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গভর্ নর হ াকল েীতকালীর্ ঝম্বের ফম্বল হে আলস্টার কাউবির  াজার  াজার িাবিন্দা 

বিদ্যেৎ ীর্ অিস্থায় রম্বয়ম্বে তার িাোদ্াম্বর্র অগ্রগবত িম্পম্বকন িি নম্বেষ পবরবস্থবত বর্উ 

ইয়কনিািীম্বক জার্াম্বলর্  

  

গভর্ নর ঝম্বের ক্ষয়ক্ষবত ও উষ্ণকরণ হকন্দ্র পবরদ্ে নর্ করম্বত এিং ইউটিবলটি িোঘাত 

এিং রাস্তা িন্ধ করা বিপে নয়কারী েীতকালীর্ ঝম্বের পম্বর হস্টম্বির িাোদ্াম্বর্র িোপাম্বর 

িি নম্বেষ পবরবস্থবত জার্াম্বলর্  

  

আলস্টার কাউবির ঐবত াবিক িরফ ঝে প্রায় হপৌম্বর্ এক ইঞ্চি ফ্ল্োি িরফ এম্বর্ম্বে, 

োর ফম্বল িম্বি নাচ্চ 65,000 গ্রা ম্বকর জর্ে বিদ্যেৎ বিভ্রাি ততবর  ম্বয়ম্বে  

  

বিদ্যেৎ পযর্ঃস্থাপর্ প্রম্বেষ্টা িম্পন্ন করম্বত আলস্টার কাউবিম্বত 900-র হিবে লাইর্ ও গাে 

কর্মী কাজ করম্বে  

  

গভর্ নর হ োকল আজকক ঝকের ক্ষয়ক্ষতি হেকেকের্, একটি স্থোর্ীয় উষ্ণকরণ হকন্দ্র পতরের্ নর্ 

ককরকের্ এবং আলস্টোর কোউতির বোতিন্দোকের িব নকর্ষ পতরতস্থতি িম্পককন জোতর্কয়কের্, যোকের 

অকর্ককরই গি িপ্তোক র হর্কষর তেকক  ওয়ো, এলোকোয় প্রোয় হপৌকর্ এক ইঞ্চি ফ্ল্যোি বরফ তর্কয় 

আিো ঐতি োতিক র্ীিকোলীর্ ঝকের কোরকণ পুকরো িপ্তো োকে তবেুযৎ তেকলো র্ো। ঝে গোে এবং 

তবেুযকির লোইর্ উপকে হফকলকে, যোর ফকল িকব নোচ্চ 65,000 গ্রো ককর জর্য তবেুযৎ তবভ্রোি তিতর 

 কয়কে। গভর্ নর হ োকল বোতিন্দোকের পুর্রুদ্ধোকর ও িোকের তবেুযৎ পুর্ঃস্থোপর্ করকি িো োযয 

করোর জর্য হস্টি প্রকেষ্টোর উপর আকলোকপোি ককরর্, যোর মকযয রকয়কে আলস্টোর কোউতি 

জরুতর কম নকোণ্ড হককন্দ্র (Emergency Operations Center) কমী হপ্ররণ, উষ্ণকরণ হককন্দ্রর 

কম নকোণ্ড িমর্ নর্ করকি র্যোর্র্োল গোর্ন (National Guard) হপ্ররণ, হস্টকির তর্পোিনকমি অফ 

ট্রোন্সকপোকিনর্র্ (Department of Transportation, DOT) এবং হস্টি পোকনিকক (State Parks) রোস্তো 

হর্কক উপকে পরো গোে পতরষ্কোর করকি িম্পে প্রেোর্ করো এবং িবোই িুস্থ আকে তকর্ো িো হেেোর 

জর্য হস্টি পুতলর্কক (State Police) ি োয়িো প্রেোর্ করো।  

  

"আলস্টোর কোউতির অকর্ককর তবেুযৎ ইতিমকযয পুর্ঃস্থোতপি  কয়কে, আমরো যোকের তবেুযৎ তফকর 

আকি তর্ এমর্  োজোর  োজোর গৃ স্থোতলকক িো োযয করকি িোরো তের্রোি কোজ করতে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আলস্টোর কোউতি গি িপ্তোক র র্ীিকোলীর্ ঝে দ্বোরো িবকর্কক হবতর্ ক্ষতিগ্রস্ত 

 কয়কে এবং আমোকের জরুতর বযবস্থোপর্ো কমীরো িম্প্রেোকয়র কোকে যোকি এই িময় পোর করকি 

প্রকয়োজর্ীয় িবতকেু র্োকক িো তর্ঞ্চিি করকি পুকরো িপ্তো োকে কক োর পতরশ্রম ককরকে। আমরো 



আমোকের ঝে পুর্রুদ্ধোর প্রকেষ্টোর জর্য হস্টকির পূণ ন িংস্থোর্ তর্কয় একিতে এবং আমরো িম্ভোবয 

িকল উপোকয় আলস্টোর কোউতির বোতিন্দোকের িমর্ নর্ ককর যোকবো।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি হ ার্মলোন্ড বিবকউবরটি অোন্ড ইর্মাম্বজনঞ্চি িাবভনম্বিম্বির (New York 

State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) কবর্মের্ার 

জোবক হে িম্বলর্, "গভর্ নর হ োককলর তর্কেনর্র্ো অরু্যোয়ী, আতম ও আমোর েল শুক্রবোর হর্কক 

িরকোকর আমোকের অংর্ীেোরকের িোকর্ তর্কয় মো  পয নোকয় কোজ ককর যোঞ্চি যোকি তকংস্টর্ তিটি 

এবং আলস্টোর কোউতিকক িংস্থোর্ প্রেোর্ করকি পোতর। আতম আজকক বো কোলককও তবেুযৎ ীর্ 

র্োকো বোতিন্দোকের উৎিোত ি করতে তর্রোপে র্োকোর জর্য কোকের উষ্ণকরণ হককন্দ্র হযকি। এই 

উষ্ণকরণ হকন্দ্রগুতল আমোকের িমর্ নকর্ স্থোপর্ করো  কয়কে এবং যিতের্ প্রকয়োজর্ হেোলো 

র্োককব।"  

  

আলস্টার কাউবি বর্ি না ী পোি রায়ার্ িম্বলর্, "যের্ আমরো আলস্টোর কোউতিকি অেি 

গি এক ের্ককর মকযয  ওয়ো িবকর্কক িীব্র, বযোপক ক্ষতিকর র্ীিকোলীর্ ঝকের িোেোেোর্ 

করতে, িের্ গভর্ নর হ োকল এবং িোর িমূ্পণ ন েকলর র অতিদ্রুি িোেোেোর্ এবং অতি গুরুত্বপূণ ন 

িমর্ নকর্র জর্য আতম িোকেরকক যর্যবোে জোর্োঞ্চি। আমরো পতরকষবো দ্রুি পুর্ঃস্থোপর্ করকি 

এবং পতরকষবো ীর্ মোরু্ষ যোকি উষ্ণ ও তর্রোপে র্োককি পোকর িো তর্ঞ্চিি করকি এবং আমোকের 

বোতিন্দোকের ঝে পরবিী পুর্রুদ্ধোকর িো োযয করকি এককে কোজ েোতলকয় যোকবো।"  

  

আলস্টোর কোউতি পরবিী হ োষণো র্ো হেওয়ো পয নে তর্কনোক্ত স্থোকর্ 24/7 উষ্ণকরণ হকন্দ্র হেোলো 

রোেকব:  

• Andy Murphy Center, 467 Broadway, Kingston, NY 12401  

• 2nda Iglesia La Mision Church, 80 Elmendorf Street, Kingston NY 12401  

• SUNY New Paltz, Elting Gymnasium, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561  

• Frank D. Greco Memorial Senior Citizen Recreation Center, 207 Market St, 

Saugerties, NY 12477  

• Woodstock Community Center, 456 Rock City Road, Woodstock, NY, 12498  

  

আলস্টোর কোউতির জর্য িীব্র র্ীিকোলীর্ ঝে পরবিী অতিতরক্ত তর্উ ইয়কন হস্টি িমর্ নকর্র 

মকযয রকয়কে উষ্ণকরণ হককন্দ্রর কম নকোণ্ড িমর্ নকর্ 24 জর্ র্যোর্র্োল গোর্ন িেিয; পতরিন্নিো 

িমর্ নকর্ কোিো-হফলো কমীরো; তকংস্টকর্র অযোঞ্চি মোরতফ িোরোরোকির উষ্ণকরণ হককন্দ্রর জর্য 

একটি 500 তককলোওয়োি হজর্োকরির; এবং উষ্ণকরণ হকন্দ্রগুতলর জর্য হস্টকির ভোণ্ডোর হর্কক 

180টি েোি ও পোতর্। এেোেোও DHSES উষ্ণকরণ হকন্দ্রগুতলকি হরর্ ক্রি িংস্থোর্ পতরব কর্র 

িমন্বয় ককরকে, যোর মকযয রকয়কে 75টি েোি এবং অতিতরক্ত পোতর্ ও েোবোর।  

  

হিোমবোর িকোল পয নে, আলস্টোর কোউতির 7,500-র হবতর্ বোতেকি তবেুযৎ তেকলো র্ো। হিন্ট্রোল 

 োর্ির্ জোতর্কয়কে হয মঙ্গলবোর রোি 10িোর মকযয কোউতির 95 র্িোংকর্ তবেুযৎ তফকর আিকব। 

রোস্তো পতরষ্কোর করকি এবং কোউতিকি তবেুযৎ পুর্ঃস্থোপর্ করকি ইউটিতলটির 900-র হবতর্ লোইর্ 

ও গোে কমী কোজ করকে।  

  



তর্উ ইয়কন হস্টি আলস্টোর কোউতিকি মো  পয নোকয় িোেোেোর্ কোয নক্রম িমন্বয় করো অবযো ি 

রোেকব এবং প্রকয়োজর্মি স্থোর্ীয় িরকোরগুতলকক অতিতরক্ত িমর্ নর্ প্রেোর্ করকব।  

  

আলস্টোর কোউতি িংস্থোর্ হককন্দ্রর (Ulster County Resource Center) িোকর্ হযোগোকযোগ করো 

যোকব (845)-443-8888 র্ম্বকর।  

  

###  
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