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গভর্নর কুউম্বমা বর্উ পাল্টম্বের পাবর্র িেিস্থাম্বক সবিয়ািস্থায় আর্ার িোপাম্বর সিনম্বেষ তথ্ে 
সংম্ব াের্ কম্বরম্বের্  

  
গ্রাম্বমর েম্বলর ট্োঙ্কগুবল থথ্ম্বক সংগ্রহ করা প্রাথ্বমক ফলাফল থপম্বরাবলয়াম থ ৌম্বগর অ-

বর্র্নারণম্ব াগে মাত্রা থেখাম্বে  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ভভমেজ অ্ফ ভর্উ পাল্টমজর জোধারগুমো 
ঘেমক সংগ্রহ করা প্রােভমক ফোফে ঘপমরাভেযাম ঘেৌমগর অ্-ভর্ণনযমোগয মাত্রা ঘেখামে। ভর্উ ইযকন  
রাজয স্বাস্থ্য অ্ভধেপ্তর (Department of Health, DOH) দ্বারা রামের মমধয সংগ্রহ করা এবং 
আজ রামজযর জর্স্বাস্থ্য েযাব, ওমযডসেন ঘসন্টার েযাবমরটভরমজ (Wadsworth Center 
Laboratories) পরীভিে এই র্মুর্াগুভে, গ্রামমর জমের বযবস্থ্াটি প্রবাভহে করমে এবং ডু র্ট 
ভরংক এযাডভাইজভর উমতােমর্র জর্য প্রমযাজর্ীয প্রসার এবং সময ভর্ধনারমণর জর্য গুরুত্বপূণন।  
  
"আভম ঘ াষণা করমে ঘপমর খুভি ঘে রাষ্ট্রীয সম্পেগুভে দ্রুে কামজ োগামর্ার পমর এবং েষূমণর 
উৎসটি সর্াক্ত করার পমর, আমামের পরীিাগুভে ভর্উ পাল্টজ জে বযবস্থ্ায ঘপমরাভেযাম ঘেৌমগর 
অ্-সর্াক্তকরণমোগয মাত্রা প্রেিনর্ কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "জর্গমণর স্বাস্থ্য ও ভর্রাপতা 
রিার জর্য আমামের জে সরবরাহমক রিা করা জরুরী এবং এখর্ ঘেমহেু আমরা সমসযাটি 
ভিভিে কমরভে এবং পরীিার ফোফেমক উদ্দীপর্া ভেভে, আমরা এই সম্প্রোময পভরষ্কার পাভর্র 
উপেভযো ভফভরময আর্ার জর্য আমামের প্রমিষ্টা িাভেময োব।"  
  
বুধবার সারাভের্ জমু়ে ফ্লাভিং িেমব। বৃহস্পভেবার অ্ভেভরক্ত র্মুর্া সংগ্রহ করা হমব এবং ঘসই 
ফোফেগুমো কখর্ ডু র্ট ভরংক এযাডভাইজভর ভর্রাপমে এবং কােনকরভামব উমতাের্ করা ঘেমে 
পামর ো ভর্ধনারমণ সহাযো করমব।  
  
আজমকর সবনমিষ েেয গে রামে গভর্নমরর এই ঘ াষণার অ্র্সুরণ কমরমে ঘে েষূমণর উৎস 
ভহমসমব গ্রামমর জে ঘিাধর্াগার ঘকমের ভহটিং ভসমেমমর একটি ভবপেগ্রস্থ্ ভূগভন স্থ্ জ্বাোর্ী োইর্মক 
ভিভিে করা হমযভেে। ভর্উ ইযকন  রাজয স্বাস্থ্য অ্ভধেপ্তর এবং আেোর কাউভন্ট স্বাস্থ্য অ্ভধেপ্তমরর 
(Ulster County Department of Health) ডু র্ট ভরংক এযাডভাইজভর গ্রহমণর পমর, গভর্নর ভর্উ 
পাল্টমজর বাভসন্দা ও ভিিােীমের সহাযোর জর্য 40,000 গযাের্ ভমভষ্ট জমের বযবস্থ্া কমরমের্।  



 

 

  
পভরমবি সংরিণ অ্ভধেপ্তর (Department of Environmental Conservation, DEC) এবং গ্রামমর 
কমনকেন ারা জোধার #4 এ ঘেখা উজ্জ্বে বস্তুর সম্ভাবয কারণ গ্রামমর জে পভরমিাধর্ ঘকমের ভহটিং 
ভসমেমম একটি আপসেকু্ত ভূগভন স্থ্ জ্বাোর্ী োইর্ ভবভেন্ন কমরমের্। DEC ভস্পে প্রভেভিযা (Spill 
Response) ভবমিষজ্ঞরা এই িেমক পরার সমাধামর্র জর্য একটি পভরেন্নোর পভরকল্পর্ার উন্নযর্ 
এবং বাস্তবাযর্ পেনমবিণ করমের্। পার্ীয জমের সরবরামহর েেন্ত অ্বযাহে রমযমে এবং র্মরু্ার 
ফোফেগুভে ভবমেষণ করার সময গ্রাম এই জোিযটিমক বাে ভেময পার্শ্নপে বযবহার করমে।  
  
ভর্উ ইযকন  ঘেট ভডভভির্ অ্ফ ঘহামেযান্ড ভসভকউভরটি এযান্ড ইমামজন ভি সাভভন মসস (New York 
State Division of Homeland Security and Emergency Services, NYS DHSES), ভর্উ 
ইযকন  ঘেট DEC, ভর্উ ইযকন  ঘেট DOH এবংভর্উ ইযকন  রাজয পুভেিসহ (New York State 
Police, NYSP) ঘবি কমযকটি রাষ্ট্রীয সংস্থ্া এই জরুভর উমেযামগর সামে জভ়েে, এগুভে সকমেই 
আেোর কাউভন্ট এভিভকউটিভ অ্ভফস, আেোর কাউভন্ট জরুভর অ্বস্থ্া, আেোর কাউভন্ট DOH, 
ভভমেজ অ্ফ ভর্উ পাল্টজ, ভভমেজ অ্ফ ভর্উ পাল্টজ ভডপাটন মমন্ট অ্ফ পাবভেক ওযাকন স 
(Department of Public Works, DPW), টাউর্ অ্ফ ভর্উ পাল্টজ, ভর্উ পাল্টজ েমকে ভবভাগ 
(New Paltz Fire Department), ভর্উ পাল্টজ ঘরসভকউ ঘকাযাড (New Paltz Rescue 
Squad) এবং ভর্উ পাল্টজ পুভেি ভবভাগসহ (New Paltz Police Department) স্থ্ার্ীয সরকার 
সংস্থ্াগুভের সামে  ভর্ষ্ঠভামব কাজ করমে।  
  
আলস্টার কাউবির বর্িনাহী পোট্ রায়ার্ িম্বলর্, "আভম এই  টর্ামক সমভিে ও বযাপকভামব 
প্রভেভিযা জার্ামে কম ার পভরশ্রমমর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র কুউমমা এবং সরকামরর সকে স্তমরর 
কমনকেন ামের ধর্যবাে জার্ামে িাই। এভগময োওযা, আমামের প্রেম অ্গ্রাভধকার সমস্ত িভেগ্রস্থ্ 
বাভসন্দামের স্বাস্থ্য এবং সরুিা ভর্ভিে কমর িমেমে। প্রােভমক পরীিার ফোফমের উপর ভভভত কমর 
আমরা উৎসাভহে ঘে একবার ভসমেমমর অ্খণ্ডো ভর্ভিে করমে পারমে আমরা "ডু র্ট ভরংক 
এযাডভাইজভর" উমতাের্ করব।"  
  
বভম্বলে অফ বর্উ পাল্টম্বের থময়র টিম রোসন িম্বলম্বের্, "ভর্উ পাল্টজ ভর্উ ইযকন  ঘেট এবং 
আেোর কাউভন্টর সামে আমামের বাভসন্দা, বযবসা ও কুমে জে পভরমষবা ভফভরময ঘেওযার জর্য 
ভর্ভব়েভামব কাজ করমে। আমামের সম্প্রোয গভর্নর অ্যানু্ড্র কুউমমা, রাজয ও কাউভন্ট কমনকেন ামের 
প্রভে অ্ভবর্শ্াসযভামব কৃেজ্ঞ োরা অ্র্ুকরণীয প্রভেভিযািীেো এবং সমেনর্ প্রেিনর্ কমরমের্।"  
  
অর্োর্ে সাম্প্রবতকতম তথ্ে:  
  
থস্টট্ ইউবর্ভাবসনটি অফ বর্উ ইয়কন  (SUNY) বর্উ পাল্টে  

• কযাম্পামস োকা ঘসই ভিিােীমের জর্য প্রমযাজর্ীয সমস্ত পভরমষবার রিণামবিণ 
করা হমে  

• েইুটি 6700 গযামোমর্র ওযাটার টযাংকার (water tankers) স্থ্াপর্ করা হমযমে  
• একটি 500 গযামোমর্র ওযাটার বামফমো (water buffalo) স্থ্াপর্ করা হমযমে  



 

 

• ঘবােেজাে জমের 24টি পযামেট স্থ্াপর্ করা হমযমে  
• আগামীকাে 12 পযামেট জে সরবরাহ করা হমব  

  
বর্উ পাল্টে থসন্ট্রাল সু্কল বিবিক্ট (K-12)  
কুেগুভে উন্মুক্ত এবং পভরিাের্া ভর্ময ঘকার্ও সমসযা ঘর্ই  
ভর্উ পাল্টমজর কুেগুভেমে েইুভের্ জর্য প্রমযাজর্ীয জে সরবরাহ করা হমযমে:  

• ভর্উ পাল্টজ হাইকুমে পাাঁি পযামেট  
• ভর্উ পাল্টজ ভমডে কুমে ভের্ পযামেট  
• ডুজাইর্ এভেমমন্টাভর কুমে ভের্ পযামেট  
• একটি ঘসমকন্ড এভেমমন্টাভর কুমের জর্য কুযার পাভর্ রমযমে  

  
বভম্বলে অফ বর্উ পাল্টে  

• একটি 6700 গযামোমর্র ওযাটার টযাংকার স্থ্াপর্ করা হমযমে  
• ভের্টি 500 গযামোমর্র ওযাটার বামফমো স্থ্াপর্ করা হমযমে  
• 25 পযামেট ঘবােেজাে পাভর্ ভবেরণ করা হমযমে  
• ওযাটার টযাংমক বযবহামরর জর্য েটুি োইট টাওযার (light towers)  
• জর্গমণর জর্য জে ভবেরণ সকাে 8 টা ঘেমক রাে 9 টা অ্বভধ।  

  
পাবর্ পরু্রায় পণূন-করণ  

• DEC'র ঠিকাোররা সমস্ত ওযাটার বামফমোর জমের স্তমরর দেভর্ক পরীিা 
পভরিাের্া করমব এবং সমস্ত বাভসন্দামের জর্য অ্বযাহে জে সরবরাহ ভর্ভিে 
করার জর্য েোেেভামব পূরণ করমব।  

  
###  
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