
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ললক অন্টাবরও ির্োয় ক্ষবিগ্রস্থ আটটি কাউবন্টর জর্ে জরুবর অিস্থা ল াষণা 

কম্বরম্বের্  
  

গভর্নর লেট পাকন সমূহম্বক সসকম্বির 1,000 ফুম্বটর মম্বযে চলাচলকারী বিম্বর্াদর্মূলক 
যার্িাহর্সমূম্বহর জর্ে গবিসীমা 5 MPH িাস্তিায়ম্বর্র বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  

  
20টি সোন্ডিোগার, এক বমবলয়ম্বর্রও লিবে িাবলর িস্তা, েি েি পাম্প এিং 5,000 ফুম্বটরও লিবে 

অোম্বকায়াড্োম িিন মাম্বর্ ক্ষবিগ্রস্ত কাউবন্টগুবলম্বি স্থাপর্ করা হম্বয়ম্বে  
  

িাৎক্ষবণকভাম্বি লমািাম্বয়ম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়কন  র্োের্াল গাড্ন  (New York National Guard)-এর 
200 সদসেম্বক প্রস্তুি রাখা হম্বয়ম্বে  

  
  
গভর্নর কুওম ো আজ লেক অন্টোররও-এর বর্যোয় ক্ষরিগ্রস্থ আটটি কোউরন্টর জর্য জরুরর অবস্থো 
ল োষণো কমরমের্, লেগুমেো হমেো: কোয়ুগো, লজফোরসর্,  র্মরো, র্োয়োগ্রো, অরেনন্স, অরসমগো, লসন্ট েমরন্স 
এবং ওময়র্। গভর্নমরর আমেশ লেট এমজরন্সস হূমক লেট লরোপোটিন  রক্ষো করোর রর্মেনশ রেময়মের্ এবং 
স্থোর্ীয় সরকোরস হূ ও বযরিবগনমক বর্যো ল োকোমবেো ও এর লেমক পররত্রোমণ সহোয়িো করোর রর্েনশর্ো 
রেময়মের্। লসইসোমে এই ল োষণো লেমটর রবরভন্ন উপকরণ ও সম্পেস হূমক বযরিগি সম্পরিসহ বর্যো 
ররিমরোধ বোাঁধস মূহর লক্ষমত্র অরধকির সহোয়িো করমি সোহোেয করোর রর্মেনশ রেময়মের্।  
  
এেোড়োও গভর্নর কুওম ো রর্উ ইয়কন  লেট অরফস অভ পোকন স, রররিময়শর্ অযোন্ড রহেররক 
ররজোরমভশর্ (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)- 
এর কর শর্োরমক এই অঞ্চমে চে োর্ উপকূেীয় বর্যো ল োকোমবেোর অংশ রহমসমব ক্ষরিগ্রস্থ 
কোউরন্টস মূহ লেক অন্টোররও এর উপকূেবিী এেোকোয় সমচির্িোর েমক্ষয কর শর্োর কিতন ক উপেুি 
রবমবরচি হওয়ো সোমপমক্ষ ররি  ণ্টোয় 5  োইে গরিসী ো বোস্তবোয়মর্র রর্মেনশর্ো রেময়মের্। আজ লেমক 
শুরু কমর সসকমির 1,000 ফুমটর  মধয চেোচেকোরী েোর্বোহর্স হূমক লকোমর্ো কোউরন্ট কিতন ক রভন্ন 
লকোমর্ো রর্মেনশর্ো র্ো লেওয়ো হমে লসমক্ষমত্র উপকূেবিী অরধবোসী ও অবকোঠোম োস মূহর উপর লেউ 
কিতন ক সতষ্ট ক্ষরিস হূ ক োমি এবং রর্রোপে লবোট চেোচমের রচোরণোর েমক্ষয অবশযই ররি  ণ্টোয় 
গরিসী ো 5  োইে অর্সুরণ করমি হমব। লর্ো ওময়ক লজোর্ লসন্ট েমরন্স র্েী (St. Lawrence 
River) উপকূেবিী কর উরর্টিস মূহর জর্য রমেোজয র্য়।  
  
"আ রো এখর্ 2017 বর্যো পরররস্থরি পুর্রোবতরির জর্য রস্তুরি গ্রহণ কররে লেটিমক  োর্ষু ধ্বংসোত্মক 
রহমসমব স্মরণ লরমখমে এবং েো বযোপক ক্ষরিসোধর্ কমররেে এবং হোজোর হোজোর রর্উ ইয়কন  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_195.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_195.pdf


 

 

অরধবোসীর জর্য রচুর েেুনশো বময় এমর্রেে। আ রো লেক অন্টোররও এর স গ্র উপকূেমরখোর বযোপোমর 
কেো বেরে এবং লসভোমবই এটির হোজোর হোজোর  োইে রর্উ ইয়কন  লেট সম্পরির বযোপোমরও কেো 
বেরে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এক োত্র পেমক্ষপ েো আ রো গ্রহণ করমি পোরর িো হমেো 
সরিযকোমর বর্যো সং টিি হওয়োর পূমবনই রস্তুরি গ্রহণ করো - এবং আ রো লসটোই কররে। এেোড়োও 
আর  লসইসকে ক্ষরিগ্রস্থ কর উরর্টিস মূহর জর্য জরুরর আমেশ ল োষণো কররে েোর  োধযম  সসকমির 
1,000 ফুমটর  মধয 5  োইে রর্ধনোরণ কমরমে লকর্র্ো আ োমের সবনমশষ লে রজরর্সটি রময়োজর্ িো 
হমেো লবোট রর্য়ন্ত্রণ লেগুমেো অরিররি লেউ সতরষ্ট করমে। জরুরর আমেশ আ োমেরমক স্থোর্ীয় 
সরকোরস হূ ও বযরিগি সম্পরির বযোপোমরও কোজ করোর সুমেোগ রেোর্ কমর েোমি আ রো 
উপকূেমরখোমক রক্ষো করোর জর্য অযোমকোয়োডো  ও অর্যোর্য উপকরণ স্থোপর্ করমি পোরর।"  
  
সোধোরণ পরররস্থরিস মূহ লবোট চোের্োকোরীগণমক উপকূমের 100 ফুমটর  মধয গরিসী ো  ণ্টোয় 5  োইে 
অর্সুরণ করমি হমব। এই অঞ্চমের বিন  োর্ জরুরর অবস্থো অর্েুোয়ী এবং লেক অন্টোররওমি পোরর্র 
স্তর অবযোহিভোমব বতরি পোওয়োয় গভর্নর লেট পোকন স হূমক েেোেে এেোকোস মুহ লকোমর্ো কোউরন্ট 
কিতন ক রভন্ন লকোমর্ো রর্মেনশর্ো লেওয়ো র্ো হমে গরি সী োবিিো 1,000 এ বরধনি করোর অর্মু োের্ ও 
রর্মেনশর্ো রেময়মের্।  
  
লবোট চেোচমের  োধযম  সতষ্ট লেউস হূ উপকূেমরখোর ক্ষয়মক বরধনি করমি পোমর েোর  োধযম  
আবোরসক ও র উরর্রসপযোরেটির অবকোঠোম ো অরধকির হু রকর  মুখ পড়মি পোমর। গরি ক োমর্োর 
ফমে লবোমটর আমদোের্ কম  েোমব এবং উপকূমে লেউময়র রভোব রশরেে হমব। রর্রোপে লবোটিং 
রর্রিি করোর জর্য গরি কর ময় আর্ো রময়োজর্, কোরণ অমর্ক অরকোরশি রবপে ও ধ্বংসোবমশষ 
উচ্চির পোরর্র স্তর দ্বোরো আচ্ছোরেি এবং লসগুমেো লবোট চোেকমের রর্রোপিো হু রকর  মুখ লফেমি 
পোমর। লেমটর এমজরন্সস হূ লবোট চোেকমেরমক ররশরক্ষি করমি লপৌরসভোর সমে কোজ করমে এবং 
স গ্র অঞ্চমে লকৌশেগি অবস্থোর্স মূহ রডরজটোে বোিন ো লবোডন  স্থোপর্ কমরমে।  
  
রস্তুরি কোেনিম  সহোয়িো করোর জর্য গভর্নর কিতন ক 200 জর্ রর্উ ইয়কন  র্যোশর্োে গোডন  সেসয 
সরিয় করোর পোশোপোরশ রর্উ ইয়কন  র্যোশর্োে গোমডন র 200 সেসযমক লেক অন্টোররও বর্যো দ্বোরো 
রভোরবি আটটি কোউরন্টমি অরবেমে রর্ময়োমগর জর্য রস্তুি রোখো হময়মে। ক্ষরিগ্রস্ত অঞ্চেগুরেমি আজ 
পেনন্ত লেট 20টি সযোন্ডবযোগোর, এক র রেয়মর্র লবরশ খোরে বোরের বস্তো এবং 560,000 ভরোট 
বোরের বস্তো, শি শি পোম্প, এবং 5,000 ফুমটরও লবরশ অযোমকোয়োডযো  রর্ময়োরজি কমরমে।  
  
রবভোমগর স ন্বরয়ি রমচষ্টো এবং সংস্থোর্ রর্ময়োগ করো েোড়োও, লগ্রট লেকস লবরসমর্ চেমি েোকো 
স্বোভোরবমকর লেমক লবরশ বতরষ্টপোি এবং বরফ গমে েোওয়োর জর্য ওন্টোররও হ্রে এবং লসন্ট েমরন্স 
র্েীমি জমের স্তর লবমড় েোওয়োর কোরমণ সম্ভোবয ক্ষরির রভোবগুরে েরূ করমি গভর্নর কুওম ো 
লেমটর পররমবশ সংরক্ষণ েপ্তরমক (Department of Environmental Conservation, DEC) একটি 
লজর্োমরে পোর নট ইসুয করোর রর্মেনশ রেময়মের্। DEC কর শর্োমর্র ইসুয করো জরুরর ল োষণো রভরিক 
এই পোর নট, উপকূেবিী সম্পরির  োরেকমের বর্যোর কোরমণ ক্ষরিগ্রস্ত িোমের সম্পরির দ্রুি 
রময়োজর্ীয় ল রো ি এবং রস্থরিশীে করোর জর্য ররিয়োগুরেমক দ্রুিির করমব। উচ্চ জেস্তর চেমি 
েোকমব বমে অর্ু োর্ করো হমচ্ছ এবং এর ফমে স দু্র উপকূমের রবস্তীণন অঞ্চমের ক্ষয় হমব, েো 



 

 

উপকূেবিী স্ট্রোকচোরগুরের ক্ষরি করমব এবং 2017 সোমের বসন্তকোমে হওয়ো ঐরিহোরসক বর্যোর 
 মিো পররকোঠোম োমক রবপন্ন কমর িুেমব।  
  
র্িুর্ পোর নটটি DEC-এর ওময়বসোইমট পোওয়ো েোমব। 30লশ এররে, 2020 অবরধ DEC আমবের্ 
গ্রহণ করমব। লজর্োমরে পোর নট কিতন পক্ষ লসমেের 30, 2020 পেনন্ত কোেনকর েোকমব।  
  
অর্মু োরেি রিয়োকেোপগুরে অন্তভুন ি কমর:  

• ক্ষরিগ্রস্ত কোঠোম োগুরের ল রো ি এবং লকোমর্ো বস্তুর ররিস্থোপর্;  
• রবেয োর্ সোবনজর্ীর্ সড়ক, লসিু, ইউটিরেটি এবং অর্যোর্য সোবনজর্ীর্ 

পররকোঠোম োগুরের ল রো ি বো রময়োজর্ীয় সো গ্রী রেময় পুর্ঃরর্ নোণ;  
• সো রয়ক বেেোয়ক এবং আস্তরণ রেময় রবেয োর্, ক নরি ঝড়-দ্বোরো ক্ষরিগ্রস্ত আবোস, 

লডক এবং হোাঁটোর পেগুরেমক রস্থরিশীে করো;  
• উপকূমের পরে জম  লেক অন্টোররও এর শোখোর্েীগুরের গরিপে বন্ধ হময় লগমে িো 

সরোমর্ো।  
  
লে স স্ত বোরড়র  োরেক এবং লপৌরসভোগুরের পোর নটগুরে সম্পমকন  রশ্ন আমে িোরো আঞ্চরেক DEC 
পোর নট রশোসমকর (Regional DEC Permit Administrator) সোমে লেোগোমেোগ করমি পোমরর্।  
  
রময়োজর্ীয় লেমকোমর্ো সংস্থোর্ সরোসরর NY Responds (রর্উ ইয়কন  লরসপন্ডস), েো স্থোর্ীয় রশোসর্ 
এবং লেট সংস্থো উভয়মকই গুরুত্বপূণন জরুরর পরররস্থরি-সম্পরকন ি িেয এবং সংস্থোমর্র অর্মুরোধ জ ো 
এবং লশয়োর করমি সক্ষ  কমর লিোমে, িোমেরমক জ ো রেমি, গভর্নর স্থোর্ীয় ক নকিন োমেরমক িোমের 
কোউরন্ট আপৎকোেীর্ অবস্থোর পররচোেকমের (County Emergency Managers) সোমে কোজ করোর 
অর্মুরোধ জোরর্ময়মের্। ই োমজন রন্স  যোমর্জোরগণ েরে লসই স ময় এর্ওয়োই লরস্পন্ডস-এ রমবশ করমি 
অক্ষ  হর্ িোহমে িোরো 518-292-2200 র্েমর কে কমর রর্উ ইয়কন  লেট ওয়োচ লসন্টোর (New 
York State Watch Center)-এর  োধযম  আমবের্ জ ো রেমি পোরমবর্।  
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