
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল চরম তাম্বের ঝ ুঁ বক হিম্বক বর্উ ইয়কনিাসীম্বের রক্ষা করম্বত সা ায্ে করার 

জর্ে আন্ত:এম্বজন্সি প্রম্বচষ্টার হ াষণা কম্বরম্বের্  

 

রাজেিোেী চরম তাে সংক্রান্ত েেম্বক্ষম্বের েবরকল্পর্া উন্নয়ম্বর্র জর্ে গভর্ নম্বরর হেট 

অফ েে হেম্বটর বর্ম্বেনের্াম্বক অগ্রসর কম্বর  

  

এম্বজন্সির উম্বেোগগুবল ক্রমির্ নমার্ তােমাত্রার প্রভাি হিম্বক স বির্ািন্সিত 

সম্প্রোয়গুবলম্বক রক্ষা করাম্বক অগ্রাবর্কার হেয়  

  

অন্তি নতীকালীর্ স োবরম্বের সম্পূণ ন প্রবতম্বিের্ েয্ নাম্বলাচর্া করুর্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ রাজয সংস্থা এবং ক্র্ত নপক্ষ জলবায়ু পথরবর্ননর্র ক্ারনে ক্রমবর্ নমার্ 

উচ্চ র্াপমাত্রার প্রভানবর জর্য ঝ়ুুঁ থক্পূে ন স়ুথবর্াবঞ্চির্ সম্প্রদায এবং অর্যার্য থর্উ 

ইযক্নবাসীনদর উপর চরম র্ানপর প্রভাব হমাক্ানবলায স াযর্া ক্রার জর্য হে পদনক্ষপগুথল 

অগ্রসর ক্রনব র্ার হ াষো ক্নরনের্। পদনক্ষপগুথল গভর্ ননরর 2022 হেট অফ দয হেট 

থর্নদনথিক্া হিনক্ উদ্ভূর্  নযনে সম্প্রদানযর জলবায়ু প্রভাবগুথল প্রিথমর্ ক্রনর্ স াযর্া 

ক্রার জর্য এবং র্ানপর ক্ারনে  ওযা ঝ়ুুঁ থক্র প্রিম সাথরনর্ িাক্া স়ুথবর্াবঞ্চির্ সম্প্রদাযগুথলনক্ 

স াযর্ার অগ্রাথর্ক্ার হদওযার উনেনিয আন্তঃ-এনজঞ্চি থবথর্নযাগ এবং প্রনচষ্টা সমন্বয ক্রার 

জর্য এক্টট চরম র্াপ ক্ম ন পথরক্ল্পর্া তর্থর ক্রার উনেনিয। আজ প্রক্াথির্ অন্তব নর্ী 

স়ুপাথরিগুথল আরও থবস্র্তর্ চরম র্ানপর থবরুনে পদনক্ষনপর পথরক্ল্পর্ার (Extreme Heat 

Action Plan) প্রিম পে নানযর প্রথর্থর্থর্ত্ব ক্নর ো রানজযর-হর্র্তত্বার্ীর্ পদনক্ষপগুথল থচথির্ 

ক্রনব ো চরম র্ানপর ক্াঠানমাগর্ চালক্গুথল এবং থর্উ ইযনক্নর সব হচনয ঝ়ুুঁ থক্পেূ ন 

সম্প্রদানযর উপর র্ার অসামঞ্জসযপূে ন প্রভানবর হমাক্ানবলা ক্রনব৷  

  

"চরম র্াপ প্রথর্ বের বহু থর্উ ইযক্নবাসীর জীবর্ ও জীথবক্ানক্ থবপন্ন ক্নর, থক্ন্তু থবনিষ ক্নর 

োরা স়ুথবর্াবঞ্চির্ সম্প্রদায এবং বনে নর সম্প্রদানয িানক্র্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "র্ীব্র ঝড় 

এবং চরম র্াপ শুর়্ু জলবায়ু পথরবর্ননর্র সানি বতঞ্চে পানব, এবং এটট গুরুত্বপূে ন হে থর্উ ইযক্ন 

র্ানপর সংস্পনি নর হমাক্ানবলা ক্রনর্ সমথন্বর্ এবং ক্াে নক্র পথরক্ল্পর্া তর্থর ক্নর। আজ 

হ াথষর্ স়ুপাথরিগুথল এই গ্রীনে এবং আগামী অনর্ক্ বেনরর জর্য আমানদর সব হচনয ঝ়ুুঁ থক্পূে ন 

এবং অসামঞ্জসযপূে নভানব প্রভাথবর্ বাথসন্দানদর স়ুরক্ষার জর্য ইথর্মনর্যই চলমার্ 

পদনক্ষপগুথলর উপর থভথি ক্নর গনড় রু্লনর্ স াযর্া ক্নর।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fadministration_pdf%2Fehapinterimrecommendationsreport.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf12b284391dc40e801c208da6cb892df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941837413734342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B%2FtLVhqqbdHpA%2B7oJQNwwJN342ffmGaAsMcQM0%2BrGa0%3D&reserved=0


  

আনগ এই বেনর, গভর্ নর হ াক্ল হেট থিপাটননমন্ট অফ এর্ভাযরর্নমন্টাল ক্র্জারনভির্ 

(State Department of Environmental Conservation, DEC) এবং থর্উ ইযক্ন হেট এর্াঞ্চজন 

থরসাচন অযান্ড হিনভলপনমন্ট অিথরটটনক্ (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA) জলবায়ু পথরবর্ননর্র ক্ারনে সতষ্ট চরম র্াপ  টর্ার 

থিনক্ানযঞ্চি এবং র্ীব্রর্ার প্রথর্ঞ্চক্রযা থ সানব এক্টট চরম র্ানপর থবরুনে পদনক্ষনপর 

পথরক্ল্পর্া তর্থর ক্রার থর্নদনি হদর্। DEC এবং NYSERDA চরম র্ানপর থবরুনে পদনক্ষনপর 

পথরক্ল্পর্া ওযাক্ন গ্রুপ (Extreme Heat Action Plan Work Group, EHAPWG) তর্থর ক্নরনে, 

োর মনর্য 20 টটরও হবথি রাজয সংস্থা আনে, োরা সমস্ত রাজয সরক্ার জ়ুনড় স়ুথবর্াবঞ্চির্ 

সম্প্রদাযগুথলনর্ চরম র্াপ তবষময হমাক্ানবলা ক্রনর্ অথবলনে পদনক্ষপ হর্নব এবং এক্ সানি 

ক্াজ ক্রনব৷  

  

আজ প্রক্াথির্ অন্তব নর্ী স়ুপাথরিগুথলর মনর্য আনে র্ীব্র চাথ দা হমাক্ানবলার উনেনিয দ্রুর্ 

বাস্তবাযনর্র জর্য পদনক্ষপ েখর্ ওযাথক্নং গ্রুপ দী ননমযাদী সমথন্বর্ প্রনচষ্টার থবক্াি অবযা র্ 

রানখ ো চরম র্াপ এবং পেথর্গর্ সামাঞ্চজক্ তবষমযগুথল প্রিথমর্ ক্রার উপর র্জর 

হক্ন্দ্রীভূর্ ক্নর ো এর প্রভাবগুথল বাথড়নয হর্ানল। অন্তব নর্ীক্ালীর্ স়ুপাথরিগুথল প্রর্ার্ 

হেক্ন াল্ডারনদর ক্াে হিনক্ ইর্প়ুট হপনযনে, োর মনর্য স়ুথবর্াবঞ্চির্ সম্প্রদায এর প্রথর্থর্থর্রা 

এবং র্াপ সংক্রান্ত ঝ়ুুঁ থক্নর্ িাক্া জর্সংখযার হগাষ্ঠী রনযনে। পথরক্ল্পর্াটট থবনিষভানব পথরনবি 

দষূে এবং জলবায়ু পথরবর্নর্ দ্বারা অসমভানব প্রভাথবর্ সম্প্রদাযগুথলর উপর দতটষ্ট থর্বে ক্নর 

এবং চরম র্ানপর প্রভাব প্রিথমর্ ক্রার জর্য রানজযর থবদযমার্ পেথর্র ফাুঁক্গুথল থচথির্ ক্নর 

ক্ম নসংস্থার্, থবনর্াদনর্র হক্ষত্র, এবং স়ুথবর্াবঞ্চির্ সম্প্রদাযগুথলর প্রথর্।  

  

েবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার হিবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, "জলবায়ু পথরবর্ননর্র 

সব হচনয থবপজ্জর্ক্ ফলাফলগুথলর মনর্য এক্টট  ল হে ক্রমবর্ নমার্ র্াপমাত্রা আমানদর 

সম্প্রদানযর স্বাস্থয এবং স়ুস্থর্ানক্ থবপন্ন ক্নর। DEC র্াপ-সম্পথক্নর্ অস়ুস্থর্ার ঝ়ুুঁ থক্নর্ সব হচনয 

িাক্া স়ুথবর্াবঞ্চির্ সম্প্রদাযগুথলনর্ উদ্ভাবর্ী হক্ৌিল স্থাপনর্র জর্য গভর্ ননরর আহ্বানর্ সাড়া 

হদওযা অবযা র্ রাখনব। এই পদনক্ষপগুথল, জলবায়ু পথরবর্ননর্র বহু প্রভাব প্রিথমর্ ক্রার 

জর্য আমানদর হর্র্তস্থার্ীয প্রনচষ্টার সানি েখর্ থমথলর্  নব জীবর্ বা ুঁচানর্ এবং রাজয জ়ুনড় 

সমর্া এবং জলবায়ু সংক্রান্ত র্যাযথবচারনক্ অগ্রসর ক্রনর্ স াযর্া ক্রনব।"  

  

হ াবরর্ এম.  োবরস, হপ্রবসম্ব ন্ট এিং বসইও, NYSERDA িম্বলম্বের্, "অভযন্তরীে এবং 

বথ রঙ্গর্, উভয িীর্লীক্রে থবক্ল্পগুথলনর্ হটক্সই এবং সাশ্রযী মূনলযর অযানেস বহু দ়ুব নল 

থর্উ ইযক্নবাসীর জর্য এক্টট গুরুত্বপূে ন প্রনযাজর্, থবনিষ ক্নর আমরা এখর্ রাজয জ়ুনড় হে 

অর্যথর্ক্ গরম র্াপমাত্রা হদখথে, র্ার পথরনপ্রথক্ষনর্। এই স নোথগর্ামূলক্ আন্তঃসংস্থা প্রনচষ্টা 

এই র্াপ র্রনঙ্গর দ্বারা সতষ্ট িঞ্চি এবং স্বানস্থযর হবাঝা ক্মানর্ার জর্য এক্টট গুরুত্বপূে ন পদনক্ষপ 

এবং আজ হে স়ুপাথরিগুথল উপস্থাপর্ ক্রা  নযনে র্া এক্টট চূড়ান্ত থবস্র্তর্ ক্ম নপথরক্ল্পর্ার 

সূচর্া ো জলবায়ু পথরবর্ননর্র ফলাফলস্বরূপ আরও  র্  র্ চরম আব াওযার  টর্া হিনক্ 

থবস্র্তর্ থস্থথর্স্থাপক্র্া এবং স়ুরক্ষা প্রদার্ ক্রনব।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2FOur-Climate-Act%2FDisadvantaged-Communities-Criteria&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf12b284391dc40e801c208da6cb892df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941837413734342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SyrhqtmTuwyGMiiTBhsdloi8W0ARxnbSetZgKgIW%2FuM%3D&reserved=0


অন্তব নর্ীক্ালীর্ স়ুপাথরিগুথলর মনর্য রনযনে এক্টট র্াপ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থার জর্য 

সম্প্রদাযগুথলনক্ প্রস্তুর্ ক্রা এবং এই গ্রীনে র্ীব্র চরম র্াপ সম্পথক্নর্ প্রভাব এবং 

প্রনযাজর্গুথলর হমাক্ানবলা ক্রার পদনক্ষপগুথল। স়ুপাথরিগুথল পদনক্ষনপর জর্য েযটট 

স়ুনোনগর হক্ষত্র থচথির্ ক্নর: পথরক্ল্পর্া, সমন্বয, সব নজর্ীর্ িীর্লীক্রনের স্থার্, র্াপ সংক্রান্ত 

স্বাস্থয সর্ক্নর্ার বযবস্থা এবং হপ্রানটাক্ল, সম্প্রদানযর অংিীদাথরত্ব, এবং আবাসর্ এবং 

িীর্লক্রে। EHAP-এর থবক্ানির সময হে র্াৎক্ষথেক্ পদনক্ষপগুথল বাস্তবাথযর্ এবং 

পথরক্ল্পর্া ক্রা  নে র্ার মনর্য আনে:  

  

• িীর্লীক্রে হক্ন্দ্র এবং আশ্রযগুথলর প্রাপযর্া সম্প্রসারে ক্রা সম্ভাবয 

অংিীদারনদর সর্াি ক্নর, িীর্লক্রে হক্ন্দ্র থ সানব র্ানদর স়ুথবর্াগুথল প্রদার্ 

ক্রা, র্ানদর বযব ানরর প্রচার ক্রা, এবং হেট পাক্ন, সা ুঁর্ানরর এলাক্া, 

থবনর্াদনর্র জাযগা এবং অর্যার্য রানজযর স়ুথবর্াগুথলর অযানেস প্রসাথরর্ ক্রা, 

ো চরম র্াপ হিনক্ ত্রাে প্রদার্ ক্নর;  

• গ্রা ক্নদর সানি হোগানোগ উন্নর্ ক্রনর্ এবং গরম আব াওযার  টর্াগুথলর 

সময সংনোগ থবঞ্চেন্ন  ওযা প্রথর্নরার্ ক্রনর্ স াযর্া ক্রার জর্য অথভন্ন 

ইউটটথলটট গরম আব াওযার থবর্ার্গুথল থবক্াি ক্রা;  

• থবদযমার্ িঞ্চির দক্ষর্া এবং আব াওযাক্রে হপ্রাগ্রামগুথলনর্ অযানেনসর উন্নথর্ 

ক্রা এবং হ াম এর্াঞ্চজন অযাথসসটযাি হপ্রাগ্রাম (Home Energy Assistance 

Program, HEAP) সম্প্রসারে ক্রা হোগয থর্ম্ন এবং মাঝাথর আনযর থর্উ 

ইযক্নবাসীনদর জর্য উপলব্ধ ক্রা, র্ানদর  র গরম এবং ঠান্ডা ক্রার 

প্রক্ল্পগুথলর জর্য;  

• স্বল্প আনযর পথরবারগুথলর উপর িঞ্চির হবাঝার স্বাস্থযগর্ প্রভাবনক্ আরও 

থবনবচর্া ক্রার জর্য িীর্লীক্রে এবং থবদ়ুযর্াযনর্র সানি ে়ুি িঞ্চি বযয-ভানরর 

প্রভাবগুথল হ্রাস ক্রার জর্য রানজযর দী ননমযাদী ক্ষমর্া অনন্বষে ক্রা;  

• স়ুথবর্াবঞ্চির্ সম্প্রদানযর উপর দতটষ্ট থর্বে ক্নর এক্টট চরম র্াপ অথভনোজর্ 

পথরক্ল্পর্া তর্থর ক্রা এবং পথরনবিগর্ র্যাযথবচার সংস্থা এবং অর্যার্য 

সম্প্রদানযর হগাষ্ঠীর স নোথগর্ার ক্ষমর্া বতঞ্চে ক্রা এবং চরম র্ানপর প্রভাব 

প্রিথমর্ ক্রনর্ স াযর্া ক্নর এমর্ পথরনষবা প্রদানর্র জর্য স্থার্ীয সমার্ার্ 

খ়ুুঁনজ হবর ক্রা;  

• চরম র্াপ এবং/অিবা আর্দ্নর্ার জর্য সর্ক্নর্ার বযবস্থা উন্নর্ ক্রা এবং স্পষ্ট, 

সামঞ্জসযপূে ন এবং সটঠক্ ভাষার বযব ার থর্ঞ্চির্ ক্রা;  

• এক্টট র্াপ সংক্রান্ত জরুরী সমন্বয দল আ বার্ ক্রা এবং 1 জ়ুর্, 2023 এর 

মনর্য রানজযর বযাপক্ জরুরী বযবস্থাপর্া পথরক্ল্পর্ার সানি এক্টট চরম র্াপ-

থর্থদনষ্ট থবপনদর সংে়ুঞ্চি তর্থর ক্রা; এবং  

• স়ুপাথরিক্ত র্ স্বল্প এবং দী ননমযাদী ক্নম নর ক্াে নক্র বাস্তবাযর্ থর্ঞ্চির্ ক্রনর্ 

স াযর্া ক্রার জর্য থবদযমার্ সংস্থার্ এবং ক্ষমর্ার এক্টট বযাপক্ মূলযাযর্ 

প্রদার্ ক্রা।  

  

এই সপ্তান র প্রচণ্ড গরনম, থর্উ ইযক্ন হেনটর এনজঞ্চিগুথল থর্উ ইযক্নবাসীনদর থর্রাপদ রাখনর্ 

সা ােয ক্রার জর্য প্রস্তুর্। থর্উ ইযক্ন হেট থিথভির্ অফ হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট অযান্ড 



ইমানজনঞ্চি সাথভননসস (New York State Division of Homeland Security and Emergency 

Services) আব াওযার পথরথস্থথর্ পে ননবক্ষে ক্রনে এবং প্রথর্ঞ্চক্রযা সমন্বয ক্রনে। থর্উ ইযক্ন 

হেট থিপাটননমন্ট অফ পাবথলক্ সাথভনস (New York State Department of Public Service) 

ইউটটথলটটগুথলর সানি ক্াজ ক্রনে থর্ঞ্চির্ ক্রার জর্য হে র্ারা র্ানপর সূচক্গুথল 100-এর 

দিনক্ হপৌৌঁোনর্ার জর্য প্রস্তুর্। DEC-এর আব াওযাথবদরা দষূনের মাত্রা,  য ওনজার্ বা সূক্ষ্ম 

আেথবক্ পদাি ন, বায়ুর মানর্র সূচনক্র মার্ 100 অথর্ক্রম ক্রার আিংক্া ক্রনল DEC ও DOH 

বায়ুর মার্ সংক্রান্ত স্বাস্থয পরামি ন জাথর ক্রনব। থর্উ ইযক্ন হেনটর জর্য বায়ুর মার্ সংক্রান্ত 

পূব নাভাস সম্পথক্নর্ র্িয এখানর্ পাওযা োনব। র্ীব্র গরনমর প্রভাব সম্পনক্ন আনরা র্নিযর জর্য 

https://www.dec.ny.gov/energy/125801.html এ োর্।  
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থর্উ ইযক্ন হেট | এঞ্চেথক্উটটভ হচোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F38377.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf12b284391dc40e801c208da6cb892df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941837413734342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4PJzLXSQCVVOanRHxzLpe0yLA3wVnhYvE9%2BECPaSYdg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F125801.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf12b284391dc40e801c208da6cb892df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941837413734342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nmUCVlNx5QvajXtbcRsI%2FWzBEyenPPFkBYMfZgjZNTE%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

