
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ট্রবিকাল ঝড় ইসাইযাস দ্বারা ক্ষবিগ্রস্ত এলাকায ককন্দ্রীয সাহায্ে কপ্ররম্বের জর্ে 
কেডাম্বরল দমু্বয্নাগ ক াষোর অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্বযম্বের্  

  
ক াষোটিম্বি আগম্বের শুরুম্বি ঝম্বড়র সময ক্ষবির জর্ে স্থার্ীয সরকারগুবলম্বক আবথনক ত্রাে 

প্রদাম্বর্র কথা িলা হম্বি  
  

অর্ুম্বরাম্বধর মম্বধে র্াসাউ এিং সাম্বোক কাউবি অন্তভুন ক্ত; অর্োর্ে কাউবিম্বি ক্ষবি মূলোযর্ 
অিোহি  

  
এখাম্বর্ গভর্নম্বরর বিঠিটি কদখুর্  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো ক্রোন্তীয় ঝড় ইসোইয়োমসর ফমে উমেখম োগয ক্ষতি হময়মে এমর্ এেোকোর 
জর্য ফফডোমরে সরকোরমক একটি বড় তবপ নয় ফ োষণো প্রদোমর্র অর্ুমরোধ জোতর্ময়মের্। একটি বড় 
দমু নোগ ফ োষণোর ফমে ফকন্দ্রীয় সরকোমরর তরথ্িক সহোয়িো স্থোর্ীয় কতমউতর্টিগুমেোমক িোমদর 
পুর্রুদ্ধোমরর সুম োগ কমর তদমব। সোহোম যর মমধয রময়মে জরুতর সুরক্ষো বযবস্থো, ধ্বংসোবমেষ অপসোরণ 
এবং সরকোরী ভবর্ এবং অবকোঠোমমো ফমরোমমির জর্য িহতবে।  
  
"ক্রোন্তীয় ঝড় ইসোইয়োমস হোজোর হোজোর তর্উ ইয়কন বোসীর জীবমর্ বযোপক তবঘ্ন সৃতি কমরমে এবং 
রতম ফফডোমরে সরকোরমক অর্ুমরোধ করতে ফ  ক্ষতির িীব্রিো স্বীকোর করমি এবং িোমদর 
প্রময়োজর্ীয় িহতবে এবং সহোয়িো প্রদোমর্র জর্য বযবস্থো তর্মি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঝড় 
ইউটিতেটি ফকোম্পোতর্গুমেোমক বন্ধ কমর তদময়মে এবং রমরো ফ ভোমব তর্তিি কমরতে ফ  তর্উ ইয়কন  
বোসীর কোর জর্য সহোয়িো গ্রহমণর প্রময়োজর্ ফসভোমবই তর্উ ইয়কন  ফেট অর্যোর্য ক্ষতিগ্রস্ত 
কোউতিগুতেমক মূেযোয়র্ করো অবযোহি রোখমব।"  
  
বিন মোমর্, র্োসোউ এবং সোমফোক কোউতি গভর্নমরর অর্ুমরোমধ অন্তভুন ক্ত করো হময়মে ফ মহিু িোরো 
িোমদর  ুক্তরোষ্ট্রীয় ক্ষতির সীমো পরূণ করমি দঢৃ়প্রতিজ্ঞ হময়মে। ক্ষতিগ্রস্ত এেোকো জমুড় অর্যোর্য 
কোউতিমি ক্ষতির মূেযোয়র্ অবযোহি রময়মে।  তদ ফসই কোউতিগুতে প নোপ্ত ক্ষয়ক্ষতি তিতিি কমর 
এবং িোমদর তর্জস্ব ফ ৌি- রবেযক ক্ষতির প্রোতন্তক পতরমোণ ফবর করমি সক্ষম হয়, িমব 
অর্ুমরোধগুতে অন্তভুন ক্ত করোর জর্য সংমেোধর্ করো হমব।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Request_For_Presidential_Disaster_Decloration_ISAIAS_Sept3_2020.pdf


 

 

21 রগে, গভর্নর কুওমমো একটি ফ ৌি প্রোিতমক ক্ষতি মূেযোয়মর্র অর্ুমরোধ কমরর্ ফ খোমর্ ফেট 
এবং ফফডোমরে তবমেষজ্ঞমদর দে এই ঝমড়র ফমে র্োসোউ এবং সোমফোক কোউতিমি অবকোঠোমমো 
ফমরোমি, ধ্বংসোবমেষ অপসোরণ এবং কোঠোমমোগি ক্ষতি 48 তমতেয়র্ মোতকন র্ ডেোমররও ফবতে 
অর্ুমোর্ কমরমের্। অর্যোর্য কোউতিমি ক্ষতির মেূযোয়র্ সম্পন্ন হওয়োর সোমি সোমি এই ফমোট বৃতদ্ধ 
পোমব বমে রেো করো হমে। ফফডোমরে ইমোমজন তি মযোমর্জমমি এমজতি (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) এর তর্য়ম অর্ ুোয়ী, ফফডোমরে সরকোর এই তবপ নয় ফ োষণো 
করোর পর একটি ফেট িোর অর্ুমরোমধর মমধয ক্ষতিগ্রস্ত কোউতি ফ োগ করো অবযোহি রোখমি পোমর।  
  
গভর্নর কুওমমো ফ  ফফডোমরে সোহোম যর অর্ুমরোধ কমরমের্ িো FEMA এর পোবতেক অযোতসেযোি 
ফপ্রোগ্রোম ফিমক রসমব,  ো ফফডোমরে সরকোর কিৃন ক একটি তবপ নয় ফ োষণোর পর স্থোর্ীয় সরকোমরর 
জর্য ক্ষতিপূরণ প্রদোর্ কমর। এই ক্ষতিপূরণগুতে ধ্বংসোবমেষ অপসোরণ, জরুতর প্রতিরক্ষোমূেক বযবস্থো 
এবং রোস্তো োট, সু্কে, ফসিু, পোকন , হোসপোিোে, িোর্ো, ফোয়োর হোউস, জে এবং বজন য পোতর্ তিটমমি 
সুতবধো এবং অর্যোর্য পোবতেক সুতবধোসহ সরকোরী মোতেকোর্োয় অবকোঠোমমো ফমরোমি ও পুর্তর্নমনোমণর 
মমিো কোমজর জর্য হমি পোমর।  
  
র্যোের্োে ওময়দোর সোতভন স অর্ুসোমর, ইসোইয়োমসর ফকন্দ্রটি 4 রগে, 2020 িোতরমখ তবমকে 3 টোয় 
তর্উ ইয়কন  তসটি ফিমক প্রোয় 65 মোইে পতিমম অতিক্রম কমর। ঝড়, ভারী বৃষ্টিপাতের সময় ঘণ্টায় 
60 থেতে 80 মাইল শষ্টিশালী দমো হাওয়াসহ ঘণ্টায় 35 থেতে 55 মাইল গষ্টেতবগ সম্পন্ন 
ষ্টবধ্বংসী হাওয়ার োরতে বযাপেভাতব ষ্টবদযযৎ সংত াগ ষ্টবষ্টিন্ন, রাস্তাঘাট বন্ধ হতয়তে এবং ঘরবাষ্টড় ও 
সরোষ্টর অবোঠাতমা ক্ষষ্টেগ্রস্ত হতয়তে। ঝমড়র ফবেীরভোগ প্রভোব তর্উ ইয়কন  তসটি, েং রইেযোন্ড 
এবং ফেোয়োর হোডসর্ উপিযকো জমুড়,  ো সমবনোচ্চ বতৃিপোি ফদমখমে। সমবনোচ্চ 4.55 ইতি ফপোটন  
জোতভন মসর ঠিক উত্তমর অবতস্থি তেে।  
  
ঝমড়র সময় েং রইেযোন্ড ফরে ফরোড, েযোমটর্ রইেযোন্ড ফরেওময়, ফমমিো-উত্তর, MTA এবং তর্উ 
ইয়কন  তসটি এবং েযোমটর্ রইেযোন্ড ফফতর সোতভন মসর সোমি গণ পতরবহর্ ফসবো তবতঘ্নি এবং স্থতগি 
করো হয়। পতিি গোে এবং অর্যোর্য বোিোস এবং বর্যোর সোমি সমৃ্পক্ত ক্ষতির কোরমণ ডোি, র্োসোউ, 
অমরঞ্জ, পুটর্োম, কুইি, রকেযোন্ড, সোমফোক এবং ওময়েমিেোর কোউতিমি অমর্ক রোষ্ট্রীয় সড়ক বন্ধ 
হময়  োয়। তর্উ ইয়কন  ফেট থ্রুওময় অিনতরটি গভর্নর মোতরও এম. কুওমমো তব্রমজর উপর একটি খোতে 
ফিেোর তর্মষধোজ্ঞো কো নকর কমরমে এবং গতির সীমো কতমময় 35 মোইে প্রতি  ণ্টো করো হময়মে। 
ক্ষতির কোরমণ এবং পুর্রুদ্ধোর ফসবোর জর্য ইউটিতেটি 7,000 এরও ফবতে কমী ফমোিোময়র্ কমরমে, 
 ো প্রবে বোিোস এবং ভোরী বৃতিপোমির কোরমণ ক্ষতিগ্রস্ত 920,000 এরও ফবতে তবদযুি গ্রোহকমদর 
ফসবো প্রদোর্ করমব।  
  
DHSES সম্পম্বকন   
তডতভের্ অব ফহোমেযোন্ড তসতকউতরটি অযোন্ড ইমোমজন তি সোতভন মসস (DHSES) সন্ত্রোসবোদ, মোর্বসৃি ও 
প্রোকৃতিক তবপ নয়, হুমতক, অতিসংম োমগর  টর্ো এবং অর্যোর্য জরুতর পতরতস্থতি ফিমক রক্ষো ফপমি, 
িোমদর তবরুমদ্ধ রুমখ দোাঁড়োমি, প্রস্তুি িোকমি, সোড়ো তদমি এবং উদ্ধোর পোওয়োর প্রমিিোর জর্য 
ফর্িৃমে সমন্বয় ও সহোয়িো প্রদোর্ কমর। ররও িমিযর জর্য DHSES ফফসবুক ফপজ পতরদেনর্ 

http://www.dhses.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=159fbd07-4b2fe205-159d4432-ac1f6b44fec6-207a740642c8dba5&q=1&e=4af46d63-4c23-4490-81a6-da2108fd6c4b&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES


 

 

করুর্, টুইটোমর @NYSDHSES টুইটোর বো ইিটোগ্রোমম অর্ুসরণ করুর্ অিবো dhses.ny.gov 
পতরদেনর্ করুর্।  
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