
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/2/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 
 

 

গভর্ নর হ াচুল, হেডাম্বরল এমাম্বজনন্সি বডক্লাম্বরের্ম্বক 14 ডাউর্ম্বেট কাউবির জর্ে 

অর্ুম্বরাধ কম্বরর্  

  

 াবরম্বকর্ ইডার অিবেষ্াাংম্বের কারম্বে িোপক ক্ষয়ক্ষবির পর ব্রঙ্কস, ডাম্বচস, বকাংস, 

র্াসাউ, বর্উ ইয়কন, অম্বরঞ্জ, পুটর্াম, কুইি, বরচমন্ড, রকলোন্ড, সেক, সুবলভার্, 

আলোর এিাং ওম্বয়েম্বচোর কাউবির জর্ে অরু্ম্বরাধকৃি হ াষোপত্র  

  

জরুরী হ াষোর জর্ে অর্ুম্বরাধ পাওয়া যায় এখাম্বর্  

  

জরুরী হ াষোয় স্বাক্ষরকারী গভর্ নর হ াচুম্বলর ছবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থিথর্  াথররক্র্ ইডার অবথিষ্াাংরির বযাপক্ 

ক্ষয়ক্ষথির পর 14 টি ডাউর্রেি ক্াউথির জর্য এক্টি হেডাররল জরুরী হ াষণার অর্ুররাধ 

ক্রররের্। থর্ম্নথলথিি ক্াউথিগুথলর জর্য হ াষণার অর্ুররাধ ক্রা  রয়থেল: ব্রঙ্কস, ডারচস, 

থক্াংস, র্াসাউ, থর্উ ইয়ক্ন, অররঞ্জ, পুির্াম, কু্ইন্স, থরচমন্ড, রক্লযান্ড, সেক্, সুথলভার্, 

আলোর এবাং ওরয়েরচোর। এক্বার মঞ্জরু  রয় হগরল, জীবর্ বা াঁচারি এবাং জর্স্বাস্থ্য ও 

থর্রাপত্তা রক্ষার জর্য অবযা ি প্রথিক্রিয়া, উদ্ধার এবাং পুর্রুদ্ধাররর প্ররচষ্ায় স ায়িা ক্রার 

জর্য হেি ক্মী, সরঞ্জাম, সরবরা  এবাং আথি নক্ স ায়িা আক্ারর হেডাররল স ায়িা পারব। 

উপরন্তু, এক্বার অর্ুরমাদর্ পাওয়া বযক্রিরা অস্থ্ায়ী আবাসর্ এবাং অরযযটষ্ক্রিয়া স ায়িার 

জর্য হোগয  রব। হেডাররল জরুরী হ াষণার অর্রুরাধ পাওয়া োয় এিারর্।  

  

আজ সক্ারল, গভর্ নর হ াচুল হসই 14 টি ক্াউথির জর্য হেি দুরে নাগ জরুরী অবস্থ্া হ াষণা 

ক্ররর্ এবাং অথিথরি হেি এরজক্রন্সর সম্পদ  ডসর্ উপিযক্ার জর্য থর্রদনি ক্ররর্,  াথররক্র্ 

ইডার অবথিষ্াাংিগুথল বুধবার রারি ডাউর্রেি এলাক্ার মধয থদরয় অথিিম ক্রার পরর এবাং 

ঐথি াথসক্ পথরমারণ বৃটষ্র পরর, বর্যা, থবদুযৎ থবভ্রাি এবাং হবি ক্রয়ক্টি অঞ্চরল জীবর্-

 ুমথক্র সৃটষ্ ক্রর, েরল সম্প্রদারয়র পুর্রুদ্ধারর স ায়িা ক্ররি থর্উ ইয়ক্ন থসটি এবাং লাং 

আইলযান্ড অঞ্চলগুথল এথগরয় আরস।  

  

গভর্ নর হ াচুল িম্বলবছম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থসটি এবাং ডাউর্রেি অঞ্চল হরক্ডন-ভাঙা বৃটষ্র 

ক্াররণ বর্যায় থবপজ্জর্ক্ভারব থবধ্বস্ত  রয়থেল, ভবর্ এবাং অবক্াঠারমা ধ্বাংস এবাং 

বযক্রিরদরও আিরক্ হররিথেল। আমরা এির্ও এই ঐথি াথসক্ মম নাথযক্ আব াওয়া ইরভরির 

দ্বারা ধ্বাংরসর প্রকৃ্ি গভীরিা উরমাচর্ ক্রার প্রক্রিয়ায় ররয়থে। হের িু আমরা আমারদর 

পুর্রুদ্ধাররর প্ররচষ্া চাথলরয় োক্রি এবাং ক্ষয়ক্ষথির আরও মূলযায়র্ শুরু ক্রথে, আথম 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Request_Emergency_Declaration_Post_Ida.pdf
https://www.flickr.com/photos/govkathyhochul/albums/with/72157719763260538
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Request_Emergency_Declaration_Post_Ida.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-declares-state-emergency-response-record-breaking-flooding-result-tropical
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-directs-state-agencies-deploy-additional-assets-downstate-assist-local


 

 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভারব হেডাররল সরক্াররর ক্াে হিরক্ এক্টি জরুরী হ াষণার অর্ুররাধ ক্রথে োরি 

এই ঝর়ে জর্য ক্ষথিগ্রস্ত, আমরা আমারদর র্াগথরক্ এবাং বযবসার জর্য হে আথি নক্ স ায়িা 

এবাং অর্য হক্ার্ সা ারেযর প্ররয়াজর্  রি পারর িা থর্ক্রিি ক্থর।"  
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