
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ঐবি াবিক বিম্বিের ঝম্বে ক্ষবিগ্রস্ত িম্প্রদায়িমূম্ব র জর্ে হেিাম্বরল 

ি ায়িা বর্শ্চিি করম্বি রাষ্ট্রপবি িাইম্বিম্বর্র কাম্বে একটি মুখ্ে দমু্ব্ নাগ হ াষণার 

অর্ুম্বরাধ করম্বলর্  

  

হ াষণা ইবর, শ্চজম্বর্বি, র্ায়াগ্রা, হিইন্ট লম্বরন্স এিং িাম্বোক কাউবন্টর স্থার্ীয় 

িরকারিমমূ্ব র জর্ে হেিাম্বরল দমু্ব্ নাগ ি ায়িা প্রদার্ করম্বি; এোোও ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ 

ইয়ম্বকনর িম্প্রদায়িমূম্ব  অম্বযেটিশ্চিয়ার ি ায়িা ও িঙ্কিকালীর্ কাউম্বন্সবলং প্রদার্ 

করম্বি  

  

ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়ম্বকনর ঐবি াবিক িুষারঝে হিম্বক শুরু কম্বর লং আইলোম্বে ির্ো 

িৃটিকারী িীব্র িািাি ও ভারী িৃটিপাি বমবলম্বয়, 2022 িাম্বলর বিম্বিের মাম্বির হেম্বষর 

বদম্বকর প্রলয়ঙ্কর েীিকালীর্ ঝে িোপক ক্ষয়ক্ষবি কম্বরম্বে  

  

িাোদার্ ও উদ্ধার কম নকাম্বের জর্ে প্রািবমক িমি নর্ প্রদার্ করার জর্ে গভর্ নর হ াকল 

এর পূম্বি ন 26 বিম্বিের একটি হেিাম্বরল জরুবর হ াষণা বর্শ্চিি কম্বরম্বের্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিপর্ নয়ক্ারী থিকেম্বকরর হেকের থিকক্র ঝড়, র্ার ফকল ওকয়স্টার্ ন 

থর্উ ইয়কক্ন ঐথি াথেক্ িুোরঝড় এিং লং আইলযাকে উকেখকর্াগয উপকূ্লীয় ির্যাও  কয়কে, 

িাকি ক্ষথিগ্রস্ত েম্প্রিায়েমূক র চলমার্ পুর্রুদ্ধারকক্ েমি নর্ ক্রার জর্য রাষ্ট্রপথি িাইকিকর্র 

ক্াকে এক্টি মুখয িুকর্ নাগ হ ােণার (Major Disaster Declaration) অর্ুকরাধ ক্করকের্। 

অর্ুকমাথিি  কল হ ােণাটি ওকয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন, থফঙ্গার হলক্ে, র্ি ন ক্াথি এিং লং আইলযাকের 

েম্প্রিায় ক্ষয়ক্ষথি ও থক্েু োড়ািার্ ক্ম নক্াকের িযয়পূরণ ক্রকি হফিাকরল ে ায়িা প্রিার্ 

ক্রকি। এোড়াও গভর্ নর ইথর ও র্ায়াগ্রা ক্াউথির িাথেন্দাকির জর্য অকযযটিক্রিয়ার খরচ ও 

েঙ্কিক্ালীর্ ক্াউকেথলংকয়র জর্য েরােথর ি থিকলর অর্ুকরাধ ক্রকের্। েয় থিকর্র  ির্াটি 

জকুড় োড়ািার্ ও উদ্ধার ক্ম নক্াে েমি নর্ ক্রার জর্য 26 থিকেম্বকর গভর্ নর হ াক্কলর থর্ক্রিি 

ক্রা এক্টি হফিাকরল জরুথর হ ােণা (federal Emergency Declaration) দ্বারা ইথিমকধয প্রাপ্ত 

হফিাকরল ে ায়িাকক্ এই প্রকচিা আকরা অগ্রের ক্রকি।  

  

"থিকেম্বকরর হেকের থিকক্ আমাকির হস্টকি হর্ থিপর্ নয়ক্ারী েীিক্ালীর্ ঝড় আ াি হ কর্থেকলা 

িা দ্বারা ক্ষথিগ্রস্ত থর্উ ইয়কক্নর েম্প্রিায়েমূ কক্ েমি নর্ ক্রার জর্য এক্টি মুখয িুকর্ নাগ হ ােণা 

থর্ক্রিি ক্রার জর্য আথম রাষ্ট্রপথি িাইকিকর্র ক্াকে এক্টি আর্ুষ্ঠাথর্ক্ অর্ুকরাধ জমা থিকয়থে," 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-submits-request-federal-emergency-declaration-historic-winter-storm-continues&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253612389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WBd9OW%2BJP8AKVCg%2F%2BLU4a%2BlnUD%2BhPiPFxBeb1RBuVNM%3D&reserved=0


গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "প্রজকে এক্িার আকে এমর্ ঝড় হিকক্ই পুর্রুদ্ধাকরর জর্য থর্উ 

ইয়ক্নিােীকক্ ো ার্য ক্রকি আমার প্রোেকর্র চলমার্ প্রকচিাকক্ হফিাকরল ে ায়িা েমি নর্ 

ক্রকি।"  

  

এক্টি মুখয িুকর্ নাগ হ ােণা হফিাকরল েরক্ার হিকক্ আথি নক্ ে ায়িা থর্ক্রিি ক্কর, র্া মূলি 

পাওয়া র্ায় হফিাকরল জরুথর িযিস্থাপর্া একজক্রের (Federal Emergency Management 

Agency, FEMA) েরক্াথর ে ায়িা ক্ম নেূথচ (Public Assistance Program) হিকক্ এিং এটি রাথিে 

অপোরণ, েুরক্ষা িযিস্থা, এিং ভির্ ও রাস্তা, থিজ, পাথর্ ও িজনযপাথর্ পথরকোধর্ ফযাথেথলটির 

মকিা অিক্াঠাকমা ও অথি গুরুত্বপূণ ন অিক্াঠাকমার োইি, সু্কল, পাক্ন ও অর্যার্য ফযাথেথলটি 

হমরামকির জর্য েরক্ার ও উপর্ুক্ত অলাভজর্ক্ েংগঠর্েমূ কক্ ি থিল প্রিার্ ক্রকি।  

  

এক্টি িুকর্ নাকগর পরিিীকি, স্বকিে থর্রাপত্তা ও জরুথর হেিা থিভাকগর (Division of Homeland 

Security and Emergency Services, DHSES) িুকর্ নাগ পুর্রুদ্ধার ইউথর্ি িুকর্ নাকগর ফকল েিৃ 

ক্ষয়ক্ষথি ও িযয় র্াচাই ক্রকি েরােথর হফিাকরল জরুথর িযিস্থাপর্া একজক্রের পথরপূরকক্র 

োকি এিং ক্ষথিগ্রস্ত স্থার্ীয় েরক্াকরর োকি ক্াজ ক্কর। র্াচাইকয়র ক্াজ হেে  কল, হস্টি এিং 

ক্ষথিগ্রস্ত ক্াউথিগুথল আিথেযক্ হফিাকরল ক্ষয়ক্ষথির েীমা অথিিম ক্করকে থক্র্া FEMA িার 

েিযিা প্রথিপন্ন ক্কর। এই প্রক্রিয়ার পর, গভর্ নর রাষ্ট্রপথির ক্াকে এক্টি মুখয িুকর্ নাগ হ ােণার 

অর্ুকরাধ ক্করর্।  

  

হর্ক িু ক্ষয়ক্ষথি র্াচাই প্রক্রিয়া এখর্ েম্পূণ ন  কয়কে, িাই গভর্ নর হ াক্ল থিকেেভাকি অর্ুকরাধ 

ক্রকের্:  

  

• ইবর, শ্চজম্বর্বি, র্ায়াগ্রা, হিইন্ট লম্বরন্স এিং িাম্বোক ক্াউথির জর্য েরক্াথর 

ে ায়িা র্ার মকধয িাক্কি স্থার্ীয়কিরকক্ িুোর অপোরণ ক্ম নক্াকের িযয়পূরণ 

ক্কর হিওয়ার জর্য ইবর, শ্চজম্বর্বি, র্ায়াগ্রা, হিইন্ট লম্বরন্স এিং িাম্বোক 

ক্াউথির জর্য িুোর ে ায়িা।  

• ইবর ও র্ায়াগ্রা ক্াউথির িাথেন্দাকির জর্য িাড়থি অকযযটিক্রিয়ার ে ায়িা ও 

েঙ্কিক্ালীর্ ক্াউকেথলং।  

  

স্বম্বদে বর্রাপত্তা ও জরুবর হিিা বিভাম্বগর কবমের্ার জোবক হব্র িম্বলর্, "ঐথি াথেক্ এই 

িুোরঝড়টি এক্টি হস্টিিযাপী  ির্া থ কেকি শুরু  য় এিং এর জর্য িুোর, িরফ, িীি িািাে ও 

চরম ঠাো িায়ুপ্রিাক র জটিল এক্টি পূি নাভাে একেথেকলা। এই অিস্থার ক্ারকণ িাকফকলা 

এলাক্ায় প্রায় িুই থির্িযাপী এক্টি িুোরঝড় শুরু  য় র্া পূকি ন অিথস্থি জরুথর োড়ািার্ক্ারী, 

হনাপ্লাও, এিং ইউটিথলটি ক্মীকির জর্য হমাক্াকিলা ক্রা থিপজ্জর্ক্  কয় র্ায়।  ির্ায় জথড়ি 

িাক্া আমাকির জরুথর োড়ািার্ অংেীিারকির োকি থমকল ক্াজ ক্রকি হপকর আমাকির িল 

গথি নি এিং আথম আমাকির েম্প্রিাকয়র পুর্রুদ্ধাকর ো ার্য ক্রকি গভর্ নর হ াক্কলর োকি ক্াজ 

অিযা ি রাখকি উেুখ।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Fpublic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7o%2Bz5knXwZvccCrNsbvE9MtBi5lJe5FS9WFJrPDlVY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Fpublic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7o%2Bz5knXwZvccCrNsbvE9MtBi5lJe5FS9WFJrPDlVY%3D&reserved=0


ওকয়স্টার্ ন থর্উ ইয়কক্নর ইথর ক্াউথিকি িার্া 37  ণ্টা িুোরঝকড়র মকিা পথরথস্থথি থেকলা, র্া 

5,000 ফুি ক্ম উচ্চিার স্থার্ থিকিচর্া ক্রকল মাথক্নর্ র্ুক্তরাকষ্ট্রর িী নিম হরক্িন, এিং র্ায়াগ্রা 

ক্াউথিকি হরক্িন ভাঙ্গা পথরমাণ িুোরপাি  কয়কে। প্রায় িুই থির্ ধকর ভারী িুোর ও িীি 

িািাকের ক্ারকণ হক্ার্ও থক্েু িৃেযমার্ থেকলা র্া, এই পথরথস্থথি আকরা জটিল  কয় উকঠ চরম 

ঠাো ও থিিুযৎ থিভ্রাি দ্বারা। ঝকড়র চূড়ায েমকয়, 80,000 এর হিথে গ ৃস্থাথলকি থিিুযৎ থেকলা র্া। 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টি একজক্রের ক্মীরা ঝকড়র েময়জকুড় ওকয়স্টার্ ন থর্উ ইয়কক্ন 650 এর হিথে 

উদ্ধারক্াজ ক্কর এিং স্থার্ীয় ক্ম নক্িনারা আকরা ক্কয়ক্েি উদ্ধারক্াজ ক্কর। থর্উ ইয়কক্নর 

জরুথর োড়ািার্ক্ারীকির িীকরাথচি প্রকচিার পকরও, ইথর ক্াউথির 46 িাথেন্দা এিং র্ায়াগ্রা 

ক্াউথির 1 িাথেন্দা মম নাথযক্ভাকি প্রাণ  াথরকয়কের্।  

  

লং আইলযাকে, ঝকড়র ক্ারকণ  ওয়া িীি িািাে ও ভারী িটৃিপাি োকফাক্ ক্াউথিকি িযাপক্ 

থিে্িৃি উপকূ্লীয় ির্যার ক্ারণ  কয়কে, র্ার ফকল রাথিে ক্ষথি হিখা হগকে এিং ক্ষথিগ্রস্ত 

অিক্াঠাকমার ক্ারকণ থিিুযৎ থিভ্রাি  কয়কে। এোড়াও উকেখকর্াগযভাকি হজায়াকরর পাথর্ িকৃ্রদ্ধ 

পাওয়ার ফকল এলাক্ায় উপকূ্লীয় ক্ষয়  কয়কে।  

  

েীিক্ালীর্ ঝকড়রপূকি ন , গভর্ নর হ াক্ল 23 থিকেম্বর হস্টিিযাপী এক্টি জরুথর অিস্থা হ ােণা 

ক্করথেকলর্। ঝকড়র আকগর েপ্তাক , DHSES এিং অর্যার্য হস্টি একজক্রে জািীয় আি াওয়া 

হেিা ও স্থার্ীয় েরক্ারেমূক র োকি থর্য়থমি হর্াগাকর্াগ হরকখকে। DHSES এর জরুথর 

িযিস্থাপর্া অথফে (Office of Emergency Management) ও অথি প্রথিকরাধ ও থর্য়ন্ত্রণ অথফে 

(Office of Fire Prevention and Control), হস্টকির পথরি র্ থিভাগ (State Department of 

Transportation), থ্রুওকয় ক্িৃনপক্ষ (Thruway Authority), হস্টি পুথলে (State Police), পাক্ন, 

থিকর্াির্ ও ঐথি াথেক্ েংরক্ষণ অথফে (Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation) এিং পথরকিে েংরক্ষণ থিভাগ (Department of Environmental Conservation) 

ওকয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন, থফঙ্গার হলক্ে, এিং র্ি ন ক্াথির এলাক্ােমূক  ঝকড়র পূকি নই েংস্থার্ 

হমািাকয়র্ ক্কর হরকখথেকলা। অথিমাত্রায় ক্ষথিগ্রস্ত এলাক্ােমূক  িাড়থি হস্টি েংস্থাকর্র িযিস্থা 

ক্রা  কয়থেকলা, র্ার মকধয থেকলা হমাি 800 এর হিথে র্যাের্াল গািন সের্য।  

  

বিবভের্ অে হ ামলোে বিবকউবরটি অোে ইমাম্বজনশ্চন্স িাবভনম্বিি িম্পম্বকন  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টি থিথভের্ অি হ ামলযাে থেথক্উথরটি অযাে ইমাকজনক্রে োথভনকেে িুকর্ নাগ ও 

অর্যার্য জরুথর অিস্থা প্রথিকরাধ, েুরক্ষা, প্রস্তুথি, প্রথিক্রিয়া, পুর্রুদ্ধার এিং প্রেথমি ক্রার 

হক্ষকত্র হর্িৃত্ব, েমন্বয় এিং ে ায়িা প্রিার্ ক্কর িাকক্। আকরা িিয জার্কি, হফেিুক্-এ 

আমাকির হিখুর্, িুইিার িা ইেিাগ্রাম-এ আমাকির অর্ুেরণ ক্রুর্ অিিা আমাকির ওকয়িোইি 

থভক্রজি ক্রুর্।  
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