
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা পমু্ব়েম্ব ন্ া বরম্বকাম্ব্ ভূবমকম্প পবরবিব্ মমাকাম্বিলা়ে সহা়ে্া করার জর্ে 115 
জর্ র্োের্াল গার্ন  মমা্াম্ব়েম্বর্র ম াষণা বিম্বলর্  

  
গভর্নর প্রব্বর্বি িম্বলর সাম্বে পমু্ব়েম্ব ন্ া বরম্বকার উম্বেম্বেে যাত্রা করম্বলর্, যাম্বির মম্বিে রম্ব়েম্বের্ 
বর্উ ই়েকন  বিিেুৎ ক ত্ন পম্বের (New York Power Authority, NYPA) প্রিার্ বর্িনাহী কমনক ন্ া এিং 

মপ্রবসম্বর্ন্ট বজল কুইবর্ম্ব়োন্স, মেটার বর্উ ই়েকন  হাসপা্াল এম্বসাবসম্ব়েেম্বর্র (Greater NY 
Hospital Association) মপ্রবসম্বর্ন্ট মকম্বর্ে রাসম্বক, অোম্বসেবল সিসে মাবর্জা র্াবভলা, ব্রঙ্কস 
িম্বরা (Bronx Borough)-র সভাপব্ রুম্বির্ বি়োজ জবুর়্ের, ফাউম্বেের্ ফর এ মিটার পমু্ব়েম্ব ন্ া 
বরম্বকা (Foundation for a Better Puerto Rico) মেম্বক মটবর বিেফ, গভর্নর মমবলসা র্ারসার 

সবিি, মরর্ ক্রম্বসর (Red Cross) সিসে এিং িাম্বজট পবরিালক রিাটন  মুবজকা  
  

গভর্নর, মমা্াম্ব়েম্বর্র উম্বেম্বেে প্রম্ব়োজর্ী়ে অব্বরক্ত রাষ্ট্রী়ে সম্পি বর্িনারম্বণর জর্ে গু়োবর্কা, 
মপার্ম্বি এিং মকাস্টা সার পাও়োর প্ল্োম্বন্ট (Costa Sur Power Plant) ে়েেব্ জবরপ ও মূলো়েম্বর্ 

প্রব্বর্বি িলম্বক মর্ ত্ ত্ব মিম্বির্  
  

গভর্নর ভূবমকম্বম্প েব্েি পমু্ব়েম্ব ন্ া বরম্বকার িাবসন্দাম্বির 800টি কেল, 800টি িাবলে এিং 500টি 
জরুরী প্রস্তুব্ বকট সরিরাহ করম্বির্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. দ্বীপটিকে ক্ষতিগ্রস্থ েরা ধারবাতিে ভূতমেকের আঘাি িার্ার পরবিী সমকে 
জরুতর পতরতস্থতি মমাোকবলাে সিােিা েরার উকেকযয আগামী 90 তিকর্র মকধয পুকেকিন া তরকোকি 
115 জর্ র্যাযর্াল গার্ন  মমািাকেকর্র অ্র্ুকমাির্ তিকেকের্। গভর্নর প্রতিতর্তধ িকলর সাকে পুকেকিন া 
তরকোর উকেকযয যাত্রা েকরকের্, যাকির মকধয রকেকের্ তর্উ ইেেন  তবিযুৎ েিতন পকক্ষর (New York 
Power Authority, NYPA) প্রধার্ তর্বনািী েমনেিন া এবং মপ্রতসকর্ন্ট তজল কুইতর্কোন্স, মগ্রটার তর্উ 
ইেেন  িাসপািাল একসাতসকেযকর্র (Greater NY Hospital Association) মপ্রতসকর্ন্ট মেকর্ে রাসকে, 
অ্যাকসম্বতল সিসয মাতরিজা র্াতভলা, ব্রঙ্কস বকরা (Bronx Borough)-র সভাপতি রুকবর্ তিোজ 
জতুর্ের, ফাউকেযর্ ফর এ মবটার পুকেকিন া তরকো মেকে মটতর তবযফ, গভর্নর মমতলসা র্ারসার 
সতিব, মরর্ ক্রকসর সিসয এবং বাকজট পতরিালে রবাটন  মতুজো। গভর্নকরর সকে িার ের্যা মাতরো 
মেকর্তর্ কুউকমা োেকবর্; িাকির খরি বযতিগিভাকব পতরকযাধ েরা িকে। 
  
গভর্নর এবং প্রতিতর্তধ িকলর সিসযরা ভূতমেকে ক্ষতিগ্রস্থ অ্ঞ্চলগুকলা পতরিযনর্ েরকবর্ এবং দ্বীকপ 
ময অ্তিতরি রাষ্ট্রীে সেি জাতর েরা প্রকোজর্ িা তর্ধনারণ েরার উকেকযয গুোতর্ো, মপার্কি 



 

 

এবং মোস্টা সার পাওোর প্ল্যাকন্ট ক্ষেক্ষতি তর্ধনারণ েরকবর্, এবং পাযাপাতয এেটি স্থার্ীে সু্কল 
আশ্রেকেকে বসবাসরি ভূতমেকে ক্ষতিগ্রস্থ পুকেকিন া তরকোো্র বাতসন্দাকির সাকে মিখা েরকবর্।  
  
"িাতরকের্ মাতরো েিতন ে সতষ্ট ধ্বংসলীলা এবং িইু বেকররও মবতয সমে পূকবন পুর্রুদ্ধাকরর জর্য েরা 
মফর্াকরল সরোকরর িীঘনসতূত্রিার োরকণ পুকেকিন া তরকো এখর্ও যন্ত্রণাগ্রস্থ, এবং এখর্ এই দ্বীপটি 
আবারও এোতধে ভূতমেকের ফকল এে তবপযনেজর্ে আঘাকির মুকখামুতখ িকে যা বযাপে ক্ষেক্ষতি 
ও তবিযুৎ তবিীর্ পতরতস্থতি সততষ্ট েকর িাজার িাজার পতরবারকে আশ্রেকেকে আসকি বাধয 
েকরকে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রেম তির্ মেকেই তর্উ ইেেন  পুকেকিন া তরকোর পুর্রুদ্ধার প্রকিষ্টার 
এেটি অ্সাধারণ সমেনে তিকসকব রকেকে এবং এই িযাকলতজং সমকে আমরা দ্বীকপর সাকে োাঁকধ োাঁধ 
তমতলকে োেকবা। জরুরী পতরতস্থতি মমাোকবলাে সিােিার জর্য তর্উ ইেেন  মস্টট র্যাযর্াল গার্ন  
মমািাকের্ েরকব এবং আতম ক্ষতির মূলযাের্ েরকি এবং আমরা আরও েী েী সািাযয েরকি 
পাতর িা তর্ধনারণ েরার জর্য এেটি প্রতিতর্তধ িকলর সাকে ভ্রমণ েরব।"  
  
তর্উ ইেেন  এোর র্যাযর্াল গাকর্ন র 105 িম এোরতলফ্ট উইং, তর্উবাগন সু্টোটন  এোর র্যাযর্াল গার্ন  
মবস-এ, DRBS র্াকম পতরতিি এেটি তবপযনে মমাোতবলার মবর্ র্াউর্ তসকস্টম পাঠাকর্া িকব, 
অ্র্ুকরাধ পুকেকিন া তরোর্ ইমাকজন তন্স মযাকর্জকমন্ট আতধোতরেকির। DRBS তসকস্টকম যীিািপ তর্েতন্ত্রি 
িাাঁবু রকেকে মযটির প্রকিযকের মকধয 16 মেকে 20 জর্ মলাে োেকি পাকর। DRBS-র মকধয ঝরর্া 
এবং লযাতির্ সুতবধা, রান্নাঘর এবং স্ব-সিােে লতন্ড্র মমতযর্, পাতর্ পতরকযাধর্ সুতবধা এবং 
মজর্াকরটর রকেকে। প্রতিটি DRBS 150 জর্কে সিােিা েরকি পাকর। উইংটি এোডাও িতক্ষণ 
পুকেকিন া তরকোকি DRBS সুতবধা স্থাপর্ েরকব এমর্ 26 জর্ এোর র্যাযর্াল গার্ন  তবকযষজ্ঞকে 
পাঠাকব। এই বযবস্থাটি িালাকর্ার জর্য মমাট 15 জর্ এোরমযার্ 90 তির্ পযনন্ত ঘটর্াস্থকল অ্বস্থার্ 
েরকবর্। 
  
উপরন্তু, তর্উ ইেেন  মস্টট 800টি েম্বল, 800টি বাতলয এবং 500টি জরুরী প্রস্তুতির পযাে প্রিার্ 
েরকব যার মকধয রকেকে পুকেকিন া তরকোর অ্তধবাসীকির জর্য জরুরী প্রােতমে এইর্ তেট, মরতর্ও, 
গ্লাভস এবং মাস্ক।  
  
গভর্নকরর প্রতিতর্তধিকল রকেকে:  

• তমকেলা মেকর্তর্ কুউকমা  
• NYPA-র সভাপতি ও প্রধার্ তর্বনািী েমনেিন া তগল তস. কুইতর্ওকর্স,  
• মেকর্ে রাসকে, মগ্রটার তর্উইেেন  িাসপািাল অ্যাকসাতসকেযকর্র মপ্রতসকর্ন্ট  
• অ্যাকসমব্লী সিসয মােন স মক্রসকপা  
• একসম্বতল সিসয মাতরযা মর্তভলা,  
• ব্রঙ্কস বকরা মপ্রতসকর্ন্ট রুকবর্ তর্োজ, জতুর্ের,  
• মটতর তবযফ, ফাউকেযর্ ফর এ মবটার পুকেকিন া তরকো  
• র্াতরও মজ তর্োজ জতুর্ের, তরতজওর্াল তিফ তর্জাস্টার অ্তফসার, মগ্রটার তর্উ ইেেন  মরর্ 

ক্রস  



 

 

• পুকেকিন া তরকোর আকমতরোর্ মরর্ ক্রকসর তরতজওর্াল এতিতেউটিভ তর্করক্টর, তল 
মফতলতসোকর্া  

• মমতলসা তর্করাজা, গভর্নকরর মসকক্রটাতর  
• রবাটন  মতুজো, মস্টকটর বাকজট পতরিালে  

  
2017 সাকলর মসকেম্বকর িাতরকের্ মাতরোর আঘাকির পকর, গভর্নর কুউকমা অ্ভাবী েতমউতর্টির 
োকে অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন সংস্থার্ অ্বযািি মরকখকের্। ঝকডর অ্র্তিতবলকম্ব তর্উ ইেেন  এোোর মস্টট 
ত্রাণ ও পুর্রুদ্ধার প্রকিষ্টা (Empire State Relief and Recovery Effort) প্রতিতিি েকর, যা 
পুকরা মস্টকটর 13 টি অ্র্ুিার্ মেে মেকে েমপকক্ষ 4,400 পযাকলট সাপ্ল্াই সংগ্রি েকর তবিরণ 
েকর। তর্উইেেন  মস্টট তবিযুৎ পুর্রুদ্ধার ও তগ্রর্ তস্থতিযীলেরকণ সিােিার জর্য যি যি ইউটিতলটি 
েমী ও তবিযুৎ তবকযষজ্ঞ সি 1,000 এর মবতয েমীকে মমািাকের্ েকরকে।  
  
গভর্নকরর মর্িত কত্ব, তর্উ ইেেন  মস্টকটর তর্উ ইেেন  যিকর বাস্তুিূযি িাতরকের্ মাতরোর তযোর 11,000 
এর মবতয বযতির সমেনকর্ প্রাে 13 তমতলের্ মাতেন র্ র্লার খরি েকরকে। এই অ্েনােকর্র তেেু অ্ংয 
মসই সব সংস্থার প্রতি উকেতযি যারা তবপন্ন পুকেকিন া তরোর্কির প্রকোজর্ীে পতরকষবার সাকে যুি 
েকর মযমর্ েমনসংস্থার্, আবাসর্, সুতবধাবলীর োউকন্সতলং ও স্বাস্থযকসবা। এোডাও গভর্নর কুওকমা 
বাস্তুিূযি পুকেকিন া তরোর্কির আবাসর্ ও েমনসংস্থার্ িিতবকলর জর্য 11 তমতলের্ মাতেন র্ র্লাকরর 
প্রতিশ্রুতি তিকেকের্: বাস্তুিূযি পুকেকিন া তরোর্কির যতিযালী মেস মযাকর্জকমন্ট মসবা প্রিাকর্র জর্য 
এেটি 1 তমতলের্ মাতেন র্ র্লাকরর মপ্রাগ্রাম এবং োকজর প্রতযক্ষণ ও তর্কোকগর জর্য 10 তমতলের্ 
মাতেন র্ র্লার পযনন্ত তিকবর্।  
  
NYPA বিন মাকর্ পুকেকিন া তরকোর তগ্রর্ পুর্গনঠর্ সংক্রান্ত তবতভন্ন তবষকে আকলাির্া িাতলকে যাকে, 
তবকযষ েকর এই এলাোগুকলাকে গুরুত্ব তিকে: প্রযুতিগি সিােিা এবং অ্যার্কভাকেতস, বযবস্থাপর্া ও 
তক্রোেলাকপর সংস্কার, এবং সঙ্কটোলীর্ প্রস্তুতি যতিযালী েরা। র্কভম্বর 2017 এবং এতপ্রল 2018 
এর মকধযর মাসগুতলকি, NYPA-র মর্িত কত্ব 450 এরও মবতয তর্উ ইেেন  মস্টট ইউটিতলটি েমী 
পুকেকিন া তরকো যার্ যতি পুর্রুদ্ধাকর সািাযয েরার জর্য। NYPA-র মর্িত কত্ব তর্উ ইেেন  মস্টট 
ইউটিতলটির েমীকির, মকধয তেকলর্ মূলি িান্সতমযর্ এবং তর্তিতবউযর্ তবকযষজ্ঞ, ক্ষতির 
মূলযাের্োরী এবং সাধারণ সিােিার েমী, যারা িান্সতমযর্ লাইর্ এবং অ্র্যার্য ববিযুতিে 
পতরোঠাকমা মমরামকির োজ েকরর্, িাকির প্রােতমে যতি পরু্রুদ্ধাকরর প্রকিষ্টা সার্ জেুাকর্ 
মেেীভূি েকর। িারা িাকির সকে তর্কে একসকের্ েকেেকযা বাকেট িাে, তর্গার, খর্র্যন্ত্র এবং 
অ্র্যার্য তবকযষ সরজাম যাকি ক্ষতিগ্রস্ত িান্সতমযর্ ও তর্তিতবউযর্ লাইকর্র প্রকোজর্ীে মমরামি 
সেন্ন েরা যাে এবং তিকর্ 16 ঘণ্টা েকর, সপ্তাকি সাি তির্ েকর োজ েকরর্ যতি পুর্রুদ্ধার 
েরকি সািাযয েরার জর্য। তর্উ ইেেন  মস্টট ইউটিতলটি েমীরা িখর্ সারা মিকযর ইউটিতলটি 
েমীকির সাকে মযাগ মির্ — এতর্সর্ ইকলেতিে ইন্সটিটিউট (Edison Electric Institute), 
আকমতরোর্ পাবতলে পাওোর অ্যাকসাতসকেযর্ (American Public Power Association) এবং 
র্যাযর্াল রুরাল ইকলেতিে মোঅ্পাকরটিভ অ্যাকসাতসকেযকর্র (National Rural Electric Cooperative 
Association) মর্িত কত্ব — দ্বীকপর অ্র্যার্য এলাোে যতি পরু্রুদ্ধার েরকি সািাযয েরার জর্য।  
  



 

 

পুকেকিন া তরকো যাকি আবযযেীে মফর্াকরল সিােিা পাে িার জর্য গভর্নর কুওকমা ও তর্উ ইেকেন র 
েংকগ্রসর্াল প্রতিতর্তধিল (New York Congressional Delegation) োজ েকর যাকে। 2017 
সাকল, গভর্নর কুওকমা সি তর্উইেেন  েংকগ্রসর্াল প্রতিতর্তধিকলর সিসয ও পুকেকিন া তরোর্ তর্বনাতিি 
েমনেিন াকির সাকে এেটি তবল্ড বযাে মবটার অ্যাকসসকমন্ট তরকপাটন  জাতর েকরতেকলর্। প্রতিকবির্টি 
তবতর্কোগ প্রকোজর্ এমর্ সুতর্তিনষ্ট খাি তিতিি েকর মযমর্ আবাসর্, পাওোর তগ্রর্ এবং 
তস্থতিস্থাপেিা, েত তষ ইিযাতি।  
  
2018 সাকলর গ্রীকের পকর, গভর্নর কুওকমা পুকেকিন া তরকো তরেভাতর এবং পরু্তর্নমনাণ উকিযাগ 
(Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative) এর সাকে গ্রীে-বযাপী তর্উ ইেেন  
স্টযােগুকলার সফল সমাতপ্তর মঘাষণা েকরকের্। গ্রীকের পুকরা সমে জকুড, 650 জকর্রও মবতয মস্টট 
ইউতর্ভাতসনটি অ্ব তর্উ ইেেন  (State University of New York, SUNY) ও তসটি ইউতর্ভাতসনটি 
অ্ব তর্উ ইেেন  (City University of New York, CUNY) এর তযক্ষােী, পাযাপাতয িক্ষ শ্রম 
মস্বোকসবীরা, প্রকোজর্ীে বযতিকির সিােিা প্রিাকর্র জর্য িাতরকের্ মাতরো ও ইর্মা মেকে এখকর্া 
পুর্রুদ্ধার িওো দ্বীকপর েতমউতর্টিকি ভ্রমণ েকরতেকলর্। বাতডঘর পতরষ্কার, পরু্ঃস্থাপর্ ও পরু্তর্নমনাণ 
েরকি পাাঁি বাকর মমািাকের্ েরা মস্বোকসবকেরা প্রাে 41,000 ঘণ্টার োজ েকরকে। 150 টি বাতড 
সংস্কার েরার লক্ষয অ্তিক্রম েকর 10 সপ্তাকি মমাট 178 টি বাতড পুর্ঃস্থাপর্ েরা িে। 2019 
সাকলর পুকরা গ্রীে জকুড পরু্রুদ্ধার প্রকিষ্টাকি সিােিা েরার জর্য গভর্নর SUNY ও CUNY 
তযক্ষােীকির মমািাকের্ অ্বযািি মরকখকের্।  
  
গভর্নর কুওকমার তর্কিনযার্যুােী, SUNY ও CUNY এর মবার্ন  অ্ব িাতস্ট 2017 সাকলর যরৎোকল 
তবতধমালা পায েকরকে যার ফকল িাতরকের্ মাতরো ও ইমনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পুকেকিন া তরকো ও মাতেন র্ 
যুিরাকষ্ট্রর ভাতজন র্ দ্বীপপুকজর োত্রোত্রীকির 2017-2018 তযক্ষাবকষন মস্টট-মধযস্থ িাকর টিউযর্ তফ 
পতরকযাধ েরার অ্র্মুতি মিওো িকেকে। উভে তসকস্টমই 2018-2019 সাকলর তযক্ষা বকষনর জর্য 
মস্টট-মধযস্থ টিউযকর্র অ্র্ুিার্ র্বীেরণ েকরকে।  
  
পুকেকিন া তরকোর জর্য িলমার্ পুর্রুদ্ধার ও ত্রাণ প্রকিষ্টার মবপাকর আকরা িেয জার্কি, অ্র্ুগ্রি েকর 
গভর্নকরর পুকেকিন া তরে ও মাতেন র্ ভাতজন র্ আইলযাকের জর্য এোোর মস্টট ত্রাণ ও পুর্রুদ্ধার 
প্রকিষ্টার ওকেবকপজ তভতজট েরুর্।  
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