
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ওন্টাবরও হ্রম্বের ির্ো প্রবিম্বরাম্বের জর্ে সাহায্ে করম্বি অবিবরক্ত সংস্থার্ বর্ম্ব াগ 

কম্বরম্বের্  
  

হহামলোন্ড বসবকউবরটি এিং জরুরী পবরম্বেিা বিভাগ (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) হাজার হাজার অবিবরক্ত িাবলর িস্তা, েয্ব ি় 6-ইবি পাম্প, 1,500 ফুি় 6 

ইবির হহাজ এিং 100 ফুি় অোকু াড্োম সরাসবর হসাবড্ াস হি অিবে।  
  

বর্উ ই কন  র্োের্াল গাম্বড্ন র (New York National Guard) সেসেরা স্ট্োন্ডিাই অিস্থা  রাখা 
হম্ব ম্বে  

  
রাজে সংস্থাগুবলম্বক সিকন  রাখা হম্ব ম্বে জম্বলর স্তর িৃবি হিার কারম্বে প্রভাবিি সমাজগুবলম্বক 

সাহায্ে করার জর্ে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর সংস্থাগুলিমে লর্মদনশ লদম়েমের্ যে তারা হ্রমদর ক্রমবর্নমার্ 
জমির স্তরগুলির ফমি সম্ভাবয বর্যা যেমে ওন্টালরও যিমের উপকূিবতী সম্প্রদা়েগুলিমে রক্ষা েরমত 
অ্লতলরক্ত সংস্থার্ লর্ম়োগ েরমত লর্মদনশ লদম়েমের্। এই সংস্থার্গুলির মমর্য অ্ন্তভুন ক্ত 30,000 
অ্লতলরক্ত ভলতন  েরা র়্ে এমর্ সযান্ডবযাগ, প্রা়ে 6,000 ভরাট েরা সযান্ডবযাগ, ে়ে 6-ইলি 
পাম্প, 1,500 ফুট 6 ইলি য াজ এবং সরাসলর যসালি়োস পম়েন্ট গ্রাম অ্বলর্ 100 ফুট 
অ্যাকু়োিযাম। এোডাও গভর্নর য াষণা েমরমের্ যে লর্উ ই়েেন  র্যাশর্াি গামিন র 20 জর্ সদসযমে 
েখর্ প্রম়োজর্ স া়েতা েরার জর্য স্ট্যান্ডবাইমত রাখা  ম়েমে।  
  
"আমামদর উমেগ লর্উ ই়েেন  রামজযর মার্ুষ এবং সম্পলিগুলি লর্ম়ে, এবং বর্যা এেটি বাস্তব 
সম্ভাবর্া তাই আমরা সব যেম়ে খারাপ অ্বস্থার জর্য প্রস্তুত  লি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আমরা এেটি অ্যামো়োিাম এবং  াজার  াজার সযান্ডবযাগ স  অ্লতলরক্ত সংস্থার্ লর্ম়োগ েরলে 
এবং আমরা র্যাশর্াি গািন  েমীমদর স্ট্যান্ডবাইমত যরমখলে। আমামদর যমমর্ লর্মত  মব যে বর্যা 
এবং পালর্র প্রবা  যবমড োও়ো এে র্তুর্ বাস্তবতা, এবং আমামদর এই র্তুর্ বাস্তবতার জর্য 
গঠর্ েরা শুরু েরমত  মব, শুর্ু এই েিমার্ জরুরী অ্বস্থার প্রলত প্রলতলক্র়ো েরার পলরবমতন ।"  
  
"বর্যার োরা প্রভালবত  ও়ো সম্প্রদা়েগুলি পলরদশনর্ েমর এবং এই ধ্বংস লর্মজর যোমখ যদমখ, 
আলম যজমর্লে ওন্টালরওর বর্যা বালডর মালিেমদর এবং বযবসার উপর লে লবধ্বংসী প্রভাব 
যফমিমে", হলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি হহাচুল িম্বলর্। "এই অ্লতলরক্ত সংস্থার্ লর্ম়োগ েরার সামে, 



আমরা সম্ভাবয বর্যার জর্য প্রস্তুলত লর্লি এবং লবলভন্ন ভামব বালসন্দামদর এবং সম্প্রদা়েগুলিমে 
স া়েতা েরার জর্য আমরা প্রস্তুত।"  
  
সপ্তা ান্ত জমুড, গভর্নর য াষণা েমরর্ যে য ামিযান্ড লসলেউলরটি এবং জরুরী পলরমষবালদ লবভাগ 
স্থার্ী়ে অ্ংশীদারমদর সামে লর়্েলমত প্রস্তুলতর সমন্ব়েসার্মর্র েিগুলি েরমত শুরু েমরমে এবং 
 টার আমগ বর্যার সম্ভাবয প্রভাবগুলি হ্রাস েরার জর্য হ্রমদর উপকূমি গুরুতর প্রলতলক্র়ো এবং 
পুর্রুদ্ধামরর সম্পদগুলি স্থাপর্ েরমের্। গভর্নমরর লর্মদন মশ, এই লবভাগটি আজমের লর্ম়োলজত 
সংস্থার্গুলি োডাও, হ্রমদর পামশ যেৌশিগত স্থামর্ 216,000টি সযান্ডবযাগ এবং এোলর্ে 
সযান্ডবযাগার স্থাপর্ েমরমে। অ্লতলরক্ত সযান্ডবযাগ, সযান্ডবযাগার এবং অ্যামো়োিাম স্থার্ী়েভামব 
অ্র্ুমরামর্র লভলিমত স্থাপর্ েরা  মব।  
  
োর্ািা়ে প্রবি বর্যার পর, আন্তজন ালতে যেৌে েলমশর্ (International Joint Commission, IJC) 
যসন্ট িমরন্স র্দীর উপর যমামসস-সন্ডাসন বাাঁর্ (Moses-Saunders Dam) যেমে জি প্রবা মে 
হ্রাস েরা অ্বযা ত যরমখমে, োমত প্রভাবগুলি হ্রাস েরার প্রমেষ্টা়ে োরণ হ্রমদর জমির স্তর 
বতন মামর্ গমডর এে ফুট ওপমর অ্বলস্থত। IJC সম্প্রলত যিে ওন্টালরওমত বর্যার সম্ভাবযতা 
যমাোলবিা েরার জর্য প্রবা  বৃলদ্ধ েরমত শুরু েমরমে। এই বেমরর যগাডার লদমে, গভর্নর 
কুওমমা IJCযে লিমখলেমির্ যে তারা লর্উ ই়েমেন র  াজার  াজার মার্ুষমে যে িডাই েরমত  ়ে 
বর্যার সামে তা প্রলতমরামর্র জর্য ওন্টালরও হ্রদ বযবস্থা যেমে বল মুনখী প্রবা মে বাডামর্ার জর্য 
অ্র্ুমরার্ েমর। তারপর যেমে, জি স্তরগুলি গমডর তুির্া়ে যবলশ যেমেমে এবং আগামী 
সপ্তা গুলিমত তা বাডমত পামর বমি আশা েরা  মি, োর ফমি বালডর মালিেমদর এবং 
বযবসাগুলিমে সম্ভাবয বর্যা যেমে রক্ষা েরার জর্য অ্িিটিমত রামজযর সম্পদগুলির সলক্র়ে স্থাপর্া 
েরা প্রম়োজর্।  
  
পলরমবশ সংরক্ষণ লবভামগর লবমশষজ্ঞরা (Department of Environmental Conservation, DEC) 
IJC-র যেমে পাও়ো জমির স্তমরর অ্র্ুমামর্র তেয ও লরমপামটন র উপর র্জরদালর োলিম়ে োমির্ 
এমর্ সম্ভাবয এিাোসমূ  লেলিত েরমত ো জমির মাত্রা যবমড জাও়োর ফমি প্রভালবত  মত 
পামর। তা োডাও, DEC পালমনট েমীরা যপৌরসভা বা সম্পলির মালিেমদর যে যোমর্া প্রম়োজর্ী়ে 
পালমনট প্রদার্ েমর স া়েতা েরমত প্রস্তুত প্রম়োজর্ী়ে যমরামমতর জর্য বা তামদর সম্পলিগুলিমে উাঁেু 
জমির স্তর ও বা়েু োলিত উচ্চ তরমের ইমভন্টগুলি যেমে লস্থলতশীি েরার জর্য অ্র্ুমমাদর্ প্রদামর্র 
উমেমশয। 2017 সামি উচ্চ জমির  টর্া যেমে, DEC জরুরী তৎপরতার জর্য 3,000 পালমনট 
জালর েমরমে, যিে ওন্টালরও, যিা়োর র্া়োগ্রা র্দী এবং যসন্ট িমরন্স র্দীর উপকূিগুলিমত উচ্চ 
জমির স্তরগুলির প্রভাব যমাোমবিার জর্য এবং জরুলর পদমক্ষপ যর্ও়োর জর্য।  
  
তা োডাও, যস্ট্ট লিপাটন মমন্ট অ্ব ট্রান্সমপামটন শর্ (Department of Transportation, DOT), 
সংমশার্র্ ও েলমউলর্টি সপুারভাইমজশর্ (State Department of Corrections and Community 
Supervision, DOCCS) োরা সরবরা েৃত েমীমদর সামে সমন্বম়ে, ওন্টালরও যিমের সীমামন্ত 
অ্বলস্থত আটটি োউলন্টর প্রলতটিটিমত তামদর যফলসলিটিমত সযান্ডবযালগং লক্র়োেিাপ পলরোির্া 
েরমে। DOCCS সযান্ডবযাগগুলি পরূমণর আটজর্ যোগয আটেেৃত বযলক্তমে েমী ল মসমব প্রদার্ 
েরমেেঃ  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-deployment-flood-prevention-resources-lake-ontario-communities
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-letter-calling-international-joint-commission-maximize-lake-ontario


  
• ো়েুগা সংমশার্র্মিূে যফলসলিটি (Cayuga Correctional Facility) - ো়েুগা 

োউলন্টমত েমনরত  
• যেপ লভর্মসন্ট সংমশার্র্মিূে যফলসলিটি (Cape Vincent Correctional facility) - 

যজফারসর্ োউলন্টমত েমনরত  
• ও়োওলমং সংমশার্র্মিূে যফলসলিটি (Wyoming Correctional Facility) - মর্মরা 

োউলন্টমত েমনরত  
• যগা়োন্ডা সংমশার্র্মূিে যফলসলিটি (Gowanda Correctional Facility) - র্া়োগ্রা 

োউলন্টমত েমনরত  
• অ্লিনন্স সংমশার্র্মূিে যফলসলিটি (Orleans Correctional facility) - ওলিনন্স 

োউলন্টমত েমনরত  
• ও়োটারটাউর্ সংমশার্র্মূিে যফলসলিটি (Watertown Correctional Facility) - 

ওমসাম়েমগা োউলন্টমত েমনরত  
• লরভারলভউ সংমশার্র্মিূে যফলসলিটি (Riverview Correctional Facility) - যসন্ট 

িমরন্স োউলন্টমত েমনরত  
• উইিািন  ড্রাগ লট্রমেন্ট েযাম্পাস (Willard Drug Treatment Campus) - ওম়েইর্ 

োউলন্টমত েমনরত  
  
লর্উই়েেন  পাও়োর অ্েলরটি (New York Power Authority, NYPA) এবং লর্উই়েেন  যস্ট্ট 
েযার্াি েমপনামরশর্ (New York State Canal Corporation, NYSCC) যিে ওন্টালরওমত বর্যা 
প্রশমর্ লমশর্মে সমেনর্ েরার জর্য জরুলর অ্বস্থা পলরোির্ার রাজয োেনািম়ের (State Office 
of Emergency Management) সামে োজ েরমে। NYPA এবং NYSCC 7টি যিা বম়ের ট্রাক্টর 
যট্রিার অ্পামরটর স , সযান্ডবযাগ এবং পযামিট সরবরা  েরমব র্া়োগ্রা, অ্লিনন্স, মর্মরা, ওম়েইর্, 
ো়েুগা, ওসওম়েমগা, যজফারসর্ এবং যসন্ট িমরন্স োউলন্টমত।  
  
2017 সামির যিে অ্ন্টালরও ও যসন্ট িমরন্স লসওম়ে উভম়ের বর্যার োরমণ, োর ফমি বালড, 
বযবসা, এবং স্থার্ী়ে পলরোঠামমা খলতগ্রস্ত  ়ে, গভর্নর কুওমমা এবং য ামিযান্ড লসলেউলরটি এবং 
এমামজন লন্স সালভন মসস োউলন্ট ও স্থার্ী়ে অ্ংশীদারমদর সামে সমন্ব়ে েমরর্ জমির স্তর পেনমবক্ষণ 
েরমত এবং সংস্থার্ প্রদার্ েরমত োর মমর্য রম়েমে িক্ষ িক্ষ বালির বস্তা এবং  াজার  াজার 
ফুমটর অ্স্থা়েী বাাঁর্ লর্মনাণ েরা। তা োডাও, গভর্নর সফিভামব মর্মরা এবং ো়েুগা োউলন্ট স  
বর্যা োরা প্রভালবত োউলন্টগুলির জর্য এেটি যফিামরি দমুেনাগ য াষণা প্রাপ্ত েমরমের্, ো 
গভর্নমরর আলপি দাম়ের র্া  ও়ো পেনন্ত প্রেমম বাদ যদও়ো  ম়েলেি য াষণা যেমে।  
  
রাজয যিে ওন্টালরও ও যসন্ট িমরন্স র্দীর উপকূিগুলিমত 95 লমলি়ের্ মালেন র্ িিামরর প্রলতশ্রুলতও 
লদম়েমের্। বর্যা়ে ক্ষলতগ্রস্ত অ্লর্বাসীমদর, যোট বযবসা এবং যপৌরসভাগুলির স া়েতার জর্য 
প্রােলমেভামব 45 লমলি়ের্ মালেন র্ িিামরর প্রলতশ্রুলতর সামে পুর্রুদ্ধামরর েমনসূেীটি শুরু  ম়েলেি। 
পূবনবতী ত্রাণমে শলক্তশািী েরার জর্য এবং পরু্রুদ্ধামরর প্রমেষ্টার জর্য প্রম়োজর্ী়ে আলেনে স া়েতা 
প্রদামর্র জর্য রাজয ও যপৌরসভা সুলবর্া োেনক্রম যেমে এটিমে 5 লমলি়ের্ মালেন র্ িিামরর 
সমূ্পরে অ্েন প্রদার্ েরা  ম়েলেি। 2018-19 সামির রামজযর বামজমট পুর্রুদ্ধামরর যপ্রাগ্রামমর জর্য 



অ্লতলরক্ত 40 লমলি়ের্ মালেন র্ িিার অ্ন্তভুন ক্ত লেি, ো সমুদ্র উপকূি পুর্গনঠর্ ও লস্থলতশীিতা, 
এবং বর্যা ও সামুলদ্রে যদও়োি জরুলর পুর্লর্নমনামণর অ্েন পলরমশার্ েরা সমেনর্ েমর েমিমে।  
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