
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

ঘূবণনঝড় ড াবরযাম্বর্র প্রবি সাড়া ডেওযা এিং পরু্রুদ্ধাম্বরর জর্ে উত্তর কোম্বরাবলর্ায পাবর্ 
উদ্ধারকমী ও সংস্থার্ ডমািাম্বযর্ কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা 

  
34-সেম্বসের টাস্ক ড াম্বসন বেম্বলর্ 21 জর্ অবি সুরক্ষা বিম্বেষজ্ঞ, সািজর্ টাস্ক ড াসন-2 সেসে 

স্থার্ীয সংস্থা ডেম্বক, এিং েযজর্ ব পাটন ম্বমন্ট অ  এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল কঞ্জাম্বভন েম্বর্র (Department 
of Environmental Conservation, DEC)  ম্বরস্ট ডরঞ্জাসন  

  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ফাযার প্রিমভর্শর্ অ্যান্ড কমরামের স্টেট অ্প্রফস (Office of Fire 
Prevention and Control, OFPC) স্টেমক এবং পপ্ররমবশ সংরক্ষণ প্রবভাগ স্টেমক 34 জর্ পাপ্রর্ 
উদ্ধারকমী উত্তর কযামরাোইর্ায স্টমাতামযর্ কমরমের্ হাপ্ররমকর্ স্ট াপ্ররযামর্র প্রবরুমদ্ধ সহাযতা িদার্ 
করমত, যা পামে আঘাত হার্মত পামর শুক্রবার স্টভার রামত বমে আশা করা হমে। এই সপ্তামহর 
শুরুর প্রদমক, গভর্নর স্টলাপ্রর ায সংস্থার্ স্টমাতামযর্ কমরর্ ঝে দ্বারা িভাপ্রবত সম্প্রদাযগুপ্রেমক 
সহাযতা িদাএর জর্য।  
 
"প্রর্উ ইযকন  খুব ভামো স্টবামঝ চরম আবহাওযার ফমে প্রক ক্ষপ্রত হমত পামর, এবং আমরা সব সময 
িমযাজমর্র সময আমামদর সােী রাজযগুপ্রেমক সাহাযয করার জর্য এপ্রগময আসমবা", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমামদর কামে স্টদমশর স্টসরা জরুরী িপ্রতপ্রক্রযার কমী এবং সংস্থার্ রমযমে এবং আমার 
প্রবশ্বাস এই অ্তযন্ত িপ্রশপ্রক্ষত পাপ্রর্ উদ্ধারকারী দে র্েন কযামরাপ্রের্ার িপ্রতপ্রক্রযা এবং পুর্রুদ্ধামরর 
িমচষ্টায উমেখমযাগয সহাযতা িদার্ করমব।"  
 
এই স্টমাতামযর্গুপ্রের মমযয রমযমে NY টাস্ক স্টফাসন-2 এর সদসযরা, যা স্টহামেযান্ড প্রসপ্রকউপ্ররটি এবং 
জরুরী পপ্ররমেবা প্রবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency Services) দ্বারা 
পপ্ররচাপ্রেত, এমত রমযমের্ প্রর্উ ইযকন  স্টেট অ্প্রফস অ্ফ ফাযার প্রিমভর্শর্ অ্যান্ড কমরাে এবং 
স্থার্ীয িেম িপ্রতপ্রক্রযাকারীরা, এবং প্রর্উ ইযকন  স্টেট প্র পাটন মমন্ট অ্ফ এর্ভাযরর্মমন্টাে 
কর্জারমভশমর্র স্টরঞ্জাররা। 34 জর্ কমীর মমযয রমযমের্ 21টি অ্প্রফস অ্ফ ফাযার প্রিমভর্শর্ 
অ্যান্ড কমরামের (OFPC) অ্প্রিসুরক্ষা প্রবমশেজ্ঞ, স্থার্ীয সংস্থার সাতজর্ টাস্ক স্টফাসন-2 সদসয এবং 
েযজর্ DEC -র ফমরে স্টরঞ্জার। এই প্রর্মযাগ করা দে স্টজাপ্র যামকর মত স্টফাোমর্া যায এমর্ 
উদ্ধারকারী স্টর্ৌকা আর্মব, সামপাটন  স্টেইোর সহ। পাপ্রর্ উদ্ধার করার পপ্ররমেবার সামে দেগুমোর 
উচ্চ-স্টকাণ দপ্রের উদ্ধার ও K-9 অ্র্ুসন্ধার্ ও উদ্ধার ক্ষমতা িদার্ করমত পামর।  
 
ড ামলোন্ড বর্রাপত্তা এিং জরুবর পবরম্বষিার কবমের্ার পোবিক মাব ন  িম্বলর্, "আমামদর পাপ্রর্ 



 

 

উদ্ধারকারী দমের বর্যার ঘটর্ার সময মার্ুেমদর সাহাযয করার বযাপক অ্প্রভজ্ঞতা রমযমে তাই 
আপ্রম জাপ্রর্ তারা উত্তর কযামরাোইর্ার স্থার্ীয জরুরী বযবস্থাপকমদর কামে তামদর িপ্রতপ্রক্রযা িমচষ্টার 
সময অ্তযন্ত সহাযক হমব। এই উদ্ধারকারী প্রবমশেজ্ঞমদর স্টমাতামযর্ করার জর্য আপ্রম গভর্নর 
কুওমমামক সাযুবাদ জার্াই যামত তারা এই প্রবধ্বংসী ঝমের সময মার্ুেমক সহাযতা করমত পামর।"  
  
ব পাটন ম্বমন্ট অি এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, ডিবসল ডসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর 
কুওমমা িমযাজমর্র সময অ্র্যার্য রাজযমদর সাহাযয করামক অ্গ্রাপ্রযকার স্টদর্, এবং প্রর্উ ইযকন  স্টেট 
প্র পাটন মমন্ট অ্ব এর্ভাযরর্মমন্টাে কর্জারমভশর্ (DEC) আমামদর প্রবমশেজ্ঞ জরুরী বযবস্থাপর্া 
এবং অ্র্ুসন্ধার্ এবং উদ্ধারকমীমদর হাপ্ররমকর্ স্ট াপ্ররযামর্র সম্ভাবয িভামবর সামে স্টমাকামবো করমত 
সাহাযয করার জর্য পাঠামত স্টপমর গপ্রবনত। আপ্রম আমামদর কমীমদর প্রর্রাপদ যাত্রার শুমভো জার্াপ্রে 
এবং এই গুরুত্বপূর্ন প্রমশমর্র জর্য তামদর স্টেোমসবা িদার্ করার জর্য যর্যবাদ জার্াই।"  
 
এই প্রর্মযাগ হে প্রদ্বতীযবার পাপ্রর্ উদ্ধারকমীর স্টমাতামযর্ জরুরী অ্বস্থার সময অ্র্য একটি রাজযমক 
সহাযতা করার জর্য। হাপ্ররমকর্ ইরমার সময স্টলাপ্রর ামত সহাযতা করমত 2017 সামে কমী 
স্টমাতামযর্ করা হমযপ্রেে।  
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