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

গভর্নর কুউম্বমা, মমাহক উপত্েকায় বিমা দাবি দাম্বয়ম্বর ঝম্বে আক্রান্ত ভুক্তম্বভাগীম্বদর সাহায্ে 
করার উম্বেম্বেে মমািাইল কমান্ড মসন্টার মমাত্াম্বয়র্ কম্বরম্বের্  

  
বিদেুৎবিভ্রাট এিং ির্ো সৃবি করা হোম্বলাউইর্ ঝম্বে আক্রান্ত অবিিাসী এিং িেিসা প্রবত্ষ্ঠাম্বর্র 

মাবলকম্বদর সহায়ত্া করার উম্বেম্বেে হারকাইমার কাউবন্টম্বত্ আবথনক পবরম্বেিা দপ্তম্বরর 
(Department of Financial Services) মমািাইল কমান্ড ইউবর্ট স্থাপর্ করা হম্বয়ম্বে  

  
DHSES, DOT, র্োের্াল গার্ন  স্টমন মরসপন্স অপাম্বরের্ চাবলম্বয়  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে দিিযুৎ দিভ্রাট এিং ির্যা সৃদি করা 
হ্যাম াউইর্ ঝমে আক্রান্ত অ্দিিাসীমির দিমা সহ্ােতা প্রিামর্র উমেমযয ঘমাহ্ক উপতযকাে আদথনক 
পদরমষিা িপ্তমরর ঘমািাই  কমান্ড ঘসন্টার ঘমাতামের্ করা হ্মি এিং 13টি ঘেমট জরুদর অ্িস্থা 
জাদর কমরমের্।  
  
" টর্াস্থম  ক্ষদতগ্রস্থ িাদসন্দামিরমক, সরাসদর সহ্ােতার উমেমযয অ্দতদরক্ত কমী ও সংস্থার্ দিমে 
আমরা আমামির পদরষ্কার-পদরচ্ছন্নতা ও পুর্রুদ্ধামরর প্রমেিা অ্িযাহ্ত ঘরমেদে এিং আমরা সক  
িাদসন্দামক েরম সতকন  থাকার জর্য অ্র্ুমরাি করদে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সম্পদি িযাপক 
ক্ষেক্ষদত হ্ওো স্থামর্, দিমা িাদি থাকা অ্দিিাসীমির সাহ্ােয করার জর্য এই ঘমািাই  কমান্ড 
ইউদর্টগুম া অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন, এিং দিমা কভামরজ দর্মে প্রশ্ন আমে এমর্ ঘে কাউমক আদম কমান্ড 
ঘসন্টামর আসমত এিং সঠিক তথয ঘর্োর জর্য উৎসাদহ্ত করদে।"  
  
িাদে র ও সম্পদি মারাত্মক ক্ষদতগ্রস্থ হ্িার কারমণ, আদথনক পদরমষিা িপ্তমরর কমীরা রদিিার পেনন্ত 
সকা  9টা ঘথমক দিমক  5টা পেনন্ত হ্ারকাইমার কাউদন্টমত একটি ঘমািাই  কমান্ড ইউদর্ট দর্েুক্ত 
করমির্ োমত অ্দিিাসীরা প্রমোজমর্ দিমা িাদি িাদে  করমত পামরর্। হ্ারকাইমার কাউদন্ট 
ইউদর্টটি দর্উমপাটন  ফাোর দিপাটন মমন্ট টাউমর্ (Town of Newport Fire Department) অ্িস্থার্ 
করমি। ঘে সক  িাদসন্দারা ঘমািাই  কমান্ড ঘসন্টামর ঘেমত পারমের্ র্া তারা দিমা সংক্রান্ত 
সমসযাগুম াে সহ্ােতার জর্য ঘসামিার ঘথমক শুক্রিার সকা  সামে 8:30 ঘথমক দিকা  4:30 পেনন্ত 
িপ্তমরর িমুেনাগ হ্ট াইমর্র 800-339-1759 র্ম্বমর ক  করমত পামরর্।  
  
ফাইর্োবন্সয়াল সাবভন ম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বটর্ম্বর্ন্ট বলন্ডা এ. মলসওম্বয়ল িম্বলর্, "আদথনক পদরমষিা িপ্তর 
অ্ভািগ্রস্তমির সহ্ােতার উমেমযয ঘমািাই  কমান্ড ঘসন্টার এিং গ্রাহ্ক সহ্ােতা (Consumer 



Assistance Support) ইউদর্ট ঘথমক প্রদযদক্ষত দিমযষজ্ঞমির ঘমাতামের্ করমে। DFS  টর্াস্থম  
রমেমে এিং িাদের মাদ ক ও িযিসা প্রদতষ্ঠামর্র দিমা িাদি, িন্ধক ত্রাণ এিং অ্র্যার্য সমসযাে 
সহ্ােতা করার জর্য প্রস্তুত। এই েরম আিহ্াওোর  টর্ার পমর আদম িাদসন্দামির সংস্থার্ দহ্মসমি 
DFS-এর অ্র্ুসন্ধার্ করার জর্য উৎসাদহ্ত করদে।"  
  
ঘেমটর ঘিদযরভাগ স্থামর্ ভাদর িৃদি এিং  ন্টাে 70 মাই  ঘিমগ িমে োওো িাতাস ির্যা এিং 
দিিযুৎ দিভ্রাট সদৃি করার কারমণ গভর্নর কুউমমা গত সপ্তামহ্ োেুগা, োউতাউকুো, ঘকাটন  যান্ড, 
িামেস, এদর, এমসক্স, হ্যাদমল্টর্, হ্ারকাইমার, মন্টমগামাদর, ওর্াইিা, সারামটাগা, ওোমরর্ এিং 
ঘজফারসর্ প্রমিযগুদ মত জরুদর অ্িস্থা জাদর কমরমের্। এোোর গভর্নমরর দর্মিন ময ঘেমটর সরঞ্জাম ও 
সংস্থার্সমূহ্, কমেকয সে কমী এিং জাতীে রক্ষীর 200 সিসযমক স্থার্ীেমির প্রদতদক্রো ও 
পদরষ্কার-পদরচ্ছন্নতার কামজ সহ্ােতা করার জর্য ঘমাতামের্ করা হ্মেদে ।  
  
পদরিহ্র্ িপ্তর (Department of Transportation, DOT) জার্াে ঘে িন্ধ হ্মে োওো ঘমাট 118টি 
সেক ঘেগুম া ঘেমটর পদরির্ িযিস্থাে প্রভাি ঘফ দে  ঘসগুম ামক অ্ন্তত একটি কমর দিকল্প সহ্ 
পুর্রাে েুম  ঘিো হ্মেমে। সিগুম া রাস্তা পুমরাপুদর উন্মুক্ত র্া হ্ওো পেনন্ত DOT-এর কমী এিং 
জরুদর ঘসিা প্রিার্কারী ঠিকািামররা কাজ োদ মে োমির্। দর্উ ইেকন  দিিযুৎ কতৃন পক্ষ (New York 
Power Authority) এিং ো  কমপনামরযর্ (Canal Corporation) সম্পমির ক্ষেক্ষদতর ম ূযাের্ 
অ্িযাহ্ত ঘরমেমে এিং দেদিত হ্ওো ঘেমকামর্া প্রমোজর্ীে ঘমরামত ও পরু্দর্নমনামণর উমিযামগ স্থার্ীে 
ঘপৌরসভাগুম ার সামথ সহ্মোদগতা করমি। ো  কমপনামরযর্ ফ্রাঙ্কমফামটন র মোর দক্রমকর (Moyer 
Creek)-এ একটি ঘিদেিাাঁি স্থাপর্ করার কামজর পদরকল্পর্া করমে।  
  
দর্উ ইেমকন র জরুদর ঘসিা প্রিার্কারী, জরুদর িযিস্থাপর্া ি  এিং র্যাযর্া  গািন  (National 
Guard) েের্  টর্াস্থম  স্থার্ীে অ্ংযীিারমির সামথ সহ্ােতা প্রিার্ অ্িযহ্ত ঘরমেমে, তের্ 
ঘহ্াম যান্ড দসদকউদরটি এিং জরুদর পদরমষিা দিভাগও (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) ইমতামমিয দিমযষজ্ঞ দর্মোগ কমরমে োরা সদক্রেভামি সম্ভািয 
ঘফিামর  দিপেনে সহ্ােতা প্রমোমগর উমেমযয ক্ষেক্ষদতর মূ যাের্ করমে। মূ যাের্ ঘযমষ, ঘফিারা  
পমক্ষর তাৎক্ষদণক পেনাম াের্ার জর্য দিভাগ ঘফিামর  জরুদর িযিস্থাপর্া,এমজদির (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) সামথ অ্দিদচ্ছন্ন ঘোগামোমগ রােমে।  
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