
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/1/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

হরর্ম্বেলার, ওটম্বেম্বগা, ও র্ায়গ্রা কাউবির জর্ে কু্ষদ্র িেিো প্রোেম্বর্র কাছ হিম্বক 

হভৌত দমু্ব্ নাম্বগর হ াষণার জর্ে গভর্ নর হ াচুম্বলর অর্ুম্বরাধ  

  

তীব্র বিরূপ আি াওয়ার পম্বর, ে ায়তার জর্ে হেডাম্বরল অর্ুম্ব াদম্বর্র আর্ুষ্ঠাবর্ক 

অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্বয়ম্বছর্ গভর্ নর  

  

একিার অর্ুম্ব াবদত  ম্বল, এই হ াষণা ক্ষবতগ্রস্ত িেক্তি, পবরিার, িেিো প্রবতষ্ঠার্, ও 

অলাভজর্ক েংস্থাগুম্বলাম্বক তাম্বদর ক্ষবত কাটটম্বয় উঠায় ো া্ে করম্বত বর্ম্ন েুম্বদ 

ঋম্বণর জর্ে আম্বিদর্ করার েুম্ব্াগ বদম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ থিথর্ হরর্রেলার, ওটরেরগা, ও র্ায়াগ্রা ক্াউথির 

জর্য কু্ষদ্র ব্যব্ো প্রশােরর্র ক্াে হিরক্ হভৌি দুর্ নারগর হ াষণার জর্য অর্ুররাধ জাথর্রয়রের্। 

এই অর্ুররাধগুরলা িীব্র থব্রূপ আব্ াওয়ার োরি েম্পথক্নি ্ার ক্াররণ  রব্াথি ও ব্যব্ো 

প্রথিষ্ঠার্গুরলা ক্ষথিগ্রস্ত  রয়রে। দুর্ নারগর পরর ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া ক্থিউথর্টটগুরলারি ক্ষয়ক্ষথির 

জথরপ ক্রার জর্য হেরটর থিথভশর্ অব্ হ ািলযান্ড থেথক্উথরটট এন্ড ইিারজনন্সি োথভনরেে 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) হরর্রেলার, ওটরেরগা, ও র্ায়াগ্রা 

ক্াউথির জরুথর ব্যব্স্থাপর্া ক্ি নক্িনারদর োরি অংশীদাথরত্ব গরি িুরলরে৷ এই হ াষণা 

অর্ুরিাথদি  রল ক্ষথিগ্রস্ত ব্যন্সি, পথরব্ার, ব্যব্ো প্রথিষ্ঠার্ ও অলাভজর্ক্ েংস্থাগুরলা িারদর 

ক্ষথি ক্াটটরয় উঠায় ো া্য ক্ররি কু্ষদ্র ব্যব্ো প্রশােরর্র ক্াে হিরক্ ক্ি েুরদ ঋরণর জর্য 

আরব্দর্ ক্রার েুর্াগ পারব্।  

  

"এই প্রাকৃ্থিক্ দুর্ নাগগুরলা থর্উ ইয়ক্নব্ােীরদর জীব্র্রক্ ব্যা ি ক্রররে, থক্ন্তু আিরা 

আিারদর ক্থিউথর্টটরক্ ক্ষথি ক্াটটরয় উঠায় ো া্য ক্ররি ক্াজ ক্রর ্ান্সি," িম্বলম্বছর্ 

গভর্ নর হ াচুল। "আথি দুর্ নারগর হ াষণাগুরলার জর্য অর্ুররাধ জার্ান্সি ্ারি ক্ষথিগ্রস্ত থর্উ 

ইয়ক্নব্ােীরা িারদর থর্রজর পারয় দা াঁিারর্ার জর্য এব্ং িারদর  রব্াথি ও ব্যব্ো প্রথিষ্ঠার্ 

পুর্থর্ নি নারণর জর্য প্ররয়াজর্ীয় ে ায়িা পার্।"  

  

কু্ষদ্র ব্যব্ো প্রশােরর্র ঋণ জরুথর অব্স্থা ব্া আব্ াওয়াজথর্ি থব্প্ নয় পরব্িী েিরয় হ্াগয 

ব্াথির িাথলক্, ভািাটটয়া, ব্যব্ো প্রথিষ্ঠার্ ও আথি নক্ ে ায়িার প্ররয়াজর্  ওয়া অর্যার্যরদর 

ো া্য থদরয় িারক্।  

  



 

 

অর্ুরিাদর্ হপরল, 18টট ক্াউথির থর্ম্নথলথিি গররুপগুরলা SBA ঋণ হিরক্ ো া্য পাওয়ার 

হ্াগয  রি পাররর্:  

• ব্াথির িাথলক্: ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া অিব্া ধ্বংে  রয় ্াওয়া  রব্াথি হিরািি ব্া 

প্রথিস্থাপরর্র জর্য ি থব্ল।  

• ব্াথির িাথলক্ ও ভািাটটয়া: ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া অিব্া ধ্বংে  রয় ্াওয়া ব্যন্সিগি েম্পথি 

হিরািি ব্া প্রথিস্থাপরর্র জর্য ি থব্ল।  

• ব্যব্ো প্রথিষ্ঠারর্র িাথলক্: স্থাপর্া, িালািাল, ্ন্ত্রপাথি, েরঞ্জাি ও অর্যার্য হভৌি 

ক্ষয়ক্ষথি প্রথিস্থাপরর্র জর্য ি থব্ল।  

• ব্যব্ো প্রথিষ্ঠার্ ও অলাভজর্ক্ েংস্থা: দুর্ নারগর পরর স্বাভাথব্ক্ ক্া্ নক্রি পুর্রায় শুরু 

র্া  ওয়া প্ নন্ত ক্াজ চাথলরয় হর্য়ার জর্য প্ররয়াজর্ীয় িূলধর্ েরব্রা  ক্ররি 

অি ননর্থিক্ ক্ষথির জর্য দুর্ নাগক্ালীর্ ঋণ (Economic Injury Disaster Loans)।  

অর্ুরিাদর্ হপরল, হ্াগার্ারগর পরয়ি স্থাপর্ ক্ররি এব্ং এই থব্রূপ আব্ াওয়ার ক্াররণ 

ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া ব্াথি ও ব্যব্ো প্রথিষ্ঠারর্র িাথলক্রদর োরি হ্াগার্ারগর জর্য কু্ষদ্র ব্যব্ো 

প্রশাের্ েংথিষ্ট ক্াউথিগুরলার োরি ক্াজ ক্ররব্।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর বডবভের্ অি হ া লোন্ড বেবকউবরটট এন্ড ই াম্বজনক্তি োবভনম্বেে-

এর কব ের্ার পোটিক এ.  াবেন িম্বলর্, "জলুাইরয়  রট ্াওয়া এই থব্রূপ আব্ াওয়া 

পরব্িী েিরয় আিারদর টটি ত্রারণর প্ররয়াজর্ িাক্া এলাক্াগুরলা থচথিি ক্রার লরক্ষয ক্াউথি 

েরক্াররর অংশীদাররদর োরি িারদর থর্জ থর্জ ক্াউথিরি ক্ষয়ক্ষথি িূলযায়রর্র জর্য 

িাঠপ্ নারয় ক্াজ ক্রররে। এই ক্থিউথর্টটগুরলারক্ ক্ষয়ক্ষথি ক্াটটরয় উঠরি ও পুর্থর্ নি নারণর 

ক্ারজ ো া্য ক্ররি আিরা িারদর ে ায়িা ক্রা অব্যা ি হররিথে এব্ং ভথব্ষযরিও গরব্ নর 

োরি অব্যা ি রািরব্া।"  

  

হরর্ম্বেলার কাউবির জর্ে অর্মু্বরাধ  

  

হরর্রেলার ক্াউথিরি 14 জলুাইরয়  টা িীব্র থব্রূপ আব্ াওয়ার ক্াররণ 18টট ব্াথি ও 9টট 

ব্যব্ো প্রথিষ্ঠারর্ ব্ি ধররর্র ক্ষয়ক্ষথি  রয়রে ্ার হিাট আথি নক্ িূলয 1,895,000 িলার। 

এোিাও 281টট ব্াথি ও 14টট ব্যব্ো প্রথিষ্ঠারর্ হোটিাট ক্ষয়ক্ষথি  রয়রে ্ার হিাট আথি নক্ 

িূলয 2,300,000 িলার। ্থদ হরর্রেলার ক্াউথির জর্য হ াষণাটট অর্ুরিাথদি  য়, িা রল এরি 

পার্শ্ নব্িী আলব্াথর্, ক্লথিয়া, থগ্রর্, োরারটাগা ও ওয়াথশংটর্ ক্াউথি অন্তভুনি  রব্।  

  

ওটম্বেম্বগা কাউবির জর্ে অর্ুম্বরাধ  

  

16 জলুাই হিরক্ 19 জলুাই প্ নন্ত ওটরেরগা ক্াউথিরি  টা িীব্র থব্রূপ আব্ াওয়ার ক্াররণ 

19টট ব্াথি ও 9টট ব্যব্ো প্রথিষ্ঠারর্ ব্ি ধররর্র ক্ষয়ক্ষথি  রয়রে ্ার হিাট আথি নক্ িূলয 

845,000 িলার। এোিাও 32টট ব্াথি ও 1টট ব্যব্ো প্রথিষ্ঠারর্ হোটিাট ক্ষয়ক্ষথি  রয়রে ্ার 

হিাট আথি নক্ িূলয 255,000 িলার। ্থদ ওটরেরগা ক্াউথির জর্য হ াষণাটট অর্ুরিাথদি  য়, 

িা রল এরি পার্শ্ নব্িী স্ক াথর, হিলাওয়ার, হশর্াংরগা, িযাথিের্, ওরর্ইিা,  ারথক্িার ও 

িিরগারিথর ক্াউথি অন্তভুনি  রব্।  

  



 

 

র্ায়াগ্রা কাউবির জর্ে অর্ুম্বরাধ  

  

র্ায়াগ্রা ক্াউথিরি 20 জলুাইরয়  টা িীব্র থব্রূপ আব্ াওয়ার ক্াররণ 29টট ব্াথির ব্ি ধররর্র 

ক্ষয়ক্ষথি  রয়রে ্ার হিাট আথি নক্ িূলয 542,000 িলার। এোিাও 1,122টট ব্াথি ও 35টট ব্যব্ো 

প্রথিষ্ঠারর্ হোটিাট ক্ষয়ক্ষথি  রয়রে ্ার হিাট আথি নক্ িূলয 11,715,000 িলার। ্থদ র্ায়াগ্রা 

ক্াউথির জর্য হ াষণাটট অর্ুরিাথদি  য়, িা রল এরি পার্শ্ নব্িী এথর, থগথর্ে ও অরথলি 

ক্াউথি অন্তভুনি  রব্।  
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