
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/1/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেডাম্বরল সরকাম্বরর কাম্বে আম্বিদর্ করার পম্বর এখর্ ঘূবণ নঝড় আইডার দ্বারা 

ক্ষবিগ্রস্ত  ওয়া অম্বরঞ্জ কাউবির িাবসন্দাম্বদর জর্ে হেডাম্বরল দমু্ব্ নাগকালীর্ স ায়িা 

লভে  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হঘাষণা  

  

হসম্বেের মাম্বস ঘবূণ নঝড় আইডার অিবেষ্াাংম্বের দ্বারা ক্ষবিগ্রস্ত  ওয়া অম্বরঞ্জ 

কাউবির িাবসন্দারা এখর্ FEMA-এর িরে হিম্বক িেক্তিগি স ায়িা পাওয়ার জর্ে 

আম্বিদর্ করার হ্াগে বিম্বিবিি  ম্বির্  

  

গভর্ নর হ াকল কিত নক আম্বিদম্বর্র পম্বর আইডার জর্ে িড় ধরম্বর্র দমু্ব্ নাম্বগর হঘাষণা 

সাংম্বোবধি  ম্বয়ম্বে, ্ার েলশ্রুবিম্বি অভািী বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর জর্ে িাড়বি ি বিল 

ও সাংস্থাম্বর্র িেিস্থা রম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে অররঞ্জ ক্াউথির বাথিন্দারা হিরেম্বর মারির 

শুরুর থিরক্  ূথণ নঝড় আইডার অবথিষ্াাংরির ক্াররণ  টা ঐথি াথিক্ বর্যা ও ক্ষয়ক্ষথির জর্য 

বযক্তিগি পে নারয় িুরে নাগক্ালীর্ ত্রাণ পাওয়ার জর্য আরবির্ ক্ররি পাররবর্। হেডাররল 

ইমারজনক্তি মযারর্জরমি এরজক্তি (Federal Emergency Management Agency)-এর ক্ারে 

গভর্ নর হ াক্রলর ক্রা আরবিরর্র হেথক্ষরি এই অর্ুরমাির্ পাওয়া হগরে, হেটট ইরিাপূরব ন 

অররঞ্জ ক্াউথির জর্য বযক্তিগি ি ায়িা েিারর্ অস্বীকৃ্থি জাথর্রয়থেল। এই 

ক্ম নিূথি হেডাররল পে নারয় হ াথষি হক্ারর্া িুরে নাগ, হেমর্ আইডার দ্বারা ক্ষথিগ্রস্ত বযক্তি ও 

বাথড়র মাথলক্রির জর্য FEMA-এর িরে হিরক্ িরািথর আথি নক্ ত্রাণ ও ি ায়িা পাওয়ার 

িুরোগ ক্রর হিয়।  

  

"আথম থর্উ ইয়ক্নবািীরির জর্য লড়াই ক্রার এবাং এই ঐথি াথিক্ িুরে নাগ হিরক্ হিরর উঠা ও 

পুর্থর্ নম নারণ িারিররক্ িা ােয ক্রার জর্য আমার িাধ্যমরিা েথিটট ডলার িাংগ্র  ক্রার 

বযাপারর আমার অঙ্গীক্ার পূরণ ক্রথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "অররঞ্জ ক্াউথি আইডা 

দ্বারা হবথি ক্ষথিগ্রস্ত  রয়রে, এবাং এই গুরুত্বপূণ ন হেডাররল ি ায়িা হেরটর পুর্রুদ্ধার 

েক্তিয়ায় িা ােয ক্রার হক্ষরত্র িুিরূেিারী েভাব হেলরব। আথম আমারির স্থার্ীয় ও হেডাররল 

অাংিীিাররিররক্ থর্উ ইয়রক্নর িারি অবযা িভারব ক্াজ ক্রর োওয়ার জর্য এবাং অভাবী থর্উ 

ইয়ক্নবািীরির ক্ারে এিব িাংস্থার্ হপ ৌঁরে থিরি িা ােয ক্রার জর্য আমারির ক্ষয়ক্ষথি মূলযায়র্ 

িলরক্ ধ্র্যবাি জার্াই।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce10308ac482141fd5ddf08d9b5461e89%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740135215278590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qQjmjTwe%2B1jgYTLb0hjEE3Fhkiw%2FaZ8SC%2BGuaEgxvn4%3D&reserved=0


FEMA-এর বযক্তিগি ি ায়িা ক্ম নিূথি বযক্তি ও বাথড়র মাথলক্রির জর্য িরািথর ি ায়িা েিার্ 

ক্রর িারক্। থর্উ ইয়ক্নবািীরা থবমাথব ীর্ এবাং পে নাপ্ত থবমাথব ীর্ িুরে নাগ-জথর্ি অর্যার্য বযয় ও 

গুরুির েরয়াজর্, হেমর্ বযক্তিগি িম্পথির হমরামি বা েথিস্থাপর্, স্থার্ান্তর ও িাংরক্ষরণর 

জর্য অর্ুিার্, অিবা হমথডরক্ল, হডিাল, ও িাইল্ডরক্য়ার, ইিযাথি েরয়াজর্ পূররণর জর্য 

ি থবল হপরি িক্ষম  রি পাররর্। বাথড়র মাথলক্ এবাং ভাড়ারটরির থর্রজরির ক্ষথি র্থিভুি 

ক্রার জর্য েিািাধ্য হিষ্া ক্রা উথিি। ক্াউথিরি োরা বযক্তিগি ি ায়িার জর্য হোগয এমর্ 

হোগয বাথড়র মাথলক্রা অি ন পাওয়ার জর্য িরািথর FEMA-এর িারি ক্াজ ক্ররবর্। ি ায়িার 

মরধ্য অস্থায়ী আবাির্ ইউথর্ট, আবাির্ এবাং ড্রাইভওরয় হমরামি, িাংক্ট পরামি ন, হবক্ারত্ব 

ি ায়িা এবাং আইথর্ পথররষবাগুরলার জর্য ি থবলও অন্তভুনি িাক্রি পারর।  

  

FEMA ও অররঞ্জ ক্াউথির িারি অাংিীিার  রয় হেট এক্টট িুরে নাগ পুর্রুদ্ধার হক্ন্দ্র (Disaster 

Recovery Center) েথিষ্ঠা ক্ররব, হেটট থর্উ ইয়ক্নবািীরির পুর্রুদ্ধার েরিষ্ায় িা ােয ক্ররি 

মূলযবার্ িিয েিার্ ক্ররব এবাং লভয ি ায়িা ও ত্রারণর জর্য আরবির্ ক্রার েক্তিয়ায় 

ি ায়িা ক্ররব। িাল ু ওয়ার িাথরখ অিরূ ভথবষযরি হ াষণা ক্রা  রব।  

  

বড় ধ্ররর্র িুরে নারগর হ াষণার আওিায় বযক্তিগি ি ায়িা পাওয়ার জর্য অর্ুরমাির্োপ্ত 

অর্যার্য ক্াউথিগুরলার মরধ্য ব্রঙ্কি, ডারিি, থক্াংি, র্ািাউ, কু্ইি, থরিমন্ড, রক্লযান্ড, িারোক্, 

ও ওরয়েরিোর ক্াউথি অন্তভুনি ররয়রে।  

  

ব্রঙ্কি, ডারিি, থক্াংি, র্ািাউ, থর্উ ইয়ক্ন, অররঞ্জ, পাটর্াম, কু্ইি, থরিমন্ড, রক্লযান্ড, িারোক্, 

িাথলভার্, ও ওরয়েরিোর ক্াউথি িরক্াথর ি ায়িা পাওয়ারও হোগযিা রারখ, ো িরক্াথর 

ভবর্ ও অবক্াঠারমা, হেমর্ িড়ক্, হিিু, সু্কল, পাক্ন,  ািপািাল, পুথলি হেির্, োয়ার  াউজ, 

পাথর্ ও বজনযপাথর্ থবশুদ্ধক্রণ েযাথিথলটট এবাং িরক্াথর মাথলক্ার্াধ্ীর্ অর্যার্য েযাথিথলটট 

হমরামরির জর্য ি থবল েিার্ ক্রর িারক্।  

  

ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া থর্উ ইয়ক্নবািীরির জর্য গভর্ নর হ াক্ল ইরিাপূরব ন এক্টট অর্লাইর্ থররিাি ন 

 াব িালুর হ াষণা থিরয়রের্, ো ny.gov/Ida ওরয়বিাইরট পাওয়া োরব।  ারব উপলব্ধ ি ায়িা 

ক্ম নিূথি এবাং হক্ািায় আশ্রয় ও খাবাররর মরিা পথররষবাগুথল খুুঁরজ পাওয়া োরব হিই িাংিান্ত 

িিয হিয়। থর্উ ইয়ক্নবািীরির জর্য আরও িামগ্রী উপলব্ধ  রল হিই িমস্ত িিযগুরলা িাইরট 

আপরডট ক্রা  রব।  

  

গভর্ নর হ াক্রল এবাং থডথভির্ অব হ ামলযান্ড থিথক্উথরটট অযান্ড ইমারজনক্তি িাথভনি হেডাররল, 

রাজয এবাং স্থার্ীয় অাংিীিাররির িারি ক্াজ িাথলরয় োরে োরি থর্উ ইয়ক্নবািীরির  ূথণ নঝড় 

ইডার ধ্বাংিাত্মক্ েভাব হিরক্ পুররাপুথর পুর্রুদ্ধাররর জর্য িামগ্রী এবাং ি ায়িা থর্ক্তিি ক্রা 

োয়। ক্ষথিগ্রস্ত বাথিন্দারির িবার জর্য হেডাররল ি ায়িার বযবস্থা ক্রার পরক্ষ হেট ক্িা বলা 

িাথলরয় োরব।  

  

হেম্বের বডবভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটে এন্ড ইমাম্বজনক্তি সাবভনম্বসস (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার জোবক হে 

িম্বলর্, "বযক্তিগি ি ায়িা েিারর্র বযাপারর থিদ্ধান্তটট পরু্থব নরবির্ার জর্য এবাং অররঞ্জ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Findividual&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce10308ac482141fd5ddf08d9b5461e89%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740135215288546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1nR29ZUsc0EqbKmH2CcBqcEx808QeNFyZMKHuQMDtRE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fgovernors-relief-and-response-resources&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce10308ac482141fd5ddf08d9b5461e89%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740135215288546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3t8bY%2F8rSPaiUXQ%2FucdN6Xd%2Fg12eAd081Rrimf5R3JA%3D&reserved=0


ক্াউথির থর্উ ইয়ক্নবািীরির জর্য এটটর অর্ুরমাির্ হিয়ায় FEMA-হক্ ধ্র্যবাি। এটট আইডা 

পরবিী িমরয় এখরর্া িাংগ্রাম ক্রর োওয়া হলাক্জরর্র জর্য অপথর াে ন ি থবল ও িাংস্থার্িমূ  

েিার্ ক্ররব। এোড়াও অররঞ্জ ক্াউথি ও থডথভিরর্র মধ্যক্ার ি রোথগিা এবাং িার িমি নরর্র 

জর্য আথম গভর্ নর হ াক্রলর েথিও কৃ্িজ্ঞ, ো এই অথি েরয়াজর্ীয় িুরে নাগক্ালীর্ ত্রাণ হপরি 

গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রররে।"  

  

্ুিরাম্বের বসম্বর্ের িাক সু্কমার িম্বলর্, "এই অথি গুরুত্বপূণ ন ি ায়িা অররঞ্জ ক্াউথির 

পথরবার, বযবিা েথিষ্ঠার্, ও ক্থমউথর্টটগুরলারক্ পুর্রুদ্ধাররর পরি এথগরয় হেরি িা ােয 

ক্ররব। আথম গথব নি হে বযক্তিরিররক্ িারির হিরর উঠা এবাং আররা িক্তিিালী  রয় পুর্থর্ নম নারণ 

েরয়াজর্ীয় ি ায়িা েিারর্র জর্য এই গুরুত্বপূণ ন হেডাররল ি ায়িার জর্য আমার আ বারর্ 

FEMA িাড়া থিরয়রে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় আইডা থর্উ ইয়ক্নজরুড় ক্থমউথর্টটগুরলারক্ থবধ্বস্ত 

ক্রর থিরয়রে, এবাং িড়ক্, বযবিা েথিষ্ঠার্, ও ক্রয়ক্ িিাথধ্ক্ বাথড়র ক্ষয়ক্ষথির মধ্য থিরয় 

অররঞ্জ ক্াউথি ক্রয়ক্ থমথলয়র্ ডলাররর ক্ষথির থিক্ার  রয়রে।  াডির্ ভযাথলর পথরবারগুরলা 

োরি আইডার েভাব ক্াটটরয় আরগর হিরয় আররা িক্তিিালী  রয় গরড় উঠরি িারির 

েরয়াজর্ীয় িব িাংস্থার্ হপরি পারর িা থর্ক্তিি ক্ররি আথম িব নাত্মক্ েরিষ্া িাথলরয় োরবা।"  

  

্ুিরাম্বের বসম্বর্ের ক্তিম্বের্ বগবলেোন্ড িম্বলর্, " ূথণ নঝড় আইডার পথরথধ্ ও ঐথি াথিক্ 

েকৃ্থি থবরবির্ায়, আথম অররঞ্জ ক্াউথির বাথিন্দারির িবাইরক্ বযক্তিগি ি ায়িা ক্ম নিূথির 

জর্য আরবির্ ক্ররি হজারারলাভারব উৎিাথ ি ক্রথে। আইডার ক্াররণ থবপে নস্ত  ওয়া  রবাথড় 

ও ক্থমউথর্টটগুরলার জর্য এই জরুথর FEMA ি থবরলর বযবস্থা ক্ররি আথম গভর্ নর হ াক্ল 

এবাং আমার ি ক্মীরির িারি এক্িরঙ্গ ক্াজ ক্ররথে। এই ি থবল িরািথর অররঞ্জ ক্াউথির 

বাথিন্দারির  ারি থগরয় হপ ৌঁোরব এবাং আজরক্র ও ভথবষযরি ঝড় আ াি  ার্ার থির্গুরলারি 

আপর্ার পথরবাররক্ থর্রাপি রাখরি পাি নক্য তিথর ক্রর থিরি পারর। েথি আপর্ার বাড়থি 

ি ায়িার েরয়াজর্  য়, িা রল িা ারেযর জর্য আমার অথেি লভয ররয়রে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বিটেভ বসয়ার্ পোটিক মোম্বলাবর্ িম্বলর্, "ক্রয়ক্ মাি ধ্রর িরািথর FEMA-এর 

িারি আরলাির্া ক্রা এবাং গভর্ নর হ াক্ল ও এক্তিথক্উটটভ থর্উ াউরির িারি এক্িরঙ্গ ক্াজ 

ক্রার পরর, আথম আর্রন্দর িারি হ াষণা ক্রথে হে অররঞ্জ ক্াউথির বাথিন্দারির জর্য 

বযক্তিগি ি ায়িা হপ ৌঁোরি োরে। অররঞ্জ ক্াউথির বাথিন্দারা  ূথণ নঝড় আইডার ক্াররণ হে 

বযাপক্ ক্ষয়ক্ষথির থিক্ার  রয়রের্ িা আথম থর্রজ েিযক্ষ ক্ররথে এবাং এই বযক্তিগি ি ায়িা 

আমারির ক্থমউথর্টটগুরলারক্ িারির পারয় উরঠ িা ুঁড়ারি িা ােয ক্রার হক্ষরত্র িুিরূ েিারী 

ভূথমক্া রাখরব।"  

  

বসম্বর্ের হজমস হস্কাউবেস িম্বলর্, "অররঞ্জ ক্াউথিরি আইডা আ াি  ার্ার পরর, আথম ও 

আমার থর্ব নাির্ী এলাক্ার হলারক্রা আমার আরিপারির অঞ্চরলর উরেখরোগয ক্ষয়ক্ষথি 

হমাক্ারবলায় হেট ও হেডাররল ক্ম নক্িনারির িারি এক্িরঙ্গ ক্াজ ক্ররথে। অবরিরষ, আমরা 

আমারির অধ্যবিারয়র েল হপরি োক্তে। আথম আিাবািী হে আমারির পথরবারগুরলা - থবরিষ 

ক্রর ওয়াথিাংটর্ ও ক্র্ নওরয়ল-এর মরিা িবরিরয় হবথি ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া ক্থমউথর্টটগুরলার 

বাথিন্দারা - এখর্ ত্রাণ লাভ ক্রার থক্েু উপায় খুুঁরজ পারবর্।"  

  



অম্বরঞ্জ কাউবির এক্তিবকউটেভ বেভ বর্উ াউস িম্বলর্, "এই থবধ্বাংিী  ূথণ নঝরড়র দ্বারা 

ক্ষথিগ্রস্ত অররঞ্জ ক্াউথির বাথিন্দারির জর্য এই গুরুত্বপূণ ন িা ারেযর বযবস্থা ক্ররি অথবরাম 

েরিষ্ার জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ ধ্র্যবাি।"  
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