
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ সাম্প্রবিক দমু্ব্ নাগ, হ্মর্ আইডা, হেড এিং 

ইসাইয়াম্বসর জর্ে FEMA-র সরকাবর স ায়িা কম নসূবির র্র্-হেডাম্বরল ি বিল অংম্বে 

হেট 87 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্ নন্ত প্রদার্ করম্বি, ্া বর্উ ইয়ম্বকনর স্থার্ীয় 

সরকারগুবলর উপর হিম্বক িাপ হ্রাস করম্বি  

  

বর্উ ইয়কন হেট হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন, বেঙ্গার হলকস, লং আইলোন্ড, মধ্ে- াডসর্, বর্উ 

ইয়কন বসটট এিং সাউদার্ ন টটয়ার বরজজয়ম্বর্র FEMA-র সরকাবর স ায়িা কম নসূবির জর্ে 

উপ্ুক্ত স্থার্ীয় সরকারগুবলর উপর হিম্বক িাপ হ্রাস করম্বি র্র্-হেডাম্বরল িেম্বয়র অংে 

প্রদার্ করার মাধ্েম্বম  

  

 পাোপাবে,আইডা ও হেড দ্বারা প্রভাবিি স্থার্ীয় সরকারগুবলম্বক মম্বর্ কবরম্বয় বদম্বলর্ 

হ্ বিপদ প্রেমর্ ি বিম্বলর জর্ে আম্বিদর্ করার হেষ িাবরখ 1 জুলাই  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াস, 

ক্রান্তীয় ঝড় হেড এবং  াথরকক্র্ আইডা দ্বারা ক্ষথিগ্রস্ত স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর জর্য হেডাকরল 

জরুথর বযবস্থাপর্া একজন্সির (Federal Emergency Management Agency, FEMA) সরক্াথর 

স ায়িা (Public Assistance) ক্র্ নসূথির আবশ্যক্ র্র্-হেডাকরল অংশ্ সম্পূণ ন প্রদার্ ক্রকব, এই 

দুকে নাগগুথলর প্রথিটট থবগি দুই বছর থর্উ ইয়কক্ন থবপে নস্তক্ারী বর্যার প্রভাব থর্কয় একসকছ। 

ি থবলটট এর্র্ প্রক্কের জর্য অিযাবশ্যক্ীয় ো স্থার্ীয় সরক্ারগুথলকক্ সরক্াথর অবক্াঠাকর্া 

পুর্গ নঠর্ ক্রকি সা ােয ক্রকব, পুর্রুদ্ধাকরর ক্াকজ থর্উথর্থসপযাথলটটগুথলর উপর হে িাপ 

পকড়কছ িা হ্রাস ক্রকব।  

  

"আর্রা সক্কলই খুব ভাকলার্কিা জাথর্ হে থবগি দুই বছকর ইসাইয়াস, হেড এবং আইডার র্কিা 

ঝড় আর্াকদর হেটকক্ ক্িটা ক্ষথিগ্রস্ত ক্করকছ, এবং আজকক্ আর্রা হ াষণা ক্রথছ হে থর্উ 

ইয়ক্ন FEMA-র সরক্াথর স ায়িা ক্র্ নসূথির র্র্-হেডাকরল অংশ্ প্রদার্ ক্রকব," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্।"উকেখকোগয এই পদকক্ষপটট স্থার্ীয় সরক্ারগুথল োরা এই অথি গুরুত্বপূণ ন ি থবকল 

আকবদর্ ক্রার পথরক্ের্া ক্রকছ িাকদর উপর হিকক্ িাপ ক্র্াকব, এবং সরক্াথর র্াথলক্ার্াধীর্ 

অবক্াঠাকর্া পুর্গ নঠকর্ সা ােয ক্রকব। হেক িু আর্াকদর জলবায় ুপথরবথিনি  কে এবং িীব্র ঝড় 

আকরা  র্  র্  কে, আর্রা থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর এবং িাকদর সম্প্রদায়সরূ্ কক্ িরর্ আব াওয়া 

 টর্ার পরবিী পুর্রুদ্ধাকর সা ােয ক্রার জর্য সম্ভাবয সবথক্ছু ক্রকি িাক্কবা।"  

  



এক্টট রাষ্ট্রপথির র্ুখয দুকে নাগ হ াষণার (Presidential Major Disaster Declaration) পরবিীকি, 

ক্ষথিগ্রস্ত ক্াউথিগুথল সরক্াথর স ায়িা এবং/অিবা বযন্সিগি স ায়িার (Individual 

Assistance) রূকপ ত্রাণ ি থবল পাওয়ার জর্য উপেুি  কয়কছ। সরক্াথর স ায়িা ক্ষথিগ্রস্ত 

অবক্াঠাকর্া ও েযাথসথলটট পুর্গ নঠর্ ক্রকি স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর প্রকিষ্টা সর্ি নর্ ক্কর, এবং 

বযন্সিগি স ায়িা  কলা বাথড় ও বযবসার র্াথলক্কদর জর্য সরাসথর স ায়িা। প্রক্েগুথল 

অর্ুকর্াথদি ও সম্পূণ ন  কয় হগকল, হেডাকরল সরক্ার সাধারণি খরকির 75 শ্িাংশ্ ক্ষথিপূরণ 

থদকয় প্রক্েটট স্পির ক্কর, এবং প্রাপক্কক্ অবথশ্ষ্ট 25 শ্িাংশ্ প্রদার্ ক্রকি  য়। এটট 

হেডাকরল থবপদ প্রশ্র্র্ অর্ুদার্ ক্র্ নসূথির (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) 

হক্ষকত্রও প্রকোজয, ো স্থার্ীয়কদরকক্ িাকদর সম্প্রদাকয়র দী নকর্য়াথদ থস্থথিস্থাপক্িা হজারদার 

ক্রকি ি থবল প্রদার্ ক্কর।  

  

র্ািন র্াকস, ক্ংকগ্রস এটট পাশ্ ক্কর এবং রাষ্ট্রপথি বাইকডর্ H.R. 2471 স্বাক্ষর ক্করর্, ো 1 

জার্ুয়াথর, 2020 হিকক্ 31 থডকসম্বর, 2021 িাথরকখর র্কধয হ াথষি র্ুখয দকুে নাকগর েকল  ওয়া 

প্রক্েসরূ্ক র জর্য হেডাকরল অংশ্ 90 শ্িাংশ্ ক্কর, োকি ক্কর িলর্ার্ হক্াথভড-19 

র্ ার্ারীকি ইথির্কধয ভুগকি িাক্া হেট ও স্থার্ীয়কদর ত্রাণ প্রদার্ ক্রা োয়।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট এই সর্য়ক্াকল থির্টট হেডাকরলভাকব হ াথষি দুকে নাগ দ্বারা প্রভাথবি  কয়কছ:  

  

·  2020 সাকলর আগে র্াকসর ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াস  

·  2021 সাকলর আগে র্াকসর ক্রান্তীয় ঝড় হেকডর অবথশ্ষ্টাংশ্  

·  2021 সাকলর হসকেম্বর র্াকসর  াথরকক্র্ আইডার অবথশ্ষ্টাংশ্  

  

এই িাপ আকরা হ্রাস ক্রকি, গভর্ নর হ াক্ল স্থার্ীয় সরক্ারগুথলকক্ আশ্বাস থদকয়কছর্ হে থর্উ 

ইয়ক্ন হেট FEMA-র সরক্াথর স ায়িা ক্র্ নসূথির জর্য উপেুি প্রক্েগুথলর র্র্-হেডাকরল 

অংশ্ সম্পূণ নভাকব অি নাথয়ি ক্রকব।  

  

হ ামলোন্ড বসবকউবরটট এিং ইমাম্বজনজি সাবভনম্বসস বডবভেম্বর্র (Division of Homeland 

Security and Emergency Services, DHSES) কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "আর্াকদর 

থর্শ্র্  কলা পুকরা হেকটর স্থার্ীয় সম্প্রদায়গুথলকক্ দুকে নাগ পরবিী পুর্রুদ্ধাকর সা ােয ক্রা। 

দুকে নাগ ত্রাকণর র্র্-হেডাকরল অংশ্কক্ সম্পূণ ন অি নাথয়ি ক্রার গভর্ নকরর থসদ্ধান্ত এইসব 

র্ারাত্মক্ ঝকর ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর উপর হিকক্ আথি নক্ িাপ হ্রাস ক্কর হদয়। 

আর্াকদর দল স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর সাকি ক্াজ অবযা ি রাখকব োকি এটট থর্ন্সিি ক্রা োয় হে 

িারা পুর্গ নঠর্ ক্রকি এবং ভথবষযকির আব াওয়া  টর্া হিকক্ থর্কজকদরকক্ রক্ষা ক্রকি 

প্রকয়াজর্ীয় ি থবল পায়। আর্রা এই পুর্রুদ্ধার প্রন্সক্রয়ায় সম্প্রদায়সর্ূ কক্ সর্ি নর্ ক্রকি 

হপকর গথব নি।"  

  

প্রবিবর্বধ্ আবিয়াম্বর্া এস্পিয়াি িম্বলর্, "জলবায় ুপথরবিনর্ দ্বারা বনৃ্সদ্ধ পাওয়া সাম্প্রথিক্ 

প্রাকৃ্থিক্ দকুে নাগসরূ্  থর্উ ইয়কক্নর সম্প্রদায়সর্ূক র থস্থথিস্থাপক্িাকক্ পরীক্ষা ক্করকছ এবং এর 

এক্টট উদা রণ থর্ধ নারণ ক্কর থদকয়কছ। আথর্ গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্র স্থার্ীয় 

সম্প্রদায়সরূ্ কক্ এইসব দুকে নাকগর পরবিী পুর্রুদ্ধাকর স ায়িা ক্রার জর্য ি থবল বরাদ্দ ক্রার 



হ াষণার প্রশ্ংসা ক্রথছ। এক্সাকি, আর্রা আর্াকদর সম্প্রদায়গুথলকক্ আকরা দৃঢ়ভাকব পুর্গ নঠকর্ 

সা ােয ক্রকবা, ো শুরু  কব স্থার্ীয় পে নাকয় এবং হেখাকর্ সব নাথধক্ িাথ দা সম্পন্ন 

সম্প্রদায়সরূ্ কক্ অগ্রাথধক্ার প্রদার্ ক্রা  কব, এবং এবং থর্ন্সিি ক্রা  কব হে থর্উ ইয়ক্নবাসীরা 

োকি এইসব ঝকড়র পরবিীকিও থর্ভনরকোগয সরক্াথর অবক্াঠাকর্া উপকভাগ ক্কর হেকি পাকর।"  

  

এছাড়াও গভর্ নর স্থার্ীয়কদর র্কর্ ক্থরকয় থদকের্ হে হেকটর হ ার্লযান্ড থসথক্উথরটট এবং 

ইর্াকজনন্সি সাথভনকসস থডথভশ্র্ বিনর্াকর্ থবপদ প্রশ্র্র্ অর্ুদার্ ি থবল আপর্ার জর্য আকবদর্ 

গ্র ণ ক্রকছ ো ক্রান্তীয় ঝড় হেড ও  াথরকক্র্ আইডা দ্বারা ক্ষথিগ্রস্ত স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর জর্য 

উপলভয আকছ।  

  

DHSES আকবদর্ থরথভউ ক্রকব এবং অর্ুকরাধ সাকপকক্ষ ক্াথরগথর স ায়িা প্রদার্ ক্রকব। 

আকবদর্ ক্রার হশ্ষ িাথরখ 1 জরু্, 2022। ি থবকলর জর্য ক্ীভাকব আকবদর্ ক্রকি  কব এবং 

HMGP প্রন্সক্রয়ার বযাপাকর আকরা িিয পাওয়া োকব: https://www.dhses.ny.gov/hazard-

mitigation  

  

বডবভের্ অে হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইমাম্বজনজি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

হ ার্লযান্ড থসথক্উথরটট অযান্ড ইর্াকজনন্সি সাথভনকসস থডথভশ্র্ সন্ত্রাসবাদ, প্রাকৃ্থিক্ দকুে নাগ, হুর্থক্, 

অথিসংকোকগর  টর্া এবং অর্যার্য জরুথর অবস্থা প্রথিকরাধ, এগুথল হিকক্ সুরক্ষা, এর জর্য 

প্রস্তুথি, সাড়াদার্, ও পুর্রুদ্ধাকরর প্রকিষ্টার হক্ষকত্র হর্িৃত্ব, সর্ন্বয় ও স ায়িা প্রদার্ ক্কর। আকরা 

িকিযর জর্য, হেসবুক্ হপজ হদখুর্, টুইটাকর বা ইর্োগ্রাকর্ আর্াকদরকক্ অর্ুসরণ ক্রুর্, বা 

আর্াকদর ওকয়বসাইট থভন্সজট ক্রুর্।  

  

###  
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