অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/7/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জেফারসর্ কাউবি-জে জলক অিাবরও (LAKE ONTARIO)-এর সম্ভািে ির্োর
পূিনাভাস বিম্বসম্বি বিবভন্ন উপকরণ জমাোম্বের্ কম্বরম্বের্

বিবভের্ অি জিামলোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড ইমাম্বেনবি সাবভনম্বসস (Division of Homeland
Security And Emergency Services, DHSES) ির্ো প্রবেম্বরাম্বে জেফারসর্ কাউবি-জে 100,000
িাবলর িস্তা এিং দুই সোন্ডিোগার জমাোম্বের্ কম্বরম্বে
আটটি ক্ষবেগ্রস্থ কাউবিম্বে জেট প্রাে 800,000 িাবলর িস্তা, 15টি সোন্ডিোগার, েে েে পাম্প
এিং 920 ফুট অোম্বকাোিোম জমাোম্বের্ কম্বরম্বে
প্রস্তুবেমূলক কার্ন ক্রম্বম সিােো করার ের্ে বর্উ ইেকন র্োের্াল গািন (New York National
Guard)-এর 100 ের্ সদসে সবক্রে আম্বের্
এোড়াও গভর্ন র কুওম্বমা স্থার্ীে সরকারসমূিম্বক 518-292-2200-এ কল কম্বর এর্ওোই
জরস্পন্ডস (NY Responds) িা এর্ওোইএস ওোচ জসিার (NYS Watch Center)- এ সিােোর
আম্বিদর্ করম্বে উৎসািবে কম্বরর্
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC)-এর পক্ষ জেম্বক
সাোরণ পারবমট উপকূম্বলর সম্পবির মাবলকম্বদর ের্ে জমরামবে ত্বরাবিে করম্বে কার্ন কর
োকম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ জজফারসর্ কাউন্টি-জে জেক অ্িান্টরও (Lake Ontario)-এর
সম্ভাব্য ব্র্যার পূব্নাভাস ন্টিমসমব্ ন্টব্ন্টভন্ন উপকরণ জমাোমের্ করার জ াষণা কমরমের্। কাউন্টিজুমে
ন্টব্ন্টভন্ন জােগাে 100,000 এর জব্ন্টি ব্ান্টের ব্স্তা ও দুই সযান্ডব্যাগার রাখা িমেমে। আজমকর
োন্টরখ পর্নন্ত ন্টিন্টভির্ অ্ব্ জিামেযান্ড ন্টসন্টকউন্টরটি অ্যান্ড ইমামজনন্টি সান্টভনমসস জেমকর সীমার্াজুমে
আটটি কাউন্টিমে 800,000 ব্ান্টের ব্স্তা, 15 সযান্ডব্যাগার, িে িে পাম্প এব্ং 920 ফু ট
অ্যামকাোিযাম জমাোমের্ কমরমে। আজ জেমক প্রস্তুন্টেমূেক কার্নক্রমম সিােো করার জর্য ন্টর্উ
ইেকন র্যাির্াে গািন-এর 100 জর্ সদসয সন্টক্রে োকমব্র্। জসইসামে পন্টরমব্ি সংরক্ষণ ন্টব্ভাগ
কেতন ক ন্টর্মোন্টজে ন্টব্মিষজ্ঞগণ স্ব-প্রমণান্টদে িমে জ্বাোর্ী সংরক্ষমণর টযাঙ্ক ও অ্র্যার্য অ্ব্কাঠামমা
ন্টর্রাপদভামব্ সুরন্টক্ষে রাখা ন্টর্ন্টিে করমে জমন্টরর্ার ও উপকূেব্েী ন্টব্ভাগসমূি পন্টরদিনর্ করমের্
এব্ং এই ন্টব্ভাগসমূিমক পান্টর্র উচ্চ স্তমরর জর্য প্রস্তুে করা িমেমে।

"র্ন্টদ প্রন্টে দুই ব্ের অ্ন্তর এই ব্র্যা টমে োমক োিমে আসুর্ অ্ব্কাঠামমা পন্টরব্েন মর্র পন্টরব্মেন
ন্টব্ন্টর্মোগ কন্টর, আসুর্ একটি র্েু র্ ও অ্মপক্ষাকত ে ভামো অ্ব্কাঠামমা ন্টর্মনাণ কন্টর র্া এই র্েু র্
অ্ব্স্থামক ন্টর্েন্ত্রণ করমে পামর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এই চেন্টচত্রটি 2017 জেমক
জদখন্টে এব্ং আমরা জান্টর্ এটি কীভামব্ ুমর র্াে। ইিারর্যাির্াে জমেি কন্টমির্ (International
Joint Commission, IJC) আগাম জব্ন্টি পন্টরমামণ পান্টর্ জেমে ন্টদমে িমব্ - জসটিই সঠিক উত্তর।
ইিারর্যাির্াে জমেি কন্টমির্ (IJC)-এ ন্টর্উ ইেমকন র এমর্ন্টক একজর্ও প্রন্টেন্টর্ন্টি জর্ই এব্ং
আন্টম এ ব্যাপামর গে দুই ব্ের র্াব্ে জফিামরে সরকামরর কামে অ্ন্টভমর্াগ জান্টর্মে আসন্টে।
ইিারর্যাির্াে জমেি কন্টমির্ (IJC)-এ কমপমক্ষ একজর্ ন্টর্উ ইেমকন র প্রন্টেন্টর্ন্টি রাখুর্ র্ামে
অ্ন্তে জকউ একজর্ ন্টর্উ ইেমকন র পন্টরন্টস্থন্টে সম্পমকন জার্মে পামর এব্ং ো এখমর্া সম্ভব্ িমো র্া
- জসজর্য এটি িোিাজর্ক, এটি ন্টব্রন্টিকর এব্ং এটি দান্টেত্বজ্ঞার্িীর্ কাজ। আন্টম এখামর্ শুিু
ন্টর্উ ইেকন এব্ং ন্টর্উ ইেকন মক রক্ষা করার জর্য এমসন্টে এব্ং আমার দতন্টিমে ন্টর্উ ইেকন মক
ইিারর্যাির্াে জমেি কন্টমির্ (IJC) কেতন ক আ াে করা িমে। এর মমিয, স্থার্ীে কমনকেন ামদর
কামে আমার ব্ােন া খুব্ই সািারণ: উপকরণসমূমির জক্ষমত্র আপর্ার কী কী প্রমোজর্ এব্ং সপ্তামির
জিমষ খুব্ সম্ভব্ে জর্সব্ ক্ষন্টে টমে র্ামে জসগুমো দূরীকরমণ আমরা কী করমে পান্টর জসটি
আমামদরমক জার্ার্।"
গভর্নর জেক অ্িান্টরও-এর র্যাে সম্ভাব্য ক্ষন্টের ন্টিকার িমে র্াওো আটটি কাউন্টির স্থার্ীে
কমনকেন ামদরমক এর্ওোই জরস্পন্ডস-এ স্থার্ীে কমনকেন ামদর, জেমটর ওমেব্ন্টভন্টত্তক ন্টসমেম র্া স্থার্ীে
সরকার ও জেমটর এমজন্টিসমূি উভেমক গুরুত্বপূণন জরুন্টর-পন্টরন্টস্থন্টে সংন্টিি েেয ও উপকরমণর
আমব্দর্সমূি জমা জদওো ও জিোর করমে সক্ষম কমর, জসখামর্ প্রমোজর্ীে জর্মকামর্া উপকরণ
সরাসন্টর জমা ন্টদমে কাউন্টি ইমামজনন্টি মযামর্জারগণ (County Emergency Managers)-এর সামে
কাজ করার জর্য পুর্ঃউৎসান্টিে কমরর্। ইমামজনন্টি মযামর্জারগণ র্ন্টদ জসই সমমে এর্ওোই
জরস্পন্ডস-এ প্রমব্ি করমে অ্ক্ষম ির্ োিমে োরা 518-292-2200 র্ম্বমর কে কমর ন্টর্উ ইেকন
জেট ওোচ জসিার (New York State Watch Center)-এর মািযমম আমব্দর্ জমা ন্টদমে
পারমব্র্।
উপকূেীে সীমার সম্পন্টত্ত মান্টেকগমণর ব্ান্টের ব্স্তা, অ্যামকাোিযাম ব্া অ্র্যার্য উপকরমণর প্রমোজর্
িমে োরা সরাসন্টর সিােোর জর্য োমদর ন্টমউন্টর্ন্টসপযান্টেটি ব্া কাউন্টি ইমামজনন্টি মযামর্জমমি
অ্ন্টফমস জর্াগামর্াগ করমব্র্। জেট উপকূেীে সীমাে চেমার্ প্রস্তুন্টেমূেক কার্নক্রমমর পািাপান্টি
কাউন্টিসমূি ও স্থার্ীে অ্ংিীদারমদর সামে সরাসন্টর সিমর্ান্টগো করা অ্ব্যািে রাখমব্ র্ামে
র্াগন্টরক ও ব্যব্সার মান্টেকমদর জর্য োমদর সরব্রামির েক অ্ব্যািেভামব্ প্রদার্ করা ন্টর্ন্টিে
করা র্াে। ন্টিন্টভির্ অ্ব্ জিামেযান্ড ন্টসন্টকউন্টরটি অ্যান্ড ইমামজনন্টি সান্টভনমসস স্থার্ীে অ্ংিীদারমদর
সামে ন্টর্রন্টব্ন্টেন্ন জর্াগামর্াগ ব্জাে রাখমব্ এব্ং জর্মকামর্া এোকার প্রমোজমর্ অ্ন্টেন্টরি ব্ান্টের ব্স্তা,
সযান্ডব্যাগার, পাম্প এব্ং অ্যামকাোিযাম জমাোমের্ করার জর্য প্রস্তুে োকমব্।
জেট কমনকেন ামদর সামে এই সপ্তামির শুরুমে িওো ন্টমটিংমে ইিারর্যাির্াে জমেি কন্টমির্ প্রভাব্
হ্রাস করার জর্য জসি েমরি র্দীমে রব্াটন জমামজজ-রব্াটন এইচ. সন্ডাসন পাওোর ব্াাঁি (Robert
Moses-Robert H. Saunders Power Dam) জেমক জমের প্রব্াি ব্তন্টি কমরমে োিমেও হ্রমদর
পান্টর্র স্তর গমের জচমে এক ফু মটরও জব্ন্টি রমেমে এব্ং এর ব্তন্টি অ্ন্টব্রে োকমে পামর।

2017 সামে ন্টর্উ ইেমকন র িাজার িাজার মার্ুষমক ব্র্যার সামে জর্ েোই করমে িমেন্টেে ো
প্রন্টেমরাি করমে জেক অ্িান্টরও ন্টসমেম জেমক জমের ব্ন্টি প্রব্াি সব্নান্টিক করার অ্র্ুমরাি জান্টর্মে
এই ব্েমরর জগাোর ন্টদমক, গভর্নর কুওমমা IJC জক ন্টেমখন্টেমের্। োরপর জেমক, জমের স্তরগুন্টে
স্বাভান্টব্মকর েু ের্াে জব্ন্টি জেমকমে এব্ং আগামী সপ্তািগুন্টেমে ো ব্ােমে পামর ব্মে আিা করা
িমে, র্ার ফমে ব্ান্টের মান্টেকমদর এব্ং ব্যব্সা প্রন্টেষ্ঠার্গুন্টেমক সম্ভাব্য ব্র্যা জেমক রক্ষা করার
জর্য অ্ঞ্চেটিমে জেমটর সম্পদগুন্টের সন্টক্রে স্থাপর্া প্রমোজর্।
ন্টব্ভামগর সমন্বন্টেে প্রমচিা এব্ং সংস্থার্ ন্টর্মোগ করা োোও, জেট জেকস জব্ন্টসমর্ চেমে োকা
স্বাভান্টব্মকর জেমক জব্ন্টি ব্তন্টিপাে এব্ং ব্রফ গমে র্াওোর জর্য ওিান্টরও হ্রদ এব্ং জসি েমরি
র্দীমে জমের স্তর জব্মে র্াওোর কারমণ সম্ভাব্য ক্ষন্টের প্রভাব্গুন্টে দূর করমে গভর্নর কুওমমা
জেমটর পন্টরমব্ি সংরক্ষণ দপ্তরমক একটি জজর্ামরে পান্টমনট ইসুয করার ন্টর্মদন ি ন্টদমেমের্। ন্টিমজোর
ইমামজনন্টি কন্টমটি (Disasters Emergency Committee, DEC)-এর কন্টমির্ার কেতন ক ইসুয করা
জরুন্টর জ াষণা (Emergency Declaration) ন্টভন্টত্তক এই পারন্টমট, উপকূেব্েী সম্পন্টত্তর মান্টেকমদর
ব্র্যার কারমণ ক্ষন্টেেস্ত িওো োমদর সম্পন্টত্তর দ্রুে প্রমোজর্ীে জমরামে এব্ং ন্টস্থন্টেিীে করার
জর্য প্রন্টক্রোগুন্টেমক ত্বরান্টন্বে করমব্। জমের স্তর উচ্চ োকমব্ ব্মে িারণা করা িমে এব্ং এর ফমে
সমুদ্র উপকূমের ন্টব্স্তীণন অ্ঞ্চমের ক্ষে িমব্, র্া উপকূেব্েী অ্ব্কাঠামমাগুন্টের ক্ষন্টে করমব্ এব্ং
2017 সামের ব্সন্তকামে িওো ঐন্টেিান্টসক ব্র্যার মমো অ্ব্কাঠামমামক ন্টব্পন্ন কমর েু েমব্।
র্েু র্ পারন্টমটটি DEC-এর ওমেব্সাইমট পাওো র্ামে। 30 এন্টপ্রে, 2020 োন্টরমখর মমিয, DEC
আমব্দর্ েিণ করমব্। জজর্ামরে পান্টমনট (General Permit) কেতন পক্ষ 30 জসমেম্বর, 2020 পর্নন্ত
কার্নকর োকমব্।
অ্র্ুমমান্টদে কার্নক্রমমর মমিয অ্ন্তভুন ি রমেমে:
•
•
•
•

ক্ষন্টেেস্ত অ্ব্কাঠামমাগুন্টের জমরামে এব্ং প্রমোজর্ীে সামেীর প্রন্টেস্থাপর্;
ন্টব্দযমার্ পাব্ন্টেক জরাি, ন্টিজ, ইউটিন্টেটি এব্ং অ্র্যার্য পাব্ন্টেক অ্ব্কাঠামমাগুন্টের জমরামে
ব্া প্রমোজর্ীে সামেী ন্টদমে পুর্ঃন্টর্মনাণ;
সামন্টেক িান্টসং ও পাইন্টেংমের মািযমম ন্টব্দযমার্, চেমার্ ঝে দ্বারা-ক্ষন্টেেস্ত আব্াস, জিক
এব্ং িাাঁটার পেগুন্টেমক ন্টস্থন্টেিীে করা;
উপকূমের পন্টে জমম জেক অ্িান্টরও-এর িাখা র্দীগুন্টের গন্টেপে ব্ন্ধ িমে জগমে ো
সরামর্া।

জর্ সমস্ত ব্ান্টের মান্টেক এব্ং ন্টমউন্টর্ন্টসপযান্টেটিসগুন্টের পারন্টমটগুন্টে সম্পমকন প্রশ্ন আমে োরা আঞ্চন্টেক
DEC পান্টমনট প্রিাসক (Regional DEC Permit Administrator)-এর সামে জর্াগামর্াগ করমে
পামরর্।
এোোও, জেট ন্টিপাটনমমি অ্ব্ ট্রািমপামটনির্ (Department of Transportation, DOT)
ন্টিপাটনমমি অ্ব্ কামরকিি অ্যান্ড কন্টমউন্টর্টি সুপারন্টভসর্ (Department of Corrections and

Community Supervision, DOCCS)-এর সিমর্ান্টগোে জেক অ্িান্টরও-এর উপকূমে অ্ব্ন্টস্থে
আটটি কাউন্টিমে ব্ান্টের ব্স্তা ভন্টেন করার কার্নক্রম পন্টরচাের্া করমে, জর্খামর্ এই ন্টব্ভাগ 5-12
জর্ জর্াগয ব্ন্দীমক ন্টর্মোগ কমরমে, র্ারা প্রাে 170,000 ব্ান্টের ব্স্তা ভমরমের্ এব্ং একটি
অ্যামকাোিযাম জমাোমেমর্র জর্য কাজ কমরমের্। পন্টরন্টস্থন্টের জর্মর্ অ্েগন্টে িমব্, জসই ন্টিমসমব্
ন্টিপাটনমমি অ্ব্ কামরকির্ অ্যান্ড কন্টমউন্টর্টি সুপারন্টভির্ (DOCCS) অ্ন্টেন্টরি কমীমদর পর্নাপ্তো
অ্ব্যািে রাখমব্।
DOT এর ইন্টিমিি কমান্ড ন্টসমেম এই আব্িাওোর জর্য সন্টক্রে করা িমেমে এব্ং রক্ষণামব্ক্ষমণর
কমীরা ব্র্যার আিঙ্কাে হ্রমদর উপকূে ব্রাব্র জকৌিেগে অ্ব্স্থার্গুন্টেমে DHSES সরঞ্জাম, জর্মর্জমের পাম্প এব্ং অ্যামকাোিযাম ন্টর্মোগ করমে। এোোও কমীরা প্রন্টেন্টক্রো সরঞ্জাম প্রস্তুে করমে,
ন্টর্চু এোকাে ন্টর্ষ্কাির্ অ্ব্কাঠামমা পন্টরদিনর্ করমের্ এব্ং ধ্বংসাব্মিমষর জর্য কােভাটনগুন্টে
পন্টরদিনর্ করমের্। জসইসামে, ন্টর্উ ইেকন জেট পাওোর অ্েন্টরটি অ্যান্ড কযার্াে কমপনামরির্ (New
York State Power Authority and Canal Corporation) প্রভান্টব্ে কন্টমউন্টর্টিসমূমি সংস্থার্
সরব্রামির জর্য সিােো প্রদার্ কমরমে।
2017 সামে জেক অ্িান্টরও, র্াোো র্দী (Niagara River)-এর ন্টর্ম্াংি এব্ং জসি েমরি র্দী
(St. Lawrence River)-এর উপকূে ব্রাব্র জমের উচ্চ স্তমরর টর্ার পর, জেক অ্িান্টরও
এব্ং জসি েমরি উপকূে-এর জর্য জেট 95 ন্টমন্টেের্ মান্টকনর্ িোর ব্রাদ্দ কমরমে। পুর্রুিার
কমনসূন্টচটি ব্র্যাে ক্ষন্টেেস্ত ব্ান্টসন্দামদর, ক্ষু দ্র ব্যব্সা এব্ং ন্টমউন্টর্ন্টসপযান্টেটিসগুন্টের সিােোর জর্য
প্রােন্টমকভামব্ 45 ন্টমন্টেের্ মান্টকনর্ িোমরর প্রন্টেশ্রুন্টে প্রদামর্র মািযমম শুরু িমেন্টেে। পূব্নব্েী
ত্রাণমক িন্টিিােী করার এব্ং পুর্রুিার প্রমচিাে প্রমোজর্ীে আন্টেনক সিােো প্রদামর্র জর্য জেট
অ্যান্ড ন্টমউন্টর্ন্টসপযাে ফযান্টসন্টেটিস জপ্রাোম (State and Municipal Facilities Program) জেমক
এটিমক দুইটি 5 ন্টমন্টেের্ মান্টকনর্ িোমরর সম্পূরক অ্েন প্রদার্ করা িমেন্টেে। 2018-19 সামের
জেট ব্ামজমট পুর্রুিার জপ্রাোমমর জর্য অ্ন্টেন্টরি 40 ন্টমন্টেের্ মান্টকনর্ িোর অ্ন্তভুন ি ন্টেে, র্া
সমুদ্র উপকূে পুর্গনঠর্ ও ন্টস্থন্টেিীেো এব্ং ব্র্যা ও সামুন্টদ্রক জদওোে জরুন্টর পুর্ন্টর্নমান মণর অ্েন
পন্টরমিাি করার সমেনর্ অ্ব্যািে জরমখমে।
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