
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা, হ্োম্বলাউইর্ ঝম্বের দ্বারা ক্ষবিগ্রস্ত িাবিন্দাম্বের এিং িেিিার জর্ে কম িুম্বের 
ঋণ ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, গত বেমরর ভয়াবহ হযাম াউইর্ ঝমের 
প্রভাব ততর্টি কাউতির জর্য শারীতরক দমুেনাগ ঘ াষণার জর্য েুক্তরামের কু্ষদ্র বযবসায়ী প্রশাসর্ 
(Small Business Administration, SBA) ঘেমের অ্র্ুমরাধ মঞ্জুর কমরমে, ো 10 তমত য়র্ 
মাতকন র্ ড ামরর ঘবতশ স্থার্ীয় সম্প্রদাময়র ক্ষতত সাধর্ কমরমে এবং ক্ষততগ্রস্ত হময়মে প্রায় 400 
 রবাতে, বযবসা এবং অ্ াভজর্ক প্রততষ্ঠার্। এমসক্স, হারতকমার এবং ওর্াইডা কাউতিএই ঘ াষণায় 
অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে এবং তির্ের্, ফ্রাঙ্কত র্, ফু ের্, হযাতমল্টর্,  ুইস, মযাতডসর্, মিমগামাতর, ওসুইমগা, 
ওোমসমগা, ঘসি  মরন্স, ওয়ামরর্ এবং ওয়াতশংেমর্র তর্কেস্থ কাউতিসমূহ এই ঘপ্রাগ্রামমর জর্য 
ঘোগয। ঘ াষণা মঞ্জুর হওয়ার পমর, ঘসই সব বযতক্ত, পতরবার, বযবসা এবং অ্ াভজর্ক ক্ষততগ্রস্তরা 
এখর্ তামদর পরু্রুদ্ধামর সহায়তা পাওয়ার জর্য কু্ষদ্র বযবসা প্রশাসমর্র ঘেমক তর্ম্ন-সুমদর ঋমণর 
জর্য আমবদর্ করমত পামর।  
  
"আতম আর্তিত ঘে SBA-ঘত আমামদর ঘফডামর  পােন র্াররা ধ্বংসাত্মক হযাম াইর্ ঝে দ্বারা 
ক্ষততগ্রস্ত তর্উ ইয়মকন র অ্তধবাসীমদর জর্য এই স্বল্প সুমদর ঋণমক একটি তবকল্প তহমসমব গমে তুম মে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একই সামে, এো অ্তযন্ত হতাশাজর্ক ঘে, FEMA 300 বাতের মাত কমদর 
জর্য জরুতর তহতবম র জর্য আমামদর অ্র্ুমরাধ অ্স্বীকার কমরমে। েখর্ প্রাকৃততক তবপেনয় আ াত 
কমর, তখর্ ঘকন্দ্রীয় সরকার ও FEMA-ঘক তবমশষ কমর পদমক্ষপ তর্মত এবং সাহােয করমত হমব। 
আমরা অ্তততরক্ত সহায়তা প্রদার্ এবং এই বযতক্তমদর পুর্রুদ্ধার এবং তামদর জীবর্ র্তুর্ কমর 
সাজামত আমরা প্রততটি সম্ভাবয অ্পশর্ অ্র্ুসরণ করমত োকব। আমামদর প্রততমবশীমদর েখর্ 
আ াত  ামগ, তখর্ আমরা সবাইআ াতপ্রাপ্ত হই এবং আমরা অ্তবরত প্রময়াজমর্র সমময় আমামদর 
সতীেন তর্উ ইয়মকন র অ্তধবাতসর পামশ দাাঁোব।"  
  
স্ম  তবসমর্স অ্যাডতমতর্মেশর্ ঘ ার্ ঘোগয বাসগৃমহর মাত ক, ভাোমে, বযবসা এবং অ্র্যার্যমদর 
োমদর ঘকামর্া জরুতর অ্বস্থা বা আবহাওয়া সম্পতকন ত তবপেনময়র পমর আতেনক সাহামেযর প্রময়াজর্, 
তামদর সহায়তা প্রদার্ কমর। আগুমর্র পর, SBA-এর কমীরা, ঘহাম যান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড 
ইমামজন তন্স সাতভন মসমসর তর্উ ইয়কন  ঘেে তডতভশর্ (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) এই  ের্ার সামে সম্পতকন ত ক্ষততর সমূ্পণন পতরমাপ কমর। এই মূ যায়র্ 
তর্তিত কমরমে ঘে 145টি বাতের ও 29টি বযবসযা প্রততষ্ঠামর্র গুরুতর ক্ষতত হময়মে োর পতরমাণ 



 

 

েোক্রমম 5,632,000 মাতকন র্ ড ার ঘেমক 1,545,000 মাতকন র্ ড ার, তার সামে 193টি বাতে 
এবং 17টি বযবসা/অ্ াভজর্মকর ক্ষতত হয় োর ঘমাে পতরমাণ েোক্রমম 2,588,000 মাতকন র্ 
ড ার এবং 380,000 মাতকন র্ ড ার।  
  
তর্ম্নত তখত গ্রুপগুত  SBA ঋণ ঘেমক সাহামেযর জর্য ঘোগয হমত পামরণ:  

• বাতের মাত করা: ক্ষততগ্রস্ত বা ধ্বংস হওয়া তরময়  এমেে ঘমরামত বা প্রততস্থাপর্ করমত 
200,000 মাতকন র্ ড ার পেনন্ত।  

• বাতেওয়া া এবং ভাোমেমদর: ক্ষততগ্রস্ত বা ধ্বংস বযতক্তগত সম্পতি ঘমরামত বা প্রততস্থাপর্ 
করমত 40,000 মাতকন র্ ড ার পেনন্ত।  

• বযবসায় মাত কমদর: তরময়  এমেে, ইর্মভিতর, েন্ত্রপাতত, সরঞ্জাম এবং অ্র্যার্য শারীতরক 
ক্ষতত প্রততস্থাপমর্র জর্য 2 তমত য়র্ মাতকন র্ ড ার পেনন্ত।  

• বযবসা এবং অ্ াভজর্ক সংস্থা: দমুেনামগর পমর স্বাভাতবক তক্রয়াক াপ পুর্রায় শুরু র্া 
হওয়া পেনন্ত প্রময়াজর্ীয় কামজর মূ ধর্ প্রদার্ করমত 2 তমত য়র্ মাতকন র্ ড ার পেনন্ত 
ইকর্তমক ইঞ্জুতর তডসযাোর ঘ ার্ (Economic Injury Disaster Loans)।  

  
ঘহ্ামলোন্ড বর্রাপত্তা এিং জরুবর পবরম্বষিার বর্উ ইয়কন  ঘেট বিবভেম্বর্র ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার 
পোবিক এ. মাবফন  িম্বলর্, "2019 সাম র হযাম াউইর্ ঝে আপমেে তর্উ ইয়মকন র সবনত্র জর্মগাষ্ঠীর 
উপর তবধ্বংসী প্রভাব ঘফম তে  এবং দী নস্থায়ী প্রভাব তবস্তার করমত োমক। গভর্নমরর ঘর্তৃত্বমক, 
পাশাপাতশ আমামদর কমী এবং আমামদর স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর কাজমক ধর্যবাদ, এই তহতব  
ক্ষততগ্রস্ত তর্উ ইয়মকন র অ্তধবাসীমদর তামদর জীবমর্র অ্ংশগুত  একসামে তফতরময় রাখমত এবং এতগময় 
ঘেমত সহায়তা করমব।"  
  
30 বের ঘময়ামদ সুমদর হার বাতের মাত কমদর এবং ভাোমেমদর জর্য 1.5 শতাংশ, অ্ াভজর্ক 
সংস্থার জর্য 2.75 শতাংশ এবং বযবসার জর্য 3.875 শতাংশ। ঋমণর পতরমাণ এবং শতন গুত  
SBA তস্থর কমর এবং প্রততটি আমবদর্কারীর আতেনক অ্বস্থার উপর তভতি কমর করা হয়।  
  
বযতক্ত এবং বযবসাগুত  SBA-এর তর্রাপদ ওময়বসাইমে https://disasterloan.sba.gov/ela 
ইম কট্রতর্ক ঘ ার্ অ্যাতিমকশর্ বযবহার কমর অ্র্ াইমর্ আমবদর্ করমত পামরর্। 
  
বযতক্ত এবং বযবসাগুত  SBA-র গ্রাহক পতরমষবা ঘকন্দ্রমক 1-800-659-2955 র্ম্বমর বা বতধর 
এবং োরা কম ঘশামর্র্ তামদর জর্য 1-800-877-8339 র্ম্বমর ক  কমর বা 
disastercustomerservice@sba.gov -ঘত ইমম  কমর তেয প্রাপ্ত হমত পামরর্। এোোও ঋমণর 
আমবদর্ www.sba.gov/disaster ঘেমক ডাউর্ম াড করা ঘেমত পামর। সমূ্পণন করা আমবদর্গুত  
ঘকমন্দ্র ঘফরত পাঠামর্া উতিত বা এখামর্ পাঠামর্া উতিৎ ডাকমোমগ: U.S. Small Business 
Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort 
Worth, TX 76155।  

https://disasterloan.sba.gov/ela
mailto:disastercustomerservice@sba.gov
http://www.sba.gov/disaster


 

 

প্রকৃত সম্পতি ক্ষততর জর্য আমবদর্গুত  ঘফরত ঘদওয়ার সময়সীমা হ  27 এতপ্র  2020। 
ইমকার্তমক ইঞ্জুতরর আমবদর্গুত  ঘফরত ঘদওয়ার সময়সীমা হ  25 র্মভম্বর 2020।  
  
SBA এর কােমার সাতভন স তরমপ্রমসমিটিভমদর তডসাোর ঘ ার্ আউেরীি ঘসিারগুত মত তডসাোর 
ঘ ার্ ঘপ্রাগ্রাম সম্পমকন  প্রমের উির এবং বযতক্তমদর তামদর আমবদর্গুত  সমূ্পণন করমত সহায়তা 
করমত পাওয়া োমব।  
  
ঘকন্দ্রগুম া তর্মি অ্বতস্থত এবং তর্মদন তশত তহসামব ঘখা া হমব:  
  
ওর্াইিা কাউবি  
ওয়ােসবমরা ফায়ার তডপােন মমি (Whitesboro Fire Department)  
171 Oriskany Blvd. 2nd Floor  
Whitesboro, NY 13492  
  
ঘখা ার তাতরখ  
শুক্রবার, 28 ঘফব্রুয়াতর সকা  11ো ঘেমক তবমক  5ো পেনন্ত  
  
 ণ্টা  
ঘসামবার - বৃহস্পততবার সকা  9ো ঘেমক সন্ধা 6ো পেনন্ত  
শুক্রবার সকা  9ো ঘেমক তবমক  5ো পেনন্ত  
শতর্বার 29 ঘফব্রুয়াতর সকা  10ো ঘেমক দপুুর 2ো পেনন্ত  
শতর্বার 7 মািন  সকা  10ো ঘেমক দপুুর 2ো পেনন্ত  
  
বন্ধ  
রতববার  
  
সমাপর্ীর তাতরখ  
বৃহস্পততবার 12 মািন  সকা  9ো ঘেমক তবমক  4ো পেনন্ত  
  
হ্ারবকমার কাউবি  
তর্উমপােন  দমক  তবভাগ  
7350 Main Street  
Newport, NY 13416  
  
ঘখা ার তাতরখ  
শুক্রবার, 28 ঘফব্রুয়াতর সকা  11ো ঘেমক তবমক  6ো পেনন্ত  
 ণ্টা:  
ঘসামবার - শুক্রবার সকা  9ো ঘেমক সন্ধযা 6ো পেনন্ত  



 

 

শতর্বার 29 ঘফব্রুয়াতর সকা  10ো ঘেমক দপুুর 2ো পেনন্ত  
শতর্বার 7 মািন  সকা  10ো ঘেমক দপুুর 2ো পেনন্ত  
  
বন্ধ  
রতববার  
  
সমাপর্ীর তাতরখ  
বৃহস্পততবার 12 মািন  সকা  9ো ঘেমক তবমক  4ো পেনন্ত  
  
এম্বিক্স কাউবি  
সিরণ োউর্  াইমেতর  
15 Leland Ave.  
Schroon Lake, NY 12870  
  
তাতরখ  
শুক্রবার, 28 ঘফব্রুয়াতর সকা  11ো ঘেমক তবমক  5ো পেনন্ত  
শতর্, 29 ঘফব্রুয়াতর সকা  10ো ঘেমক দপুুর 2ো পেনন্ত  
ঘসাম, 2 মািন  সকা  9ো ঘেমক তবমক  5ো পেনন্ত  
মঙ্গ , 3 মািন  সকা  9ো ঘেমক তবমক  5ো পেনন্ত  
বুধবার, 4 মািন  সকা  9ো ঘেমক তবমক  5ো পেনন্ত  
  
হ্োবমল্টর্ কাউবি  
ঘ ক তিমজি  াইমেতর  
2862 State Route 8  
Speculator, NY, 12164  
  
ঘখা ার তাতরখ  
শুক্রবার, 28 ঘফব্রুয়াতর সকা  11ো ঘেমক তবমক  6ো পেনন্ত  
  
 ণ্টা  
ঘসামবার - শুক্রবার সকা  9ো ঘেমক সন্ধযা 6ো পেনন্ত  
শতর্বার 29 ঘফব্রুয়াতর সকা  10ো ঘেমক দপুুর 2ো পেনন্ত  
শতর্বার 7 মািন  সকা  10ো ঘেমক দপুুর 2ো পেনন্ত  
  
বন্ধ  
রতববার  
  
সমাপর্ীর তাতরখ  



 

 

বৃহঃবার। 12 মািন  সকা  9ো ঘেমক তবমক  4ো পেনন্ত  
  
র্যাশর্া  ওময়দার সাতভন স (National Weather Service) ও তর্উ ইয়কন  ঘেে ঘমমজামর্ে (New 
York State Mesonet) এর তেয জার্ামে ঘে ঝমের সময় আপমেে তর্উ ইয়মকন  সামতগ্রকভামব 
দইু ঘেমক পাাঁি ইতি সহ োোোো সাত ইতি পেনন্ত বৃতি হময়মে। েতদও এটি গত 31 অ্মটাবর 
শুরু হয় এবং 1 র্মভম্বর পেনন্ত স্থায়ী হয়, তমব অ্তধকাংশ বৃতি েয়  ণ্টার মমধয সময়কাম  
পমেতে । এই ঝে প্রব  বৃতিপাত, ঝ কাতর্ বর্যা এবং শতক্তশা ী বায়ু তততর কমরতে  ।  ের্া 
হ , পতিম কার্াডা তক্রক-এর তহংকত  ডযাম এবং কাে তেজ, সকািাগা তরভার, ঘহাপ এবং 
ঘমাহাক তরভামর সামার্য জ প্রপামতর কারমণ বর্যা ঘরকডন  মাত্রায় ঘপ াঁোয়। ঘমাহক উপতযকার তকেু 
বাতসিামক সতরময় তর্মত হময়মে, োর মমধয রময়মে ঘমায়ার তক্রমকর কামে হারতকমার কাউতির 
ফ্রাঙ্কমফােন  গ্রামমর বাতসিা এবং সমকাইে তক্রমকর কামে ওতর্ডা কাউতির িযাডউইকমসর বাতসিা। 
িতিশটি ঘেে ও োস্ক ঘফাসন 2-এর স্থার্ীয় সদসয, ঘেমের সুইফে ওয়াোর ঘরসতকউ টিম, ঝমের 
সময় 65 জর্ মার্ুষ ও 14 টি পশু উদ্ধার কমরমে।  
  
ঝমের পে ধমর, 100টিরও ঘবতশ ঘেমের সেক ক্ষততগ্রস্ত হময়মে, বন্ধ করা হময়মে বা অ্র্যোয় 
অ্গময বর্যার ঘেমক এই  ের্ার তশখমর, ো একাতধক রাস্তা, ঘসতু এবং কা ভােন  অ্ততক্রম কমরমে। 
ঘবশ তকেু আবহাওয়া-সংক্রান্ত কারমণ ক্ষততগ্রস্ত হময়মে সেকপমের ক্ষয় এবং ঘসতুর ক্ষতত ঘেমক 
শুরু কমর কা ভােন  ও সেকপে সমূ্পণন ধ্বংস হময়মে। গত 31 অ্মটাবর ঘেমক 2 র্মভম্বমরর মমধয 
তর্উ ইয়কন  ঘেমের উপর তদময় বময় োওয়া প্রব  বতৃি, দমকা হাওয়া এবং ঝমো হাওয়ায় ক্ষততগ্রস্ত 
650,000 এরও ঘবতশ ইম কতট্রক গ্রাহকমদর তবদযুৎ পুর্রুদ্ধার করমত হয় ইউটিত টি কমীমদর। এর 
ঘিামে, তবদযুৎ োো তেম র্ 246,621 জর্ গ্রাহক।  
  
গত 1 র্মভম্বর গভর্নর ঘকয়ুগা, িতাকুয়া, কেন  যান্ড, ডামিস, এতর, এমসক্স, হযাতমল্টর্, হারতকমার, 
ঘজফারসর্, মিমগামাতর, ওতর্ডা, সারামোগা এবং ওয়ামরর্ কাউতির জর্য জরুতর অ্বস্থা ঘ াষণা 
কমরর্। স্থার্ীয়মদরমক পতরতস্থতত ঘমাকামব া ও পতরেন্ন কমনকামন্ড সহায়তা করার উমেমশয, ঝমের 
আমগ, ি াকাম  এবং তার পমর, গভর্নর কুওমমা একাতধক ঘেে সংস্থার পক্ষ ঘেমক তবতভন্ন ধরমর্র 
ঘেে পতরতস্থতত ঘমাকামব া সরঞ্জাম, কময়কশ ঘেে কমী, র্যাশর্া  গামডন র সদসয এবং অ্র্যার্য 
তবতভন্ন সংস্থার্ ঘমাতাময়র্ করার তর্মদনশর্া প্রদার্ কমরর্। এোোও গভর্নর অ্তধবাসীমদরমক ঝমের 
পমর অ্তব মম্ব ঘেে, কাউতি এবং অ্ াভজর্ক সংস্থার ঘদওয়া পুর্রুদ্ধার ঘসবা প্রদার্ করার জর্য 
ঘমাহক উপতযকা ও উির ঘদমশর সবনত্র র্য়টি দমুেনাগ সহায়তা ঘসবামকন্দ্র প্রততষ্ঠা কমরর্।  
  
DHSES িম্পম্বকন   
তডতভশর্ অ্ভ ঘহাম যান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড ইমামজন তন্স সাতভন মসস (DHSES) সন্ত্রাসবাদ, মার্বসৃি 
ও প্রাকৃততক তবপেনয়, হুমতক, অ্তিসংমোমগর  ের্া এবং অ্র্যার্য জরুতর পতরতস্থতত ঘেমক রক্ষা 
ঘপমত, তামদর তবরুমদ্ধ রুমখ দাাঁোমত, প্রস্তুত োকমত, সাো তদমত এবং উদ্ধার পাওয়ার প্রমিিার 
জর্য ঘর্তৃমত্ব সমন্বয় ও সহায়তা প্রদার্ কমর। আরও তমেযর জর্য DHSES ঘফসবুক ঘপইজ 
পতরদশনর্ করুর্, েুইোমর @NYSDHSES েুইোর বা ইন্সোগ্রামম অ্র্ুসরণ করুর্ অ্েবা 
dhses.ny.gov পতরদশনর্ করুর্।  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-declares-state-emergency-13-counties-heavy-rains-and-high-winds-cause-flooding
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-establishment-nine-disaster-assistance-services-centers-throughout
http://www.dhses.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1c6c927c-405434c1-1c6e6b49-000babd9fa3f-0eb4781e886eb523&q=1&e=8947453a-b83d-4924-8208-b7b728c41586&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES
https://twitter.com/NYSDHSES
https://www.instagram.com/nysdhses/?hl=en
http://www.dhses.ny.gov/
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