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গভর্রন কোবি হ াচু ল

হেডাম্বরল বডজাস্টার অোবিস্টোম্বের জর্ে গভর্রন হ াচু ল অবিবরক্ত অর্ুম্ব াদর্ হ াষণা
কম্বরর্ একাবিক কাউবিম্বি প্রিব ক হ ৌি ক্ষবির ূলোয়ম্বর্র পম্বর ারা াবরম্বকর্
আইডার অিবেষ্াাংম্বের দ্বারা প্রভাবিি ম্বয়বিল

িাম্বোক এিাং িুবলভার্ কাউবিগুবল এখর্ প্রিার্ দুম্ব াগ
ন হ াষণার অিীম্বর্ হেডাম্বরল
অিায়ম্বর্র
ন
জর্ে হ াগে, স্থার্ীয় িরকারগুবলম্বক এই াম্বির শুরুর বদম্বক ির্োর দ্বারা
প্রভাবিি িরকাবর পবরকাঠাম্ব া এিাং িুবিিাগুবল পুর্বর্ ন াণ
ন করম্বি ি ায়িা কম্বর
উভয় কাউবি িরকাবর ি ায়িা পাওয়ার জর্ে হ াগে িম্বল হেডাম্বরল িরকার দ্বারা
বর্িাবরি;
ন
িােক কাউবি এিাডাও িেক্তক্তগি ি ায়িা হপ্রাগ্রাম্ব র জর্ে হ াগে
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে এই মারের শুরুর থিরক্ াথররক্র্ আইডার
অবথিষ্াাংরির ফরল েৃষ্ থবধ্বাংেী বর্যার ফরল পূরব হন াথষত বড় মারপর িুরোগ
ন হ াষণায়
োরফালক্ এবাং েুথলভার্ ক্াউথিগুথল হোগ ক্রার জর্য অর্ুরমাির্ হিওয়া রয়রে। থর্উ ইয়ক্ন
হেট এবাং হফডাররল এমারজনন্সি মযারর্জরমি এরজন্সির (Federal Emergency Management
Agency) হেৌি ক্ষথতর মূলযায়রর্র উপর থভথি ক্রর অর্ুরমাির্টট ক্রা রয়রে। উভয় ক্াউথিই
এখর্ েরক্াথর ে ায়তার জর্য হফডাররল আথিক্
ন অিপ্রাথির
ন
হোগয হপৌরেভাগুথল পুর্রুদ্ধার
ক্রার জর্য এবাং েরক্াথর মাথলক্ার্ার পথরক্াঠারমা ও হফথেথলটটগুথল পুর্গঠরর্র
ন
জর্য; োরফাক্
ক্াউথি এক্ক্ ে ায়তা হপ্রাগ্রারমর জর্য হোগয।
হ াষণার অধীরর্ ইথতমরধযই েরক্াথর ে ায়তার জর্য অর্ুরমাথিত অথতথরক্ত ক্াউথিগুথলর মরধয
আরে ব্রঙ্কে, থক্াংে, র্াোউ, থর্উ ইয়ক্ন, ক্ুইি, থরচমন্ড এবাং ওরয়েরচোর। ব্রঙ্কে, থক্াংে,
র্াোউ, ক্ুইি, থরচমন্ড এবাং ওরয়েরচোর ক্াউথিগুথলও এক্ক্ ে ায়তার জর্য হোগয, ো বযন্সক্ত
এবাং বাথড়র মাথলক্রির জর্য েরােথর ত্রাণ প্রিার্ ক্রর।
"আমরা েরক্াররর েক্ল স্তরর আমারির অাংিীিাররির োরি অক্লান্ত পথরশ্রম ক্রর চরলথে োরত
হে পথরবার এবাং েম্প্রিায়গুথল আইডার প্রভাব হিরক্ পুর্রুদ্ধার ক্ররে তারির পুর্থর্মন ারণর
ন
জর্য প্ররয়াজর্ীয় ে ায়তা পায় তা থর্ন্সিত ক্রার জর্য," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "আমারির
এখর্ও আররা ক্াজ ক্ররত রব, এবাং োরফাক্ এবাং েুথলভার্ ক্াউথিগুথলও এখর্ হফডাররল
অিায়রর্র
ন
জর্য হোগযতা অজনর্ ক্রার োরি, আথম হপ্রথেরডি বাইরডর্ এবাং হফডারল
এমারজনন্সি মযারর্জরমি এরজন্সিরক্ (Federal Emergency Management Agency, FEMA)
তারির অবযা ত ে ায়তার জর্য এবাং থবপন্ন থর্উ ইয়ক্নবােীরির এই গুরুত্বপূণ েম্পি
ন
প্রিারর্র
জর্য ধর্যবাি জার্ারত চাই।"

িাম্বোক কাউবির বর্িান ী বস্টভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "আথম খুথি হে FEMA-র হিরক্ এক্টট বড়
িুরোগ
ন হ াষণার জর্য োরফাক্ ক্াউথির অর্ুররাধ দ্রুত অর্ুরমাথিত রয়রে োরত আমরা াজার
াজার বযবো এবাং বাথেন্দারির জর্য েরিষ্ ত্রাণ প্রিার্ ক্ররত পাথর োরডর অপথর াে হমরামরতর
ন
প্ররয়াজর্ াথররক্র্ আইডার প্রভারবর পর। আথম থর্উ ইয়ক্ন হেরটর োরি ে রোথগতার প্রিাংো
ক্থর েখর্ আমরা এই চরম আব াওয়ার টর্া হিরক্ পুর্রুদ্ধার হপরত িাক্থে।"
িুবলভার্ কাউবির োম্বর্জার হজাশুয়া হপাম্ব াম্বিক িম্বলর্, "আথম গভর্রন হ াচুলরক্
ধর্যবাি জার্াই হে থতথর্ থর্উ ইয়ক্নবােীরির পুর্রুদ্ধাররর জর্য প্ররয়াজর্ীয় োংস্থার্ প্রিার্ ক্রার
প্রথতশ্রুথত পালর্ ক্রররের্। এই াথররক্র্টট থেল ঐথত াথেক্ এবাং আমারির ক্াউথি জুরড়
েম্প্রিারয়র জর্য এবাং এই রাজয ে ার্ুভূথতিীল হর্তৃরত্বর উপর থর্ভনর ক্রর েখর্ তারা তারির
জীবর্রক্ আবার স্বাভাথবক্ ক্রার হচষ্া ক্ররের্।"
গভর্রন হ াচুল এবাং থডথভির্ অফ হ ামলযান্ড থেথক্উথরটট অযান্ড ইমারজনন্সি োথভনরেে (Division of
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) াথররক্র্ আইডার থবধ্বাংেী প্রভাব হিরক্
থর্উ ইয়ক্নবােীরির েম্পূণভারব
ন
পুর্রুদ্ধাররর জর্য প্ররয়াজর্ীয় োংস্থার্ এবাং ে ায়তা পাওয়া
থর্ন্সিত ক্ররত স্থার্ীয়, হেট ও হফডাররল পোরয়
ন আমারির অাংিীিার এরজন্সিগুথলর োরি ক্াজ
ক্ররে। আইডা দ্বারা প্রভাথবত অথতথরক্ত ক্াউথিগুথলরত প্রািথমক্ ক্ষয়ক্ষথতর মূলযায়র্ চলরে এবাং
হেট হোগয থর্ধাথরত
ন
রল আররা ক্াউথিগুথলর জর্য ো ােয পাওয়ার অর্ুররাধ ক্ররবর্।
গভর্ররর
ন
অর্ুররারধ এবাং মাথক্নর্ হপ্রথেরডরির স্বাক্ষথরত এক্টট বড় িুরোগ
ন হ াষণাপত্র, হফডাররল
েরক্াররর ক্াে হিরক্ িুরোগ
ন ত্রাণ প্রিারর্র জর্য আথিক্
ন ে ায়তার বযবস্থা ক্রর এবাং
েম্প্রিায়গুথলরক্ েরক্াথর ে ায়তা বা েরক্াথর এবাং বযন্সক্তগত ে ায়তার েমন্বরয় পুর্রুদ্ধাররর
বযবস্থা ক্রর। েরক্াথর ে ায়তা জীবর্ বাাঁচারত এবাং েম্পথি রক্ষা ক্রার জর্য জরুথর ে ায়তা
প্রিার্ ক্রর, তার োরি রাস্তা াট, হেতু , স্কুল, পাক্ন, ােপাতাল, িার্া, ফায়ার াউে, পাথর্ এবাং বজনয
পাথর্র টিটরমি হফথেথলটট এবাং অর্যার্য েরক্ারী মাথলক্ার্াধীর্ হফথেলীটটগুথল ে েরক্াথর
ভবর্ এবাং পথরক্াঠারমার হমরামত এবাং ধ্বাংোবরিষ অপোরণ ক্রার জর্য অিায়র্
ন
প্রিার্ ক্রর।
এক্ক্ ে ায়তা বযন্সক্ত এবাং বাথড়র মাথলক্রির জর্য েরােথর ে ায়তা প্রিার্ ক্রর। এোড়াও থর্উ
ইয়ক্নবােীরা বীমা ীর্ বা ক্ম-বীমার িুরোগ-েৃ
ন
ষ্ খরচ ও জরুথর প্ররয়াজরর্র জর্য, হেমর্ বযন্সক্তগত
েম্পথি হমরামত বা প্রথতস্থাপর্, বা অপোরণ ও জমা রাখার জর্য ত থবল, বা হমথডক্যাল, হডিাল ও
চাইল্ড হক্য়াররর জর্য ত থবল হপরত পারর। বাথড়র মাথলক্ ও ভাড়াটটয়ারির উথচত তারির ক্ষথত
র্থিভুক্ত ক্রার জর্য েব প্ররচষ্া ক্রা। হে ক্াউথিগুথল এক্ক্ ে ায়তার জর্য হোগযতা পায়, হেখারর্
হোগয গৃর র মাথলক্রা ত থবল প্রাথির জর্য েরােথর FEMA-র োরি ক্াজ ক্ররবর্। ে ায়তার মরধয
অস্থায়ী াউন্সজাং ইউথর্ট, বাথড় ও ড্রাইভরয় হমরামত, েঙ্কটক্ালীর্ ক্াউরিথলাং, হবক্ারত্ব ে ায়তা ও
আইথর্ পরামরিরন জর্য অিায়র্
ন
অন্তভুক্ত
ন িাক্রত পারর।
এোড়াও গভর্রন হ াচুল পূরব ক্ষথতগ্রস্ত
ন
থর্উ ইয়ক্নবােীর জর্য এক্টট র্তু র্ অর্লাইর্ থররোে ন াব
শুরু ওয়ার ক্িা হ াষণা ক্ররর্, ো পাওয়া োরব এখারর্ ny.gov/Ida। াবটট উপলভয ে ায়তা
ক্মেূন থচ েম্পরক্ন এবাং হক্ািায় আশ্রয় এবাং খাবাররর অযারেরের মরতা পথররষবাগুথল খুরাঁ জ পাওয়া
োয় হে েম্পরক্ন তিয েরবরা ক্রর। থর্উ ইয়ক্নবােীর জর্য আররা েত িন্সক্তেম্পি হোগ রত
িাক্রব োইরটর তিয আপরডট ক্রা রব। উপরন্তু, পুর্রুদ্ধার হেবা হক্ন্দ্রগুথলরক্ েমির্ন ক্ররত

হেট থর্উ ইয়ক্ন থেটটর োরি অাংথিিাথরত্ব ক্ররে ো ক্ষথতগ্রস্ত েম্প্রিায়গুথলর প্রথতথর্থধত্বক্ারী
থর্বাথচত
ন
ক্মক্তন
ন ারির ো ােয থর্রে এবাং উপলব্ধ োংস্থার্ ও ে ায়তা েম্পরক্ন তিয প্রিার্ ক্ররে।
এোড়াও গভর্রন হ াচুল FEMA হিরক্ পূরব প্রাি
ন
378 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর থবপি প্রিমর্ ত থবল
বযব ার ক্রর চরম আব াওয়ার হমাক্ারবলায় থর্উ ইয়রক্নর পথরক্াঠারমা মজবুত ক্ররত থর্রিনি
থিরয়রের্।
গভর্রন হ াচুল প্রভাথবত ক্াউথিগুথলর স্থার্ীয় িািথরক্ ক্মচারীরির
ন
িন্সক্ত েম্পরির হেরক্ারর্া
প্ররয়াজর্ েরােথর NY হরস্পন্ডরে িাথখল ক্রার জর্য তারির ক্াউথি জরুথর বযবস্থাপক্রির োরি
ক্াজ ক্রা চাথলরয় হেরত উৎো থিরয়রের্, NY হরস্পন্ডে ল হেরটর এক্টট ওরয়ব-থভথিক্ থেরেম
ো স্থার্ীয় েরক্ার এবাং হেট এরজন্সি উভয়রক্ গুরুত্বপূণ জরুথর
ন
অবস্থা-োংক্রান্ত তিয ও িন্সক্ত
েম্পরির অর্ুররাধ িাথখল ক্ররত হিয়।
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আররা োংবাি পাওয়া োরব এখারর্ www.governor.ny.gov -এ
থর্উ ইয়ক্ন হেট | এন্সেথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
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