
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ওন্টারবরও হ্রম্বের ির্ো থেম্বক আপম্বেট সমাজগুবলম্বক সুরক্ষা প্রোর্ করার জর্ে 

অবিবরক্ত রাম্বজের সংস্থার্সমূহ বর্ম্ব াগ করার কো থ াষণা কম্বরম্বের্  
  
থহামলোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ (Division of Homeland Security And 
Emergency Services, DHSES) 70,000 িাবলর িস্তা এিং েটুি ে  ইবির পাম্প সরাসবর ির্োর 

বিরুম্বে সুরক্ষা প্রোর্ করার জর্ে মর্ম্বরা কাউবন্টম্বি বর্ম্ব াগ কম্বরম্বে  
  
েবর্িার বিম্বকম্বলর মম্বযে আটটি প্রভািোলী কাউবন্টম্বি রাজে প্রা  750,000 খাবল িাবলর িস্তা, 
প্রা  47,000 ভবিন  িাবলর িস্তা, 14টি সোন্ডিোগার, েি েি পাম্প এিং 670 ফুট অোম্বকা াড্োম 

বর্ম্ব াগ করম্বি।  
  

বর্উ ই কন  র্োের্াল গাড্ন  (New York National Guard) প্রস্তুবি কমনসচূী সমেনর্ করার জর্ে 
রবিিাম্বরর মম্বযে 100 জর্ সেসেম্বক সবি  করম্বি  

  
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation, DEC)পক্ষ থেম্বক 

সাযারণ পারবমট উপকূম্বলর সম্পবির মাবলকম্বের জর্ে থমরামবি ত্বরাবিি করার জর্ে কার্নকর 
োকম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তিতর্ বর্যার হাি ঘেমক রক্ষা করার জর্য 
ওন্টাতরও হ্রমের সীমামের সমাজগুতিমি অ্তিতরক্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার্ তর্েুক্ত কমরমের্। ঘহামিযান্ড 
তসতকউতরটি এবং জরুরী পতরমষবা তবভাগ 70,000 বাতির বস্তা এবং েটুি েয় ইতি পাম্প সরাসতর 
মর্মরা কাউতন্টমি তর্ময়াগ কমরমে। শতর্বামরর ঘশমষ, রাজয প্রায় 750,000টি খাতি বাতির বস্তা, 
প্রায় 47,000টি ভরাট বাতির বস্তা, 14টি সযান্ডবযাগার, শি শি পাম্প এবং 670 ফুট 
অ্যামকায়াড্যাম তর্ময়াগ করমব হ্রমের উপকূি বরাবর আটটি কাউতন্ট জমু়ে। ঘহামিযান্ড তসতকউতরটি 
এবং জরুরী পতরমষবা তবভাগ স্থার্ীয় অ্ংশীোরমের সামে ঘোগামোগ অ্তবরি ঘরমখ চমিমে এবং 
প্রময়াজর্ মি সহায়িা প্রোর্ করার জর্য অ্তিতরক্ত বাতির বস্তা এবং সযান্ডবযাগার প্রস্তুি কমর 
ঘরমখমে। তর্উ ইয়কন  র্যাশর্াি গামড্ন র প্রস্তুতি কমনসচূী সমেনর্ করার জর্য রতববামর মমযয 100 জর্ 
সেসয সতিয় রাখমব।  
  
"আমামের িাত্ক্ক্ষতণক উমেগ হমে বর্যার ঘক্ষমে জরুতর প্রস্তুতি, ো রাজযটির সমগ্র উত্তর উপকূিমক 
প্রভাতবি করার সম্ভাবর্া রময়মে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা স্থার্ীয় সমাজগুতির সামে 
উপকূি সুরতক্ষি করার জর্য কাজ করতে োর মমযয রময়মে বাতির বস্তা এবং জরুরী অ্যামকায়াড্াম 



 

 

তেময় উপকূি শতক্তশািী করা এবং আমরা র্যাশার্াি গামড্ন র 100 জর্ সেসয তর্ময়াগ করতে। 
আমামক বেমর পাাঁচবার বিা হয় ঘে এটি একমশা বেমর একবার হওয়া বর্যা, তকন্তু আতম তবশ্বাস 
কতর ঘে এই ঘরকড্ন  স্তরগুতির পুর্রাবৃতত্ত হমব এবং উচ্চির এবং আরও তস্থতিশীি উপকূি আমরা 
ভামিাভামব গম়ে ঘিািার কো আমামের ভাবমি হমব। েতে ঘফড্ামরি সরকার িার 2 তিতিয়র্ 
মাতকন র্ ড্িামরর পতরকাঠামমা ঘপ্রাগ্রাম পাস কমর, িাহমি ঘসই অ্মেনর একটি অ্ংশ আমামের 
উপকূিগুতি পুর্তর্নমনামণর জর্য বযবহার করা উতচি োমি আমরা তর্তিি করমি পাতর ঘজ এই 
র্িুর্ আবহাওয়ার বাস্তবিাগুতির জর্য আমরা প্রস্তুি। এবং IJC িার কাজ করমি হমব জি স্তরমক 
আরও ভািভামব পতরচাির্া করার মাযযমম োমি িা এখর্ ঘেখামর্ আমে ঘসখামর্ ঘপ াঁেমি র্া 
পামর।"  
  
রামজযর কমনকিন ামের সামে এই সপ্তামহর শুরুমি হওয়া তমটিমে আেজন াতিক ঘে ে কতমশর্ 
(International Joint Commission, IJC) প্রভাব হ্রাস করার জর্য ঘসন্ট িমরন্স র্েীমি রবাটন  
ঘমামজজ-রবাটন  এইচ. সন্ডাসন পাওয়ার বাাঁয (Robert Moses-Robert H. Saunders Power 
Dam) ঘেমক জমির প্রবাহ বৃতি কমরমে িাহমিও হ্রমের পাতর্র স্তর গম়ের ঘচময় এক ফুমটরও ঘবতশ 
রময়মে এবং এর বৃতি অ্তবরি োকমি পামর।  
  
2017 সামি তর্উ ইয়মকন র হাজার হাজার মার্ুষমক বর্যার সামে ঘে ি়োই করমি হময়তেি িা 
প্রতিমরায করমি ঘিক অ্ন্টাতরও তসমেম ঘেমক জমির বতহ প্রবাহ সবনাতযক করার অ্র্ুমরায জাতর্ময় 
এই বেমরর ঘগা়োর তেমক, গভর্নর কুওমমা IJC ঘক তিমখতেমির্। িারপর ঘেমক, জি স্তরগুতি 
স্বাভাতবমকর িুির্ায় ঘবতশ ঘেমকমে এবং আগামী সপ্তাহগুতিমি িা বা়েমি পামর বমি আশা করা 
হমে, োর ফমি বাত়ের মাতিকমের এবং বযবসাগুতিমক সম্ভাবয বর্যা ঘেমক রক্ষা করার জর্য 
অ্িিটিমি রামজযর সম্পেগুতির সতিয় তর্ময়াজর্ প্রময়াজর্।  
  
তবভামগর সমন্বতয়ি প্রমচষ্টা এবং সংস্থার্ তর্ময়াগ করা ো়োও, ঘগ্রট ঘিকস ঘবতসমর্ চিমি োকা 
স্বাভাতবমকর ঘেমক ঘবতশ বতৃষ্টপাি এবং বরফ গমি োওয়ার জর্য ওন্টাতরও হ্রে এবং ঘসন্ট িমরন্স 
র্েীমি জমির স্তর ঘবম়ে োওয়ার কারমণ সম্ভাবয ক্ষতির প্রভাবগুতি েরূ করমি গভর্নর কুওমমা 
ঘেমটর পতরমবশ সংরক্ষণ েপ্তরমক (State Department of Environmental Conservation) একটি 
ঘজর্ামরি পাতমনট ইসুয করার তর্মেনশ তেময়মের্। DEC কতমশর্ামর্র ইসুয করা জরুতর ঘ াষণা তভতত্তক 
এই পাতমনট, উপকূিবিী সম্পতত্তর মাতিকমের বর্যার কারমণ ক্ষতিগ্রস্ত িামের সম্পতত্তর দ্রুি 
প্রময়াজর্ীয় ঘমরামি এবং তস্থতিশীি করার জর্য প্রতিয়াগুতিমক দ্রুিির করমব। উচ্চ জিস্তর চিমি 
োকমব বমি অ্র্মুার্ করা হমে এবং এর ফমি সমদু্র উপকূমির তবস্তীণন অ্িমির ক্ষয় হমব, ো 
উপকূিবিী স্ট্রাকচারগুতির ক্ষতি করমব এবং 2017 সামির বসেকামি হওয়া ঐতিহাতসক বর্যার 
মমিা পতরকাঠামমামক তবপন্ন কমর িুিমব।  
  
র্িুর্ পাতমনটটি DEC-র ওময়বসাইমট পাওয়া োমে। 30ঘশ এতপ্রি, 2020 অ্বতয DEC আমবের্ 
গ্রহণ করমব। ঘজর্ামরি পাতমনট কিৃন পক্ষ ঘসমেম্বর 30, 2020 পেনে কােনকর োকমব।  
  
অ্র্ুমমাতেি তিয়াকিাপগুতি অ্েভুন ক্ত কমর:  
  



 

 

• ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামমাগুতির ঘমরামি এবং ঘকামর্া বস্তুর প্রতিস্থাপর্;  
• তবেযমার্ সাবনজর্ীর্ স়েক, ঘসিু, ইউটিতিটি এবং অ্র্যার্য সাবনজর্ীর্ পতরকাঠামমাগুতির 

ঘমরামি বা প্রময়াজর্ীয় সামগ্রী তেময় পুর্ঃতর্মনাণ;  
• সামতয়ক ঘঠকর্া এবং আস্তরণ তেময় তবেযমার্, কমনরি ঝ়ে-োরা ক্ষতিগ্রস্ত আবাস, ঘড্ক, 

এবং হাাঁটার পেগুতিমক তস্থতিশীি করা;  
• উপকূমির পতি জমম ঘিক অ্ন্টাতরওর শাখার্েীগুতির গতিপে বন্ধ হময় ঘগমি িা সরামর্া।  

  
ঘে সমস্ত বাত়ের মাতিক এবং ঘপ রসভাগুতির পারতমটগুতি সম্পমকন  প্রশ্ন আমে িারা আিতিক DEC 
পাতমনট প্রশাসমকর (Regional DEC Permit Administrator) সামে ঘোগামোগ করমি পামরর্।  
  
িা ো়োও, রাজয পতরবহর্ তবভাগ (Department of Transportation, DOT) তড্পাটন মমন্ট অ্ফ 
কামরকশন্স অ্যান্ড কতমউতর্টি সুপারতভসমর্র (Department of Corrections and Community 
Supervision, DOCCS) সহমোতগিায় ওন্টাতরও হ্রমের উপকূমি অ্বতস্থি আটটি কাউতন্টমি বাতির 
বস্তা ভতিন  করার কােনিম পতরচাির্া করমে, ঘেখামর্ এই তবভাগ 5-12 জর্ ঘোগয বন্দীমক 
তর্ময়াগ কমরমে, োরা প্রায় 113,000 বাতির বস্তা ভমরমের্ এবং একটি অ্যামকায়াড্যাম তর্ময়ামগর 
জর্য কাজ কমরমের্। পতরতস্থতির ঘেমর্ অ্গ্রগতি হমব, ঘসই তহমসমব DOCCS অ্তিতরক্ত কমীমের 
উপিব্ধ করা অ্বযাহি রাখমব।  
  
DOT-র ইতন্সমড্ন্ট কমযান্ড তসমেম এই আবহাওয়ার  টর্ার জর্য সতিয় করা হময়মে এবং 
রক্ষণামবক্ষমণর কমীরা বর্যার আশঙ্কায় হ্রমের উপকূি বরাবর ঘক শিগি অ্বস্থার্গুতিমি DHSES 
সরঞ্জাম, ঘেমর্ জমির পাম্প এবং অ্যামকায়াড্যাম তর্ময়াগ করমে। কমীরা এো়োও প্রতিতিয়া 
সরঞ্জাম প্রস্তুি করমে, তর্চু এিাকায় তর্ষ্কাশর্ পতরকাঠামমা পতরেশনর্ করমের্, এবং ধ্বংসাবমশমষর 
জর্য কািভাটন গুতি পতরেশনর্ করমের্। তর্উ ইয়কন  ঘেট পাওয়ার অ্েতরটি অ্যান্ড কযার্াি কমপনামরশর্ 
(New York State Power Authority and Canal Corporation) প্রভাতবি সমামজ সংস্থার্ 
সরবরামহর জর্য সহায়িা প্রোর্ কমরমে।  
  
2017 সামি ঘিক অ্ন্টাতরও, র্ায়াগ্রা র্েীর তর্ম্াংশ এবং ঘসন্ট িমরন্স র্েীর উপকূি বরাবর উচ্চ 
জিস্তমরর  টর্ার পর, ঘেট ঘিক অ্ন্টাতরও এবং ঘসন্ট িমরন্স উপকূমির জর্য 95 তমতিয়র্ ড্িার 
বরাদ্দ কমরমে। বর্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অ্তযবাসীমের, ঘোট বযবসা এবং ঘপ রসভাগুতির সহায়িার জর্য 
প্রােতমকভামব 45 তমতিয়র্ মাতকন র্ ড্িামরর প্রতিশ্রুতির সামে পুর্রুিামরর কমনসূচীটি শুরু হময়তেি। 
পূবনবিী োণমক শতক্তশািী করার জর্য এবং পরু্রুিামরর প্রমচষ্টার জর্য প্রময়াজর্ীয় আতেনক সহায়িা 
প্রোমর্র জর্য রাজয ও ঘপ রসভা সুতবযা কােনিম ঘেমক এটিমক 5 তমতিয়র্ মাতকন র্ ড্িামরর 
সমূ্পরক অ্েন প্রোর্ করা হময়তেি। 2018-19 সামির রামজযর বামজমট পুর্রুিামরর ঘপ্রাগ্রামমর জর্য 
অ্তিতরক্ত 40 তমতিয়র্ মাতকন র্ ড্িার অ্েভুন ক্ত তেি, ো সমুদ্র উপকূি পুর্গনঠর্ ও তস্থতিশীিিা, 
এবং বর্যা ও সামুতদ্রক ঘেওয়াি জরুতর পুর্তর্নমনামণর অ্েন পতরমশায করা সমেনর্ কমর চমিমে।  
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