
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

ললক অন্টাবরও ির্োয় ক্ষবিগ্রস্ত আটটি কাউবন্টম্বি প্রস্তুবিমূলক কাম্বে সহায়িা করম্বি গভর্নর 
কুওম্বমা আরও 100ের্ বর্উ ইয়কন  োিীয় রক্ষী সদসে (NEW YORK NATIONAL GUARD 

MEMBERS) বর্ম্বয়াবেি কম্বরম্বের্।  
  

অবিবরক্ত বর্ম্বয়ােম্বর্র ফম্বল লমাট োিীয় রক্ষী সদসে বর্ম্বয়ােম্বর্র সংখ্ো 200 লি ল  ৌঁোম্বলা  
  

18টি সোন্ডিোগার, 850,000 এরও লিবে িাবলর িস্তা, েিাবিক  াম্প, এিং 3,200 ফুম্বটরও লিবে 
অোম্বকায়াড্োম িিন মাম্বর্ ক্ষবিগ্রস্ত কাউবন্টগুবলম্বি বর্ম্বয়াবেি করা হম্বয়ম্বে  

  
অবিিাসী এিং ল  রসভাগুবলম্বক সািিার্িা অিলেম্বর্র ের্ে গভর্নর অবিরি সবর্িনন্ধ অর্ুম্বরাি 

োর্াম্বের্  
  
  
সম্ভাব্য লেক অন্টারিও ব্ন্যায় ক্ষরিগ্রস্ত আটটি কাউরন্টি প্রস্তুরিমূেক কাজগুরেতি সহায়িা কিতি 
গভন্নি অযানু্ড্র এম. কুওতমা আজ আিও 100জন্ রন্উ ইয়কন  জািীয় িক্ষী সদসয রন্তয়াজন্ কতিতেন্ 
ব্তে জারন্তয়তেন্। এই অরিরিক্ত রন্তয়াজন্ জািীয় িক্ষী সদসয রন্তয়াজতন্ি লমাট সংখ্যা 200 লি 
রন্তয় এতসতে। ক্ষরিগ্রস্ত অঞ্চেগুরেতি আজ পর্নন্ত লেট 18টি সযান্ডব্যাগাি, 850,000 এিও লব্রি 
ব্ারেি ব্স্তা, িিারিক পাম্প, এব্ং 3,200 ফুতটিও লব্রি অযাতকায়াড্যাম রন্তয়ারজি কতিতে।  
  
"লেতকি িাতি থাকা করমউরন্টিগুরেি উতেতিয: 2017 সাতেি কথা মতন্ িাখ্তব্ন্, লসই ব্ন্যাি কথা 
মতন্ িাখ্তব্ন্। জেস্তি লসই একই অঞ্চতে প্রায় ঠিক আতগি উচ্চিাতিই আসাি সম্ভাব্ন্া থাকতব্। 
2017 সাতে আপন্াি ক্ষরি হতয় থাকতে, ব্ন্যা কখ্ন্ হতব্ লস জন্য অতপক্ষা কিতব্ন্ ন্া। অন্ুগ্রহ 
কতি আপন্াি স্থান্ীয় সুপািভাইজাি, আপন্াি স্থান্ীয় লমজিতক লফান্ করুন্ এব্ং িাতদি ব্েুন্ লর্ 
আপন্াি সহায়িা প্রতয়াজন্ িাহতে িািা লেটতক লফান্ কিতি পািতব্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আজ আমিা আিও 100জন্ জািীয় িক্ষীতক রন্তয়ারজি কিতি চতেরে। িাহতে আমাতদি জািীয় 
িক্ষী আতে, আমাতদি অযাতকায়াড্যাম আতে, আমাতদি ব্ারেি ব্স্তা আতে, আমাতদি পাম্প আতে, 
আমাতদি লোক রন্তয়ারজি আতে। রকন্তু ব্ন্যাটি হওয়াি আতগ আমাতদি জান্তি হতব্ িাতদি লকাথায় 
রন্তয়ারজি কিতি হতব্।"  
  
গভন্নি লেক অন্টারিওি ব্ন্যায় ক্ষরিগ্রস্ত হওয়াি সম্ভাব্ন্ার্কু্ত ওই আটটি কাউরন্টি অরিব্াসী ও 
স্থান্ীয় আরিকারিকতদি িাতদি প্রস্তুরি লজাড়কদতম চাোব্াি জন্য সরন্ব্নন্ধ অন্ুতিাি জারন্তয়তেন্ 
লর্তহিু এই সপ্তাতহি লিতেি রদতক একটি িীি গরিি ঝড় এই অঞ্চতে প্রব্ে ব্ৃরিপাি এব্ং ব্ািাস 
ব্তয় আন্তব্। ব্িফ গতে র্াওয়া এব্ং স্বাভারব্তকি লথতক লব্রি ব্ৃরিপাতিি কািতে লসন্ট েতিন্স ন্দী 
এব্ং লেতকি জতেি স্তি লব্িী আতে ব্তে প্রব্ে ব্ৃরি এব্ং দমকা ব্ািাস, উপকূতে, ব্ন্যা ব্া 



জতোচ্ছাতসি সম্ভাব্ন্া ব্াড়াতব্। এই চিম আব্হাওয়া লথতক ব্ারড়ি মারেক এব্ং ব্যব্সাগুরেতক সম্ভাব্য 
ব্ন্যা লথতক িক্ষা কিাি জন্য এই অঞ্চেগুরেতি লেতটি সংস্থান্গুরেি রব্চক্ষে রন্তয়াজন্ প্রতয়াজন্।  
  
প্রতয়াজন্ীয় লর্ লকাতন্া সংস্থান্ সিাসরি NY Responds (রন্উ ইয়কন  লিসপন্ডস), র্া স্থান্ীয় 
প্রিাসন্ এব্ং লেট সংস্থা উভয়তকই গুরুত্বপূেন জরুরি পরিরস্থরি-সম্পরকন ি িথয এব্ং সংস্থাতন্ি 
অন্ুতিাি জমা এব্ং লিয়াি কিতি সক্ষম কতি লিাতে, িাতদিতক জমা রদতি, গভন্নি স্থান্ীয় 
আরিকারিকতদিও িাতদি কাউরন্ট আপৎকােীন্ অব্স্থাি পরিচােকতদি (County Emergency 
Managers) সাতথ কাজ কিাি সরন্ব্নন্ধ অন্ুতিাি জারন্তয়তেন্। জরুরি পরিরস্থরি সম্পরকন ি 
পরিচােকগে লসই সময় NY Responds এি সাতথ লর্াগাতর্াগ কিতি ন্া পািতে িািা  
518-292-2200 ন্ম্বতি রন্উ ইয়কন  লেট পর্নতব্ক্ষে লকতেি (New York State Watch Center) 
মািযতমও অন্ুতিািগুরে জমা কিতি পাতিন্।  
  
উপিন্তু, জ্বাোরন্ মজতুদি টযাঙ্ক এব্ং অন্যান্য পরিকাঠাতমা রন্িাপতদ সংিরক্ষি আতে এব্ং এই 
লকেগুরে উচ্চ জেস্ততিি জন্য প্রস্তুি আতে রকন্া িা রন্রিি কিতি পরিতব্ি সংিক্ষে দপ্ততিি 
(Department of Environmental Conservation) প্লাব্ন্ রব্িািদিা (spills experts) সরিয়ভাতব্ 
লপািাশ্রয় এব্ং উপকূে-সংেগ্ন লকেগুরে পর্নতব্ক্ষে কিতেন্।  
  
িাতজযি কমনকিন াতদি সাতথ গি সপ্তাতহ হওয়া রমটিংতয় আন্তজন ারিক লর্ৌথ করমিন্ (International 
Joint Commission, IJC) প্রভাব্ হ্রাস কিাি জন্য লসন্ট েতিন্স ন্দীতি িব্াটন  লমাতজজ-িব্াটন  
এইচ. সন্ডাসন পাওয়াি ব্াাঁি (Robert Moses-Robert H. Saunders Power Dam) লথতক জতেি 
প্রব্াহ ব্ৃরি কতিতে িাহতেও হ্রতদি পারন্ি স্তি গতড়ি লচতয় এক ফুতটিও লব্রি িতয়তে এব্ং এি 
ব্ৃরি অরব্িি থাকতি পাতি।  
  
2017 সাতে রন্উ ইয়তকন ি হাজাি হাজাি মান্ুেতক ব্ন্যাি সাতথ লর্ েড়াই কিতি হতয়রেে িা 
প্ররিতিাি কিতি লেক অন্টারিও রসতেম লথতক জতেি ব্রহ প্রব্াহ সব্নারিক কিাি অন্ুতিাি জারন্তয় 
এই ব্েতিি লগাড়াি রদতক, গভন্নি কুওতমা IJC লক রেতখ্রেতেন্। িািপি লথতক, জতেি স্তি গতড়ি 
লথতক উাঁচুতি লথতকতে এব্ং আগামী সপ্তাহগুরেতি আিও ব্াড়তব্ ব্তে আিা কিা হতচ্ছ।  
  
রব্ভাতগি সমন্বরয়ি প্রতচিা এব্ং সংস্থান্ রন্তয়াগ কিা োড়াও, লগ্রট লেকস লব্রসতন্ চেতি থাকা 
স্বাভারব্তকি লথতক লব্রি ব্রৃিপাি এব্ং ব্িফ গতে র্াওয়াি জন্য ওন্টারিও হ্রদ এব্ং লসন্ট েতিন্স 
ন্দীতি জতেি স্তি লব্তড় র্াওয়াি কািতে সম্ভাব্য ক্ষরিি প্রভাব্গুরে দিূ কিতি গভন্নি কুওতমা 
লেতটি পরিতব্ি সংিক্ষে দপ্তিতক (State Department of Environmental Conservation) একটি 
লজন্াতিে পারমনট ইসুয কিাি রন্তদনি রদতয়তেন্। DEC করমিন্াতন্ি ইসুয কিা জরুরি ল ােো রভরিক 
এই পারমনট, উপকূেব্িী সম্পরিি মারেকতদি ব্ন্যাি কািতে ক্ষরিগ্রস্ত িাতদি সম্পরিি দ্রুি 
প্রতয়াজন্ীয় লমিামি এব্ং রস্থরিিীে কিাি জন্য প্ররিয়াগুরেতক দ্রুিিি কিতব্। উচ্চ জেস্তি চেতি 
থাকতব্ ব্তে অন্মুান্ কিা হতচ্ছ এব্ং এি ফতে সমদু্র উপকূতেি রব্স্তীেন অঞ্চতেি ক্ষয় হতব্, র্া 
উপকূেব্িী স্ট্রাকচািগুরেি ক্ষরি কিতব্ এব্ং 2017 সাতেি ব্সন্তকাতে হওয়া ঐরিহারসক ব্ন্যাি 
মতিা পরিকাঠাতমাতক রব্পন্ন কতি িুেতব্।  
  



ন্িুন্ পারমনটটি DEC-ি ওতয়ব্সাইতট পাওয়া র্াতচ্ছ। 30লি এরপ্রে, 2020 অব্রি DEC আতব্দন্ 
গ্রহে কিতব্। লজন্াতিে পারমনট কিৃন পক্ষ লসতেম্বি 30, 2020 পর্নন্ত কার্নকি থাকতব্।  
  
অন্ুতমারদি রিয়াকোপগুরে অন্তভুন ক্ত কতি:  
  

• ক্ষরিগ্রস্ত কাঠাতমাগুরেি লমিামি এব্ং লকাতন্া ব্স্তুি প্ররিস্থাপন্;  
• রব্দযমান্ সাব্নজন্ীন্ সড়ক, লসিু, ইউটিরেটি এব্ং অন্যান্য সাব্নজন্ীন্ পরিকাঠাতমাগুরেি 

লমিামি ব্া প্রতয়াজন্ীয় সামগ্রী রদতয় পুন্ঃরন্মনাে;  
• সামরয়ক লঠকন্া এব্ং আস্তিে রদতয় রব্দযমান্, কমনিি ঝড়-দ্বািা ক্ষরিগ্রস্ত আব্াস, লড্ক, 

এব্ং হাাঁটাি পথগুরেতক রস্থরিিীে কিা;  
• উপকূতেি পরে জতম লেক অন্টারিওি িাখ্ান্দীগুরেি গরিপথ ব্ন্ধ হতয় লগতে িা সিাতন্া।  

  
লর্ সমস্ত ব্ারড়ি মারেক এব্ং লপৌিসভাগুরেি পািরমটগুরে সম্পতকন  প্রশ্ন আতে িািাআঞ্চরেক DEC 
পারমনট প্রিাসতকি (Regional DEC Permit Administrator) সাতথ লর্াগাতর্াগ কিতি পাতিন্।  
  
িা োড়াও, িাজয পরিব্হন্ রব্ভাগ (Department of Transportation, DOT) রড্পাটন তমন্ট অফ 
কাতিকিন্স অযান্ড করমউরন্টি সুপািরভসতন্ি (Department of Corrections and Community 
Supervision, DOCCS) সহতর্ারগিায় ওন্টারিও হ্রতদি উপকূতে অব্রস্থি আটটি কাউরন্টতি ব্ারেি 
ব্স্তা ভরিন  কিাি কার্নিম পরিচােন্া কিতে, লর্খ্াতন্ এই রব্ভাগ 5-12 জন্ লর্াগয ব্ন্দীতক রন্তয়াগ 
কতিতে, র্ািা 260,000 এিও লব্রি ব্ারেি ব্স্তা ভতিতেন্ এব্ং একটি অযাতকায়াড্যাম রন্তয়াজতন্ি 
জন্য কাজ কতিতেন্। পরিরস্থরিি লর্মন্ অগ্রগরি হতব্, লসই রহতসতব্ DOCCS অরিরিক্ত কমীতদি 
উপেব্ধ কিা অব্যাহি িাখ্তব্।  
  
DOT-ি ইরন্সতড্ন্ট কমযান্ড রসতেম এই আব্হাওয়াি  টন্াি জন্য সরিয় কিা হতয়তে এব্ং 
িক্ষোতব্ক্ষতেি কমীিা ব্ন্যাি আিঙ্কায় হ্রতদি উপকূে ব্িাব্ি লকৌিেগি অব্স্থান্গুরেতি DHSES 
সিঞ্জাম, লর্মন্ জতেি পাম্প এব্ং অযাতকায়াড্যাম রন্তয়াগ কিতে। কমীিা এোড়াও প্ররিরিয়া 
সিঞ্জাম প্রস্তুি কিতে, রন্চু এোকায় রন্ষ্কািন্ পরিকাঠাতমা পরিদিনন্ কিতেন্, এব্ং ধ্বংসাব্তিতেি 
জন্য কােভাটন গুরে পরিদিনন্ কিতেন্। রন্উ ইয়কন  লেট পাওয়াি অথরিটি অযান্ড কযান্াে কতপনাতিিন্ 
(New York State Power Authority and Canal Corporation) প্রভারব্ি সমাতজ সংস্থান্ 
সিব্িাতহি জন্য সহায়িা প্রদান্ কতিতে।  
  
2017 সাতে লেক অন্টারিও, ন্ায়াগ্রা ন্দীি রন্ম্াংি এব্ং লসন্ট েতিন্স ন্দীি উপকূে ব্িাব্ি উচ্চ 
জেস্ততিি  টন্াি পি, লেট লেক অন্টারিও এব্ং লসন্ট েতিন্স উপকূতেি জন্য 95 রমরেয়ন্ ড্োি 
ব্িাে কতিতে। ব্ন্যায় ক্ষরিগ্রস্ত অরিব্াসীতদি, লোট ব্যব্সা এব্ং লপৌিসভাগুরেি সহায়িাি জন্য 
প্রাথরমকভাতব্ 45 রমরেয়ন্ মারকন ন্ ড্োতিি প্ররিশ্রুরিি সাতথ পুন্রুিাতিি কমনসূচীটি শুরু হতয়রেে। 
পূব্নব্িী ত্রােতক িরক্তিােী কিাি জন্য এব্ং পনু্রুিাতিি প্রতচিাি জন্য প্রতয়াজন্ীয় আরথনক সহায়িা 
প্রদাতন্ি জন্য িাজয ও লপৌিসভা সুরব্িা কার্নিম লথতক এটিতক 5 রমরেয়ন্ মারকন ন্ ড্োতিি সমূ্পিক 
অথন প্রদান্ কিা হতয়রেে। 2018-19 সাতেি িাতজযি ব্াতজতট পুন্রুিাতিি লপ্রাগ্রাতমি জন্য অরিরিক্ত 



40 রমরেয়ন্ মারকন ন্ ড্োি অন্তভুন ক্ত রেে, র্া সমুদ্র উপকূে পুন্গনঠন্ ও রস্থরিিীেিা, এব্ং ব্ন্যা ও 
সামুরদ্রক লদওয়াে জরুরি পুন্রন্নমনাতেি অথন পরিতিাি কিা সমথনন্ কতি চতেতে।  
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