
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/8/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে ক্রান্তীয় ঝড় হেড দ্বারা ক্ষবিগ্রস্ত সম্প্রদাম্বয়র জর্ে 

একটি প্রধার্ বিপে নয় ব ম্বসম্বি হ াষণার করার জর্ে হেডাম্বরল অর্ুম্ব াদর্ পাওয়া হগম্বে 

  

সরকাবর  াবলকার্ার েোবসবলটি ও অিকাঠাম্ব া পুর্গ নঠম্বর্ সা াম্বেের জর্ে অোলাগাবর্, 

কোইয়গুা, কিনলোন্ড, বলউইস, ওবর্ডা, বিউম্বির্, টিওগা এিং ইম্বয়িস কাউবি পািবলক 

অোবসম্বিম্বের উপেুক্ত  ম্বয়ম্বে 

  

গভর্ নর বিউম্বির্ কাউবির জর্ে ইন্ডন্ডবভজুয়াল অোবসম্বিম্বের অর্ুম্বরাম্বধর অর্ুম্ব াদর্ 

প্রদাম্বর্ FEMA হক আহ্বার্ কম্বরম্বের্ 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে রাষ্ট্রপথি বাইকের্ আটটট ক্াউথির জর্য 

প্রধার্ থবপে নয় থ কেকব হ াষণার জর্য িার অর্ুকরাকধর অর্ুক াদর্ থদকয়কের্ ো  ধয-আগকের 

ক্রাথি ঝড় হেকের ক্ারকণ  ওয়া বর্যার ক্ষয়ক্ষথি ক্াটটকয় উঠকি স্থার্ীয় েরক্ারগুথলকক্ 

হেোকরল ত্রাণ প্রদার্ ক্রকব। হ াষণাটট অযালাগাথর্, ক্যাইযু়গা, ক্টনলযান্ড, থলউইে, ওকর্ইো, 

থেউকবর্, টটওগা এবং ইকয়টে ক্াউথির থ উথর্থেপযাথলটটগুথলর জর্য, হেখাকর্ েরক্াথর 

 াথলক্ার্াধীর্ অবক্াঠাক া ও েযাথেথলটটর হ াট 36.2 থ থলয়র্  াথক্নর্ েলাকরর হবথি ক্ষথি 

 কয়কে বকল থরকপাটন ক্রা  কয়কে, পাবথলক্ অযাথেকেন্স প্রদার্ ক্রকব।  

  

এই গ্রীষ্মক্াকলর এক্াথধক্ ঝকড় হেকটর হে ক্ষথি  কয়কে িার েকল িাকদর হে ত্রাণ প্রকয়াজর্, 

থর্উ ইয়ক্নবােীরা োকি িা পায় এটট থর্শ্চিি ক্রকি গভর্ নর হ াক্ল FEMA এবং হেোকরল, হেট 

ও স্থার্ীয় অংিীদারকদর োকি ক্াজ ক্রা অবযা ি হরকখকের্।  

  

"আ াকদর হেকটর ক্ ীরা োরা ক্ষথিগ্রস্ত এলাক্ায় ক্ষয়ক্ষথি  ূলযায়কর্র জর্য স্থার্ীয় ক্ নক্িনা ও 

হেোকরল ই াকজনশ্চন্স  যাকর্জক ি একজশ্চন্সর FEMA এর োকি ক্াজ ক্করকের্, িাকদর 

থর্কবদকর্র ক্লযাকণ এখর্ বহু আপকেট েম্প্রদায় অথি-প্রকয়াজর্ীয় হেোকরল ে ায়িা পাওয়ার 

জর্য উপেকু্ত  কয়কে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইয়ক্নবােীকদর পুর্গ নঠকর্ ো ােয ক্রকি 

রাষ্ট্রপথি বাইকেকর্র ে ি নর্ ও হেোকরল েরক্াকরর এথগকয় আোর জর্য আথ  কৃ্িজ্ঞ। 

থেউকবর্ ক্াউথি োকি বাথড়র  াথলক্কদর জর্য ইশ্চন্ডথভজযু়াল অযাথেকেন্সে  পুর্রুদ্ধাকরর 

প্রকয়াজর্ীয় থরকোে ন লাভ ক্কর িার জর্য প্রিােকর্র োকি ক্াজ চাথলকয় হেকি আথ  উন্মুখ।"  

  

েরক্াথর ে ায়িাে  এক্টট গুরুির দুকে নাগ হ াষণার েকল স্থার্ীয় েম্প্রদায়গুথল হেোকরল 

েরক্াকরর আথি নক্ ে ায়িা পায় োকি ক্কর িারা বর্যা-েম্পথক্নি ক্ষয়ক্ষথি হিকক্ েটঠক্ভাকব 

পুর্রুদ্ধার ক্রকি পাকর। FEMA-এর পাবথলক্ অযাথেকেন্স হপ্রাগ্রাক র   াধযক  রাথবি অপোরণ, 



জরুথর েুরক্ষা ূলক্ বযবস্থা, এবং েরক্াথর- াথলক্ার্ার অবক্াঠাক া হে র্ রাস্তা, পাবথলক্ সু্কল, 

হেিু, পাক্ন,  ােপািাল, পুথলি হেির্, দ ক্ল, পাথর্ ও বজনয পাথর্র টিটক ি েযাথেথলটট ও 

অর্যার্য েরক্াথর েযাথেথলটটর হ রা ি ও পুর্থর্ ন নাণ ক্াকজর জর্য ক্ষথিপূরণ পাওয়া োকব।  

  

হেোকরল থবপে নয় হ াষণা জাথর েকল হেকটর হ া লযান্ড থেথক্উথরটট এবং ই াকজনশ্চন্স োথভনকেে 

থবভাগ, পাবথলক্ অযাথেকেন্স হপ্রাগ্রাক র  াধযক  ক্ষথিপূরকণর আকবদকর্র জর্য পরু্রুদ্ধার 

প্রক্ল্পগুকলা ির্াক্ত ক্রকি স্থার্ীয় অংিীদারকদর োকি ক্াজ ক্রকব। FEMA এরপকর 

প্রক্ল্পগুকলার উপেুক্তিা পে নাকলাচর্া ক্রকব এবং েিােিভাকব প্রক্ল্পগুথলর পথরের হদখকি ও 

প্রক্ল্প েংেুক্ত ক্রকি থবভাগ এবং স্থার্ীয় ক্ নক্িনাকদর োকি  টর্াস্থল পথরদি নর্ ক্রকব। এক্বার 

প্রক্ল্প ির্াক্ত ও প্রািথ ক্  টর্াস্থল পথরদি নর্ েম্পন্ন  কল, FEMA, থবভাগীয় ক্ ী এবং স্থার্ীয়রা 

প্রক্কল্পর ওয়াক্নথিট তিথর ক্রকব হেখাকর্ ক্ষথির থববরণ, ক্াকজর পথরের ও আর্ু াথর্ক্ খরচ 

িাক্কব। FEMA-র চূড়াি উপেুক্তিা পে নাকলাচর্ার পর, প্রক্ল্পটট থর্শ্চিিভাকব ি থবল পাকব।  

  

থেউকবর্ ক্াউথির বাথড়র  াথলক্কদর ইশ্চন্ডথভজযু়াল অযাথেকেন্স হপ্রাগ্রাক র অধীকর্ ে ি নর্ 

ক্রকি অি নায়কর্র জর্য অর্ুকরাকধর বযাপাকর হেোকরল েরক্ার এখকর্া হক্াকর্া থেদ্ধাি হর্য়থর্। 

গভর্ নর হ াক্ল থেউকবর্ ক্াউথির জর্য প্রকয়াজর্ীয় থরকোে ন পাওয়ার আগপে নি অর্ুকরাধটট 

র্বায়র্ ক্রকি িাক্কবর্।  

  

18 আগে, বুধবার েন্ধ্যয় এবং রাকি বযাপক্ অক্স্মাৎ বর্যার  টর্া  কট, থবকিষ ক্কর থেউকবর্ 

ক্াউথির থবথভন্ন অংকি, োর েকল এক্াথধক্ পাথর্ হিকক্ উদ্ধার ও অপোরকণর  টর্া 

 কটকে। থেপাটনক ি অব এর্ভায়রর্ক িাল ক্র্জারকভিকর্র (Department of Environmental 

Conservation, DEC) েুইেট ওয়াটার হরেথক্উ (Swift Water Rescue) দল, হেট পুথলি, এবং 

অথেে অে োয়ার থপ্রকভর্ির্ অযান্ড ক্করাকলর (Office of Fire Prevention and Control) 

ক্ ীরা েয়টট থভন্ন থ উথর্থেপযাথলটটকি এক্াথধক্ বর্যা ক্বথলি বাথড়কি ো ােয ক্রকি োর্। 

হেক িু বর্যার পাথর্ বাথড় ও েম্পথিকক্ হু থক্গ্রস্থ ক্করথেল, অপোথরি বযশ্চক্তকদর থবথভন্ন 

অবস্থাকর্ আশ্রয় প্রদার্ ক্রা  য়, এবং বর্যার ক্ারকণ হেকটর দিটট রাজপি বন্ধ্ থেকলা এবং 

েম্ভবি ক্ষথিগ্রস্ত  কয়কে।  

  

ঝকড়র পর, হ া লযান্ড থেথক্উথরটট অযান্ড ই াকজনশ্চন্স োথভনকেকের থর্উ ইয়ক্ন হেট থেথভির্ 

(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 

হেোকরল দুকে নাকগর ো াকেযর আকবদর্ ক্রার জর্য ক্ষথির  ূলযায়র্ ক্রকি থবকিষজ্ঞ হ ািাকয়র্ 

ক্করকে। প্রািথ ক্ ক্ষথির  ূলযায়র্ হিষ  ওয়ার পর হেোকরল থদক্ হিকক্ পে নাকলাচর্া ত্বরাথিি 

ক্রকি হেট পুকরা প্রশ্চক্রয়া চলাক্ালীর্ FEMA ও স্থার্ীয় অংিীদারকদর োকি েব নদা হোগাকোগ 

হরকখকে।  
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