
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বিধ্বংসী 31 অম্বটািম্বরর ঝম্বের জর্ে দমু্ব ন্াগ অর্ুদার্ ঘ াষণা করম্বে ঘেডাম্বরল 

সরকারম্বক আহ্বার্ জার্ার্  
  

হ্োম্বলাইর্ ঝম্বে ক্ষবেগ্রস্ত স্থার্ীয় সরকার এিং গৃহ্মাবলকম্বদর জর্ে ঘেডাম্বরল আবথনক ত্রাণ ঘেম্বয় 
এই অর্ুম্বরাধ করা হ্য়  

  
18 টি কাউবির সিনত্র সরকাবর অিকাঠাম্বমায় 33 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘিবে ক্ষয়ক্ষবে 

হ্ম্বয়ম্বে এই ঝম্বের কারম্বণ  
  
এম্বসক্স, হ্োবমল্টর্, হ্ারবকমার এিং ওবর্ডা কাউবিম্বে 290 টির ঘিবে  রিাবে ক্ষবেগ্রস্ত হ্ম্বয়ম্বে 

্ার মম্বধে 18 টি ধ্বংস হ্ম্বয় ঘগম্বে  
  

এখাম্বর্ গভর্নম্বরর অর্ুম্বরাধ ঘদখুর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কেন্দ্রীয় সরোরমে আহ্বার্ জার্ার্ কে গত 31 অ্মটাবমর ভয়াবহ 
ঝম়ের সময় আেস্মিে বর্যায় স্মবধ্বস্ত 18 টি োউস্মির জর্য ব়ে ধরমর্র দমুেনাগ ক াষণা েরা 
কহাে। এই অ্র্ুমরামধ অ্ন্তভুন ক্ত 18 টি োউস্মির মমধয রময়মে চমতামোয়া, কচর্ামগা, ের্ন ল্যান্ড, এস্মর, 
এমসক্স, ফুল্র্র্, হযাস্মমল্টর্, হারস্মেমার, কজফারসর্, ল্ুইস, মযাস্মিসর্, মিমগামাস্মর, ওস্মর্িা, ওসুময়মগা, 
ওর্মসমগা, সারামর্াগা, স্মতওগা ও ওয়ামরর্ োউস্মি।  
  
এেটি ব়ে দমুেনাগ ক াষণার ফমল্ কেন্দ্রীয় সরোমরর স্মআথ্িে সহায়তা স্থার্ীয় েস্মমউস্মর্টিগুমল্ামে 
তামদর পুর্রুদ্ধামরর সুমোগ েমর স্মদমব। সহায়তার মমধয রময়মে জরুরী স্মর্রাপত্তামূল্ে বযবস্থা, 
ধ্বংসাবমেষ অ্পসারণ এবং সরোস্মর ভবর্ ও অ্বোঠামমার কমরামমতর জর্য অ্িনায়র্, কসইসামি 
এমসক্স, হযাস্মমল্টর্, হারস্মেমার এবং ওস্মর্িা োউস্মির বযস্মক্ত ও গৃহমাস্মল্েমদরমে সরাসস্মর সহায়তা।  
  
"এ বেমরর হযামল্াইর্ ঝ়ে কগার্া রাজয জমু়ে অ্বোঠামমা ও বাস্ম়েগুস্মল্র প্রচণ্ড ক্ষস্মত েমরমে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আস্মম কফিামরল্ সরোরমে অ্র্ুমরাধ েরস্মে েত তা়োতাস্ম়ে সম্ভব এই 
ঝম়ের ক্ষয়ক্ষস্মতর তীব্রতা োচাই েরার জর্য োমত আমরা বযবসা এবং পস্মরবারগুমল্ামে তামদর 
কমরামত এবং পুর্স্মর্নমনামণর জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্িন কোগামর্র োজ শুরু েরমত পাস্মর।"  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MajorDisasterDeclarationRequest_103119SevereWeatherEvent.pdf


 

 

এমর্স্মে স্মর্উ ইয়মেন র প্রিম সা়োদার্োরী এবং জরুস্মর বযবস্থাপর্া দল্ েখর্  র্র্াস্থমল্ স্থার্ীয় 
অ্ংেীদারমদর সামি সহায়তা প্রদার্ অ্বযহত করমখমে, তখর্ কহামল্যান্ড স্মসস্মেউস্মরটি এবং জরুস্মর 
পস্মরমষবা স্মবভাগ ইমতামমধয স্মবমেষজ্ঞ স্মর্ময়াগ েমরমে োরা সস্মিয়ভামব সম্ভাবয কফিামরল্ স্মবপেনয় 
সহায়তা প্রময়ামগর উমেমেয ক্ষয়ক্ষস্মতর মূল্যায়র্ েরমে। প্রািস্মমে ক্ষস্মতর মলূ্যায়র্ চূ়োন্ত হবার পর, 
কফিারাল্ পমক্ষর তাৎক্ষস্মণে পেনামল্াচর্ার জর্য কের্ কফিামরল্ জরুস্মর বযবস্থাপর্া এমজস্মির 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) সামি অ্স্মবস্মিন্ন কোগামোমগ রাখমে।  
  
এই প্রমচষ্টার ফমল্, কের্ এবং কফিামরল্ স্মবমেষজ্ঞরা অ্র্ুমার্ েমরমের্ কে এই ঝম়ের োরমণ এ 
পেনন্ত সরোস্মর অ্বোঠামমায় 33 স্মমস্মল্য়র্ মাস্মেন র্ িল্ামরর কবস্মে ক্ষস্মত হময়মে। সরোস্মর অ্বোঠামমা 
পুর্ঃস্থাপমর্র সহায়তার জর্য অ্িন প্রদার্ FEMA এর গণ সহায়তা োেনিমমর মাধযমম চাওয়া হম্ি 
ো স্থার্ীয় সরোমরর জর্য অ্িন পস্মরমোধ েমর েখর্ ধ্বংসাবমেষ সরামর্া, জরুরী স্মর্রাপত্তামূল্ে 
বযবস্থা, কমরামত এবং সরোস্মর মাস্মল্োর্াধীর্ ক্ষস্মতগ্রস্ত অ্বোঠামমা কেমর্ রাস্তা ার্, সু্কল্, কসতু, 
পােন , হাসপাতাল্, িার্া, দমেল্ বাস্ম়ে, পাস্মর্ ও বজন য পাস্মর্ কোধর্ বযবস্থা এবং অ্র্যার্য সরোস্মর 
ভবর্ পরু্স্মর্নমনামণর মমতা োেনিমমর জর্য কপ্রস্মসমিি েতৃন ে এেটি দমুেনাগ ক াষণা েরা হয়।  
  
উপরন্তু, গভর্নর এমসক্স, হযাস্মমল্টর্, হারস্মেমার এবং ওস্মর্িা োউস্মির জর্য FEMA এর স্বতন্ত্র 
সহায়তা কপ্রাগ্রামমর মাধযমম কফিামরল্ ফাস্মন্ডং-এর অ্র্ুমরাধ েরমের্। এই কপ্রাগ্রামটি বযস্মক্ত ও 
পস্মরবারমে সরাসস্মর সহায়তা প্রদার্ েমর। ক্ষস্মত মলূ্যায়র্ প্রস্মিয়ার সবনত্র, কের্, স্থার্ীয় এবং 
কফিামরল্ স্মবমেষজ্ঞগণ স্মর্ধনারণ েমরর্ কে 18 টি  রবাস্ম়ে ধ্বংস হময়স্মেল্, 135 টির ব়ে ধরমর্র 
ক্ষস্মত, 136 টির সামার্য ক্ষস্মত এবং 110 টির অ্র্যিায় কেমোর্ও ভামব ক্ষস্মত হময়স্মেল্। অ্র্ুমমাস্মদত 
হমল্, কোগয গৃহমাস্মল্েরা তহস্মবল্ পাওয়ার জর্য FEMA এর সামি সরাসস্মর োজ েরমব।  
  
ঘহ্ামলোন্ড বর্রাপত্তা এিং জরুবর পবরম্বষিা বিভাম্বগর (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) কবমের্ার পোবিক এ. মাবেন  িম্বলর্, "কফিামরল্ স্মিজাোর এইি 
এর জর্য গভর্নমরর অ্র্ুমরাধ পুর্রুদ্ধামরর প্রস্মিয়ায় এেটি অ্পস্মরহােন অ্ংে কের্র্া এই অ্িনায়র্ এই 
েস্মমউস্মর্টিগুমল্ামে এই ধরমর্র এেটি স্মবধ্বংসী ঝম়ের পর পুর্স্মর্নমনামণ সাহােয েরার জর্য অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূণন। আমরা এ পেনন্ত তামদর অ্ংেীদাস্মরমত্বর জর্য FEMA-কে ধর্যবাদ জার্াই এবং ভস্মবষযমত 
কসই সম্পেন  অ্বযাহত রাখমত চাই োমত এই েস্মমউস্মর্টিগুমল্া আরও ভামল্াভামব গম়ে উঠমত সাহােয 
েরা োয়।"  
  
র্যাের্াল্ ওময়দার সাস্মভন স (National Weather Service) ও স্মর্উ ইয়েন  কের্ কমমজামর্র্ (New 
York State Mesonet) এর কির্া জার্ামি কে আপমের্ স্মর্উ ইয়মেন  ঝম়ের সময় সাত ইস্মি পেনন্ত 
স্মবস্মিন্ন পস্মরমাণ সহ বযাপে দইু কিমে পাাঁচ ইস্মি বৃস্মষ্ট হময়মে। েস্মদও এটি 31 অ্মটাবর শুরু হয় 
এবং 1 র্মভম্বর পেনন্ত স্থায়ী হয়, তমব অ্স্মধোংে বৃস্মষ্ট েয়  ণ্টার মমধয পম়ে। এই ঝ়ে প্রবল্ 
বৃস্মষ্টপাত, আেস্মিে বর্যা এবং েস্মক্তোল্ী বায়ুর সসৃ্মষ্ট েমর।  র্র্া হল্, পস্মিম োর্ািা স্মিে-এ 
স্মহংেস্মল্ িযাম এবং োে স্মব্রজ, স্মল্র্ল্ ফল্মসর কহাপ এবং কমাহে র্দীর সাোন্ডাগা র্দীমত বর্যা 
করেিন  মাত্রায় কপ াঁোয়। কমাহে উপতযোর স্মেেু বাস্মসন্দামে সস্মরময় স্মর্মত হময়মে, োর মমধয রময়মে 
কমায়ার স্মিমের োমে হারস্মেমার োউস্মির ফ্রাঙ্কমফার্ন  গ্রামমর বাস্মসন্দা এবং সমোইর্ স্মিমের োমে 



 

 

ওস্মর্িা োউস্মির চযািউইেমসর বাস্মসন্দা। চস্মিেটি কের্ ও র্াস্ক কফাসন 2-এর স্থার্ীয় সদসয, 
কেমর্র সুইফর্ ওয়ার্ার করসস্মেউ টিম, ঝম়ের সময় 65 জর্ মার্ষু ও 14 টি পশু উদ্ধার েমরমে।  
  
ঝ়ে চল্াোমল্, 100 টিরও কবস্মে কের্ স়েে ক্ষস্মতগ্রস্ত, বন্ধ বা অ্র্যিায় অ্গময হময়মে বর্যা কিমে 
সৃষ্ট এই  র্র্ায় োমত এোস্মধে রাস্তা, কসতু এবং োল্ভার্ন  িুমব কগমে। কবে স্মেেু আবহাওয়া-
সংিান্ত োরমণ ক্ষস্মত হময়মে োর মমধয আমে স়েেপমির ক্ষয় এবং কসতুর ক্ষস্মত কিমে শুরু েমর 
োল্ভার্ন  ও স়েেপি সমূ্পণন ধ্বংস। গত 31 অ্মটাবর কিমে 2 র্মভম্বমরর মমধয স্মর্উ ইয়েন  কেমর্র 
উপর স্মদময় বময় োওয়া প্রবল্ বৃস্মষ্ট, দমো হাওয়া এবং ঝম়ো হাওয়ায় ক্ষস্মতগ্রস্ত 650,000 এরও 
কবস্মে ইমল্েস্মিে গ্রাহেমদর স্মবদযুৎ পুর্রুদ্ধার েরমত হয় ইউটিস্মল্টি েমীমদর। এর কচামর্, স্মবদযুৎ 
ো়ো স্মেমল্র্ 246,621 জর্ গ্রাহে।  
  
গত 1 র্মভম্বর গভর্নর কেয়ুগা, চতাকুয়া, ের্ন ল্যান্ড, িামচস, এস্মর, এমসক্স, হযাস্মমল্টর্, হারস্মেমার, 
কজফারসর্, মিমগামাস্মর, ওস্মর্িা, সারামর্াগা এবং ওয়ামরর্ োউস্মির জর্য জরুস্মর অ্বস্থা ক াষণা 
েমরর্। এর আমগ, ঝম়ের সময় এবং তার পমরর সমময়, গভর্নর কুওমমা এেই সামি এোস্মধে কের্ 
সংস্থার কের্ প্রস্মতস্মিয়ার সরঞ্জাম, েময়েে কের্ েমী, র্যাের্াল্ গামিন র সদসয এবং অ্র্যার্য স্মবস্মভন্ন 
সম্পদ কমাতাময়র্ েরার স্মর্মদনে কদর্ সা়ো এবং পস্মরষ্কার-পস্মরিন্ন োেনিম স্মর্ময় স্থার্ীয়মদর সহায়তা 
েরার জর্য। এো়োও গভর্নর অ্স্মধবাসীমদরমে ঝম়ের পমর অ্স্মবল্মম্ব কের্, োউস্মি এবং 
অ্ল্াভজর্ে সংস্থার কদওয়া পুর্রুদ্ধার কসবা প্রদার্ েরার জর্য কমাহে উপতযো ও উত্তর কদমের 
সবনত্র র্য়টি দমুেনাগ সহায়তা কসবামেন্দ্র প্রস্মতষ্ঠা েমরর্।  
  
DHSES সম্পম্বকন   
স্মিস্মভের্ অ্ব কহামল্যান্ড স্মসস্মেউস্মরটি অ্যান্ড ইমামজন স্মি সাস্মভন মসস (DHSES) সন্ত্রাসবাদ, মার্বসৃষ্ট ও 
প্রােৃস্মতে স্মবপেনয়, হুমস্মে, অ্স্মিসংমোমগর  র্র্া এবং অ্র্যার্য জরুস্মর পস্মরস্মস্থস্মত কিমে রক্ষা কপমত, 
তামদর স্মবরুমদ্ধ রুমখ দাাঁ়োমত, প্রস্তুত িােমত, সা়ো স্মদমত এবং উদ্ধার পাওয়ার প্রমচষ্টার জর্য 
কর্তৃমত্ব সমন্বয় ও সহায়তা প্রদার্ েমর। আরও তমিযর জর্য DHSES কফসবুে কপইজ পস্মরদেনর্ 
েরুর্, রু্ইর্ামর @NYSDHSES রু্ইর্ার বা ইির্াগ্রামম অ্র্ুসরণ েরুর্ অ্িবা dhses.ny.gov 
পস্মরদেনর্ েরুর্।  
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