
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 31 অম্বটািম্বরর তীব্র ঝম্ব়ের গুরুতর বিপর্নম্ব়ের প্রজ্ঞাপম্বর্র (DISASTER 
DECLARATION) জর্ে ফেডাম্বরল অর্ুম্বমাদম্বর্র ফ াষণা বদম্বলর্  

  
ঝ়ে-সংক্রান্ত ক্ষ়েক্ষবতর জর্ে 18টি  কাউবিম্বত সরকাবর সহা়েতা মঞ্জরু করা হম্ব়েম্বে  

  
গভর্নর িেবিগত সহা়েতা ফপ্রাগ্রাম্বমর (Individual Assistance Program) অর্ুদাম্বর্র জর্ে জরুবর 
িেিস্থাপর্ার ফেডাম্বরল এম্বজবি (Federal Emergency Management Agency, FEMA)-ফক আহ্বার্ 

জাবর্ম্ব়েম্বের্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ 31 অ্মটাবর এবং 1 র্মভম্বর, 2019-এ সংঘটিত ভযাবহ ঝড় ও 
তীব্র বর্যায ক্ষততগ্রস্থ হওযা 18টি কাউতির জর্য ফেডারাল সরকার কততন ক একটি গুরুতর দমু্নাগ 
প্রজ্ঞাপর্ জাতর কমরমে বমল ফঘাষণা তদমযমের্। এই ফঘাষণার মাধ্যমম, ঝড় পরবতী পতরতস্থতত 
ফমাকামবলায এবং অ্বকাঠামমা ক্ষযক্ষততর কারমণ 33 তমতলযর্ মাতকন র্ ডলার  খরচ হবার ফেট 
এবং স্থার্ীয সরকামরর ফ্ আর্ুমাতর্ক তহমসব ফসটিমক জরুতর বযবস্থাপর্ার ফেডামরল এমজতি সমর্নর্ 
করমলা। এই অ্র্ুমমাদর্ হমে স্থার্ীয কতমউতর্টিগুমলার পুর্রুদ্ধার এবং পরু্তর্নমনাণ অ্বযাহত রাখার 
লমক্ষয ফেডামরল সরকার কাে ফর্মক আতর্নক সহাযতা পাওযার পরবতী পদমক্ষপ। ধ্বংসাবমেষ 
অ্পসারণ, জরুতর প্রততরক্ষামূলক বযবস্থা এবং রাস্তাঘাট, পাবতলক সু্কল, ফসতু, পাকন , হাসপাতাল, 
র্ার্া, োযার হাউস, পাতর্ ও বজন য তরল ফোধ্র্াগার স্থাপর্া এবং অ্র্যার্য সরকাতর স্থাপর্া সহ 
সরকাতর মাতলকার্াধ্ীর্ অ্বকাঠামমা ফমরামত ও পরু্তর্নমনামণর মত কমনকামের জর্য FEMA-র 
সরকাতর সহাযতা (Public Assistance) কমনসূতচর জর্য ক্ষততপূরণ পাওয ্ামব।  
  
ফঘাষণায অ্ন্তভুন ক্ত 18টি কাউতি হল েমটামকাযা, ফের্ামগা, ফকাটন লযাে, এতর, এমসক্স, েুলটর্, 
হযাতমল্টর্, হারকাইমার, ফজোরসর্, তলউইস, মযাতডসর্, মিমগামাতর, ওর্াইডা, ওসওমযমগা, অ্টমসমগা, 
সারামটাগা, টিওগা এবং ওযামরর্ কাউতি।  
  
"ফেডামরল সরকার এই ঝমড়র েমল জর্সাধ্ারমণর অ্বকাঠামমাগত ক্ষযক্ষতত সম্পমকন  আমামদর 
তবমেষজ্ঞমদর মলূযাযর্মক সমর্নর্ কমরমে, তমব এই কতমউতর্টিগুমলামক পুর্গনঠমর্ সহাযতা করার জর্য 
আমামদর ফ্ সহাযতা প্রমযাজর্ এটি হমে ফকবলমাত্র তার প্রর্ম পদমক্ষপ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"ঝমড়র পরতদর্ সকামল আতম ঘটর্াস্থমল তেলাম এবং েত েত বাতড়র ঘমরর ভযাবহ ক্ষযক্ষতত 
সরাসতর প্রতযক্ষ কমরতে এবং এই পতরবারগুমলার জীবর্ পুর্রুদ্ধার এবং পুর্তর্নমনামণর জর্য প্রমযাজর্ীয 



 

 

তহতবল তাৎক্ষতণকভামব তর্তিত করার উমেমেয ফেডামরল সরকারমক এখর্ই তার ভূতমকা তর্মত 
হমব।"  
  
ফেডামরল সরকার বযতক্তগত সহাযতা কমনসূতচর আওতায গতহ মাতলকমদর সহাযতার উমেমেয করা 
তর্উ ইযমকন র আমবদমর্র তবষময এখর্ও ফকামর্া তসদ্ধান্ত  গ্রহণ কমরতর্। গভর্নমরর আমবদমর্ 
তকভামব 18টি বাতড় ধ্বংস হমযমে, 135টির গুরুতর ক্ষযক্ষতত হমযমে, 136টির সামার্য ক্ষতত এবং 
110 অ্র্য ফকামর্াভামব ঝমড়র প্রভামব ক্ষততগ্রস্ত হমযমে তা তবস্তাতরত বণনর্া করা হমযমে।  
  
ফেডামরল তবপ্নয ফঘাষণা জাতর েমল ফেমটর ফহামলযাে তসতকউতরটি এবং ইমামজন তি সাতভন মসস 
তবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) সরকাতর 
সহাযতা কমনসতূচর মাধ্যমম ক্ষততপূরমণর আমবদমর্র জর্য পুর্রুদ্ধার প্রকল্পগুমলা ের্াক্ত করমত স্থার্ীয 
অ্ংেীদারমদর সামর্ কাজ করমব। FEMA এরপমর প্রকল্পগুমলার উপ্কু্ততা প্নামলাচর্া করমব এবং 
্র্া্র্ভামব প্রকল্পগুমলার পতরসর প্নামলাচর্া করমত এবং সং্ুক্তকরমণর উমেমেয তবভাগ এবং স্থার্ীয 
কমনকতন ামদর সামর্ ঘটর্াস্থল পতরদেনর্ করমব। প্রকল্প তচতিত এবং ঘটর্াস্থমলর প্রার্তমক পতরদেনর্ হময 
ফগমল, FEMA, তবভামগর কমী এবং স্থার্ীযরা প্রকল্পইর ওযাকন তেটটি তততর করমব, ্ার মমধ্য 
ক্ষযক্ষততর তববরণ, কামজর বযাতি এবং বযমযর অ্র্ুমাতর্ক তহমসব অ্ন্তভুন ক্ত রমযমে। FEMA-র চূড়ান্ত 
উপ্ুক্ততা প্নামলাচর্ার পর, প্রকল্পটি তখর্ তর্তিতভামবই তহতবল পায।  
  
ফহামলোন্ড বর্রাপত্তা এিং জরুবর পবরম্বষিা বিভাম্বগর (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবেন  িম্বলর্, "এই বেমরর হযামলাইর্ ঝড়টি 
আপমেট তর্উ ইযমকন র উপর এক তবপ্নযকর প্রভাব ফেমলতেল, এবং ফেমটর সংস্থাগুমলা আমামদর 
স্থার্ীয অ্ংেীদারমদর সামর্ মা প্রকত ততর দ্বারা সতষ্ট ক্ষযক্ষততর মলূযাযর্ ও ফমরামমতর উমেমেয কাজ 
চাতলময ্ামে। ফেডামরল সরকামরর সঠিক কাজ করার এবং একটি গুরুরত তবপ্নয প্রজ্ঞাপমর্র 
জর্য গভর্নমরর আহ্বামর্ সাড়া ফদযার েমল, ক্ষততগ্রস্থ কতমউতর্টিগুমলার এখর্ পুর্রায আরও ভামলা 
কমর গমড় ফতালার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন তহতবমল প্রমবোতধ্কামরর সক্ষমতা হমযমে।"  
  
র্যাের্াল ওমযদার সাতভন স (National Weather Service) ও তর্উ ইযকন  ফেট ফমমজামর্ট (New 
York State Mesonet) এর তর্য জার্ামে ফ্ ঝমড়র সময আপমেট তর্উ ইযমকন  সামতগ্রকভামব দইু 
ফর্মক পাাঁচ ইতি সহ োড়াোড়া সাত ইতি প্নন্ত বততষ্ট হমযমে। ্তদও এটি 31 অ্মটাবর শুরু হয 
এবং 1 র্মভম্বর প্নন্ত স্থাযী হয, তমব অ্তধ্কাংে বততষ্ট েয ঘণ্টার মমধ্য পমড়। এই ঝড়টি প্রবল 
বততষ্টপাত, আকতিক বর্যা এবং েতক্তোলী বাযু প্রবামহর সততষ্ট কমরতেল। ঘটর্া হল, পতিম কার্াডা 
তিক-এ তহংকতল ডযাম এবং কাে তব্রজ, তলটল েলমসর ফহাপ এবং ফমাহক র্দীর সাকাোগা র্দীমত 
বর্যা ফরকডন  মাত্রায ফপ াঁোয। ফমাহক উপতযকার তকেু বাতসন্দামক সতরময তর্মত হমযমে, ্ার মমধ্য 
রমযমে ফমাযার তিমকর কামে হারতকমার কাউতির ফ্রাঙ্কমোটন  গ্রামমর বাতসন্দা এবং সমকাইট তিমকর 
কামে ওতর্ডা কাউতির চযাডউইকমসর বাতসন্দা। চতিেটি ফেট ও টাস্ক ফোসন 2-এর স্থার্ীয সদসয, 
ফেমটর সুইেট ওযাটার ফরসতকউ টিম, ঝমড়র সময 65 জর্ মার্ষু ও 14 টি পশু উদ্ধার কমরমে।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-calls-federal-government-grant-disaster-declaration-devastating-october-31-storm


 

 

ঝড় চলাকামল, 100টিরও ফবতে ফেট সড়ক ক্ষততগ্রস্ত, বন্ধ বা অ্র্যর্ায অ্গময হমযমে বর্যা ফর্মক 
সতষ্ট এই ঘটর্ায ্ামত একাতধ্ক রাস্তা, ফসতু এবং কালভাটন  ডুমব ফগমে। ফবে তকেু আবহাওযা-
সংিান্ত কারমণ ক্ষতত হমযমে ্ার মমধ্য আমে সড়কপমর্র ক্ষয এবং ফসতুর ক্ষতত ফর্মক শুরু কমর 
কালভাটন  ও সড়কপর্ সমূ্পণন ধ্বংস। গত 31 অ্মটাবর ফর্মক 2 র্মভম্বমরর মমধ্য তর্উ ইযকন  ফেমটর 
উপর তদময বময ্াওযা প্রবল বততষ্ট, দমকা হাওযা এবং ঝমড়া হাওযায ক্ষততগ্রস্ত 650,000 এরও 
ফবতে ইমলকতিক গ্রাহকমদর তবদযুৎ পুর্রুদ্ধার করমত হয ইউটিতলটি কমীমদর। এর ফচামট, তবদযুৎ 
োড়া তেমলর্ 246,621 জর্ গ্রাহক।  
  
গত 1 র্মভম্বর গভর্নর  ফকযুগা, চতাকুযা, কটন লযাে, ডামচস, এতর, এমসক্স, হযাতমল্টর্, হারতকমার, 
ফজোরসর্, মিমগামাতর, ওতর্ডা, সারামটাগা এবং ওযামরর্ কাউতির জর্য জরুতর অ্বস্থা ফঘাষণা 
কমরর্। স্থার্ীযমদরমক পতরতস্থতত ফমাকামবলা ও পতরেন্ন কমনকামে সহাযতা করার উমেমেয, ঝমড়র 
আমগ, চলাকামল এবং তার পমর, গভর্নর কুওমমা একাতধ্ক ফেট সংস্থার পক্ষ ফর্মক তবতভন্ন ধ্রমর্র 
ফেট পতরতস্থতত ফমাকামবলা সরঞ্জাম, কমযকে ফেট কমী, র্যাের্াল গামডন র সদসয এবং অ্র্যার্য 
তবতভন্ন সংস্থার্ ফমাতামযর্ করার তর্মদনের্া প্রদার্ কমরর্। এোড়াও গভর্নর  অ্তধ্বাসীমদরমক ঝমড়র 
পমর অ্তবলমম্ব ফেট, কাউতি এবং অ্লাভজর্ক সংস্থার ফদওযা পুর্রুদ্ধার ফসবা প্রদার্ করার জর্য 
ফমাহক উপতযকা ও উত্তর ফদমের সবনত্র র্যটি দমু্নাগ সহাযতা ফসবামকন্দ্র প্রততষ্ঠা কমরর্।  
  
DHSES সম্পম্বকন   
তডতভের্ অ্ব ফহামলযাে তসতকউতরটি অ্যাে ইমামজন তি সাতভন মসস (DHSES) সন্ত্রাসবাদ, মার্বসতষ্ট ও 
প্রাকত ততক তবপ্নয, হুমতক, অ্তিসংম্ামগর ঘটর্া এবং অ্র্যার্য জরুতর পতরতস্থতত ফর্মক রক্ষা ফপমত, 
তামদর তবরুমদ্ধ রুমখ দাাঁড়ামত, প্রস্তুত র্াকমত, সাড়া তদমত এবং উদ্ধার পাওযার প্রমচষ্টার জর্য 
ফর্তত মত্ব সমন্বয ও সহাযতা প্রদার্ কমর। আরও তমর্যর জর্য DHSES ফেসবুক ফপইজ পতরদেনর্ 
করুর্, টুইটামর @NYSDHSES টুইটার বা ইিটাগ্রামম অ্র্ুসরণ করুর্ অ্র্বা dhses.ny.gov 
পতরদেনর্ করুর্।  
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