অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/5/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ওন্টাবরও হ্রম্বের সম্ভািে ির্ো প্রবিম্বরাম্বের জর্ে সাহায্ে করম্বি অবিবরক্ত সংস্থার্
মমািাম্বের্ কম্বরর্

স্থার্ীে সরকারসমূহম্বক বর্উ ইেকন মরসপন্ড (NY Responds) অথিা বর্উ ইেকন মেট ওোচ
মসন্টার (NYS Watch Center) এ 518-292-2200 র্েম্বর বরম্বসাম্বসন র অর্ুম্বরাে জার্াম্বি উৎসাবহি
কম্বরর্
মহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর মসিা বিভাগ (Division of Homeland Security And Emergency
Services, DHSES) 100,000 টির মিবে িাবলর িস্তা এিং েুটি সোন্ডিোগার সরাসবর ির্োর
বিরুম্বে সুরক্ষা প্রোর্ করার জর্ে অসওম্বেম্বগা কাউবন্টম্বি মমািাম্বের্ কম্বর
রবিিার বিম্বকম্বলর মম্বেে আটটি প্রভাবিি কাউবন্টম্বি মেট প্রাে 800,000 টি িাবলর িস্তা, 15 টি
সোন্ডিোগার, েি েি পাম্প এিং 920 ফুট অোম্বকাোড্োম মমািাম্বের্ করম্বি।
প্রস্তুবি কমন সবূ চম্বি সহােিার জর্ে বর্উ ইেকন র্োের্াল গাড্ন (New York National Guard) এর
100 জর্ সেসেম্বক সবিে করা হম্বেম্বে
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation, DEC)পক্ষ মথম্বক
সাোরণ পারবমট উপকূম্বলর সম্পবত্তর মাবলকম্বের জর্ে মমরামবি ত্বরাবিি করার জর্ে কায্ন কর
থাকম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ওন্টাররও হ্রমের সম্ভাব্য ব্র্যা প্ররিমরামের জর্য সাহায্য করমি
অ্সওমেমগা কাউরন্টমি অ্রিররক্ত সংস্থার্ মমািামের্ করার ম াষণা মের্। সব্ রমরিমে, 100,000
এর মব্রি ব্ারির ব্স্তা, েুটি সযান্ডব্যাগার এব্ং 250 ফু ট অ্যামকাোড্যাম মমািামের্ করাে সাহায্য
করমি একজর্ অ্পামরটরসহ একটি িম্বা ব্াহুরব্রিষ্ট এক্সকযামভটর কাউরন্টর রব্রভন্ন স্থামর্ পাঠামর্া
হমেমে। এোড়াও গভর্নর ওন্টাররও হ্রমের ব্র্যাে প্রভারব্ি হওোর সম্ভাব্র্া রমেমে এমর্ আটটি
কাউরন্টর স্থার্ীে কমনকিন ামের িামের কাউরন্ট এমামজনরি মযামর্জার এর সামে সরাসরর রর্উ ইেকন
মরসপন্ড, মেমটর ওমেব্-রভরিক রসমেম য্া স্থার্ীে সরকার এব্ং মেট এমজরিসমূহমক অ্িযাব্িযক
জরুরর িেয ও ররমসাসন সংক্রান্ত আমব্ের্ জমা রেমি ও মিোর করমি সুময্াগ কমর মেে, এর কামে
ময্মকামর্া প্রমোজর্ীে ররমসাসন জমা মেোর উমেমিয কাজ করার উৎসাহ প্রোর্ কমরর্। রর্উ ইেকন
মরসপমন্ডর সামে ময্াগাময্াগ করমি ব্যেন হমি এমামজনরি মযামর্জার 518-292-2200 র্ম্বমর রর্উ
ইেকন মেট ওোচ মসন্টামরও অ্র্ুমরাে জার্ামি পামরর্।

"এই সম্ভাব্য জরুরর অ্ব্স্থার জর্য প্রস্তুি হমি রগমে আমরা সমব্নািম ফিাফি আিা কররে এব্ং
সব্মচমে খারাপ অ্ব্স্থা মমাকামব্িার প্রস্তুরি রর্রি। আমরা প্রভারব্ি কাউরন্টগুমিামি প্রাে এক
রমরিের্ ব্ারির ব্স্তা এব্ং প্রাে 1,000 ফু ট অ্যামকাোড্যাম মমািামের্ কমররে। িব্ুও আরম ব্র্যার
মুমখামুরখ হওোর সম্ভাব্র্া রমেমে এমর্ সব্ স্থার্ীে সরকারমক িামের সাহাময্যর প্রমোজর্ রমেমে
রকর্া আমগ আমগই জার্ামর্ার অ্র্ুমরাে কররে - কারণ একব্ার ব্র্যা শুরু হমে মগমি রকেু ই
করার োকমব্ র্া", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এোড়াও আমামের এই র্িু র্ ব্াস্তব্িা মমমর্ রর্মি
হমব্ ময্ এই উঁচু পারর্র স্তর অ্ব্যাহি োকমব্ এব্ং আমগর মচমে আমরা উঁচু ও িরক্তিািী হমে
রফমর আসমব্। মফড্ামরি সরকামরর 2 রিরিের্ মারকন র্ ড্িামরর অ্ব্কাঠামমা প্রকমের রকেু অ্ংি
রর্রিিভামব্ই এই িটমরখা পুর্ঃরর্মনামণর জর্য ব্যব্হার করা উরচি। এব্ং আমামের ইন্টারর্যাির্াি
জমেন্ট করমির্ (International Joint Commission, IJC) এ প্ররিরর্রেত্ব প্রমোজর্ - িামের কাজ
ব্ুঝমি পারা এব্ং ভামিাভামব্ করমি পারা আব্িযক য্ামি আমরা সব্সমে এরকম পরররস্থরিমি র্া
পরড়।"
ব্ারির ব্স্তা, অ্যামকাোড্যাম ব্া অ্র্যার্য ররমসামসনর প্রমোজর্ রমেমে িটমরখার রর্কটব্িী এমর্
সম্পরির মারিকগমণর উরচি সাহাময্যর জর্য িামের রমউরর্রসপযারিটি ব্া কাউরন্ট এমামজনরি
মযামর্জমমন্ট অ্রফমস সরাসরর ময্াগাময্াগ করা। িটমরখার রর্কমট চিমার্ প্রস্তুরির পািাপারি,
অ্রেব্াসী এব্ং ব্যব্সােীমের জর্য সাপ্লাই েমকর াটরি অ্ব্যাহিভামব্ পূরণ করা হমি রর্রিি
করার উমেমিয মেট কাউরন্ট ও স্থার্ীে অ্ংিীোরগমণর সামে সরাসরর সমন্বে অ্ব্যাহি রাখমব্।
মহামিযান্ড রর্রাপিা ও জরুরর মসব্া রব্ভাগ স্থার্ীে অ্ংিীোরগমণর সামে িাগািার ময্াগাময্াগ রক্ষা
করমে এব্ং প্রমোজমর্র সমে ময্মকামর্া অ্ঞ্চমি অ্রিররক্ত ব্ারির ব্স্তা, পাম্প এব্ং অ্যামকাোড্যাম
মমািামের্ করমি প্রস্তুি রমেমে।
এ য্াব্ি মহামিযান্ড রর্রাপিা ও জরুরর মসব্া রব্ভাগ হ্রমের িীরব্িী আটটি কাউরন্টমি 800,000
টির মব্রি ব্ারির ব্স্তা, 15 টি সযান্ডব্যাগার, িি িি পাম্প এব্ং 920 ফু ট অ্যামকাোড্যাম
মমািামের্ কমরমে। রর্উ ইেকন মেট কযামর্ি কমপনামরির্ (New York State Canal
Corporation) অ্যামকাোড্যাম মমািামের্ করাে সাহায্য করার উমেমিয অ্সওমেমগা কাউরন্টমি
একজর্ অ্পামরটরসহ একটি িম্বা ব্াহুরব্রিষ্ট এক্সকযামভটর পাঠামি। আজ পয্নন্ত, রর্উ ইেকন
র্যাির্াি গামড্নর 100 জর্ সেসয প্রস্তুরিমূিক কমনকামে সহােিার জর্য সরক্রে রমেমের্।
মেমটর কমনকিন ামের সামে এই সপ্তামহর শুরুমি হওো রমটিং এ আন্তজনারিক ময্ৌে করমির্ প্রভাব্
হ্রাস করার জর্য মসন্ট িমরি র্েীমি রব্াটন মমামজজ-রব্াটন এইচ. সন্ডাসন পাওোর ব্াঁে (Robert
Moses-Robert H. Saunders Power Dam) মেমক জমির প্রব্াহ ব্ৃরি কমরমে িাহমিও হ্রমের
পারর্র স্তর গমড়র মচমে এক ফু মটরও মব্রি রমেমে এব্ং এর ব্ৃরি অ্রব্রি োকমি পামর।
2017 সামি রর্উ ইেমকন র হাজার হাজার মার্ুষমক ব্র্যার সামে ময্ িড়াই
প্ররিমরাে করমি মিক অ্ন্টাররও রসমেম মেমক জমির ব্রহঃপ্রব্াহ সব্নারেক
এই ব্েমরর মগাড়ার রেমক, গভর্নর কুওমমা IJC মক রিমখরেমির্। িারপর
স্বাভারব্মকর িু ির্াে মব্রি মেমকমে এব্ং আগামী সপ্তাহগুরিমি িা ব্াড়মি

করমি হমেরেি িা
করার অ্র্ুমরাে জারর্মে
মেমক, জি স্তরগুরি
পামর ব্মি আিা করা

হমি, য্ার ফমি ব্ারড়র মারিকমের এব্ং ব্যব্সাগুরিমক সম্ভাব্য ব্র্যা মেমক রক্ষা করার জর্য
অ্ঞ্চিটিমি মেমটর ররমসাসনগুমিার সরক্রে মমািামের্ প্রমোজর্।
রব্ভামগর সমরন্বি প্রমচষ্টা এব্ং সংস্থার্ মমািামের্ োড়াও, মেট মিকস মব্রসমর্ (Great Lakes
Basin) চিমি োকা স্বাভারব্মকর মচমে মব্রি ব্ৃরষ্টপাি এব্ং ব্রফ গমি য্াওোর জর্য ওন্টাররও
হ্রে এব্ং মসন্ট িমরি র্েীমি জমির স্তর মব্মড় য্াওোর কারমণ সম্ভাব্য ক্ষরির প্রভাব্গুরি েূর
করমি গভর্নর কুওমমা মেমটর পররমব্ি সংরক্ষণ েপ্তরমক একটি মজর্ামরি পারমনট ইসুয করার রর্মেন ি
রেমেমের্। DEC করমির্ামর্র ইসুয করা জরুরর ম াষণা রভরিক এই পারমনট, উপকূিব্িী সম্পরির
মারিকমের ব্র্যার কারমণ ক্ষরিেস্ত িামের সম্পরির দ্রুি প্রমোজর্ীে মমরামি এব্ং রস্থরিিীি করার
জর্য প্ররক্রোগুরিমক দ্রুিির করমব্। উচ্চ জিস্তর চিমি োকমব্ ব্মি অ্র্ুমার্ করা হমি এব্ং এর
ফমি সমুদ্র উপকূমির রব্স্তীণন অ্ঞ্চমির ক্ষে হমব্, য্া উপকূিব্িী স্ট্রাকচারগুরির ক্ষরি করমব্ এব্ং
2017 সামির ব্সন্তকামি হওো ঐরিহারসক ব্র্যার মমিা অ্ব্কাঠামমামক রব্পন্ন কমর িু িমব্।
র্িু র্ পারমনটটি DEC-র ওমেব্সাইমট পাওো য্ামি। 30 এরপ্রি 2020 অ্ব্রে DEC আমব্ের্ েহণ
করমব্। মজর্ামরি পারমনট কিৃন পক্ষ (General Permit authority) 30 মসমেম্বর 2020 পয্নন্ত
কায্নকর োকমব্।
অ্র্ুমমারেি রক্রোকিাপগুরিমি রমেমে:
•
•
•
•

ক্ষরিেস্ত কাঠামমাগুরির মমরামি এব্ং মকামর্া ব্স্তুর প্ররিস্থাপর্;
রব্েযমার্ সব্নজর্ীর্ সড়ক, মসিু , ইউটিরিটি এব্ং অ্র্যার্য সব্নজর্ীর্
অ্ব্কাঠামমাগুরির মমরামি ব্া প্রমোজর্ীে সামেী রেমে পুর্ঃরর্মনাণ;
সামরেক মঠকর্া এব্ং আস্তরণ রেমে রব্েযমার্, কমনরি ঝড়-দ্বারা ক্ষরিেস্ত আব্াস,
মড্ক, এব্ং হাঁটার পেগুরিমক রস্থরিিীি করা;
উপকূমির পরি জমম মিক অ্ন্টাররওর িাখার্েীগুরির গরিপে ব্ন্ধ হমে মগমি িা
সরামর্া।

ময্ সমস্ত ব্ারড়র মারিক এব্ং মপৌরসভাগুরির পারমনটগুরি সম্পমকন প্রশ্ন আমে িারা আঞ্চরিক DEC
পারমনট প্রিাসমকর (Regional DEC Permit Administrator) সামে ময্াগাময্াগ করমি পামরর্।
িা োড়াও, মেমটর পররব্হর্ রব্ভাগ (Department of Transportation, DOT) রড্পাটনমমন্ট অ্ব্
কামরকিি অ্যান্ড করমউরর্টি সুপাররভসমর্র (Department of Corrections and Community
Supervision, DOCCS) সহময্ারগিাে ওন্টাররও হ্রমের উপকূমি অ্ব্রস্থি আটটি কাউরন্টমি ব্ারির
ব্স্তা ভরিন করার কায্নক্রম পররচাির্া করমে, ময্খামর্ এই রব্ভাগ 5-12 জর্ ময্াগয ব্ন্দীমক
রর্মোগ কমরমে, য্ারা প্রাে 113,000 টি ব্ারির ব্স্তা ভমরমের্ এব্ং একটি অ্যামকাোড্যাম রর্মোমগর
জর্য কাজ কমরমের্। পরররস্থরির ময্মর্ অ্েগরি হমব্, মসই রহমসমব্ DOCCS অ্রিররক্ত কমীমের
উপিব্ধ করা অ্ব্যাহি রাখমব্।

DOT এর ইরিমড্ন্ট কমান্ড রসমেম (incident command system) এই আব্হাওোর টর্ার জর্য
সরক্রে করা হমেমে এব্ং রক্ষণামব্ক্ষণ কমীরা ব্র্যার আিঙ্কাে হ্রমের উপকূি ব্রাব্র মকৌিিগি
অ্ব্স্থার্গুরিমি DHSES সরঞ্জাম, ময্মর্ জমির পাম্প এব্ং অ্যামকাোড্যাম মমািামের্ করমে।
কমীরা এোড়াও প্ররিরক্রো সরঞ্জাম প্রস্তুি করমে, রর্চু এিাকাে রর্ষ্কাির্ অ্ব্কাঠামমা পররেিনর্
করমের্, এব্ং ধ্বংসাব্মিমষর জর্য কািভাটনগুরি পররেিনর্ করমের্। রর্উ ইেকন মেট পাওোর
অ্েররটি অ্যান্ড কযার্াি কমপনামরির্ (New York State Power Authority and Canal
Corporation) প্রভারব্ি করমউরর্টিগুরিমি সংস্থার্ সরব্রামহর জর্য সহােিা প্রোর্ কমরমে।
2017 সামি মিক অ্ন্টাররও, র্াোো র্েীর রর্ম্াংি এব্ং মসন্ট িমরি র্েীর উপকূি ব্রাব্র উচ্চ
জিস্তমরর টর্ার পর, মেট মিক অ্ন্টাররও এব্ং মসন্ট িমরি উপকূমির জর্য 95 রমরিের্ ড্িার
ব্রাে কমরমে। ব্র্যাে ক্ষরিেস্ত অ্রেব্াসীমের, মোট ব্যব্সা এব্ং মপৌরসভাগুরির সহােিার জর্য
প্রােরমকভামব্ 45 রমরিের্ মারকন র্ ড্িামরর প্ররিশ্রুরির সামে পুর্রুিামরর কমনসূরচটি শুরু হমেরেি।
পূব্নব্িী ত্রাণমক িরক্তিািী করার জর্য এব্ং পুর্রুিামরর প্রমচষ্টার জর্য প্রমোজর্ীে আরেনক সহােিা
প্রোমর্র জর্য মেট ও মপৌরসভা সুরব্ো কায্নক্রম মেমক এটিমক 5 রমরিের্ মারকন র্ ড্িামরর
সম্পূরক অ্েন প্রোর্ করা হমেরেি। 2018-19 সামির মেমটর ব্ামজমট পুর্রুিার কমনসূরচর জর্য
অ্রিররক্ত 40 রমরিের্ মারকন র্ ড্িার অ্ন্তভুন ক্ত রেি, য্া সমুদ্র উপকূি পুর্গনঠর্ ও রস্থরিিীিিা,
এব্ং ব্র্যা ও সামুরদ্রক মেওোি জরুরর পুর্ঃরর্মনামণর অ্েন পররমিাে করা সমেনর্ কমর চমিমে।
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