুর্ প্তশক্ষামূির্ সাইমর্জ সহ্ পথচারীমদ্র হ্াাঁটার পথ, র্ান্দপ্তর্র্ ওভারিপু 
এিার্া, জংিী িুমির ঘর্য়ারী, এর্ং এর্টি পপ্তিমর্টর র্াগার্ও প্তর্মনাণ র্মর। হ্াাঁটা পথটি প্তমি ঘরাড 
ঘথমর্ দ্প্তক্ষণ-পপ্তিমম প্রসাপ্তরে, োরপর পপ্তিমম এর্টি আর্াপ্তসর্ এিার্ার মমধ্য প্তদ্ময় িমরস্ট 
ঘরামডর সামথ সংযুক্ত হ্য়। র্িাম্বাইর্ ঘিমর্র র্ামে র্ায়ার্ িঞ্চ সেপ্তরর সমে যুগ্মভামর্ এই 
সর্প্তশষ্ট্যগুপ্তি িং আইিযামি প্তর্মর্াদ্র্মূির্ সুমযাগ আরও র্াপ্ত়েময় ঘদ্য়।  
  
বর্উ ইয়কন  রাইবজং কবমউবর্টি বরকর্িাকের্ অোে ইর্ফ্রািাকিার রপ্রাোম ফর GOSR-এর 
বর্িনািী পবরিালক আলার্া আম্বগাম্বতা িম্বলর্, "পাথ টু দ্য পার্ন  প্রর্ে প্তর্উ ইয়র্ন  রাইপ্তজং 
র্প্তমউপ্তর্টি প্তরর্র্িার্শর্ ঘপ্রািাম আসমি র্া োর প্ররৃ্ে প্রপ্তেমুপ্তেন  - প্তর্উ ইয়র্ন র্াসীমদ্র দ্বারা 
গঠিে প্রর্ে, প্তর্উ ইয়র্ন র্াসীমদ্র জর্য, যা এখর্ রাজয জমু়ে যা র্েুর্ ইয়র্ন ার দ্বারা উিে প্রর্ে, 
র্েুর্ ইয়র্ন ার যা এখর্ রাজয জমু়ে আর্াপ্তিে িি প্রদ্ার্ র্রমে। প্তর্উ ইয়র্ন  রাইপ্তজং র্প্তমউপ্তর্টি 
প্তরর্র্িার্শর্ ঘপ্রািামমর মাধ্যমম গভর্নর কুওমমা এর্টি অ্থনপূণন পপ্তরর্েন র্ উৎপাদ্মর্র জর্য সম্পদ্ 
ও র্াঠামমার প্রদ্ার্ র্মরমের্ হ্যাম্পপ্তস্টড শহ্মরর মে ঘপৌরসভাগুপ্তিমর্। আমরা অ্েযন্ত গপ্তর্নে ঘয 
এই িস-িাংশর্াি প্রমজক্ট সাউথ ভযাপ্তি প্তিম এর্ং িং আইিযামির র্াপ্তসন্দামদ্র জর্য সাপ্তর্নর্ভামর্ 
জীর্ন্ত হ্ময় উঠমে ঘদ্মখ।"  
  
রসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "িং আইিযামির ভপ্তর্ষযে ঝম়ের র্প্তধ্নে েীব্রো এর্ং 
প্তিমর্াময়প্তির অ্থন হ্ি সাউথ ভযাপ্তি প্তিমমর ঘরপ্তসপ্তিময়প্তির জর্য আমামদ্র এর্টি উমেখমযাগয 
প্তর্প্তর্ময়াগ র্রমে হ্মর্। এই সম্প্রদ্ায় অ্মর্র্ প্তদ্র্ ধ্মর র্র্যার প্তশর্ার হ্ময়মে এর্ং এই প্রর্ে 
ভপ্তর্ষযমে ঝম়ের ক্ষয়ক্ষপ্তে এর্ং র্র্যা র্মামর্ার মাধ্যমম সসর্ে ঘজারদ্ার র্রমে সাহ্াযয র্রমর্। 
এই গুরুেপূণন র্যাপামর গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃেমর্ আমরা সাধ্রু্াদ্ জার্াই।"  
  
অোম্বসমব্লী সদ্সে বমম্বিল বস. রসালাম্বগস িম্বলম্বের্, "জির্ায়ু সংর্ট খারাপ হ্ওয়া সাধ্ারণ র্যাপার 
হ্ময় দ্াাঁপ্ত়েময়মে ঘযমহ্েু দ্মুযনাগপূণন আর্হ্াওয়া আদ্শন হ্ময় উঠমে। যপ্তদ্ও পুর্রুোর প্রপ্তিয়া ঘশষ 
হ্য়প্তর্ পাথ টু দ্য পার্ন  প্রর্মের পথ সপুার স্টমন সযাপ্তির পরর্েী-প্রভার্ প্তর্রসমর্ এর্ধ্াপ এপ্তগময় 
যাওয়া। িাসরুট র্প্তমউপ্তর্টি আউটপ্তরচ র্যর্হ্ার র্মর প্তর্উইয়র্ন  ঘস্টট সাউথ ভযাপ্তি প্তিমমর র্াপ্ত়ের 
মাপ্তির্মদ্র জীর্র্যাোর মার্ র্া়োমর্ার জর্য র্াজ র্রমে। এই মাপ্তি প্তমপ্তিয়র্ ডিার ঘটর্সই 
পপ্তরর্াঠামমা প্তর্প্তর্ময়াগ আমামদ্র অ্ঞ্চমির ঝম়ের প্তর্রুমে প্তস্থপ্তেস্থাপর্ো র্ৃপ্তে র্রমর্ আমামদ্র 
সম্প্রদ্াময়র জর্য এর্টি প্তর্মর্াদ্র্মূির্ স্থার্ সেপ্তর র্রার সামথ। আপ্তম এই প্রর্মে যারা প্তর্মর্শ 
র্মরমের্ ঘসই সর্ি র্াপ্তসন্দামদ্র এর্ং োর সামথ রাজয এর্ং স্থার্ীয় ঘপৌরসভাগুপ্তির প্রপ্তে আমার 
সমাদ্র প্রসাপ্তরে র্রমে চাই। আমরা আর্ার আমগর ঘচময় শপ্তক্তশািীভামর্ গম়ে েুিপ্তে।"  
  
র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার র্প্তিষ্ঠ সমথনর্মর্ ধ্র্যর্াদ্, 
আমরা আমরা পপ্তরমর্শগেভামর্ ঘটর্সই এর্ং প্রাণর্ন্ত র্াসাউ র্াউপ্তি সেপ্তর র্রপ্তে। হ্িআমরা 



 

 

প্তর্ভামর্ পপ্তরমর্শ অ্র্ুকূি পপ্তরর্াঠামমা সেপ্তর র্মর আমামদ্র অ্প্তধ্র্াসীমদ্র জর্য জীর্র্যাোর মার্ 
উিে র্রমে পাপ্তর সর্ুজ অ্র্র্াঠামমা সেরী র্মর যা প্রজমের পর প্রজে ধ্মর সুরক্ষা প্রদ্ার্ র্মর 
ও ঘসৌন্দযনয সপৃ্তষ্ট্ র্মর োর এর্টি র়্ে উদ্াহ্রণ হ্মে পাথ টু পার্ন  প্রর্ে।"  
  
েির িোম্পবিম্বডর সুপারভাইজার লরা বগম্বলর্ িম্বলর্, "পরর্েী ঝ়েঝাপটা ঘথমর্ ভযাপ্তি প্তিমমর 
র্াপ্তসন্দামদ্র রক্ষা র্রার জর্য আমামদ্র পপ্তরর্াঠামমা পুর্গনঠর্ র্রা আমামদ্র প্রধ্ার্ অ্িাপ্তধ্র্ার 
ঘথমর্মে। র্েুর্ উিপ্তেটি হ্াজার হ্াজার জীর্র্ এর্ং িক্ষ িক্ষ ডিার মূমিযর সম্পপ্তত্ত রক্ষা র্রমর্, 
এর্ং োর সামথ র্াপ্তসন্দামদ্র শান্ত পপ্তরমর্মশ প্ররৃ্প্তের অ্প্তভজ্ঞো র্রমে জমির সপ্তির্মট এর্টি স্থার্ 
প্রদ্ার্ র্রমর্। এই গুরুেপূণন প্রর্মের জর্য শহ্মরর প্রময়াজর্ীয় সম্পদ্ সরর্রাহ্ র্রার জর্য গভর্নর 
কুওমমা এর্ং োর দ্িমরর র্ামে এই শহ্র রৃ্েজ্ঞ।"  
  
সমি ঘস্টমট, সর্ প্তমপ্তিময়, 650জর্ প্তর্উ ইয়র্ন র্াসী 66 প্তর্উ ইয়র্ন  রাইপ্তজং র্প্তমউপ্তর্টি পুর্গনঠর্ 
প্ল্যাপ্তর্ং র্প্তমটিগুপ্তিমে র্াজ র্মরর্ এর্ং োমদ্র অ্ঞ্চিগুপ্তির স্বেন্ত্রয প্রময়াজর্ীয়ো এর্ং সম্পমদ্র দ্বারা 
অ্র্ুপ্রাপ্তণে হ্ময় শোপ্তধ্র্ প্রর্মের প্রস্তার্ র্মরমের্। এখর্ র্াস্তর্ায়র্ পযনাময়, GOSR প্তর্প্তভি ধ্রমর্র 
ঘপৌরসভা, র্াউপ্তি এর্ং অ্িাভজর্র্ অ্ংশীদ্ারমদ্র সামথ স্থার্ীয়ভামর্ উিার্র্ র্রা প্রস্তার্ 
র্াস্তর্াপ্তয়ে র্রমে র্াজ র্রমে।  
  
পাথ টু পার্ন  প্রর্মের মে প্রর্মের জর্য অ্থনায়র্ ইপ্তেমমধ্যই প্রদ্ার্ র্রা 1 প্তর্প্তিয়র্ মাপ্তর্ন র্ 
ডিামরর উপমর আমস, যা ইপ্তেমমধ্য প্তর্উ ইয়র্ন  রাইপ্তজং হ্াউপ্তজং প্তরর্ভাপ্তর ঘপ্রািামমর (NY Rising 
Housing Recovery Program) মাধ্যমম সরাসপ্তর প্তর্উ ইয়মর্ন র গৃমহ্র মাপ্তির্মদ্র র্ামে প্তর্েরণ 
র্রা হ্ময়মে।  
 
2013 সামির জরু্ মামস প্রপ্তেপ্তষ্ঠে, GOSR সমি ঘস্টমট সুপারস্টমন সযাপ্তি, হ্াপ্তরমর্র্ আইপ্তরর্ এর্ং 
ট্রপ্তপর্যাি স্টমন প্তিময়র পুর্রুোর র্ামজর সমন্বয়সাধ্র্ র্মরমে। এর প্তর্উ ইয়র্ন  রাইপ্তজং আর্াসর্ 
পুর্রুোর, কু্ষদ্র র্যর্সা, র্প্তমউপ্তর্টি পুর্গনঠর্, পপ্তরর্াঠামমা এর্ং র্র্শা অ্র্যুায়ী পরু্প্তর্নমনাণ, 
র্মনসূপ্তচগুপ্তির মাধ্যমম গভর্নরস অ্প্তিস অ্র্ স্টমন প্তরর্ভাপ্তর ঘিডামরি র্প্তমউপ্তর্টি উিয়র্ ব্লর্ 
অ্র্ুদ্ার্ - দ্মুযনাগ পুর্রুোর েহ্প্তর্মি 4.5 প্তর্প্তিয়র্ মাপ্তর্ন র্ ডিার প্তর্প্তর্ময়াগ র্মরমে যামে সর্প্তর 
আর্হ্াওয়াজপ্তর্ে পপ্তরপ্তস্থপ্তের জর্য প্তর্উ ইয়র্ন  আরও ভামিাভামর্ প্রস্তুে হ্মে পামর। গভর্নরস অ্প্তিস 
অ্র্ স্টমন প্তরর্ভাপ্তর এর্ং এর র্মনসূপ্তচগুপ্তির প্তর্ষময় আরও েথয অ্র্িাইমর্ পাওয়া যামর্ এখামর্: 
http://stormrecovery.ny.gov/।  
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