
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা, মমাহক উপত্েকা জমু্ব়ে র্য়টি দমু্ব ন্াগ সহায়ত্া মসিাম্বকন্দ্র স্থাপম্বর্র ম াষণা 
বদম্বলর্  

  
মকন্দ্রগুম্বলা বিবভন্ন পরু্রুদ্ধার পবরম্বষিার জর্ে মেট সংস্থার সম্বে গুরুত্র আিহাওয়ায় ক্ষবত্গ্রস্ত 

িাবসন্দাম্বদরম্বক সরাসবর ্ুক্ত করম্বি  
  

মমাহক উপত্েকার িাবসন্দারা 211-এর মাধ্েম্বমও পবরম্বষিা বর্ম্বত্ পারম্বির্  
  

মেডাম্বরল দমূ্ব ন্াগ সহায়ত্া আম্বিদর্ (Federal Disaster Aid Application)-এর জর্ে  টর্াস্থম্বল 
থাকা মেট বিম্বেষজ্ঞরা সবিয়ভাম্বি ক্ষয়ক্ষবত্ মূলোয়র্ করম্বের্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে গত সপ্তামের গুরুতর আবোওোে আক্রান্ত 
অ্দিবাসীমির ঘেট, কাউদি এবং অ্লাভজর্ক সংস্থা কততন ক প্রিার্ করা অ্তযাবশ্যকীে পদরমষবা 
সরবরাে করার উমেমশ্য দর্উ ইেকন  ঘেট ঘমােক উপতযকা জমুে র্েটি িমুেনাগ সোেতা ঘসবামকন্দ্র 
স্থাপর্ কমরমে। বাদসন্দারা এখর্ও 211-এর মািযমম ক্ষেক্ষদত ও অ্র্ুমরামির পদরমষবা জার্ামত 
পামরর্। তমব এই ঘকন্দ্রগুমলা পদরমষবা সরবরামের আরও সুশ্তঙ্খলকরমণ এমজদি প্রদতদর্দিমির সামে 
সরাসদর, মুমখামদুখ ঘোগামোমগর বযবস্থা করমব। ঘোমলযান্ড সুরক্ষা এবং জরুদর পদরমষবা দবভামগর 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) দবমশ্ষজ্ঞরা েখর্ স্থার্ীে 
অ্ংশ্ীিারমির সামে পাবদলক অ্বকাঠামমার সামদিক ক্ষেক্ষদত মলূযােমর্র উমেমশ্য সদক্রেভামব কাজ 
করমে তখর্ এই ঘকন্দ্রগুমলা স্থাপর্ করা েমে।  
  
"ঘমােক উপতযকা েখর্ সাম্প্রদতক ঝে ঘেমক পুর্রুদ্ধার চাদলমে োমে, আমরা তখর্ এই অ্ঞ্চমলর 
গতেস্থাদলগুমলা োমত টিমক োকার প্রমোজর্ীে অ্পদরোেন পদরমষবাগুমলা দর্মত পামর তা দর্দিত 
করদে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা েখর্ স্থার্ীে পদরদস্থদত ঘমাকামবলাকারীমির সামে 
পাবদলক অ্ঞ্চলগুমলামত ক্ষেক্ষদত ঘমাকামবলাে কাজ চাদলমে োদে তখর্ ঘে িমুেনাগ সোেতা 
ঘকন্দ্রগুমলা আমরা স্থাপর্ কমরদে ঘসগুমলা জর্গণমক প্রদশ্দক্ষত কমীমির সামে সংেুক্ত করমব োরা এই 
সংকটমে সমমে তামিরমক সোেতা প্রিার্ করমত পারমব।"  
  
প্রদতটি িমুেনাগ সোেতা ঘসবামকমন্দ্রর অ্ভযন্তমর অ্দিবাসীরা আমমদরকার্ ঘরড ক্রস (American Red 
Cross)-র পাশ্াপাদশ্ ঘেমটর আদেনক পদরমষবা িপ্তর (State Department of Financial 
Services), দশ্শু ও পাদরবাদরক পদরমষবা কােনালে (Office of Children and Family 



 

 

Services), অ্স্থােী এবং দবকলাঙ্গতা সোেতা কােনালে (Office of Temporary and Disability 
Assistance), শ্রম িপ্তর (Department of Labor), মার্দসক স্বাস্থয কােনালে (Office of Mental 
Health), স্বাস্থয িপ্তর (Department of Health), উন্নের্মূলক দবকলাঙ্গতাে আক্রান্তমির কােনালে 
(Office of People with Developmental Disabilities), এবং প্রবীণ কােনালমের (Office for 
the Aging) প্রদতদর্দিমির সামে সরাসদর কাজ করমত পারমবর্। প্রদতদর্দিরা ক্ষদতিস্থ দর্উ 
ইেকন বাসীমিরমক অ্মর্ক িরমর্র জরুদর ঘসবা, স্বাস্থয, আবাসর্, মার্দবক পদরমষবা, দবমা এবং  
শ্রম-সংক্রান্ত দবষমে সোেতা করমত পারমবর্।  
  
িমুেনাগ সোেতা ঘসবা ঘকমন্দ্রর অ্বস্থার্ এবং তামির কােনক্রম চলার সমে দর্ম্নরূপ:  
  
হারকাইমার কাউবি  
Little Falls Senior Community Center  
524 E Main St, Little Falls, NY 13365  
কােনক্রম চলার তাদরখ: 8 র্মভম্বর, শুক্রবার  
  
Newport Fire Department  
7370 Main St, Newport, NY 13416  
কােনক্রম চলার তাদরখ: 8 র্মভম্বর, শুক্রবার ও 9 র্মভম্বর, শ্দর্বার  
  
Dolgeville Municipal Hall  
41 North Main St, Dolgeville, NY 13329  
কােনক্রম চলার তাদরখ: 8 র্মভম্বর, শুক্রবার ও 9 র্মভম্বর, শ্দর্বার  
  
ওর্াইডা কাউবি  
SUNY Polytechnic Institute  
100 Seymour Ave, Utica, NY 13502  
কােনক্রম চলার তাদরখ: 8 র্মভম্বর, শুক্রবার ও 9 র্মভম্বর, শ্দর্বার  
  
Whitesboro Fire Department  
171 Oriskany Blvd, Whitesboro, NY 13492  
কােনক্রম চলার তাদরখ: 8 র্মভম্বর, শুক্রবার ও 9 র্মভম্বর, শ্দর্বার  
  
Frankfort Town Hall Basement  
201 3rd Ave, Frankfort, NY 13340  
কােনক্রম চলার তাদরখ: র্মভম্বর 8, শুক্রবার সকাল 8টা ঘেমক রাত 8টা পেনন্ত  
  
হোবমল্টর্ কাউবি  
OPWDD Speculator Day Hab  



 

 

2880 Rt. 30, Speculator, NY 12164  
কােনক্রম চলার তাদরখ: 8 র্মভম্বর, শুক্রবার  
  
Wells Community Center  
1382 State Rt. 30, Wells, NY 12190  
কােনক্রম চলার তাদরখ: 8 র্মভম্বর, শুক্রবার ও 9 র্মভম্বর, শ্দর্বার  
  
Hope Town Office  
548 St, Hwy 30, Northville, NY 12134  
কােনক্রম চলার তাদরখ: শ্দর্বার, 9 র্মভম্বর  
  
সকল িমুেনাগ সোেতা ঘসবা ঘকন্দ্র সকাল 8টা ঘেমক রাত 8টা পেনন্ত ঘখালা োকমব।  
  
ঘেমটর ঘবদশ্রভাগ স্থামর্ ভাদর বতদি এবং  িাে 70 মাইল ঘবমগ বমে োওো বাতাস বর্যা এবং 
দবিযুৎ দবভ্রাট সতদি করার কারমণ গভর্নর কুউমমা গত সপ্তামে চােুগা, শ্মটামকাো ঘকাটন লযান্ড, 
ডামচস, এদর, এমসক্স, েযাদমল্টর্, োরকাইমার, মিমগামাদর, ওর্াইডা, সারামটাগা, ওোমরর্ এবং 
ঘজফারসর্ কাউদিমত জরুদর অ্বস্থা জাদর কমরমের্। গভর্নমরর দর্মিন মশ্ ঘেমটর সরঞ্জাম ও 
সংস্থার্সমূে, ঘেমটর কমেকশ্ কমী এবং র্যাশ্র্াল গামডন র (National Guard) 200 সিসযমক 
পদরদস্থদত ঘমাকামবলা ও পদরষ্কার-পদরেন্নতার কামজ স্থার্ীেমির সোেতা করার জর্য ঘমাতামের্ 
করা েমেদেল।  
  
দর্উ ইেমকন র জরুদর ঘসবা প্রিার্কারী, জরুদর বযবস্থাপর্া িল েখর্  টর্াস্থমল স্থার্ীে অ্ংশ্ীিারমির 
সামে সোেতা প্রিার্ অ্বযেত ঘরমখমে, তখর্ ঘোমলযান্ড দসদকউদরটি এবং জরুদর পদরমষবা দবভাগ 
ইমতামমিয দবমশ্ষজ্ঞ দর্মোগ কমরমে োরা সদক্রেভামব সম্ভাবয ঘফডামরল দবপেনে সোেতা প্রমোমগর 
উমেমশ্য ক্ষেক্ষদতর মূলযাের্ করমে। মূলযাের্ চূোন্ত েবার পর, ঘফডারাল পমক্ষর তাৎক্ষদণক 
পেনামলাচর্ার জর্য দবভাগ ঘফডামরল জরুদর বযবস্থাপর্া,এমজদির (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) সামে অ্দবদেন্ন ঘোগামোমগ রাখমে।  
  
ক্ষদতিস্থ কাঠামমাগুমলার বসবাসমোগযতা দর্িনারমণর উমেমশ্য অ্দিকান্ড প্রদতমরাি এবং দর্েন্ত্রণ 
(Office of Fire Prevention and Control)-এর িমুেনাগ সোেতা পদরদস্থদত ঘমাকামবলাকারী িল 
(Disaster Assistance Response Teams) গত ঘবশ্ দকেুদির্ িমর কাউদি ঘকাড প্রমোগকারী 
কমনকতন া-ঘির ভবর্ পদরিশ্নমর্র মািযমম সোেতা প্রিার্ করমে।  
  
এর সামে, ঘেমটর আদেনক পদরমষবা িপ্তমরর ঘমাবাইল কমান্ড ঘসিার (State Department of 
Financial Services Mobile Command Center) ক্ষদতিস্থ অ্দিবাসীমির দবমা সোেতা প্রিামর্র 
উমেমশ্য ঘমােক উপতযকাে ঘমাতামের্ করা েমেমে। ঘমাবাইল কমান্ড ঘসিার বতন মামর্ দর্উমপাটন  
ফাোর দডপাটন মমমির শ্েমর (Town of Newport Fire Department) অ্বস্থার্ করমে এবং 
রদববার র্মভম্বর 9 তাদরখ পেনন্ত সকাল 9:00টা ঘেমক এবং দবমকল 5:00টা পেনন্ত ঘখালা োকমব। 



 

 

ঘে সকল বাদসন্দারা ঘমাবাইল কমান্ড ঘসিামর ঘেমত পারমের্ র্া তারা দবমা সংক্রান্ত সমসযাগুমলাে 
সোেতার জর্য ঘসামবার ঘেমক শুক্রবার সকাল সামে 8:30 ঘেমক দবকাল 4:30 পেনন্ত িপ্তমরর 
িমুেনাগ েটলাইমর্র 800-339-1759 র্ম্বমর কল করমত পামরর্।  
  

###  
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