
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/20/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ডাম্বেস কাউবি হেডাম্বরল ইন্ডিবভজুয়াল বডসাস্টার অোবসস্টোম্বের জর্ে গভর্ নর 

হ ােুল হেডাম্বরল গভর্ নম্বেি হিম্বক অর্ুম্বোদর্ বদম্বয়ম্বের্  

  

ডাম্বেস কাউবির ক্ষবিগ্রস্ত িাবসন্দারা এখর্ ঘূবণ নঝড় ইডার জর্ে প্রধার্ দমু্ব্ নাগ হঘাষণা 

অর্ু্ায়ী FEMA হিম্বক িেন্ডিগি স ায়িার জর্ে আম্বিদর্ করার হ্াগ  ্য  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হয ডারচস ক্াউথির বাথসন্দারা হসরেম্বররর প্রিম 

থিরক্র  ূথণ নঝড় ইডার অবথিষ্াাংরির ক্াররণ  ওয়া ভয়াংক্র বর্যা এবাং ক্ষয়ক্ষথি জর্য আরগ 

হিরক্ জার্ারর্া প্রধার্ িরুয নাগ হ াষণা-এর অাংি থ সারব FEMA-এর বযক্তিগি স ায়িা ক্ম নসূথচর 

আরবির্ ক্রার জর্য হযাগয। বযক্তিগি স ায়িার জর্য এই অর্ুরমাির্ FEMA-হক্ উপযুি বযক্তি 

এবাং বাথড়র মাথলক্রির সরাসথর আথি নক্ ত্রাণ এবাং স ায়িা ক্ররি হিয়।  

  

"গি মারস আথম এই ঐথি াথসক্ ঝরড়র ক্াররণ  ওয়া ক্ষয়ক্ষথি প্রিযক্ষ ক্ররথে, এবাং আথম 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরির প্রথিশ্রুথি থিরয়থে হয িারির পুর্রুদ্ধাররর প্রক্তিয়ার সময় িারির স ায়িার 

জর্য আমরা থর্রজরির সাধযমি সব থক্েু ক্রব,” িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ ােুল। "আমরা এখর্ 

ডারচস এবাং আরও আটটট ক্াউথির বাথসন্দারির জর্য বযক্তিগি স ায়িা সুরথক্ষি ক্ররথে, এর 

জর্য স্থার্ীয়, রাজয এবাং হেডাররল ক্ষয়ক্ষথি মূলযায়রর্র িলরক্ ধর্যবাি জার্াই যারা এই 

গুরুত্বপূণ ন স ায়িার জর্য অক্লান্ত পথরশ্রম ক্রর চরলরের্। আথম হসই সমস্ত িলরক্ থর্রজরির 

প্ররচষ্ার জর্য এবাং আমারির পাটনর্ার FEMA-হক্ ধর্যবাি জার্াই যারা আমারির রারজযর 

পুর্রুদ্ধারর স ায়িা চাথলরয় যারের্।"  

  

"িান্তীয় ঝড় ইডা থর্উ ইয়ক্ন জরুড় সম্প্রিায়গুরলারক্ থবধ্বস্ত ক্রররে এবাং ডটরচস ক্াউথিরি 

রাস্তা াট, বযবসা এবাং িি িি বাথড় ক্ষয়ক্ষথির সম্মুখীর্  রয়রে," িলম্বের্ বসম্বর্টর োক 

শুোর। "যখর্ আথম ডারচস ক্াউথির বাথড়, বযবসা এবাং সম্প্রিায়রক্ পুর্রুদ্ধাররর জর্য লড়াই 

চাথলরয় যাব, িখর্ আথম গথব নি হয FEMA পথরবারগুরলারক্ িারির পুর্রুদ্ধার এবাং িক্তিিালী 

ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় স ায়িায় থিরি এই গুরুত্বপূণ ন হেডাররল স ায়িার জর্য আমার 

আহ্বার্ সাড়া থিরয়রে। আথম  াডসর্ ভযাথলর পথরবারগুরলারক্ িারির আরগর হচরয় আরও 

িক্তিিালী ক্রর িুলরি প্ররয়াজর্ীয় সমস্ত সামগ্রী থর্ক্তিি ক্রার জর্য ক্র ার পথরশ্রম চাথলরয় 

যাব।"  

  

"এখর্, ডটরচস ক্াউথির বাথসন্দারা জরুরী FEMA ি থবরলর অযারেস হপরয়রের্ এবাং  ূথণ নঝড় 

ইডা হিরক্ পুর্রুদ্ধার ও থর্ম নারণর ক্াজ শুরু ক্ররি পাররর্," িম্বলম্বের্ বসম্বর্টর কাম্বস্টনর্ 
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বগবলব্র্োি। "এই ঝরড়র ঐথি াথসক্ প্রকৃ্থির ও সুরযারগর পথররপ্রথক্ষরি, আথম, থর্উ ইয়ক্ন 

ক্াংরগ্ররসর প্রথিথর্থধ িরলর সিসয এবাং গভর্ নর হ াক্রলর সারি, এই গুরুত্বপূণ ন পিরক্ষরপর জর্য 

অর্ুররাধ ক্ররথে হয থর্উইয়ক্ন রারজযর জর্য প্রধার্ িুরয নাগ হ াষণার অাংি থ সারব পথরবার ও 

সম্প্রিায়গুরলারক্ বর্যার ক্াররণ  ওয়া উরেখরযাগয ক্ষয়ক্ষথি হিরক্ পুর্রুদ্ধার ক্ররি সা াযয 

ক্রার জর্য। আথম িক্তিিালী, আরও প্রারণােল ভথবষযরির থভথি স্থাপরর্র জর্য লড়াই চাথলরয় 

যাব।"  

  

" ূথণ নঝড় ইডার হপ্রথক্ষরি সম্পূণ ন পরু্রুদ্ধাররর জর্য উপলভয সমস্ত হেডাররল স ায়িা সুরথক্ষি 

রাখা ওয়াথিাংটরর্ আমার ক্ারে সব নাথধক্ অগ্রাথধক্ার হপরয়রে। ডারচস ক্াউথিরি FEMA-এর 

বযক্তিগি স ায়িা হিওয়া  ল সট ক্ পরির এক্টট মূল পিরক্ষপ", িম্বলম্বের্ প্রবিবর্বধ ের্ 

প্োট্রিক োম্বলাবর্। "আথম স্থার্ীয় ক্ম নক্িনারির সারি  থর্ষ্ঠভারব ক্াজ ক্রথে, হ ায়াইট  াউস 

এবাং গভর্ নর অথেরসর সারি হযাগারযাগ ক্রথে যারি আমারির ি র, গ্রাম এবাং ক্াউথিগুরলা 

িক্তিিালী হেডাররল ি থবল হপরি পারর, থক্ন্তু এখর্ও আমারির ক্াজ হিষ  য়থর্।  াডসর্ 

ভযাথলরি আমার বাক্ী ক্র্টষ্টুরয়িরা যারি থর্রজরির প্ররয়াজর্ীয় স ায়িা পায় িা থর্ক্তিি 

ক্রার জর্য আথম লড়াই চাথলরয় যাব।"  

  

"যখর্ হিরক্  ূথণ নঝড় ইডা আমারির সম্প্রিারয়র উপর আ াি হ রর্রে িখর্ আথম উধ্ব নির্ 

বাথসন্দারির সমি নর্ এবাং স ায়িা সুরথক্ষি ক্ররি লড়াই চালাক্তে," িম্বলম্বের্ প্রবিবর্বধ 

আম্বতাবর্ও হদলগাম্বদা। "আথম ডারচস ক্াউথির হলাক্রির ক্ারে বযক্তিগি স ায়িা এবাং 

সাব নজর্ীর্ স ায়িা থিরি হপরর গথব নি। আথম FEMA-হি স ায়িার জর্য আরবির্ জার্ারি এবাং 

হযরক্ারর্া প্ররের জর্য আমার অথেরস হযাগারযাগ ক্ররি বাথসন্দারির উৎসাথ ি ক্রথে।"  

  

"প্রায় িুই মাস আরগ  ূথণ নঝড় ইডার জর্য ক্ষথিগ্রস্ত ডারচস ক্াউথির র্াগথরক্ এবাং বযবসার 

মাথলক্রির জর্য এটট খবুই স্বাগিপণূ ন খবর", িম্বলম্বের্ ডাম্বেস কাউবির কা্ নবর্ি না ী োকন 

েবলর্াম্বরা। "আমারির জরুরী প্রথিক্তিয়া থবভাগ অক্লান্ত পথরশ্রম ক্রররে ক্ষথিগ্রস্ত এলাক্ায় 

পথরিি নর্ ক্ররি এবাং FEMA-এর ক্াে হিরক্ এই অথিথরি আথি নক্ স ায়িা পাওয়ার জর্য 

বাথসন্দারির এবাং বযবসার মাথলক্রির ক্াে হিরক্ ক্ষথির অর্ুমার্ সাংগ্র  ক্ররি। আমারির 

প্ররচষ্ার জর্য ধর্যবাি, বাথসন্দারির এবাং বযবসার প্রথিষ্ঠার্গুরলার এখর্ পুর্রুদ্ধারর স ায়িা 

ক্রার জর্য িারির ক্ারে আথি নক্ স ায়িা পাওয়ার সুরযাগ ররয়রে।"  

  

বযক্তিগি স ায়িা, বযক্তি এবাং বাথড়র মাথলক্রির জর্য সরাসথর স ায়িা ক্রর। থর্উ ইয়ক্নবাসীরা 

 য়রিা অর্যার্য বীমা ীর্ বা বীমার অধীরর্ িুরয নাগজথর্ি খরচ এবাং গুরুির প্ররয়াজরর্র জর্য 

ি থবল গ্র ণ ক্ররি পারর, হযমর্ বযক্তিগি সম্পথির হমরামি বা প্রথিস্থাপর্, স্থার্ান্তর এবাং 

সঞ্চরয়র জর্য ি থবল, অিবা থচথক্ৎসা, িা াঁরির এবাং থিশু যত্ন। বাথড়র মাথলক্ এবাং ভাড়ারটরির 

থর্রজরির ক্ষথি র্থিভুি ক্রার জর্য যিাসাধয হচষ্া ক্রা উথচি। ক্াউথিরি যারা বযক্তিগি 

স ায়িার জর্য হযাগয এমর্ হযাগয বাথড়র মাথলক্রা অি ন পাওয়ার জর্য সরাসথর FEMA-এর সারি 

ক্াজ ক্ররবর্। স ায়িার মরধয অস্থায়ী আবাসর্ ইউথর্ট, আবাসর্ এবাং ড্রাইভওরয় হমরামি, 

সাংক্ট পরামি ন, হবক্ারত্ব স ায়িা এবাং আইথর্ পথররষবাগুরলার জর্য ি থবলও অন্তভুনি 

িাক্রি পারর।  

  



রাজয এক্টট িুরয নাগ পুর্রুদ্ধার হক্ন্দ্র প্রথিষ্ঠার জর্য FEMA এবাং ডারচস ক্াউথির সারি 

অাংিীিাথরত্ব ক্ররব, যা থর্উ ইয়রক্নর বাথসন্দারির পুর্রুদ্ধাররর হচষ্ায় স ায়িা ক্রার জর্য 

মূলযবার্ িিয হিরব এবাং উপলব্ধ স ায়িা ও ত্রাণ আরবিরর্র প্রক্তিয়ায় স ায়িা ক্ররব।  

  

প্রধার্ িুরয নাগ হ াষণা অর্ুযায়ী বযক্তিগি স ায়িার জর্য অর্রুমাথিি অথিথরি ক্াউথির মরধয 

ব্রঙ্কস, থক্াংস, র্াসাউ, কু্ইন্স, থরচমন্ড, রক্লযান্ড, সেক্ এবাং ওরয়স্টরচস্টার ক্াউথি ররয়রে।  

  

ব্রঙ্কস, ডারচস, থক্াংস, র্াসাউ, থর্উইয়ক্ন, অররঞ্জ, পুটর্াম, কু্ইন্স, থরচমন্ড, রক্লযান্ড, সেক্, 

সুথলভার্ এবাং ওরয়স্টরচস্টার ক্াউথিও জর্সাধাররণর স ায়িার জর্য হযাগযিা অজনর্ ক্রর, যা 

রাস্তা, হসিু, সু্কল, পাক্ন,  াসপািাল, িার্া, োয়ার  াউস, পাথর্ এবাং বজনয জল থচথক্ি সা সুথবধা 

এবাং অর্যার্য জর্সাধাররণর মাথলক্ার্াধীর্ সুথবধা স  পাবথলক্ থবক্তডাং এবাং পথরক্া ারমাগি 

হমরামরির জর্য অি ন প্রিার্ ক্রর।  

  

গভর্ নর হ াচুল এবাং থডথভির্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট অযান্ড ইমারজনক্তন্স সাথভনস হেডাররল, 

রাজয এবাং স্থার্ীয় অাংিীিাররির সারি ক্াজ চাথলরয় যারে যারি থর্উ ইয়ক্নবাসীরির  ূথণ নঝড় 

ইডার ধ্বাংসাত্মক্ প্রভাব হিরক্ পুররাপুথর পুর্রুদ্ধাররর জর্য সামগ্রী এবাং স ায়িা থর্ক্তিি ক্রা 

যায়।  

  

ইডার দ্বারা ক্ষথিগ্রস্থ ক্াউথিগুরলার সারি প্রািথমক্ ক্ষয়ক্ষথি মূলযায়রর্র স ায়িা অবযা ি 

ররয়রে। রাজয সমস্ত ক্ষথিগ্রস্থ বাথসন্দারির জর্য উপলব্ধ হেডাররল স ায়িার পরক্ষ সমি নর্ 

অবযা ি রাখরব।  

  

গভর্ নর হ াক্ল পূরব ন ক্ষথিগ্রস্থ থর্উ ইয়ক্নবাসীরির জর্য র্িুর্ অর্লাইর্ থররসাস ন  াব চাল ুক্রার 

ক্িা হ াষণা ক্ররথেরলর্, িা পাওয়া যারব এখারর্ ny.gov/Ida-এ।  ারব উপলব্ধ স ায়িা 

ক্ম নসূথচ এবাং হক্ািায় আশ্রয় ও খাবাররর মরিা পথররষবাগুথল খুাঁরজ পাওয়া যারব হসই সাংিান্ত 

িিয হিয়। থর্উ ইয়ক্নবাসীরির জর্য আরও সামগ্রী উপলব্ধ  রল হসই সমস্ত িিযগুরলা সাইরট 

আপরডট ক্রা  রব।  

  

###  

  

  

  

 
আররা সাংবাি পাওয়া যারব এখারর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টট | এক্তেথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

