
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে 10/4/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

শ্েট এখর্ 1.16 বিবলয়র্ ডলাম্বরর FEMA-র বিপদ শ্ াকাম্বিলায় স ায়তা ক নসূবচর জর্ে 

আম্বিদর্ গ্র ণ করম্বে িম্বল গভর্ নর শ্ াচুম্বলর শ্ াষণা  

   

NYS-এর বডবভের্ অি শ্ া লোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ই াম্বজনন্সি সাবভনম্বসস (Division 

of Homeland Security and Emergency Services) কতত নক পবরচাবলত  জিুত 

অিকাঠাম্ব া ও কব উবর্টট বর্ নাণ, ও ির্ো শ্ াকাম্বিলায় স ায়তা ত বিল 

ক নসূবচ  কব উবর্টটগুম্বলাম্বক দমু্ব্ নাগ বর্রসর্ প্রকল্পগুম্বলার অি নায়ম্বর্ সা া্ে করম্বি  

   

 ূবণ নঝড় আইডার অিবেষ্াাংম্বের ফম্বল শ্দখা শ্দয়া বিপ্ নয় পরিতী স ম্বয় গভর্ নর শ্ াচুল 

ব উবর্বসপোবলটট ও সরকাবর সাংস্থাগুম্বলাম্বক  সাংস্কার কাম্বজর উপর শ্জার শ্দয়া 

গুরুত্বপূণ ন ত বিম্বলর জর্ে আম্বিদর্ করম্বত সবর্ি নন্ধ অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্বয়ম্বের্  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেট পে নারের সংস্থা, থসটট, টাউর্, ও ইন্ডিোর্ 

উপজাথি সরক্ারগুরলা এখর্ জািীে পে নারের ভথিষযি দুরে নাগ হেমর্ িীব্র ির্যা, দািার্ল, ও 

 ূথণ নঝরের থিরুরে শন্ডিশালী প্রথিররাধ গরে হিালার জর্য র্ক্শাকৃ্ি হমাক্ারিলা প্রক্ল্পসমূর  

স ােিার জর্য 1.16 থিথলের্ ডলাররর মজিুি অিক্াঠারমা ও ক্থমউথর্টট থর্ম নাণ ও ির্যা 

হমাক্ারিলাে স ােিা ি থিল ক্ম নসূথচর মাধযরম হেডাররল ি থিল পাওোর জর্য আরিদর্ 

ক্ররি পাররি। হেডাররল ইমারজনন্ডি মযারর্জরমন্ট এরজন্ডির (Federal Emergency 

Management Agency) অর্লাইর্ থসরেম, FEMA GO িযি ার ক্রর 30 র্রভম্বর, 

2021 িাথরখ পে নন্ত ি থিরলর জর্য আরিদর্ ক্রার সুরোগ হখালা িাক্রি। হেরটর থডথভশর্ অি 

হ ামলযাি থসথক্উথরটট এি ইমারজনন্ডি সাথভনরসস আরিদর্গুরলা পে নারলাচর্া ক্ররি এিং 

আরিদর্ক্ারীরদর প্রন্ডিো সম্পথক্নি প্ররের িযাপারর স ােিা ক্ররি।  

   

"আথম স্থার্ীে সরক্ারগুরলারক্ এই গুরুত্বপূণ ন হেডাররল ডলার পাওোর জর্য আরিদর্ ক্ররি 

সথর্ি নন্ধ অরু্ররাধ জার্ান্ডি ো প্রাকৃ্থিক্ দুরে নারগর থিরুরে হমাক্ারিলা ও প্রস্তুথির প্ররচষ্টাে 

সা ােয ক্ররি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর শ্ াচুল। "সাম্প্রথিক্ মাসগুরলারি হেড, হ র্থর ও আইডার 

হেরে আমরা হেমর্টা হদরখথে থর্উ ইেক্ন হেরট চরম থিরূপ আি াওোর েরল ির্যা ও থিপে নে 

হদখা হদো, থিরশষ ক্রর সুথিধািন্ডিি ক্থমউথর্টটগুরলারি, র্িুর্ হক্ারর্া থিষে র্ে। আমারদর 

হেরট জলিাে ুপথরিিনরর্র প্রভািগুরলা হমাক্ারিলাে আমারদর প্ররচষ্টাে সা ােযক্ারী এই 

গুরুত্বপূণ ন ি থিল পাওোর জর্য আরিদর্ ক্রার থিষেটট আমার স্থার্ীে সরক্াররর অংশীদাররদর 

গুরুরত্বর সারি থিরিচর্া ক্রা উথচি।"  

   



এিের, BRIC ও FMA এমর্ প্রক্ল্পগুরলারক্ অগ্রাথধক্ার থদরি হেগুরলা  জাথেস40 উরদযাগ 

(Justice40 Initiative) িাস্তিােরর্র মাধযরম সমিা প্রচাররর থর্রদনশক্ র্ীথিমালার সারি 

সুথিধািন্ডিি ক্থমউথর্টটগুরলার উপক্ার ক্রর িারক্। এসি দুরে নাগ-পূি ন ক্ম নসূথচ এমর্ 

প্রক্ল্পগুরলার জর্য ি থিল প্রদার্ ক্রর িারক্ হেগুরলা প্রথিররাধ উন্নি ক্রা, দুরে নারগর হভাগাথন্ত 

ক্মারর্া, এিং ভথিষযরি দুরে নাগজথর্ি িযে এোরর্ার হেরে সা ােয ক্রর, থিরশষ ক্রর 

সুথিধািন্ডিি ও ঝুুঁ থক্রি িাক্া ক্থমউথর্টটরি হেগুরলা প্রােশ জলিাে ুপথরিিনরর্র ক্াররণ 

অসমভারি েথির থশক্ার  রে িারক্৷  

   

বর্উ ইয়কন শ্েট শ্ া লোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ই াম্বজনন্সি সাবভনম্বসস কব ের্ার 

পোটিক এ.  াবফন িম্বলর্, "আথম হেটজরুে ক্থমউথর্টটগুরলারক্ িারদর র্াগথরক্রদর উপকৃ্ি 

ক্ররি এিং ভথিষযরির প্রাকৃ্থিক্ দুরে নারগর জর্য িারদর প্রস্তুথি উন্নি ক্ররি এমর্ প্রক্ল্পসমূ  

সম্পন্ন ক্রার  জর্য FEMA থিপদ হমাক্ারিলা ি থিল পাওোর জর্য আরিদর্ ক্ররি 

সথর্ি নন্ধভারি অরু্ররাধ জার্াই। এসি ি থিল ক্থমউথর্টটগুরলারক্ িারদর 

অস ােত্ব ক্মারর্া, জীির্ রো ক্রা এিং জলিােু পথরিিনর্ হমাক্ারিলা ক্রার সেমিা 

হজারদার ক্রার সুরোগ প্রদার্ ক্ররি।"  

   

জািীেভারি প্রথিরোথগিাপূণ ন এসি দুরে নাগ থর্রসর্ ি থিল সম্প্রথি  রট োওো িীব্র ঝরের েরল 

হদখা হদো িাৎেথণক্ চাথ দা িা হমরামরির প্ররোজর্ পূরণ ক্ররি র্া। এসি 

ি থিল  রলা ভথিষযরি দুরে নারগর  টর্াে জর্সাধারণ ও অিক্াঠারমার সামথগ্রক্ 

ঝুুঁ থক্ ক্মারর্া এিং হসইসারি ভথিষযরি দুরে নারগর  টর্াে হেডাররল ি থিরলর উপর 

থর্ভনরশীলিা ক্মারর্ার জর্য, এক্টট হটক্সই দুরে নাগ-পূি ন প্রাকৃ্থিক্ থিপে নে হমাক্ারিলা ক্ম নসূথচ 

িাস্তিােরর্ স ােিার জর্য।  

   

এসি ি থিল ক্ম নসূথচর প্ররিযক্টট সরি নাচ্চ প্রক্ল্প িযে এিং সংথিষ্ট হেডাররল হশোর সীথমি 

ক্রর হদে। হেডাররল হশোর প্ররোগ ক্রার পরর অিথশষ্ট প্রক্রল্পর িযে আরিদর্ক্ারী ি র্ 

ক্ররির্।  

   

আইডার ক্াররণ েথিগ্রস্ত  ওো হলাক্জরর্র জর্য লভয সংস্থার্সমূ  সম্পরক্ন আররা িিয 

হপরি, www.ny.gov/ida ওরেিসাইরট োর্৷  

  

আররা িরিযর জর্য, অরু্গ্র  ক্রর www.dhses.ny.gov/recovery/ ওরেিসাইরট োর্ অিিা 

DHSES থমটটরগশর্ (DHSES Mitigation) এর সারি HazardMitigation@dhses.ny.gov ইরমইল 

টঠক্ার্াে হোগারোগ ক্রুর্।  

   

স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন  

 থর্উ ইেক্ন হেরটর থডথভশর্ অি হ ামলযাি থসথক্উথরটট অযাি ইমারজনন্ডি সাথভনরসস সন্ত্রাসিাদ 

এিং অর্যার্য মার্িসৃষ্ট ও প্রাকৃ্থিক্ থিপে নে, হুমথক্, আগুর্, ও অর্যার্য জরুথর 

পথরথস্থথি প্রথিররাধ, হসগুরলার থিরুরে সুরো প্রদার্, সাো হদোর জর্য প্রস্তুথি হর্ো, ও হসগুরলা 

হিরক্ পুর্রুোররর প্ররচষ্টাে হর্িৃত্ব, সমন্বে, ও স ােিা প্রদার্ ক্রর িারক্। আররা িরিযর 

https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-building-resilient-infrastructure.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-flood-mitigation-assistance-grants.pdf
https://www.whitehouse.gov/omb/briefing-room/2021/07/20/the-path-to-achieving-justice40/
https://www.whitehouse.gov/omb/briefing-room/2021/07/20/the-path-to-achieving-justice40/
http://www.ny.gov/ida
http://www.dhses.ny.gov/recovery/
mailto:HazardMitigation@dhses.ny.gov
http://www.dhses.ny.gov/


জর্য, DHSES-এর হেসিুক্ (Facebook) হপইজ হদখুর্, @NYSDHSES-হক্ অরু্সরণ 

ক্রুর্ টুইটারর (Twitter), িা ইর্োগ্রারম (Instagram), অিিা dhses.ny.gov ওরেিসাইট হদখুর্।  

  

###  
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