
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা িাহামার জর্ে ঘূবণনঝড় ড াবরয়ার্ (HURRICANE DORIAN) পরির্তী দমু্ব ন্াগ 

ডমাকাম্বিলায় ত্রাণ প্রম্বেষ্টার ডঘাষণা কম্বরম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন  ডেটজমু্বড় ডকৌেলগর্ত স্থাম্বর্ অপের্েীল পণে খালাম্বের জর্ে ড াম্বর্ের্ ড্রাইভ প্রোবরর্ত 
কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন িােীম্বদরম্বক অলাভজর্ক েহম্ব্াগী প্রবর্তষ্ঠার্গুম্বলাম্বক দার্ করার আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বাহামার জর্গণমে সাহায্য েরার জর্য এেটি স্টেটওয়াইড 
স্টডামর্শর্ ড্রাইভ স্ট াষণা েমরমের্ স্টয্র্ তারা স্টডাররয়ামর্র আ াত োটিময় উমে পুর্ঃসংস্কার েরমত 
পামর। এই প্রমেষ্টায় সাহায্য েরমত খাদ্য, শুেমর্া দ্রবয ও বযরিগত স্বাস্থ্যরবরিমূলে অ্গ্রারিোর 
প্রদ্ামর্র জর্য ড্রপ সাইমটর সংখযা প্রসাররত েরমত 16 স্টসমেম্বর স্টসামবার স্টেমে শুরু েমর গভর্নর 
বাহামার ের্সুযমলমটর সমে োজ েরমবর্। গভর্নর রর্উ ইয়েন বাসীমদ্রমে এই অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় 
রজরর্সপত্র রর্েটস্থ্ ড্রপ সাইমট দ্ার্ েরার জর্য এবং জর্গর্মে ইউরর্মসফ ও ের্সুযমলট েততন ে 
সুপাররশেত ত অ্লাভজর্ে সহময্াগী প্ররতষ্ঠার্গুমলামত অ্েন দ্ার্ েরমত উৎসারহত েরমের্।  
  
"আমরা সবরেেু খুব ভামলাভামব বুঝমত পারর স্টয্ এেটি  ূরণনঝড় স্টেমে পুর্রুদ্ধার েরা েতটা 
রবধ্বংসী এবং েঠির্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রর্উ ইয়মেন , আমামদ্র এেটি দ্ী ন এবং স্টগৌরবময় 
ইরতহাস রময়মে য্ারা প্রময়াজমর্র সমময় সাহায্য েরার জর্য প্রস্তুত এবং  ূরণনঝড় স্টডাররয়ামর্র 
আ ামত এখমর্া হাজার হাজার বাহারমবাসীর দ্মুভন ামগ রময়মে, এই েরমউরর্টি পুর্রর্নমনামণর সাহায্য 
েরমত আমরা আমামদ্র ক্ষমতা অ্র্ুয্ায়ী সবরেেু েরব।"  
  
বাহামা য্ুিরাষ্ট্র ও রর্উ ইয়মেন র সমে রবমশষভামব গুরুত্বপূণন অ্েননর্রতে অ্ংশীদ্ার। জলুাই 2019 
পয্নন্ত আমমররো বাহামা স্টেমে 239 রমরলয়র্ মারেন র্ ডলার মূমলযর পণয আমদ্ারর্ এবং 1.97 
রবরলয়র্ মারেন র্ ডলার মূমলযর পণয রপ্তারর্ েমর। বাহামা স্টেমে রর্উ ইয়মেন র বন্দমর আমদ্ারর্ েরা 
েমেইর্ার োমগনা এর মূলয এর আমগ রেল সব স্টভমসল আমদ্ারর্র প্রায় 14%।  
  
"দ্মুয্নাগপূণন আবহাওয়ার  টর্া রবমের রবরভন্ন এলাোয় প্রভাব স্টফলমে এবং অ্গরণত জীবর্ ধ্বংস 
েরমে", ডলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি ডহােুল িম্বলর্। "আমরা সবাই জারর্ এই সমস্ত ঝড় স্টয্ 
প্রভাব স্টফলমত পামর এবং পুর্রুদ্ধার প্ররিয়া েতটা েযামলরজং হমত পামর। এটি বাহামার জর্য 
রবমশষভামব প্রমারণত হময়মে। এই স্টেটওয়াইড স্টডামর্শর্ ড্রাইভ আমামদ্র প্রমেষ্টার অ্ংশ য্া 

https://protect2.fireeye.com/url?k=e7fb0f28-bbdf0e61-e7f9f61d-0cc47aa8d394-29cd1a8927ad94ba&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.unicefusa.org%2F


ধ্বংসয্মের পর বযবসা এবং পররবারগুমলামে পুর্রুদ্ধার এবং পুর্রর্নমনাণ েরমত সাহায্য েরমব। 
পুর্রুদ্ধার প্ররিয়া অ্বযাহত রাখমত আমরা সেল রর্উ ইয়েন বাসীমদ্রমে সাহায্য েরার জর্য 
উৎসারহত েরর য্ামত বাহামার মার্ুমষরা প্রময়াজর্ীয় রসদ্ পায়।"  
  
পবরষদ েদেে বর্ক ডপবর িম্বলর্, "েযারররবয়ামর্ আমামদ্র ভাই-স্টবামর্রা য্খর্ প্রােত রতে দ্মুয্নামগর 
মুমখামুরখ হয় তখর্ এটি গুরুত্বপূণন স্টয্ আমরা শুিু েোয় র্য় বরং আমামদ্র েমনমক্ষমত্রও আমামদ্র 
উমেমগর েো প্রোশ েরর। বাহামার মার্ষুমদ্র আমামদ্র সমেনর্ ও দ্ামর্র খুব প্রময়াজর্। আরম 
য্তটা সম্ভব স্বাভারবেভামব আমামদ্র ত্রাণ প্রমেষ্টামে সমেনমর্ রর্উ ইয়েন বাসীর োমে গভর্নর কুওমমার 
সামে স্টয্াগ স্টদ্ই, স্টয্মহতু আমরা  ূরণনঝড় স্টডাররয়ামর্র ধ্বংমসর পর বাহামার জর্গণমে অ্বরশষ্টটুকুর 
জর্য টিরেময় রাখার সহায়তা েরার জর্য স্টেষ্টা েরর।"  
  
কোবরবিয়ার্ আম্বমবরকার্ ডেোর অি কমােন অোন্ড ইন্ডাবি (Caribbean American Chamber of 
Commerce and Industry)-এর বেবর্য়র ডপ্রবেম্ব ন্ট, বেইও/প্রবর্তষ্ঠার্তা  . রয় এ. হোবেক িম্বলর্, 
"রর্উ ইয়েন বাসীমদ্র  ূরণনঝড় োরা সতষ্ট ধ্বংসয্মের অ্রভেতা আমে এবং আমরা সবসময় তামদ্র 
প্রময়াজমর্র সময় সাহায্য েরার জর্য প্রস্তুত োেমবা। স্টয্মহতু বাহামার জর্গণ  ূরণনঝড় স্টডাররয়ামর্র 
পর পুর্রর্নমনামণর জর্য সংগ্রাম েরমে তাই এই সরবরাহগুরল বযরি ও পররবারগুমলামে পুর্রায় রর্মজর 
পাময় দ্াড়ামত প্রময়াজর্ীয় সহায়তা স্টদ্মব। স্টেটজমুড় সাপ্লাই ড্রপ অ্ফ এর সংখযা প্রসাররত েরার 
জর্য আরম গভর্নরমে ির্যবাদ্ জার্াই এবং আরম সমস্ত রর্উ ইয়েন বাসীমদ্রমে সাহাময্যর হাত বারড়ময় 
রদ্মত এবং দ্ার্ েরমত উৎসারহত েরর।"  
  
স্টডামর্শর্ ড্রাইভ  
রর্উ ইয়েন  জমুড় সেল বযরিমে সোল 8টা স্টেমে সন্ধ্যা 6টার মমিয রর্বনারেত স্থ্ামর্ অ্র্ুদ্ামর্র জর্য 
শুেমর্া দ্রবয ও বযরিগত স্বাস্থ্যরবরি রবষয়ে সামগ্রী ড্রপ অ্ফ েরমত উৎসারহত েরা হয়। রর্উ 
ইয়েন  স্টেট বরণনত ড্রপ-অ্ফ সাইটগুরল হমলা:  
  
রর্উ ইয়েন  রসটি  
Chisolm State Office Building  
55 Hanson Place  
Brooklyn, NY 11217  
 
Jacob Javits Center  
655 W. 34th Street  
New York, NY 10001  
  
Jamaica Street Armory  
93-05 168th Street  
Queens, NY 11432  
  



Roberto Clemente State Park  
301 W Tremont Avenue  
Bronx, NY 10453  
  
অ্যালবেনি  
Empire State Plaza Main Concourse  
100 South Mall Arterial  
Albany, NY 12242  
  
োফাবলা  
Walter J. Mahoney State Office Building  
65 Court Street  
Buffalo, NY 13202  
  
সাইরানিউজ  
Senator John Hughes State Office Building  
333 East Washington Street  
Syracuse, NY 13202  
  
বাহামার ের্সুযমলট োরা উমেখেত ত রর্উ ইয়েন  রসটির অ্রতররি ড্রপ স্টলামেশর্গুমলা হমলা:  
Bahamas House  
231 East 46th Street  
New York, NY 10017  
 
Adam Clayton Powell Bldg  
163 West 125th Street  
New York, NY 10027  
  
New Covenant Dominion Cathedral  
1175 Boston Road  
Bronx, NY 10456  
  
New Covenant Dominion Church  
3601 Eastchester Road  
Bronx, NY 10469  
  
Memorial Presbyterian Church  
189 Babylon Turnpike  



Roosevelt, NY 11575  
  
United Methodist Church  
125-22 150th Street  
South Ozone Park, NY 11436  
  
বাহামার ের্সুযমলট েততন ে সুপাররশেত ত সহময্াগী সংগের্গুমলা  
বাহামার েমনেতন ারা রর্ম্নরলরখত অ্লাভজর্ে দ্াতবয সংস্থ্ায় অ্েন অ্র্ুদ্ার্ পাোমর্ার পরামশন 
রদ্ময়মের্:  
  
দ্য বাহামাস রহউমযার্ স্টসযাসাইটি (The Bahamas Humane Society)  
বাহামাস র্যাশর্াল ট্রাে (Bahamas National Trust)  
গ্রযান্ড বাহামা রেমের্'স স্টহাম (Grand Bahama Children's Home)  
হযান্ড ফর হাোর (Hands For Hunger)  
স্টলন্ড এ হযান্ড বাহামাস (Lend a Hand Bahamas)  
দ্য স্টরাটারর ক্লাব অ্ব ইে র্াসাউ (The Rotary Club of East Nassau)  
বাহামার রশশুমদ্র জরুরর স্টহামেল - 1 242-361-4124  
দ্য বাহামাস স্টরড িস স্টসাসাইটি (The Bahamas Red Cross Society)  
দ্য বাহামাস স্টরড িস স্টসাসাইটি-এবামো (The Bahamas Red Cross Society-Abaco)  
দ্য বাহামাস স্টরড িস স্টসাসাইটি-গ্রযান্ড বাহামা (The Bahamas Red Cross Society-Grand 
Bahama)  
HeadKnowles  
YMCA গ্রযান্ড বাহামা স্টট্ররডং YMCA গ্রযান্ড বাহামা র্ামম পরররেত  
  
 ূরণনঝড় স্টডাররয়ার্ পরবতী ত্রাণ সরবরাহ প্রময়াজর্  
ড্রাই সুযপ  
র্ুডলস  
িযাোসন  
োল  
রবরভন্ন িরমর্র কুরেজ  
বাদ্ামমর মাখর্  
জযাম  
বাষ্পীভূত দ্িু  
টির্জাত মাংস  
টির্জাত মাে  
জসু  
স্টলবুর রস  
রেরর্  
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শুেমর্া খাদ্যশসয (রবরবি)  
ওয়াইপস (পতেে পযামেজ)  
ডায়াপার (রবরভন্ন আোমরর)  
স্টবরব রমল্ক (টির্জাত/রবরবি)  
স্টবরব খাদ্যশসয (রবরবি)  
স্টপরডয়ারশওর  
ইর্রশওর  
গ্লুসামরর্া  
স্টমময়রল স্বাস্থ্যরবরি রবষয়ে পণয  
টিসুয  
স্টপপার টাওময়ল  
স্টপাড়ো তাড়ামর্ার সাবার্  
ভযাসরলর্  
রিে  
রডটারমজে  
  
স্টডাররয়ার্ আিান্তমদ্র জর্য রর্উ ইয়মেন র েলমার্ সহায়তা  
 ূরণনঝড় স্টডাররয়ামর্ আিান্তমদ্র সহায়তা েরার এটিই সবনমশষ প্রমেষ্টা। গত স্টবশ েময়ে সপ্তাহ িমর, 
গভর্নর জরুরর রমশমর্র মািযমম স্টেটগুরলমে সহায়তা েরার জর্য রবমশষ িমদ্র স্টপ্ররণ েমরর্, য্ার 
মমিয রময়মে রডরভশর্ অ্ব স্টহামলযান্ড রসরেউররটি এমামজন রি সারভন মসস (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) স্টেমে 25 জমর্র এেটি  টর্া বযবস্থ্াপর্া দ্ল য্া 
স্টলাররডামত পাোমর্া হময়রেল এবং স্টেট অ্রফস অ্ব ফায়ার রপ্রমভর্শর্ অ্যান্ড েমরাল (State 
Office of Fire Prevention and Control) এবং রডপাটন মমে অ্ব এর্ভায়রর্মমোল ের্জামভন শর্ 
(Department of Environmental Conservation)-এর স্টেট অ্রফস স্টেমে 34 জর্ জলজ 
উদ্ধারেমী য্া পাোমর্া হময়রেল র্েন েযামরারলর্ায়। ঐ সমস্ত এলাোয়  ূরণনঝড় িারণার স্টেময় েম 
প্রভাব স্টফলায় সব িু রর্উ ইয়মেন  রফমর এমসমে।  
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