
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা পমু্ব়েম্ব ন্ া বরম্বকা ও মাবকন র্ ভাবজন র্ আইলোন্ডম্বে েংস্থার্ মমা্াম্ব়ের্ করম্বের্ 
প্র্োবে্ প্রিল োমুবিক ঝম্বের আম্বগ  

  
হাবরম্বকর্ ম াবর়োম্বর্র উপর র্জরদাবর এিং জরুরী প্রব্বি়ো়ে োহায্ে করার জর্ে উভ়ে 

অঞ্চম্বল বর্উ ই়েকন  পাও়োর অম্ব াবরটি (New York Power Authority, NYPA) কমীম্বদর মমা্াম্ব়ের্ 
করা হম্ব়েম্বে  

  
100 জর্ রাজে পবুলম্বের টু্রপার, েরঞ্জাম েহ বিম্বেষ প্রব্বি়োর দলম্বক োহায্ে করার জর্ে 

অম্বপক্ষমার্ অিস্থা়ে  াকার বর্ম্বদন ে বদম্ব়েম্বের্  
  

কুওম্বমা: "মপ্রবেম্ব ন্ট ট্রাম্প এিং মে ারাল প্রোের্ হাবরম্বকর্ মাবর়ো এিং ইরমার পর পমু্ব়েম্ব ন্ া 
বরম্বকার জর্গম্বর্র োম্ব  বি্ী়ে মেণীর র্াগবরকম্বদর ম্ আচরণ করার পর, বর্উ ই়েকন  মেট 

োহায্ে করম্ব্ এবগম্ব়ে এম্বেবেল - এিং আমরা এখর্ আিার ্া করবে।"  
  
  
পুয়েয ত্ ো রিয ো যখন হোরিয ন মোরি়েো ও ইিমোি ক্ষ়েক্ষর্ থেয  উদ্ধোি পোযে, গভনতি অ্যোনু্ড্র এম. 
কুওযমো আজ পুয়েয ত্ ো রিয ো এবং মোর ত ন ভোরজত ন আইল্যোন্ডযে রনউ ই়ে ত  থেযেি  মী ও েংস্থোন 
থমো্োয়েন  িোি  েো থ োষণো  যিযেন থযযহ্ু আশো  িো হ়ে থয হোরিয ন থ োরি়েোন অ্ঞ্চল্টিয্ 
্োি প্রভোব থেল্যব। জরুরি প্রর্রি়েোি থক্ষযে পুয়েয ত্ ো রিয ো ইযল্ রি  পোও়েোি অ্েরিটি (Puerto 
Rico Electric Power Authority) এবং মোর ত ন ভোরজত ন আইল্যোন্ডে ও়েোেোি অ্যোন্ড পোও়েোি 
অ্েরিটিি (U.S. Virgin Islands Water & Power Authority) েযে  োজ  িয্ এবং 
পরিরস্থর্ি উপি নজিদোিী  িয্ এই দইুটি স্থোযন এ টি  মীি দল্ পোঠোযনোি জনয রনউ ই়ে ত  
পোও়েোি অ্েরিটিয  রনযদতশ থদন গভনতি। অ্র্রিক্ত NYPA  মী প্রয়েোজন ময্ো থমো্োয়েন  িোি 
জনয প্রস্তু্। এেোডোও গভনতি রনউ ই়ে ত  থেে পুরল্শয  (New York State Police) রনযদতশ 
রদয়েযেন থয, 100 জন িুপোিয  এই দ্বীপগুরল্য্ থমো্োয়েন  িোি জনয, এবং র রভশন অ্ে 
থহোমল্যোন্ড রের উরিটি অ্যোন্ড এমোযজত রি েোরভত যেে (Division of Homeland Security & 
Emergency Services)  মোন্ড ও  যরোল্ ল্রজরেক্স, থযোগোযযোগ, পরি ল্পনো এবং অ্নযোনয 
েঙ্কে োল্ীন েহো়ে্ো প্রদোযনি জনয প্রস্তু্ িয়েযে।  
  
"থপ্ররেয ন্ট িোম্প এবং থে োিোল্ প্রশোেন হোরিয ন মোরি়েো এবং ইিমোি পি রদ্ব্ী়ে থেণীি 
নোগরি যদি ম্ পুয়েয ত্ ো রিয োি জনগযনি েোযে বযবহোি  িোি পি, রনউ ই়ে ত  থেে েোহোযয 
 িয্ এরগয়ে আযে - এবং আমিো এখন আবোি ্ো  িরে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "দ্বীপগুযল্ো 
এখনও অ্্ীয্ি ঝযডি ধ্বংেযযেি পি আবোি রনযজযদি গযড ্ুল্যে, যো ্োযদি আযিো থবরশ 



 

 

রবপন্ন  যি ্ুল্যে আেন্ন হোরিয যনি  োিযণ। এই  োিযণ আরম পরিরস্থর্ পযতযবক্ষণ এবং জরুিী 
প্রর্রি়েো়ে েহো়ে্ো  িোি জনয িোযজযি  মী এবং েংস্থোনেমূহ থমো্োয়েন  িরে। রনউ ই়েয ত ি 
পরিবোি পুয়েয ত্ ো রিয ো এবং মোর ত ন ভোরজত ন আইল্যোন্ডযেি মোনুযষি েোযে িয়েযে এবং েব েময়েি 
ম্ আমিো  ঠিন েময়ে েহো়ে্ো  িোি জনয আমোযদি ক্ষম্ো়ে যো েম্ভব ্োি েব র েু  িব।"  
  
2017 েোযল্ি থেযেম্বযি হোরিয ন মোরি়েোি আ োয্ি পযি, গভনতি কুওযমো পোাঁচবোি পুয়েয ত্ ো 
রিয োয্ ভ্রমণ  যিযেন ও অ্ভোবী  রমউরনটিি  োযে জরুরি েংস্থোন অ্বযোহ্ থিযখযেন। ঝযডি 
অ্নর্রবল্যম্ব রনউ ই়ে ত  এম্পো়েোি থেে েোণ ও পনুরুদ্ধোি প্রযচষ্টো (Empire State Relief and 
Recovery Effort) প্রর্রি্  যি, যো পুযিো থেযেি 13 টি অ্নুদোন থ ন্দ্র থেয   মপযক্ষ 4,400 
পযোযল্ে েোপ্লোই েংগ্ৰহ  যি রব্িণ  যি। রনউই়ে ত  থেে রবদযুৎ পুনরুদ্ধোি ও রগ্ৰ  রস্থর্শীল্ িযণ 
েহো়ে্োি জনয শ্ শ্ ইউটিরল্টি  মী ও রবদযুৎ রবযশষে েহ 1,000 এি থবরশ  মীয  
থমো্োয়েন  যিযে।  
  
গভনতযিি থন্ৃযে, রনউ ই়ে ত  থেযেি রনউ ই়ে ত  শহযি বোস্তুচূয্ হোরিয ন মোরি়েোি রশ োি 11,000 
এি থবরশ বযরক্তি েমেতযন প্রো়ে 13 রমরল়্েন মোর ত ন  ল্োি খিচ  যিযে। এই অ্েতো়েযনি র েু অ্ংশ 
থেই েব েংস্থোি প্রর্ উযেরশ্ যোিো রবপন্ন পুয়েয ত্ ো রি োনযদি প্রয়েোজনী়ে পরিযষবোি েোযে যুক্ত 
 যি থযমন  মতেংস্থোন, আবোেন, েুরবধোবল্ীি  োউযিরল্ং ও স্বোস্থযযেবো। এেোডোও গভনতি কুওযমো 
বোস্তুচূয্ পুয়েয ত্ ো রি োনযদি আবোেন ও  মতেংস্থোন ্হরবযল্ি জনয 11 রমরল়্েন মোর ত ন  ল্োযিি 
প্রর্শ্রুর্ রদয়েযেন: বোস্তুচূয্ পুয়েয ত্ ো রি োনযদি শরক্তশোল্ী থ ে মযোযনজযমন্ট থেবো প্রদোযনি জনয 
এ টি 1 রমরল়্েন মোর ত ন  ল্োযিি থপ্রোগ্ৰোম এবং  োযজি প্ররশক্ষণ ও রনয়েোযগি জনয 10 রমরল়্েন 
মোর ত ন  ল্োি পযতন্ত রদযবন।  
  
NYPA ব ত্ মোযন পুয়েয ত্ ো রিয োি রগ্ৰ  পুনগতঠন েংিোন্ত রবরভন্ন রবষয়ে আযল্োচনো চোরল্য়ে যোযে, 
রবযশষ  যি এই এল্ো োগুযল্োয  গুরুে রদয়ে: প্রযুরক্তগ্ েহো়ে্ো এবং অ্যো যভোয রে, বযবস্থোপনো ও 
রি়েো ল্োযপি েংস্কোি, এবং েঙ্কে োল্ীন প্রস্তুর্শরক্তশোল্ী  িো। নযভম্বি 2017 এবং এরপ্রল্ 2018 
এি মযধযি মোেগুরল্য্, NYPA-ি থন্ৃযে 450 এিও থবরশ রনউ ই়ে ত  থেে ইউটিরল্টি  মী 
পুয়েয ত্ ো রিয ো যোন শরক্ত পুনরুদ্ধোযি েোহোযয  িোি জনয। NYPA-ি থন্ৃযে রনউ ই়ে ত  থেে 
ইউটিরল্টিি  মীযদি, মযধয রেযল্ন মূল্্ িোিরমশন এবং র রিরবউশন রবযশষে, ক্ষর্ি 
মূল্যো়েন োিী এবং েোধোিণ েহো়ে্োি  মী, যোিো িোিরমশন ল্োইন এবং অ্নযোনয ববদযুর্  
পরি োঠোযমো থমিোময্ি  োজ  যিন, ্োযদি প্রোেরম  শরক্ত পনুরুদ্ধোযিি প্রযচষ্টো েোন জ়ুেোযন 
থ ন্দ্রীভূ্  যি। ্োিো ্োযদি েযে রনয়ে এযেযেন  য়ে যশো বোয ে িো , র গোি, খননযন্ত্র এবং 
অ্নযোনয রবযশষ েিঞ্জোম যোয্ ক্ষর্গ্ৰস্ত িোিরমশন ও র রিরবউশন ল্োইযনি প্রয়েোজনী়ে থমিোম্ 
েম্পন্ন  িো যো়ে এবং রদযন 16  ণ্টো  যি, েপ্তোযহ েো্ রদন  যি  োজ  যিন শরক্ত পুনরুদ্ধোি 
 িয্ েোহোযয  িোি জনয। NYS ইউটিরল্টি  মীিো ্খন েোিো থদযশি ইউটিরল্টি  মীযদি েোযে 
থযোগ থদন — এর েন ইযল্ রি  ইিটিটিউে (Edison Electric Institute), আযমরি োন পোবরল্  
পোও়েোি অ্যোযেোরেয়েশন (American Public Power Association) এবং নযোশনোল্ রুিোল্ ইযল্ রি  
থ োঅ্পোযিটিভ অ্যোযেোরেয়েশযনি (National Rural Electric Cooperative Association) থন্ৃযে — 
দ্বীযপি অ্নযোনয এল্ো ো়ে শরক্ত পুনরুদ্ধোি  িয্ েোহোযয  িোি জনয।  



 

 

  
পুয়েয ত্ ো রিয ো যোয্ আবশয ী়ে থে োযিল্ েহো়ে্ো পো়ে ্োি জনয গভনতি কুওযমো ও রনউ ই়েয ত ি 
 ংযগ্ৰেনোল্ প্রর্রনরধদল্ (New York Congressional Delegation)  োজ  যি যোযে। 2017 
েোযল্, গভনতি কুওযমো েহ রনউই়ে ত   ংযগ্ৰেনোল্ প্রর্রনরধদযল্ি েদেয ও পুয়েয ত্ ো রি োন রনবতোরচ্ 
 মত ত্ োযদি েোযে এ টি রবল্ড বযো  থবেোি অ্যোযেেযমন্ট রিযপোেত  জোরি  যিরেযল্ন। প্রর্যবদনটি 
রবরনয়েোগ প্রয়েোজন এমন েুরনরদতষ্ট খো্ রচরি্  যি থযমন আবোেন, পোও়েোি রগ্ৰ  এবং 
রস্থর্স্থোপ ্ো,  ৃরষ ই্যোরদ।  
  
2018 েোযল্ি গ্ৰীযেি পযি, গভনতি কুওযমো পুয়েয ত্ ো রিয ো রি ভোরি এবং পনুরনতমতোণ উযদযোগ 
(Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative) এি েোযে গ্ৰীে-বযোপী রনউ ই়ে ত  
েযোন্ডগুযল্োি েেল্ েমোরপ্তি থ োষণো  যিযেন। গ্ৰীযেি পুযিো েম়ে জযুড, 650 জযনিও থবরশ থেে 
ইউরনভোরেতটি অ্ব রনউ ই়ে ত  (State University of New York, SUNY) ও রেটি ইউরনভোরেতটি 
অ্ব রনউ ই়ে ত  (City University of New York, CUNY) এি রশক্ষোেী, পোশোপোরশ দক্ষ েম 
থস্বেোযেবীিো, প্রয়েোজনী়ে বযরক্তযদি েহো়ে্ো প্রদোযনি জনয হোরিয ন মোরি়েো ও ইর্মো থেয  এখযনো 
পুনরুদ্ধোি হও়েো দ্বীযপি  রমউরনটিয্ ভ্রমণ  যিরেযল্ন। বোরড ি পরিষ্কোি, পনুঃস্থোপন ও পনুরনতমতোণ 
 িয্ পোাঁচ বোযি থমো্োয়েন  িো থস্বেোযেবয িো প্রো়ে 41,000  ণ্টোি  োজ  যিযে। 150 টি বোরড 
েংস্কোি  িোি ল্ক্ষয অ্র্িম  যি 10 েপ্তোযহ থমোে 178 টি বোরড পুনঃস্থোপন  িো হ়ে। 2019 
েোযল্ি পুযিো গ্ৰীে জযুড পনুরুদ্ধোি প্রযচষ্টোয্ েহো়ে্ো  িোি জনয গভনতি SUNY ও CUNY 
রশক্ষোেীযদি থমো্োয়েন অ্বযোহ্ থিযখযেন।  
  
গভনতি কুওযমোি রনযদতশোনযুো়েী, SUNY ও CUNY এি থবো ত  অ্ব িোরে 2017 েোযল্ি শিৎ োযল্ 
রবরধমোল্ো পোশ  যিযে যোি েযল্ হোরিয ন মোরি়েো ও ইমতো দ্বোিো ক্ষর্গ্ৰস্ত পুয়েয ত্ ো রিয ো ও মোর ত ন 
যুক্তিোযেি ভোরজত ন দ্বীপপুযঞ্জি েোেেোেীযদি 2017-2018 রশক্ষোবযষত থেে-মধযস্থ হোযি টিউশন রে 
পরিযশোধ  িোি অ্নমুর্ থদও়েো হয়েযে। উভ়ে রেযেমই 2018-2019 েোযল্ি রশক্ষো বযষতি জনয 
থেে-মধযস্থ টিউশযনি অ্নুদোন নবী িণ  যিযে।  
  
পুয়েয ত্ ো রিয োি জনয চল্মোন পুনরুদ্ধোি ও েোণ প্রযচষ্টোি থবপোযি আযিো ্েয জোনয্, অ্নুগ্ৰহ  যি 
গভনতযিি পুয়েয ত্ ো রি  ও মোর ত ন ভোরজত ন আইল্যোযন্ডি জনয এম্পো়েোি থেে েোণ ও পুনরুদ্ধোি 
প্রযচষ্টোি ওয়েবযপজ রভরজে  রুন।  
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