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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিপার্নম্বমন্ট অফ এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কঞ্জারম্বভের্ কক বর্উ ইয়ম্বকনর চারটি
অঞ্চম্বলর জর্ে খরা পর্ন ম্বিক্ষণ চালু করার বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্

বর্উ ইয়কন রাম্বজের খরা পবরবিবির মার্বচত্র এখাম্বর্ পাওয়া র্াম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট নর্উ ইয়মকন র চারটি অ্ঞ্চমের জর্য
একটি খরা পেনমেক্ষণ চােু কমরমে, োর মমযয রময়মে েং আইেযান্ড, আপার হাডসর্/ঘমাহক
এোকা, অ্যানডরর্ডাকস, এেং ঘেট ঘেক/ঘসন্ট েমরন্স এোকা। নর্উ ইয়কন ঘেট নডপাটনমমন্ট অ্ফ
এর্ভায়রর্মমন্টাে কর্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, DEC)
কনমশর্ার োনসে ঘসগস ঘেট খরা েযেস্থাপর্া টাস্ক ঘফামসনর নেমশষজ্ঞমের সামে পরামশন কমর এই
পেনমেক্ষণটি জানর কমরমের্।
"সাম্প্রনিক প্রচণ্ড গরমম ঘেমটর ঘেশ নকেু অ্ংমশ একটি খরার সৃনি কমরমে এেং পেনাপ্ত েৃনি োডা
পনরনস্থনি আমরা খারাপ হমি পামর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম স্থার্ীয় পানর্ নর্মষযাজ্ঞার
অ্যীমর্ সকে নর্উ ইয়কন োসীমক অ্ংশেহণ করমি উৎসানহি করনে এেং েখর্ই সম্ভে পানর্
সংরক্ষমণর পেমক্ষপ েহণ করমি উৎসানহি করনে, েিক্ষণ র্া নর্মেন শর্া প্রিযাহার করা হয় োমি
আমরা গুরুির াটনি প্রনিমরায করা োয়।"
একটি "পেনমেক্ষণ" ঘেমটর খরা সংক্রান্ত নর্মেন শর্ার চারটি স্তমরর প্রেম ("পেনমেক্ষণ", "সিকন িা",
"সঙ্কট", এেং "নেপেনয়")। খরা পেনমেক্ষণ ো সিকন িার অ্যীমর্ ঘেটেযাপী ঘকার্ োযযিামূেক
পানর্ েযেহামরর নেনযনর্মষয ঘর্ই, নকন্তু র্াগনরকমের ঘেচ্ছায় পানর্ সংরক্ষমণ উৎসানহি করা হয়।
স্থার্ীয় পােনেক ওয়াটার সরেরাহকারীরা স্থার্ীয় চানহো এেং পনরনস্থনির উপর নর্ভন র কমর পানর্
েযেহামরর নেনযনর্মষয আমরাপ করমি পামর।
DEC কবমের্ার কিবিল কিম্বগাি িম্বলর্, "েনেও পেনমেক্ষণটি প্রেম পেনাময় রময়মে, এটি নর্উ ইয়কন
ঘেট এমজনন্স এেং জরুনর সাডাোর্ সংস্থাগুনেমক একটি আসন্ন খরার আগাম ঘর্াটিশ প্রোর্ কমর।
আমরা সোই এখর্ নকেু সহজ পেমক্ষপ েহণ কমর পানর্ সংরক্ষণ করমি পানর। আপর্ার দের্নির্
রুটিমর্ সামার্য পনরেিন র্ খরার মাত্রা েৃনি প্রনিমরাময সাহােয করমি পামর।"
োনডর মানেকমের জর্য োইমর পানর্র েযেহার কমামর্ার জর্য সংরক্ষণ টিপমসর মমযয রময়মে:

•
•
•

•

•

পানর্ ঘচায়ামর্া এেং নেক করা র্ে এেং টয়মেট ঠিক করুর্। প্রনি নমনর্মট 30 ঘফাোঁটা
কমর নেক করা একটি র্ে মামস 54 গযাের্ অ্পচয় কমর;
ের্ ঘমায়ামরর কাটার উচ্চিা োডার্। েম্বা ামসর কম পানর্র প্রময়াজর্ হয়;
েনে কনমউনর্টিমি োগামর্ পানর্ ঘেওয়ার অ্র্ুমনি োমক িাহমে প্রনিনেমর্র পনরেমিন এক
নের্ পর পর ের্ এেং োগামর্ পানর্ নের্। কম র্ র্ পানর্ নেমে গভীর নশকড সহ
াস ঘেমড উঠমে, এেং সকাে সকাে পানর্ নেমে োষ্পীভের্ কমম োয়;
েয়ংনক্রয় ের্ ওয়াটানরং নসমেম েযেহার করার সময়, ঘভজা আেহাওয়ায় নসমেম
ওভাররাইড করুর্ অ্েো কখর্ এেং কি পানর্ েযেহার করমি হমে িা নর্য়ন্ত্রণ করমি
একটি ঘরইর্ ঘগজ েযেহার করুর্। পানর্ ঘেওয়ার নর্নেন ি সময়সূচী পানর্র অ্পচয় কমর।
পানর্ োোঁচামি এেং েমর্র োমস্থযর উন্ননির জর্য ঘকেে প্রময়াজমর্ ঘসচ নের্;
পানর্ নেময় পনরষ্কামরর েেমে ফু টপাে এেং নসনোঁ ড ঝাডুর্। সাপ্তানহক পাোঁচ নমনর্মটর ফু টপাে
ঘহাস-ডাউর্ নর্মূে
ন করমে প্রোমহর হামরর উপর নভনি কমর েেমর 625 ঘেমক 2,500
গযাের্ পানর্ সংরক্ষণ করা ঘেমি পামর।

আরও পানর্ সঞ্চময়র টিপমসর জর্য, DEC এর ওময়েমপজ
http://www.dec.ny.gov/lands/5009.html নভনজট করুর্।
খরা পেনমেক্ষণ এেং সিকন িা ঘেমটর খরা সূচক দ্বারা চােু হয়, ো েৃনিপামির মাত্রা,
জোযার/হ্রমের মাত্রা, এেং নর্উ ইয়কন ঘেমটর র্য়টি খরা অ্ঞ্চমে ঝণনার প্রোহ এেং ভূ গভন স্থ
পানর্র স্তর প্রনিফনেি কমর। এই প্রনিটি সূচকমক একটি অ্ঞ্চমের নেনভন্ন েযেহামরর গুরুমের উপর
নভনি কমর একটি ওময়মটড মার্ েরাদ্দ করা হয়। আরও নেস্তানরি খরা িমেযর জর্য, অ্র্ুেহ কমর
DEC এর ওময়েমপমজ http://www.dec.ny.gov/lands/5011.html োর্।
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