
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় ইসাইয়াস পরির্তী স্টেম্বে জরুবর অিস্থা স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  

ব্রঙ্কস, ডাম্বেস, বকিংস, র্াসাউ, বর্উ ইয়কন , অম্বরঞ্জ, পেুর্াম, কুইন্স, বরেমন্ড, রকলোন্ড, সাম্ব াক, 
ওম্বয়েম্বেোর এিিং পার্শ্নির্তী কাউবিগুম্বলার জর্ে স্ট াষণা প্রম্ব াজে  

  
পেুর্াম কাউবিম্বর্ত স্টসিাদাম্বর্র জর্ে গভর্নর র্োের্াল গাম্বডন র 50 জর্ সসর্েম্বক বর্ম্বয়াবজর্ত 

স্টরম্বেম্বের্  
  

স্ট াষণাটি বির্-আপ এিিং পরু্রুদ্ধার প্রবিয়া জমু্বড়ই স্থার্ীয় সরকারগুবলম্বক অবর্তবরক্ত সহায়র্তা 
প্রদার্ করম্বর্ত সক্ষম কম্বর  

  
703,191 বিদেুৎ বিভ্রাে রম্বয়  াওয়ার কারম্বণ ইউটিবলটি স্টকাম্পাবর্গুম্বলার দাবয়ম্বে  ােবর্ত রম্বয়ম্বে 

বক র্া র্তা জার্ম্বর্ত গভর্নর র্তদম্বের বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  
  

গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় ইসাইয়াস (Tropical Storm Isaias)-এর পররপ্রেরিপ্রে স্থানীয় সরকারপ্রক 
অরেররক্ত রিন-আপ এবং কার্যকরী সহায়ো েদাপ্রনর জনয গভনযর অযানু্ড্র এম. কুওপ্রমা আজ রনউ 
ইয়প্রকয  জরুরর অবস্থা ঘ াষণা কপ্ররপ্রেন। ঘ াষণাপপ্রের অন্তভুয ক্ত কাউরিগুপ্রলা হপ্রলা: ব্রঙ্কস, ডাপ্রেস, 
রকংস, নাসাউ, রনউ ইয়কয , অপ্ররঞ্জ, পুটনাম, কুইন্স, ররেমন্ড, রকলযান্ড, সাপ্র াক এবং 
ওপ্রয়স্টপ্রেস্টার। উপরন্তু, এই ঘ াষণাটি ঘ াষণাপপ্রে উরিরিে 11টি কাউরির ঘিপ্রেও েপ্রর্াজয হপ্রব, 
ঘর্প্রহেু এটি একটি আদর্য অভযাস। এভাপ্রব, কলরিয়া, উলস্টর এবং সরুলভানপ্রকও এই আপ্রদপ্রর্র 
আওোয় আনা হপ্রব। জরুরর অবস্থা ঘ াষণা কপ্রর, এটি ঘস্টটীয় সংস্থাগুরলপ্রক ইপ্রোমপ্রযয স্থায়ী েুরক্ত 
োড়াই স্থানীয় সরকারপ্রক সরাসরর সহায়ো েদান করার সুপ্রর্াগ ঘদয়।  
  
এোড়াও, গভনযর কুওপ্রমা ঘ াষণা কপ্ররপ্রেন ঘর্ ঝড় পর্যপ্রবিণ, পররষ্কারকরণ রমর্ন এবং বর  ও 
পারন সঠিকভাপ্রব অপসারপ্রণ পুটনাম কাউরির কমযকেয াপ্রদর সাহার্য করার জনয 50 জন সসনযপ্রক 
র্ানবাহনসহ েস্তুে থাকপ্রে রেরন রনউ ইয়কয  নযার্নাল গাডয প্রক রনপ্রদযর্ রদপ্রয়প্রেন।  
  
এই ঘ াষণাটি গভনযপ্ররর ঘ াষণার পর ইউটিরলটি ঘকাম্পারনগুপ্রলার কার্যক্রম রনপ্রয় একটি েদপ্রন্তর 
ঘ াষণা েদান কপ্রর, ঘর্প্রহেু ঝপ্রড়র আপ্রগ, ঝড় েলাকালীন এবং ঝড় পরবেী 703,191 জন রনউ 
ইয়কয বাসী রবদযুৎহীন রেল। এই েদন্ত শুরু হওয়ার সাপ্রথ সাপ্রথ, জরুরর সাড়াদাপ্রন িমো সম্পন্ন 
অনযানয ঘস্টটীয় সংস্থাগুপ্রলা ঘস্টট জপু্রড় স্থানীয় সরকাপ্ররর সাপ্রথ সমূ্পণযভাপ্রব রনপ্রয়ারজে থাপ্রক ঘর্িাপ্রন 



 

 

োরা রনরিে কপ্রর ঘর্ রিন-আপ এবং পুনরুদ্ধাপ্ররর জনয েপ্রয়াজনীয় সমস্ত উপকরণ োপ্রদর রনকট 
পর্যাপ্ত পররমাপ্রণ আপ্রে।  
  
"আমরা দপ্রর্ রমপ্রল করর কাপ্রজর মপ্রো একটি পদ্ধরে গ্রহণ কররে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় 
ইসাইয়াপ্রসর েভাব ঘথপ্রক করমউরনটিগুপ্রলার পুনরুদ্ধার ত্বরারিে করার জনয আমাপ্রদর হাপ্রে থাকা 
েরেটি উপকরণপ্রক সরক্রয় কররে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘস্টট স্থানীয় সরকাপ্ররর সাপ্রথ 
 রনষ্ঠভাপ্রব কাজ করপ্রে র্াপ্রে োরা িরেগ্রস্ত করমউরনটিগুপ্রলাপ্রক োপ্রদর রনপ্রজপ্রদর পাপ্রয় পনুরায় 
দাাঁড়াপ্রে সাহার্য করপ্রে পাপ্রর। আমরা সবরী আবহাওয়ার সাপ্রথ অপ্রনক ঘবরর্ পরররেে রকন্তু রনউ 
ইয়কয বাসীরা সঙ্কপ্রটর সমপ্রয় োপ্রদর সরেযকাপ্ররর ঘেেনা েদর্যন কপ্রর এবং আমরা এটি আপ্ররা 
একবার েমাণ করপ্রবা।"  
  
র্িন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় ইসাইয়াস দ্রুে ঘস্টপ্রটর পবূয অংপ্রর্র মযয রদপ্রয় উত্তর রদপ্রক এরগপ্রয় র্ায় 
েিন এটি অসংিয গাে উপপ্রর ঘ প্রল, স্থানীয়ভাপ্রব আকরিক বনযার সৃরি কপ্রর এবং 920,000-
এরও ঘবরর্ রবদযুৎ রবভ্রাপ্রটর সৃরি কপ্রর। র্রদও 216,000-এর ঘবরর্ রবদযুৎ রবভ্রাট ঠিক করা 
হপ্রয়প্রে, োরপরও 703,000-এরও ঘবরর্ এিপ্রনা বারক রপ্রয় ঘগপ্রে।  
  
ইউটিরলটি ঘকাম্পারনগুপ্রলার পর্যাপ্ত পররকল্পনার অভাপ্রব, গভনযর পাবরলক সারভয স রডপাটয প্রমি 
(Department of Public Service)-ঘক ঘভররজন, PSEG লং আইলযান্ড, কন এরডসন, ঘসন্ট্রাল 
হাডসন গযাস অযান্ড ইপ্রলকরিক, অপ্ররঞ্জ এবং রকলযান্ড ইউটিরলটি এবং রনউ ইয়কয  ঘস্টট ইপ্রলকরিক 
অযান্ড গযাস ঘকাম্পারনর রবরুপ্রদ্ধ োপ্রদর রবভ্রাপ্রটর কারণ দর্যাপ্রনার জনয একটি েদন্ত শুরু করপ্রে 
রনপ্রদযর্ রদপ্রয়প্রেন  
  
েদপ্রন্তর বাইপ্ররও রদনরাে এক কপ্রর রডপাটয প্রমি ইউটিরলটির উর্ধ্যেন কমযকেয াপ্রদর সাপ্রথ র্ে দ্রুে 
সম্ভব এবং রনরাপপ্রদ পুনরুদ্ধার েরক্রয়া রনরিে করার জনয কাজ কপ্রর র্াপ্রে। ইউটিরলটি িরেগ্রস্ত 
করমউরনটিগুপ্রলাপ্রক ঘসবাদান, পুনরুদ্ধার এবং সাহার্য করার জনয 7,000 জন কমী ঘমাোপ্রয়ন 
কপ্ররপ্রে।  
  
ঘকাম্পারনর সবদযুরেক রবভ্রাপ্রটর সংিযা রনম্নরূপ:  
  
CHGE  64,863  
CONED  180,274  
NGRID  651  
NYSEG  78,103  
ORU  68,614  
PSEG-LI  310,670  
RGE  16  



 

 

  
কাউরির বেয মান রবদযুৎ রবভ্রার সংিযা রনম্নরূপ:  
  
অযালবারন  240  
ব্রঙ্কস  23,989  
কলরিয়া  1,083  
ঘডলাওয়যার  140  
ডাপ্রেস  43,710  
ইরর  412  
রকংস  4,152  
মনপ্ররা  270  
নাসাউ  135,720  
অপ্ররঞ্জ  44,757  
পাটনাম  36,266  
কুইন্স  49,981  
ঘরনপ্রসলার  230  
ররেমন্ড  17,631  
রকলযান্ড  41,395  
সাপ্র াক  169,416  
সারলভান  7,815  
উলস্টর  8,046  
ওয়াপ্ররন  169  
ওপ্রয়স্টপ্রেস্টার  117,636  
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