
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/24/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 
 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ আইডার দ্বারা প্রভাবিত আম্বরা চারটি কাউবি এখর্ 

স ায়তার জর্ে হ াগে হেডারল িড় দমু্ব নাম্বগর হ াষণার জর্ে  

  

ডাম্বচস, অম্বরঞ্জ, পুির্াম এিং রকলোন্ড কাউবিগুবল এখর্ িড় দমু্ব নাগ হ াষণার 

অধীম্বর্ হেডাম্বরল অি নায়ম্বর্র জর্ে হ াগে, এই অি নায়র্ স্থার্ীয় সরকারগুবলম্বক এই 

মাম্বসর শুরুর বদম্বক ির্োর দ্বারা প্রভাবিত সরকাবর পবরকাঠাম্বমা এিং সুবিধাগুবল 

পুর্বর্ নম নাণ করম্বত স ায়তা কম্বর  

  

িড় দমু্ব নাগ হ াষণার অধীম্বর্ রকলোন্ড কাউবি একক স ায়তা হপ্রাগ্রাম্বমর জর্েও 

হ াগেতা অজনর্ কম্বরম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেরেম্বর মারের শুরুর থিরক্  াথররক্র্ 

আইডার অবথিষ্াাংরির ফরল েষৃ্ বর্যা এবাং ক্রষ্র ফরল পূরব ন হ াথষত বড় মারপর িরুে নাগ 

হ াষণায় আররা চারটি ক্াউথি হোগ ক্রা  রয়রে। থর্উ ইয়ক্ন হেি এবাং হফডাররল এমারজনন্সি 

মযারর্জরমি এরজন্সির (Federal Emergency Management Agency) হেৌি ক্ষথতর 

মূলযায়রর্র উপর থভথি ক্রর ডারচে, অররঞ্জ, পিুর্াম এবাং রক্লযান্ড ক্াউথিগুথলরক্ এখর্ 

অর্ুরমাির্ হিওয়া  রয়রে হফডারল থবপে নয় ে ায়তার জর্য েরক্াথর ে ায়তা হরাগ্রারমর 

মাধ্যরম। উভয় ক্াউথিই এখর্ েরক্াথর ে ায়তার জর্য হফডাররল আথি নক্ অি নরাথির হোগয 

হপৌরেভাগুথলরক্ পুর্রুদ্ধারর ো ােয ক্রার জর্য এবাং েরক্াথর মাথলক্ার্াধ্ীর্ পথরক্াঠারমা ও 

হফথেথলটিগুথল পুর্গ নঠরর্র জর্য; উপরন্তু হেৌি ক্ষথতর মূলযায়রর্র উপর থভথি ক্রর, রক্লযান্ড 

ক্থিরক্ বড় থবপে নয় হ াষণায় হোগ ক্রা  রয়রে এক্ক্ ে ায়তা রফররমর জর্য ো েরােথর 

বযন্সি ও গরৃ র মাথলক্রির ত্রাণ রিার্ ক্রর।  

  

হ াষণার অধ্ীরর্ ইথতমরধ্যই েরক্াথর ে ায়তার জর্য অর্ুরমাথিত অথতথরি ক্াউথিগুথলর মরধ্য 

আরে ব্রঙ্কে, থক্াংে, র্াোউ, থর্উ ইয়ক্ন, কু্ইি, থরচমন্ড, োরফাক্, োথলভযার্, এবাং 

ওরয়েরচোর ক্াউথিগুথল। ব্রঙ্কে, থক্াংে, র্াোউ, কু্ইি, থরচমন্ড, োরফাক্, এবাং 

ওরয়েরচোর ক্াউথিগুথল এক্ক্ ে ায়তার জর্যও হোগয।  

  

"আথম েখর্ এই ঐথত াথেক্ ঝরড়র ফরল  ওয়া ক্ষথত রতযক্ষ ক্থর আথম রথতজ্ঞা ক্ররথেলাম 

হে আমরা আমারির ক্ষমতায় ো ক্রা েম্ভব তা ক্রব রভাথবত েম্প্রিায়গুথলরক্ পুর্গ নঠর্ 

ক্ররত ো ােয ক্রার জর্য, এবাং এই োম্প্রথতক্ হ াষণা  াডের্ ভযাথলরত োরা ক্ষ্ হপরয়রের্ 

তারির রথত আমারির রথতজ্ঞা পূরণ ক্রর," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আথম অকু্স্থরল রাজয 

এবাং হফডারল ক্ষথতর মলূযায়রর্র িলগুথলরক্ ধ্র্যবাি জার্রত চাই োরা এই গুরুত্বপণূ ন হফডারল 



িুরে নাগ ে ায়তা পাওয়ার জর্য তিয রিার্ ক্ররর্ ো আমারির েম্প্রিায়গুথলরক্ তারির 

পুর্রুদ্ধাররর ররচষ্ায় ে ায়তা ক্ররব।"  

  

ডাম্বচস কাউবি একজজবকউটিভ মাকন হমাবলর্াম্বরা িম্বলর্, "এই িুরে নাগ হ াষণা আমারির 

স্থার্ীয় হপৌরেভাগুথলর জর্য ভারলা খবর োরা উরেখরোগযভারব ক্ষথতগ্রস্থ  রয়রে হের তু এটি 

অতযন্ত ররয়াজর্ীয় েমি নর্ এবাং ে ায়তা রিার্ ক্রর ডারচে ক্াউথি জরুড়  াথররক্র্ আইডার 

পরর 2.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলারররও হবথি পথরমারণর েরক্াথর হফথেথলটিগুথলর ক্ষথতর হমরামত 

ক্রার জর্য। আমরা হফডারল এমারজনন্সি মযারর্জরমি এরজন্সিরক্ (Federal Emergency 

Management Agency, FEMA) এবাং হেিরক্ চাপ থিরত িাক্রবা হেই েব পথরবার এবাং 

বযবোগুথলরক্ ে ায়তা ক্রার জর্য োরা উরেখরোগয ক্ষথতর েম্মুখীর্  রয়রের্ এবাং পুর্রুদ্ধার 

পাওয়ার জর্য লড়াই ক্ররের্। হপৌরেভাগুথলর জর্য েরক্াথর ে ায়তা পাওয়ার জর্য এই েিা  

বযাপী পে নারলাচর্া রন্সিয়ায় তারির েমি নরর্র জর্য আমরা গভর্ নররর অথফরের ক্ারে কৃ্তজ্ঞ 

এবাং আমরা আিা ক্থর আমরা েমার্ োফলয লাভ ক্রব আবাথেক্ এবাং বযবোগুথলর জর্য 

এক্ক্ ে ায়তা থর্ন্সিত ক্রার হক্ষরত্র।"  

  

অম্বরঞ্জ কাউবির একজজবকউটিভ বিম্বভর্ এম. বর্উ াউস িম্বলর্, " াথররক্র্ আইডার 

ফরল অররঞ্জ ক্াউথির বড় মারপর পথরক্াঠারমার ক্ষথত  রয়রে এবাং এই ে ায়তা আমারির 

উপক্ার ক্ররব। আমরা গভর্ নর হ াচুলরক্ ধ্র্যবাি জার্রত চাই অগ্রের  রয় আমারির 

েম্প্রিায়গুথলরক্ এই ঝরড়র পরর পরু্গ নঠর্ ক্ররত ো ােয ক্রার জর্য। আথম আমার 

এমারজনন্সি মযারর্জরমি িরলর োরি থর্ক্তভারব ক্াজ ক্ররত িাক্রবা ক্ষথতর মূলযায়র্ ক্ররত 

এবাং ঝড় হিরক্ পুর্রুদ্ধার পাওয়া পে নরবক্ষণ ক্রার জর্য।"  

  

পুির্াম কাউবি একজজবকউটিভ হমবরএম্বলর্ ওম্বডল িম্বলর্, " াথররক্র্ আইডা ফরল  ওয়া 

বর্যার ক্াররণ আমারির হিি জরুড় রাস্তা এবাং থর্ক্ািী বযবস্থার বযাপক্ ক্ষথত  রয়রে। এিা 

হজরর্ ভারলা লাগরে হে আমারির েম্প্রিায়গুথল এখর্ হফডারল অি নায়রর্র জর্য হোগয  রব 

ক্ষথতগ্রস্থ পথরক্ঠারমাগুথল পুর্থর্ নম নাণ ক্রার জর্য। আমরা কৃ্তজ্ঞ হে পুির্ামরক্ বড় িুরে নাগ 

হ াষণায় হোগ ক্রা  রয়রে োর ফরল ত থবল উপলব্ধ  রব।"  

  

রকলোন্ড কাউবির একজজবকউটিভ এড হড িম্বলর্, "রক্লযান্ড ক্াউথি ফায়ার অযান্ড 

এমারজনন্সি োথভনরেে অথফে (Rockland County Fire and Emergency Services Office), 

থর্উ ইয়ক্ন হেি থডথভির্ অফ হ ামলযান্ড থেথক্উথরটি অযান্ড এমারজনন্সি োথভনরেে (New York 

State Division of Homeland Security and Emergency Services), FEMA এবাং আমারির 

স্থার্ীয় ি র এবাং গ্রামগুথলর দ্বারা রক্লযারন্ডর আবাথেক্রা অবরিরষ FEMA িুরে নাগ ে ায়তার 

জর্য হোগয বরল থবরবথচত  রয়রে। এই ররচষ্াগুথলরক্ ে ায়তা ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুলরক্ 

আমার ধ্র্যবাি এবাং আমারির হফডারল রথতথর্থধ্রির ধ্র্যবাি আমারির পক্ষ েমি নরর্র জর্য। 

রক্লযারন্ডর আবাথেক্রা এখর্  াথররক্র্ আইডার অবথিষ্াাংি হিরক্ পরু্রুদ্ধার পাওয়ার এক্ 

ধ্াপ ক্ারে।"  

  

গভর্ নর হ াচুল এবাং থডথভির্ অফ হ ামলযান্ড থেথক্উথরটি অযান্ড ইমারজনন্সি োথভনরেে (Division 

of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)  াথররক্র্ আইডার থবধ্বাংেী 

রভাব হিরক্ থর্উ ইয়ক্নবােীরির েম্পূণ নভারব পরু্রুদ্ধাররর জর্য োংস্থার্ এবাং ে ায়তা পাওয়া 



থর্ন্সিত ক্ররত হফডাররল, হেি, স্থার্ীয় অাংিীিাররির োরি ক্াজ ক্ররে। আইডা দ্বারা 

রভাথবত অথতথরি ক্াউথিগুথলরত রািথমক্ ক্ষয়ক্ষথতর মূলযায়র্ চলরে এবাং হেি হোগয 

থর্ধ্ নাথরত  রল আররা ক্াউথিগুথলর জর্য ো ােয পাওয়ার অর্ুররাধ্ ক্ররবর্। 

 

গভর্ নর হ াচুল এক্টি বড় িুরে নাগ হ াষণার অর্ুররাধ্ ক্ররর্ এবাং হরথেরডরির বাইরডর্ তা 

স্বাক্ষর ক্ররর্, ো হফডাররল েরক্াররর ক্াে হিরক্ িুরে নারগর ত্রাণ রিারর্র জর্য আথি নক্ 

ে ায়তার বযবস্থা ক্রর েম্প্রিায়গুথলরক্ েরক্াথর ে ায়তা বা েরক্াথর এবাং বযন্সিগত ে ায়তার 

েমন্বরয় পুর্রুদ্ধাররর জর্য। েরক্াথর ে ায়তা জীবর্ বা াঁচারত এবাং েম্পথি রক্ষা ক্রার জর্য 

জরুথর ে ায়তা রিার্ ক্রর, এবাং তার োরি রাস্তা াি, হেতু, সু্কল, পাক্ন,  ােপাতাল, িার্া, 

ফায়ার  াউে, পাথর্ এবাং বজনয পাথর্র টিিরমি হফথেথলটি এবাং অর্যার্য েরক্ারী মাথলক্ার্াধ্ীর্ 

হফথেথলটিগুথল ে  েরক্াথর ভবর্ এবাং পথরক্াঠারমার হমরামত এবাং ধ্বাংোবরিষ অপোরণ 

ক্রার জর্য অি নায়র্ রিার্ ক্রর।  

  

এক্ক্ ে ায়তা বযন্সি এবাং বাথড়র মাথলক্রির জর্য েরােথর ে ায়তা রিার্ ক্রর। এোড়াও থর্উ 

ইয়ক্নবােীরা বীমা ীর্ বা ক্ম-বীমার িুরে নাগ-েষৃ্ খরচ ও জরুথর ররয়াজরর্র জর্য, হেমর্ 

বযন্সিগত েম্পথি হমরামত বা রথতস্থাপর্, বা অপোরণ ও জমা রাখার জর্য ত থবল, বা 

হমথডক্যাল, হডিাল ও চাইল্ড হক্য়াররর জর্য ত থবল হপরত পারর। বাথড়র মাথলক্ ও 

ভাড়াটিয়ারির উথচত তারির ক্ষথত র্থিভুি ক্রার জর্য েব ররচষ্া ক্রা। হে ক্াউথিগুথল এক্ক্ 

ে ায়তার জর্য হোগযতা পায়, হেখারর্ হোগয গরৃ র মাথলক্রা ত থবল রাথির জর্য েরােথর 

FEMA-র োরি ক্াজ ক্ররবর্। ে ায়তার মরধ্য অস্থায়ী  াউন্সজাং ইউথর্ি, বাথড় ও ড্রাইভরয় 

হমরামত, থবপি ক্াউরিথলাং, হবক্ার ে ায়তা ও আইথর্ হেবার জর্য ত থবল অন্তভুনি িাক্রত 

পারর।  

  

গভর্ নর হ াচুল পূরব ন ক্ষথতগ্রস্ত থর্উ ইয়ক্নবােীরির জর্য এক্টি র্তুর্ অর্লাইর্ থররোে ন  াব শুরু 

ক্রার ক্িা হ াষণা ক্ররর্, ো উপলব্ধ ny.gov/Ida এ।  াবটি উপলভয ে ায়তা ক্ম নেূথচ েম্পরক্ন 

এবাং হক্ািায় আশ্রয় এবাং খাবাররর অযারেরের মরতা পথররষবাগুথল খুাঁরজ পাওয়া োয় হে 

েম্পরক্ন তিয েরবরা  ক্রর। থর্উ ইয়ক্নবােীরির জর্য আররা োংস্থার্ উপলব্ধ  ওয়ার োরি 

োরি োইরির তিয  ালর্াগাি ক্রা  রব। উপরন্তু, রাজয হফডারল এমারজনন্সি মযারর্জরমি 

এরজন্সির FEMA-র োরি অাংিীিাথরত্ব ক্ররে রভাথবত এলাক্াগুথলরত িুরে নাগ পরু্রুদ্ধার হক্ন্দ্র 

রথতষ্ঠা ক্ররত, ো থর্উ ইয়ক্নবােীরির মূলযবার্ তিয রিার্ ক্রর পুর্রুদ্ধাররর ররচষ্ায় ো ােয 

ক্রার জর্য এবাং এই রন্সিয়ায় উপলব্ধ ে ায়তা এবাং ত্রারণর জর্য আরবির্ ক্ররত ে ায়তা 

ক্রার জর্য।  

  

এোড়াও গভর্ নর হ াচুল FEMA হিরক্ পূরব ন-লাভ ক্রা 378 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবপি রিমর্ 

ত থবল বযব ার ক্রর চরম আব াওয়ার হমাক্ারবলায় থর্উ ইয়রক্নর অবক্াঠারমা মজবুত ক্ররত 

থর্রিনির্া থিরয়রের্।  

  

গভর্ নর হ াচুল রভাথবত ক্াউথিগুথলর স্থার্ীয় িািথরক্ ক্ম নচারীরির িন্সি েম্পরির হেরক্ারর্া 

ররয়াজর্ েরােথর NY হরস্পন্ডরে িাথখল ক্রার জর্য তারির ক্াউথি জরুথর বযবস্থাপক্রির 

োরি ক্াজ ক্রা চাথলরয় হেরত উৎো  থিরয়রের্, NY হরস্পন্ডে  ল হেরির এক্টি ওরয়ব-

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources


থভথিক্ থেরেম ো স্থার্ীয় েরক্ার এবাং হেি এরজন্সি উভয়রক্ গুরুত্বপূণ ন জরুথর অবস্থা-

োংিান্ত তিয ও িন্সি েম্পরির অর্রুরাধ্ িাথখল ক্ররত হিয়।  

  
###  
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