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গভর্নর কুউম্বমা আইর্ অর্ুম্বমাদম্বর্র মাধ্েম্বম টেবলমাম্বকন োরম্বদর কাছ টেম্বক রাম্বযের যরুরী সমম্বে 
অযাবিত বিপণর্ কল বর্বিদ্ধ কম্বরম্বছর্  

  
কুওম্বমা: "একটি ভাল বদম্বর্ও টেবলমাম্বকন রোরম্বদর কলগুবল একটি উপদ্রি - যরুরী সমম্বে তারা 
সুরবিত োকার যর্ে প্রম্বোযর্ীে তেে পাওোর টিম্বে িাবসন্দাম্বদর অবধ্কাম্বর িাধ্া বদম্বত পাম্বর। 
এই িেিস্থাম্বক আইম্বর্ স্বাির কম্বর, আমরা বর্উ ইেকন িাসীম্বদর িাস্তি সমম্বের যর্ে সম্ভািে যীির্ 
রিার বিজ্ঞবিগুবল বর্বিত করম্বত সহােতা করি, এিং সিার যর্ে বর্রাপদ রাযে ততবর করি।"  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুমমা আজ স্বাক্ষররত আইমর্ (A.117A/S.4020A) টেরিরিপণর্মে রর্রিদ্ধ 
ট ািণা েরার মাধ্যমম রামজযর রিপদোিীর্ সমমে টোর্ শহর, োউরি, র্গর িা গ্রামম টোর্ 
িযরিমে অ্যারিত রিপণর্ েি েরমত রর্মিধ্ েমরমের্।  
  
"এেটি ভাি রদমর্ও টেরিমামেন রোরমদর েিগুরি এেটি উপদ্রি - জরুরী সমমে তারা সুররক্ষত 
থাোর জর্য প্রমোজর্ীে তথয পাওোর টক্ষমে িারসন্দামদর অ্রধ্োমর িাধ্া রদমত পামর," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই িযিস্থামে আইমর্ স্বাক্ষর েমর, আমরা রর্উ ইেেন িাসীমদর িাস্তি সমমের জর্য 
সম্ভািয জীির্ রক্ষার রিজ্ঞরিগুরি রর্রিত েরমত সহােতা েরি, এিং সিার জর্য রর্রাপদ রাজয 
ততরর েরি।"  
  
জরুরী অ্িস্থা িিাোমি জরুরী প্রজ্ঞাপর্ এিং জর্গমণর োমে তথয পররমিশমর্র জর্য টযাগামযামগর 
িাইর্ ট ািা থাো অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। আমরা এমর্ ভরিিযমতর মুম ামুর  হরি টয ামর্ িরম 
আিহাওোর  ের্াগুরি রর্তয স্বাভারিে হমে উঠমে এিং অ্র্যার্য জরুরী পরররস্থরতমত আমরা টযমর্ 
সাডা রদরি যামত টযাগামযামগর িাইর্ উন্মুি থামে এিং জরুরী পরররস্থরতমত িযরিরা অ্রিরত 
টেরিমামেন টিং েি রদমত র্া পামর তা রর্রিত েরার জর্য এই িযিস্থাটি যথাযথ পদমক্ষপ গ্রহণ েমর।  
  
টসম্বর্ের টকবভর্ েমাস িম্বলম্বছর্, "জরুরী অ্িস্থা রর্মে োজ েরা যমথষ্ট েঠির্, রর্উ 
ইেেন িাসীমদর অ্ন্ত নাতমিূে ট ার্ েি দ্বারা রিরিত েরা উরিত র্ে য র্ তারা তামদর পররিামরর 
রর্রাপত্তামে গুরুত্ব রদমি। এই অ্রত জরুরর আইর্ পাস েরার জর্য আরম গভর্নর কুউমমামে 
ধ্র্যিাদ জার্ারি।"  
  



বিধ্ার্ সভার সদসে টেবভে িুিওোল্ড িম্বলর্, "তীব্র ঝড িা অ্র্যার্য রিপযনমের োরমণ জরুরী 
অ্িস্থার সমে, িাইমরর রিমের সামথ িারসন্দামদর টযাগামযামগর িাইর্ উন্মুি থাো প্রমোজর্। জরুরর 
অ্িস্থা িিাোিীর্ িারসন্দামদর যা প্রমোজর্ তা হি টেরিমামেন োরমদর েি দ্বারা তামদর ট ার্ 
িযিহার যামত িযাহত র্া হে। এই টিআইর্ী টেরিমামেন োরমদর িাগাম োর্মত এই আইর্টি স্বাক্ষর 
েরাে আরম গভর্নর কুউমমা টে ধ্র্যিাদ জার্াই।"  
  

###  
  
  

 
অ্রতররি তথয পাওো যামি এ ামর্ www.governor.ny.gov 

রর্উ ইেেন  টেে | এরিরেউটিভ টিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সািস্ক্রাইি েরুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=21e99f44-7dcd6925-21eb6671-0cc47a6d17e0-2fc1615d68ef95d4&q=1&e=15faba3b-5c3c-4c89-b19f-b21282003227&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES4A5B1E115E3E9D63852584D400554CB100000000000000000000000000000000

