
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল এিং র্োের্াল ওম্বেদার সাবভনস বর্উ ইেকন হেম্বে ির্ো সুরক্ষা সম্বেতর্তা 

সপ্তা  হ াষণা কম্বরম্বে  

  

বর্উ ইেকনিাসীম্বক ির্োর বিপদ এিং ির্ো সম্পবকনত জরুবর পবরবিবতর জর্ে বকভাম্বি 

প্রস্তুবত বর্ম্বত  ে হস সম্পম্বকন জার্ম্বত উৎসাব ত করা  ে  

  

অংেীদাবরত্ব 13 মাম্বেনর সপ্তাম্ব  বর্উ ইেকনিাসীম্বদর প্রবেবক্ষত কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2023 সাললর 13 মালচনর সপ্তা টিলক্ থর্উ ইয়ক্ন হেলি বর্যা সুরক্ষা 

সলচতর্তা সপ্তা  থ সালব হ াষণা ক্লরলের্। র্যাশর্াল ওলয়দার সাথভনস (National Weather 

Service)-এর সালি অংশীদাথরলে পথরচাথলত বাথষ নক্ প্রচারাথভযার্, থর্উ ইয়ক্নবাসীলদর বর্যার 

থবপদ এবং বর্যার সালি জথিত হযলক্ালর্া জরুথর অবস্থার জর্য ক্ীভালব প্রস্তুথত থর্লত  য় হস 

সম্পলক্ন প্রথশথক্ষত ক্লর। থর্উ ইয়ক্ন হেি থিথভশর্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ইমালজনন্সি 

সাথভনলসস (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) 

স্থার্ীয়, হেি এবং হেিালরল অংশীদারলদর সালি বর্যা সংক্রান্ত সমসযাগুললার সমাধার্ ক্রার 

জর্য বেরবযাপী ক্াজ ক্লর, যার মলধয রলয়লে অতীলতর  ির্াগুললা হিলক্ পুর্রুদ্ধার ক্রা, প্রিম 

প্রথতন্সক্রয়াক্ারীলদর প্রথশক্ষণ হদওয়া এবং ঝুুঁ থক্সমূ  হবাঝার জর্য এবং বর্যার সময় ক্ী পদলক্ষপ 

হর্ওয়া উথচত তা জার্ার জর্য প্রথতথদর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীলদর প্রস্তুত ক্রা।  

  

"বর্যা  ললা থর্উ ইয়ক্নবাসীর মুলিামুথি  ওয়া আব াওয়া-সম্পথক্নত শীষ ন হুমথক্ এবং বর্যা 

থর্রাপত্তা সলচতর্তা সপ্তা   ললা বর্যা  িার আলগ, বর্যার সময় এবং বর্যার পলর ক্ী ক্রা উথচত 

তা হশিার এক্টি দুদনান্ত সুলযাগ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইয়ক্ন হেি হেি হলক্, হসন্ট 

ললরি সীওলয়,  ািসর্ এবং হমা াক্ থরভার, থেঙ্গার হলক্স, উপকূ্লীয় অঞ্চল এবং অগথণত 

র্দী, হ্রদ এবং িাল স  অসংিয জলাশলয়র আবাসস্থল -- অথধক্তর ক্ারণ হযজর্য থর্উ 

ইয়ক্নবাসীলদর বর্যার থবপদ বুঝলত এবং ক্ীভালব সলব নাত্তম প্রস্তুথত থর্লত  য় হসটি জার্লত  য়।"  

  

জলবায়ু পথরবতনলর্র ক্ারলণ থর্উ ইয়ক্ন হেি এবং হদলশর বাথক্ অংলশ বর্যার ঝুুঁ থক্ বািলে। 

উষ্ণায়র্ বায়ুমণ্ডলীয় আব াওয়ালক্ থবথভন্ন উপালয় প্রভাথবত ক্লর, যার মলধয রলয়লে ভারী 

বৃটিপাত, েীষ্মমণ্ডলীয় ঝি এবং  র্ র্  াথরলক্র্ সং টিত  ওয়া এবং সমুলের তাপমাত্রা বৃন্সদ্ধ 

এবং বরলের িণ্ড গলল যাওয়ার ক্ারলণ সমুেস্তর বৃন্সদ্ধ পাওয়া। মাথক্নর্ যুক্তরাষ্ট্র জলুি, বর্যার 

ক্ারলণ থবথলয়র্ িলার ক্ষথত  য় এবং প্রথত বের এটি প্রায় 100 জলর্র মৃতয যর জর্য দায়ী। গভর্ নর 



হ াক্ল DHSES এবং NWS-এ হযাগ থদলের্ হযিালর্ সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীলক্ বর্যার সালি 

সম্পথক্নত হুমথক্সমূ  সম্পলক্ন জার্লত এবং পথরবারবগ ন বযবসা প্রথতষ্ঠার্ এবং ক্থমউথর্টিলক্ 

বর্যা এবং অর্যার্য জরুথর অবস্থা হিলক্ রক্ষা ক্রার জর্য তারা এির্ ক্ী পদলক্ষপ থর্লত পালর তা 

জার্লত অরু্লরাধ ক্রলের্৷  

  

র্োের্াল ওম্বেদার সাবভনস-এর পবরোলক হকর্ গ্রা াম িম্বলম্বের্, "বর্যা ক্তিা ধ্বংসাত্মক্ 

এবং মারাত্মক্  লত পালর তা আথম সলরজথমলর্ হদলিথে। আপথর্ গাথি চালালর্া অবস্থায় িালক্র্ 

বা  া ুঁিলত  া ুঁিলত যথদ বর্যার রাস্তায় এলস পলির্ তা লল থেলর আসুর্, র্া লল িয লব যালবর্!"  

  

বর্উ ইেকন হেে বিবভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস-এর 

কবমের্ার জোবক হে িম্বলম্বের্, "গত ক্লয়ক্ বেলর, থর্উ ইয়ক্ন হেি জলুি বর্যার থবধ্বংসী 

প্রভাব হদিা হগলে। আপর্ার ঝুুঁ থক্ বুঝলত এই বর্যা থর্রাপত্তা সলচতর্তা সপ্তাল  থক্েয  সময় থদর্। 

আপথর্ বর্যাপ্রবণ এলাক্ায় বাস ক্লরর্ থক্র্া তা িুুঁলজ হবর ক্রুর্ এবং বর্যা শুরু  ওয়ার আলগ 

এটি প্রথতলরাধ ক্রার পদলক্ষপগুললা থশিুর্। বর্যার জরুথর পথরথস্থথতর জর্য প্রস্তুথতর জর্য, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীলদর উথচত এক্টি জরুথর সরবরা  থক্ি ততথর ক্রা এবং বর্যার সমু্মিীর্  লল তালদর 

পথরবার এবং থপ্রয়জর্লদর জর্য এক্টি পথরক্ল্পর্া ততথর ক্রা।"  

  

হযল তয  বর্যা সামার্য সতক্নতা স  এবং থবথভন্ন উপালয় ক্ষথত এবং আ ালতর ক্ারণ  লত পালর, 

যার মলধয রলয়লে থবদুযৎ থবভ্রাি, পথরব র্ এবং ট্রার্ন্সজি থসলেলম বযা াত, ভবলর্র ক্ষথত এবং 

থবপয নয়মূলক্ ভূথমধস, তাই সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য থবপলদর তীব্রতা হবাঝার হক্ষলত্র বর্যার 

ঝুুঁ থক্ এবং বর্যার জরুথর পথরথস্থথতলত থর্রাপদ িাক্ার জর্য বযন্সক্ত এবং পথরবারবগ ন ক্ী ক্রলত 

পালর তা হবাঝা গুরুেপূণ ন।  

  

গভর্ নর হ াক্ল এবং ক্থমশর্ার হব্র হলাক্জর্লক্ থবর্ামূললয জরুথর সতক্নতা হযমর্ আব াওয়া 

সতক্নতা, রাস্তা বন্ধ এবং অর্যার্য জরুথর তলিযর জর্য https://alert.ny.gov এ সাইর্ আপ ক্রলত 

উৎসাথ ত ক্লরলের্।  

  

থর্রাপদ িাক্ার জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসী বর্যার আলগ এবং বর্যা চলাক্ালীর্ সমলয় ক্ী ক্ী পদলক্ষপ 

থর্লত পালর তা থর্লচ হদওয়া  ললা:  

• আপর্ার এলাক্ার বর্যার ঝুুঁ থক্ সম্পলক্ন জারু্র্ - FEMA-এর বর্যা মার্থচত্র পথরলষবা 

হক্লে যার্।  

• বর্যার জর্য পথরক্ল্পর্া ক্রলত হদথর ক্রলবর্ র্া!  এক্টি বর্যা সম্পথক্নত জরুথর অবস্থা 

আপর্ার সালি ক্িলর্া র্াও  িলত পালর থক্ন্তু, যথদ এটি  লি যায়, তা লল এক্িয  আগাম 

প্রস্তুথত আপর্ার জীবর্ এবং অর্যলদর জীবর্ বা ুঁচালত পালর।  

• আপথর্ যথদ বর্যাপ্রবণ এলাক্ায় িালক্র্ তা লল আপর্ার ন্সজথর্সপত্র এবং মূলযবার্ 

ন্সজথর্সপত্র র্থিভযক্ত ক্রুর্। গুরুেপূণ ন ক্াগজপত্র পাথর্লরাধী পালত্র রািুর্। গুরুেপূণ ন 

র্থি, েথব এবং অর্যার্য আইলিলমর থিন্সজিাল, পাসওয়ািন-সুরথক্ষত ক্থপ ততথর ক্রুর্।  

•  জাতীয় বর্যা বীমা ক্ম নসূথচ (National Flood Insurance Program, NFIP) -এর অধীলর্ 

বর্যা বীমা ক্ভালরজ ে ণ ক্রুর্। বাথির মাথললক্র র্ীথতমালার মলধয বর্যা অন্তভয নক্ত র্য়।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dSLR%2FR4S0GkyuQBkfCuGFHPjo0grLYG5j08fD9%2B0V6Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%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%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%3D&reserved=0


• জরুথর থবভালগর ক্ম নক্তনালদর মাধযলম আপর্ালক্ যথদ স্থার্ান্তলরর মলতা তাৎক্ষথণক্ 

বযবস্থা হর্ওয়ার পরামশ ন হদওয়া  য়, তা লল অলপক্ষা ক্রলবর্ র্া - অথবললে সক্ল 

আলদশ অরু্সরণ ক্রুর্।  

• বর্যার সময় ভ্রমণ অতযন্ত থবপজ্জর্ক্  লত পালর। এক্ েুি গভীরতার প্রবা মার্ পাথর্ 

এক্টি যার্বা র্লক্ ধুলয়/ভাথসলয় থর্লয় হযলত পালর। বর্যার পাথর্র মলধয থদলয় ক্িলর্াই 

 া ুঁিলবর্ র্া, সা ুঁতার ক্ািলবর্ র্া বা গাথি চালালবর্ র্া। আপর্ার যথদ সলে  িালক্ তা লল 

মলর্ রািলবর্: “ ুলর যার্, িয লব যালবর্ র্া! ”  

• হযিালর্ বাস ক্রা  য় এবং ক্াজ ক্রা  য় হসই জায়গা বর্যার জরুথর অবস্থার জর্য প্রস্তুত 

থক্র্া তা থর্ধ নারণ ক্রার জর্য যালদর অযালেস এবং ক্ায নক্রী প্রলয়াজর্ রলয়লে তালদর 

বযাপালর থবলবচর্া ক্রুর্।  

• এক্টি জরুথর পথরক্ল্পর্া ততথর ক্রুর্ যালত আপর্ার বাচ্চালদর এবং/অিবা আপর্ার 

হপাষা প্রাণীলদর বযাপালর থবলবচর্া অন্তভয নক্ত িালক্।  

  

DHSES হিলক্ আলরা প্রস্তুথতর তিয এবং থর্রাপত্তা পরামলশ নর জর্য, থভন্সজি ক্রুর্ 

dhses.ny.gov/safety। র্যাশর্াল ওলয়দার সাথভনস ওলয়বসাইলি আলরা অন্তভয নক্ত রলয়লে বর্যা 

থর্রাপত্তা পরামশ ন এবং স্প্রং থর্রাপত্তা সংস্থার্সমূ ।  

  

বিবভের্ অফ হ ামলোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থিথভশর্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ইমালজনন্সি সাথভনলসস দুলয নাগ এবং অর্যার্য জরুথর 

পথরথস্থথত প্রথতলরাধ, সুরক্ষা, প্রস্তুথত, প্রথতন্সক্রয়া, পুর্রুদ্ধার এবং প্রশথমত ক্রার জর্য হর্তৃে, 

সমন্বয় এবং স ায়তা প্রদার্ ক্লর। আলরা তলিযর জর্য DHSES-হক্ হেসবুক্, িযইিার-এ িুুঁজরু্ বা 

থভন্সজি ক্রুর্ dhses.ny.gov।  

  

###  
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