
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ বর্উ ইয়কন হেট এখর্ বিবিিাপকিা িৃদ্ধি করম্বি এিং 

জলিায় ুপবরিিনম্বর্র প্রভাি প্রেমর্ করম্বি 3 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে উপলভে 

ি বিম্বলর জর্ে আম্বিদর্ গ্র ণ করম্বে   

   

এই িের FEMA-র বিবিিাপক অিকাঠাম্বমা এিং সম্প্রদায় গঠর্ এিং ির্ো প্রেমর্ 

স ায়িা অর্ুদার্ কম নসূবির মাধ্েম্বম হেটগুবলর জর্ে হরকডন পবরমাণ হেডাম্বরল 

ি বিল উপলভে িাকম্বি  

   

হেম্বটর হ ামলোন্ড বসবকউবরটট এিং ইমাম্বজনদ্ধি সাবভনম্বসস বডবভের্ আগ্র ী িার্ীয় 

সরকারসমূম্ব র এিং হ াগে অলাভজর্ক সংগঠম্বর্র সাম্বি কাজ করম্বি র্িুর্ভাম্বি 

উপলভে বিপ নয় প্রেমর্ ি বিম্বলর জর্ে আম্বিদর্ করার জর্ে  

   

বর্উ ইয়কনিাসীম্বক হসম্বেেম্বর জািীয় প্রস্তুবি মাস িলাকাম্বল িেদ্ধিগি প্রস্তুবি  ািাই 

কম্বর হদখম্বি উৎসাব ি কম্বর  

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে হেটব্যাপী হেকটর একজন্সি, ক্াউথি, শ র, 

টাউর্, গ্রাম এব্ং উপজাতীয় সরক্ারগুথল এখর্ থিথতিাপক্তা ব্ৃন্সি ক্রকত এব্ং জলব্ায় ু

পথরব্তনকর্র প্রভাব্ প্রশমর্ ক্রকত র্ক্শাকৃ্ত উক্যাগসমূক র সমি নকর্র জর্য র্তুর্ ত থব্ল হেকয় 

আকব্্র্ ক্রকত পারকব্, োর মকযয রকয়কে আক্ন্সিক্ ব্র্যা, ্াব্ার্ল এব্ং  ূথণ নঝকের হুমথক্। এই 

ব্ের হেডাকরল জরুথর ব্যব্িাপর্া একজন্সি (Federal Emergency Management Agency, 

FEMA) হেটসমূক র জর্য থিথতিাপক্ অব্ক্াঠাকমা এব্ং সম্প্র্ায় গঠর্ (Building Resilient 

Infrastructure and Communities, BRIC) এব্ং ব্র্যা প্রশমর্ স ায়তা (Flood Mitigation 

Assistance, FMA) অর্ু্ার্ ক্ম নসূথের মাযযকম 2.295 থব্থলয়র্ মাথক্নর্ ডলার উপলভয ক্রকব্ 

এব্ং ব্র্যা প্রশমর্ স ায়তা অর্ু্ার্ ক্ম নসূথের মাযযকম 800 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্র্ার্ ক্রকব্। 

এোোও হেক তু হসকেম্বর জাতীয় প্রস্তুথতর মাস (National Preparedness Month), গভর্ নর 

হ াক্ল তাই থর্উ ইয়ক্নব্াসীক্র উৎসাথ ত ক্করকের্ থর্কজক্র ব্যন্সিগত প্রস্তুথত োোই ক্কর 

হ্খার জর্য োকত ক্কর তারা এক্টট ্ুকে নাকগর পূকব্ ন, সমকয় এব্ং পকর থর্রাপ্ িাক্কত পাকর।  

   

"আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেকট জলব্ায় ুপথরব্তনর্ এব্ং েরম আব্ াওয়ার থব্ধ্বংসী প্রভাব্ অকর্ক্ 

হব্থশব্ার হ্কখথে এব্ং এর সাো্ার্ ক্কর আমরা ভথব্ষযকতর জর্য প্রস্তুত  ন্সি," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আমরা প্রশাসর্ পুকরা হেকট থিথতিাপক্তা ব্যব্িা গ্র কণ থব্থর্কয়াগ ক্রকত িাক্কব্ 



োকত থর্ন্সিত ক্রা োয় হে আমাক্র অব্ক্াঠাকমা পরব্তী আপাত্ৃটিকত শত ব্েকর এক্ব্ার 

 ওয়ার মকতা ঝে সামাল থ্কত পাকর, এব্ং আথম আমাক্র সক্ল িার্ীয় সরক্াকরর 

অংশী্ারক্র এই অথত গুরুত্বপূণ ন ত থব্কলর জর্য আকব্্র্ ক্রকত উৎসাথ ত ক্রথে।"  

   

থিথতিাপক্ অব্ক্াঠাকমা এব্ং সম্প্র্ায় গঠর্ এব্ং ব্র্যা প্রশমর্ স ায়তা ত থব্ল ক্ম নসূথেগুথল 

জাতীয়ভাকব্ প্রথতকোথগতামূলক্ প্রশমর্ অর্ু্ার্ ো এমর্ প্রক্ল্পকক্ অগ্রাথযক্ার প্র্ার্ ক্কর ো 

সরক্াথর অব্ক্াঠাকমা এব্ং সুথব্যাব্ন্সিত সম্প্র্াকয়র জাতীয় ঝুুঁ থক্ হ্রাকসর প্রোর ক্কর এব্ং 

এক্ইসাকি এমর্ সমাযার্ হব্র ক্কর ো জলব্ায়ুর প্রথত থিথতিাপক্তা ব্ৃন্সি ক্কর এব্ং ক্াব্ নর্ 

থর্িঃসরণ হ্রাস ক্কর।  

   

থিথতিাপক্ অব্ক্াঠাকমা এব্ং সম্প্র্ায় গঠর্ ত থব্ল োর জর্য ব্যব্ ার ক্রা োকব্:  

• সক্ষমতা ও যারণক্ষমতা গঠকর্র (Capability and capacity building, C&CB) ক্ম নক্াণ্ড  

• প্রশমর্ প্রক্ল্প  

• ব্যব্িাপর্া ব্যয়  

  

ব্র্যা প্রশমর্ স ায়তা ত থব্ল এমর্ প্রক্কল্পর জর্য ব্যব্ ার ক্রা োকব্ ো জাতীয় ব্র্যা ব্ীমা 

ক্ম নসূথের (National Flood Insurance Program) দ্বারা ব্ীমা ক্রা ভব্র্সমকূ  ব্ারব্ার ব্র্যার 

েকল  ওয়া ক্ষথতর ঝুুঁ থক্ হ্রাস ব্া অপসারণ ক্কর, োর মকযয রকয়কে:  

• প্রক্কল্পর হকাথপং  

• ক্াথরগথর স ায়তা  

• সম্প্র্াকয়র ব্র্যা প্রশমর্ প্রক্ল্পসমূ   

• স্বতন্ত্র ক্াঠাকমা/সম্পথি-পে নাকয়র ব্র্যা প্রশমর্ প্রক্ল্পসমূ   

• ব্যব্িাপর্া ব্যয়  

  

হ ামলোন্ড বসবকউবরটট এিং ইমাম্বজনদ্ধি সাবভনম্বসস বডবভেম্বর্র (Division of Homeland 

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

আব্ াওয়া আর আগামীক্াকলর আব্ াওয়া এখর্ আর এক্ হর্ই। গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন 

হেকট জলব্ায় ুপথরব্তনকর্র থব্রুকি লোইকয় হর্তৃত্ব থ্কির্ এব্ং আমরা আমাক্র 

থিথতিাপক্তা ব্ৃন্সি ক্রকত, আমাক্র অব্ক্াঠাকমা রক্ষা ক্রকত এব্ং থর্উ ইয়ক্নব্াসীক্র েরম 

আব্ াওয়ার থব্ধ্বংসী প্রভাব্ হিকক্ থর্রাপ্ রাখার জর্য িার্ীয় সম্প্র্ায়গুথলর সাকি এক্কে 

ক্াজ ক্রকত হপকর গথব্ নত।"  

   

হেকটর হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট এব্ং ইমাকজনন্সি সাথভনকসস থডথভশর্ হোগয সাব্-আকব্্র্ক্ারীক্র 

আকব্্র্ পে নাকলাের্া ক্কর হ্খকব্ এব্ং প্রন্সিয়ার হেকক্াকর্া প্রশ্ন থর্কয় স ায়তা ক্রকব্। DHSES 

সাব্-আকব্্র্ক্ারীক্র জর্য BRIC এব্ং FMA ক্ম নসূথেসমূক র ব্যাপাকর তিযমূলক্ ওকয়থব্র্াকরর 

এক্টট থসথরকজর সময় থর্য নাথরত ক্করকে:  

• 20 হসকেম্বর, মঙ্গলব্ার, ্ুপুর 2টা হিকক্ থব্ক্াল 3টা  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fw1VAXbcakuzrz%2FdWWMR7RUYDnILV4%2F5MKxOaTQCfhA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fw1VAXbcakuzrz%2FdWWMR7RUYDnILV4%2F5MKxOaTQCfhA%3D&reserved=0


• 28 হসকেম্বর, ব্ুযব্ার, সক্াল 10টা হিকক্ সক্াল 11টা।  

• 4 অকটাব্র, মঙ্গলব্ার, সক্াল 11টা হিকক্ ্ুপুর পে নন্ত।  

• 12 অকটাব্র, ব্ুযব্ার, থব্ক্াল 3টা হিকক্ থব্ক্াল 4টা পে নন্ত।  

• 18 অকটাব্র, মঙ্গলব্ার, ্ুপুর হিকক্ ্ুপুর 1টা পে নন্ত।  

   

থর্ব্ন্ধর্ ক্রার জর্য dhses.ny.gov/recovery থভন্সজট ক্রুর্ ব্া আকরা তকিযর জর্য DHSES-র 

থব্পে নয় প্রশমর্ অথেকসর সাকি হোগাকোগ ক্রুর্ HazardMitigation@dhses.ny.gov এখাকর্। 

আকব্্র্ক্ারীরা এোোও আকরা জার্কত FEMA ওকয়থব্র্াকরর জর্য থর্ব্ন্ধর্ ক্রকত পাকর।   

   

DHSES 9 র্ম্বভের, 2022, িুধ্িাম্বরর মম্বধ্ে আম্বিদর্ জমা বদম্বি অর্ুম্বরাধ্ করম্বে।  

   

গভর্ নর হ াক্ল এব্ং ক্থমশর্ার হে এোোও সম্প্রথত থর্উ ইয়ক্ন হেকটর র্াগথরক্ প্রস্তুথত হক্াকরর 

প্রথশক্ষণ হক্াস ন হেরত আর্ার হ াষণা ক্করকের্, ো ব্যন্সিগত প্রস্তুথতর প্রোর ক্কর এব্ং থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীক্রকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেটকক্ প্রভাথব্ত ক্রকত পাকর এমর্ হেকক্াকর্া ্ুকে নাকগর জর্য 

প্রস্তুথত ও পথরক্ল্পর্া জর্য প্রকয়াজর্ীয় তিয ও  াথতয়ার প্র্ার্ ক্কর।  

   

থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা অর্লাইকর্ ব্তনমার্ প্রথশক্ষকণর সময়সূেী জার্কত এব্ং হক্াকস নর জর্য থর্ব্ন্ধর্ 

ক্রকত পারকব্ ব্া এখাকর্ এক্টট ইকমইল পাটঠকয় থর্কজর এলাক্ায় এক্টট প্রথশক্ষকণর অর্ুকরায 

ক্রকত পারকব্: NY.Prepare@dhses.ny.gov.  

   

প্রস্তুবির পরামে ন    

• আপর্ার এলাক্ার জরুথর সতক্নতার জর্য সাইর্ আপ ক্রুর্ NY-অযালাটন (NY-Alert) এ 

থর্ব্ন্ধর্ ক্কর, এটট এক্টট থব্র্ামূকলয প্র্ি হসব্া ো ইকমইল, হোর্ ক্কর ব্া হটক্সট ব্াতনার 

মাযযকম অথত গুরুত্বপূণ ন জরুথর তিয প্র্ার্ ক্কর।   

• আপর্ার ব্াথের ব্া ব্যব্সার হিকক্ এক্টট থর্রাপ্ এলাক্া পে নন্ত োওয়ার দ্রুততম পি 

থশকখ রাখুর্, আপর্াকক্ দ্রুত হব্র  কয় হেকত  কত পাকর।   

• এক্টট 'পথরব্ার থর্কয় পলায়র্' পথরক্ল্পর্া গঠর্ এব্ং অর্ুশীলর্ ক্রুর্ এব্ং পথরব্াকরর 

স্সযরা পৃিক্  কয় হগকল এক্টট হ্খা ক্রার িার্ সর্াি ক্কর রাখুর্।   

• আসব্াব্, হপাশাক্ এব্ং অর্যার্য ব্যন্সিগত সম্পথিস  সমস্ত মূলযব্ার্ ন্সজথর্সগুথলর 

এক্টট আইকটমকৃ্ত তাথলক্া ততথর ক্রুর্। এক্টট থর্রাপ্ িাকর্ তাথলক্াটট রাখুর্।   

• ক্যাকর্র খাব্ার, ঔষয এব্ং োেন এইড সরব্রা  ও খাওয়ার পাথর্র জরুথর সরব্রা  হব্থশ 

ক্কর জমা ক্রুর্। পথরষ্কার, ব্ন্ধ পাকে পার্ীয় জল সংরক্ষণ ক্রুর্।   

• আপর্ার হপাষা প্রাণী থর্কয় ক্ী ক্রকব্র্ পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখুর্।   

• আপর্ার োর্ব্া কর্ জ্বালাথর্ ভকর ব্া োজন থ্কয় রাখুর্। েথ্ থব্্ুযৎ সরব্রা  থব্ন্সিন্ন  য়, 

তা কল হপকরাল হেশর্গুথল হব্শ ক্কয়ক্ থ্র্ জ্বালাথর্ পাম্প ক্রকত র্াও পাকর। আপর্ার 

গাথের রাকে এক্টট হোট ্ুকে নাগ সরব্রা  থক্ট রাখুর্।   

   

 দমু্ব নাম্বগর সরিরা   াম্বির কাম্বে রাখুর্, হ মর্:  

mailto:HazardMitigation@dhses.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fgrants%2Fmitigation%2Fapplying%2Fwebinars&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qPgEoU%2FVVLoz%2BvOJReF8lKFeZRp0c95OUMmyvDzbsvI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fcitizen-preparedness-corps&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NXh3Sgdepydi6tVnAXKKRUP2KNKf2FPg%2FpOJA6OBL7E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fcitizen-preparedness-corps&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NXh3Sgdepydi6tVnAXKKRUP2KNKf2FPg%2FpOJA6OBL7E%3D&reserved=0
mailto:NY.Prepare@dhses.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qgs2%2FFrQznKj9zonj%2FCZvQMAiXa3MOgrwD1nazrBUic%3D&reserved=0


• ফ্ল্যাশলাইট এব্ং অথতথরি ব্যাটাথর   

• ব্যাটাথর োথলত হরথডও এব্ং অথতথরি ব্যাটাথর   

• োেন এইড থক্ট এব্ং মযার্ুয়াল   

• জরুথর খা্য এব্ং পাথর্   

• অ-বব্্ুযথতক্ ক্যার্ ওকপর্ার   

• অতযাব্শযক্ীয় ওষুকযর 7-10 থ্কর্র সরব্রা    

• হেক্ব্ুক্, র্গ্, হিথডট ক্াডন, এটটএম ক্াডন   

   

বসম্বর্টর িাক শুমার িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন ব্থয নত ব্র্যা হিকক্ শুরু ক্কর ্াব্ার্ল ও েরম 

আব্ াওয়া পে নন্ত, জলব্ায়ু পথরব্তনকর্র প্রভাকব্র হক্ষকে সম্মুখসাথরকত রকয়কে, এব্ং আমাক্রকক্ 

এখর্ আকরা থিথতিাপক্ অব্ক্াঠাকমাকত থব্থর্কয়াগ ক্রকত  কব্ োকত পথরব্ারগুথলকক্ আগামী 

ঝকর ক্ী অব্িা  কব্ তা থর্কয় ভকয় িাক্কত র্া  য়। হসই জর্য আথম এই 3 থব্থলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

হেডাকরল থব্থর্কয়াগটট প্র্ার্ ক্রকত হপকর গথব্ নত, ো আংথশক্ভাকব্ থদ্বপক্ষীয় অব্ক্াঠাকমা ও 

ক্ম নসংিার্ আইর্ দ্বারা অি নাথয়ত, োকত ক্কর আমাক্র সম্প্র্ায়সমূ  আকরা শন্সিশালী  কয় 

পুর্গ নটঠত  কত পাকর এব্ং মার্ুষকক্ ্ুকে নাগ হিকক্ থর্রাপ্ রাখকত পাকর এই ত থব্লটট আমাক্র 

সব্কিকক্ ্ুিঃি সম্প্র্ায়সমূক র জর্য লাইেলাইকর্র মকতা, ো অকর্ক্ থ্র্ আকগই  ওয়া উথেত 

থেকলা এমর্ জীব্র্ ব্া ুঁোকব্ এখর্ ব্াথে ও ব্যব্সার সুরক্ষা ক্রকব্ এমর্ প্রক্কল্পর ক্াজ শুরু ক্রকত 

তাক্র প্রকয়াজর্।"  

   

প্রবিবর্বধ্ হগ্রস হমং িম্বলর্, "গত ব্ের,  ূথণ নঝে আইডার অব্থশিাংশ কু্ইি আমার 

ক্ংকগ্রসর্াল হজলাকক্ থব্পে নস্ত ক্করকে, এব্ং মাে থক্েুথ্র্ আকগই, ভারী ব্ৃটিপাকতর ক্াকরা ব্হু 

র্াগথরক্ আব্ার ব্র্যার সম্মুখীর্  কয়কে। হেক তু আমরা জলব্ায় ুপথরব্তনকর্র প্রভাকব্র 

হমাক্াকব্লা ক্রথে, তাই আকরা ব্র্যার ঝুুঁ থক্ িাক্কেই, োর জর্য আমাক্রকক্ এই সমসযা সমাযাকর্ 

অথব্লকম্ব প্কক্ষপ থর্কত  কব্, থব্কশষ ক্কর আমাক্র ব্করাকত হসকক্কল থসউয়ার এব্ং ক্যাে 

হব্থসর্  ালর্াগা্ ক্রার জর্য োকত ক্কর আমাক্র সম্প্র্ায়সমূ  ভথব্ষযকতর ঝে হিকক্ পে নাপ্ত 

সুরক্ষা হপকত পাকর।"  

  

  

###  
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