
 

 

 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/12/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল শ্েডাম্বরল অি নায়ম্বর্ 7.4 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার প্রদার্ করার কিা শ্ াষণা 

কম্বরম্বের্ স্থার্ীয় জরুরীকালীর্ পবরকল্পর্া এিং প্রবিক্রিয়া প্রম্বচষ্টায় স ায়িা করার 

জর্ে  

   

জরুরী পবরকল্পর্া প্রম্বচষ্টা এিং পবরচালর্ার প্রস্তুবি স  বর্উ ইয়ম্বকনর কাউবিগুবলম্বক 

স ায়িা করার জর্ে অি নায়র্  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের ক্াউথি জরুরী ব্যব্স্থাপর্া 

সংস্থার জর্য 7.4 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হেডাররল ত থব্ল উপলব্ধ হে হক্ার্ ধররণর দুরে নারগর 

জর্য পথরক্ল্পর্া এব্ং পথরচালর্ার প্রস্তুথতর জর্য। ব্াথষ নক্ হেডাররল এিারজনন্সি িযারর্জরিি 

পারেররিি গ্রারির িাধযরি, পুরস্কারপ্রাপ্তরা প্রথিক্ষণ এব্ং ব্যায়ারির উন্নয়র্ এব্ং ব্াস্তব্ায়র্ 

হিরক্ শুরু ক্রর জরুরী প্রথতন্সিয়ার সংস্থার্ অজনর্ পে নন্ত থব্স্তৃত প্ররচষ্টারক্ সিি নর্ ক্রার জর্য 

ত থব্ল অযারেস ক্ররত পারর।  

   

এই ত থব্লটে থর্উ হেরের সম্প্রদায়গুথলর জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন েখর্ আিরা সাম্প্রথতক্ 

িাসগুথলরত  ওয়া ঝড়-সংিান্ত ক্ষথত হিরক্ আররাগযলাভ ক্রথে।" গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্, 

"েখর্ আিরা জলব্ায় ুপথরব্তনরর্র থব্ধ্বংসী প্রভাব্গুথলরক্ আররা থর্য়থিতভারব্ হিাক্ারব্লা 

ক্ররত ব্াধয  ন্সি, আথি থর্ন্সিত হে আিারদর স্থার্ীয় জরুথর ব্যব্স্থাপর্ার সংস্থাগুথল ভথব্ষযরতর 

দুরে নারগর হিাক্াথব্লা ক্রার প্রস্তুথতর জর্য এই অি নরক্ ভাল ক্ারজ লাগারব্।"  

  

ত থব্ল অযারেস ক্রার জর্য, স্থার্ীয় পুরস্কারপ্রাপ্তরদর অব্িযই এির্ প্রক্ল্প ব্া উরদযাগ ততথর 

ক্ররত  রব্ ো সিস্ত সম্ভাব্য থব্পদ হিাক্ারব্লায় তারদর থর্জস্ব প্রস্তুথত এব্ং প্রথতন্সিয়ার 

ক্ষিতারক্ িন্সিিালী ক্রর। হেডারাল এিারজনন্সি িযারর্জরিি এরজন্সি (Federal Emergency 

Management Agency, FEMA) ক্তৃনক্ থচথিত জাতীয় উন্নথতর প্ররয়াজর্ থ রসরব্ থচথিত ক্রা হে 

হক্ার্ প্ররচষ্টারক্ প্রক্ল্পগুথলর র্জরর আর্া উথচত। এর িরধয ররয়রে রসদ এব্ং থব্তরণ 

ব্যব্স্থাপর্ার পথরক্ল্পর্া, স্থার্তযারগর পথরক্ল্পর্া, দুরে নাগক্ালীর্ আথি নক্ ব্যব্স্থাপর্া, 

থব্পে নয়ক্ালীর্ দুরে নাগ আব্াসর্ এব্ং থস্থথতস্থাপক্ হোগারোগ।  

  

শ্েট বডবভের্ অি শ্ ািলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড এিাম্বজনক্রি সাবভনম্বসর (State Division 

of Homeland Security and Emergency Services) বর্ি না ী শ্ডপুটট-কবিের্ার শ্টম্বরি 

শ্জ. ও'শ্লয়াবর িম্বলর্, "সাম্প্রথতক্ ব্েরগুথলরত, থর্উ ইয়ক্ন এক্টে ি ািারী এব্ং প্রাকৃ্থতক্ 

দুরে নাগ হিরক্ সন্ত্রাসব্াদী ক্াে নক্লারপর থব্স্তৃত পথরসররর সম্মুখীর্  রয়রে, ো জরুথর ব্যব্স্থাপর্া 



 

 

ক্িীরদর জর্য আিারদর সম্প্রদায়রক্ সুরথক্ষত রাখার জর্য প্ররয়াজর্ীয় সংস্থার্ িাক্া অপথর াে ন 

ক্রর তুরলরে। এই অর্ুদার্গুথল গুরুত্বপূণ ন অি নায়র্ ক্ররব্ আিারদর স্থার্ীয় অংিীদাররদর 

তারদর প্রস্তুথতর অব্স্থার্ িন্সিিালী ক্রার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন শ্েট অোম্বসাবসম্বয়ের্ অে কাউবিম্বজর (New York State Association of 

Counties, NYSAC) বর্ি না ী পবরচালক বেম্বের্ শ্জ. অোকুয়াবরও িম্বলর্, "এটে থব্শ্বব্যাপী 

স্বাস্থয ি ািারী ব্া িারাত্মক্ ঝড় এব্ং প্রাকৃ্থতক্ দুরে নারগ সাড়া হদওয়া হ াক্, ক্াউথি এিারজনন্সি 

িযারর্জরিি এক্টে িিব্ধ নিার্ভারব্ গুরুত্বপূণ ন ক্াজ  রয় উরেরে। েখর্ আিারদর সম্প্রদারয় 

দুরে নাগ আরস, তখর্ ক্াউথিগুথল স্থার্ীয় প্রথতন্সিয়ার সিন্বয়সাধরর্র জর্য জরুরী পথরচালর্ার 

হক্ন্দ্রগুথলরক্ প্রস্তুত ক্রর এব্ং আিারদর ব্াথসন্দারদর সুরথক্ষত িাক্ার জর্য প্ররয়াজর্ীয় স ায়তা 

ও সংস্থার্ উপলব্ধ িারক্ তা থর্ন্সিত ক্রর। আিরা গভর্ নর হ াচুল এব্ং আিারদর হ ািলযান্ড 

থসথক্উথরটে হর্তারদর প্রিংসা ক্থর আিরা হেসব্ চযারলরের িুরখািুথখ  রয়থে হসগুথলরক্ স্বীকৃ্থত 

হদওয়ার জর্য এব্ং এির্ সংস্থার্ সরব্রা  ক্রার জর্য ো আিারদর জরুথর অব্স্থার জর্য আরও 

ভারলাভারব্ প্রস্তুত  রত সা ােয ক্ররব্।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটটর জরুবর িেিস্থাপর্ার কবিের্ার জর্ ক্রিভাবর্ িম্বলর্, "জরুথর ব্যব্স্থাপর্া 

পারেরিযাি গ্রারির িরতা গুরুত্বপূণ ন ত থব্রলর অযারেস আিারদর থর্উ ইয়ক্ন থসটেরক্ থর্রাপদ 

এব্ং থস্থথতস্থাপক্ রাখরত হদরব্ প্রাকৃ্থতক্ এব্ং িার্ব্সৃষ্ট থব্পদ ব্ৃন্সি এব্ং থব্ব্থতনত  ওয়ার সারি 

সারি। NYC এিারজনন্সি িযারর্জরিি পাাঁচটে হব্াররা জরুড় প্রথতটে থর্উ ইয়ক্নব্াসীরক্ এব্ং প্রথতটে 

সম্প্রদায়রক্ স ায়তা ক্রার জর্য প্রথতশ্রুথতব্ি, এব্ং আিরা আিারদর সরক্ারী অংিীদাররদর 

জরুরী অব্স্থার জর্য প্রস্তুত  রত, সাড়া থদরত এব্ং পুর্রুিাররর প্ররয়াজর্ীয়তারক্ স্বীকৃ্থত ও 

অগ্রাথধক্ার হদওয়ার জর্য ধর্যব্াদ জার্াই।"  

  

কংম্বেস িব লা শ্েস শ্িং িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নরক্ অব্িযই দুরে নারগর জর্য প্রস্তুত িাক্রত  রব্ 

এব্ং আিারদর রারজযর অব্িযই হসগুথলর জর্য পথরক্ল্পর্া ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় সংস্থার্ 

উপলব্ধ িাক্রত  রব্। জরুরী প্রথতন্সিয়ার প্রস্তুথতর এই প্ররয়াজর্টে গত িারস েখর্ আইডার 

অব্থিষ্টাংরির ক্াররণ সৃষ্ট ব্র্যা আিারদর অঞ্চরল সব্ নর্াি সৃটষ্ট ক্ররথেল তখর্ তা হচারখর সািরর্ 

উরে এরসথেল। গভর্ নর আজ হে 7.4 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররর হেডাররল ত থব্ল হ াষণা 

ক্ররের্ তা থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর সুরক্ষার জর্য আিারদর প্ররচষ্টায় সা ােয ক্ররব্ এব্ং আথি খুথি 

হে থর্উ ইয়ক্ন এই গুরুত্বপূণ ন অি নায়র্ পারব্। গভর্ নর হ াচুল এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেে হ ািলযান্ড 

থর্রাপত্তা ও জরুথর হসব্া থব্ভাগরক্ (Division of Homeland Security and Emergency 

Services) ধর্যব্াদ জার্াই আিারদর রারজযর আব্াথসক্রদর থর্রাপদ রাখার উরেরিয ক্াজ ক্রার 

জর্য।"  

  

কংম্বেসিোর্ অোক্রিয়াম্বর্া এসপাইলাট িম্বলর্, "গত থতর্ িাস আিারদর হদথখরয়রে হে থর্উ 

ইয়ক্ন থসটে এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেেরক্ ক্রা আ াতগুথল ক্রিথর্ - থব্রিষ ক্রর জলব্ায় ুসংক্রের 

আরলারক্। থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা এ ক্িা জার্ার হোগয হে তারদর রাজয এব্ং স্থার্ীয় সরক্ার 

প্রথতন্সিয়া জার্ারত প্রস্তুত, তারা আ াত র্রি ক্ররত সক্ষি, এব্ং থর্ন্সিত ক্ররত প্রস্তুত হে থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীরা হে হক্ারর্া সংক্ে হিরক্ পুররাপুথর পুর্থর্ নি নাণ ক্ররত পারর - এব্ং এই অথত 



 

 

প্ররয়াজর্ীয় ত থব্ল থর্ন্সিত ক্ররব্ হে থর্উ ইয়ক্ন হে হক্ারর্া ধররর্র থব্পে নরয়র সম্মুখীর্  ওয়ার 

জর্য পথরক্ল্পর্া এব্ং পথরচালর্ার জর্য প্রস্তুথতর ক্ষিতা থর্ন্সিত ক্ররব্।"  

  

এই ক্াোরিার িরধয ক্াজ ক্রর, এগুথল সিি নর্ ক্ররত ত থব্ল ব্যব্ ার ক্রা হেরত পারর:  

• ব্যব্স্থাপর্া এব্ং প্রিাসরর্র ন্সিয়াক্লাপ;   

• প্ল্যাথর্ং;  

• জরুথর ব্যব্স্থাপর্া সংস্থার ক্িীর ব্যব্স্থা;   

• সরোি;   

• প্রথিক্ষণ এব্ং অর্ুিীলর্;   

• জরুরী পথরচালর্া হক্রন্দ্রর থর্ি নাণ ও সংস্কার; এব্ং  

• GIS এব্ং আন্ত:পথরচালর্রোগয হোগারোগ ব্যব্স্থার রক্ষণারব্ক্ষণ ও হেক্সই  

  

অরোগয খররচর িরধয আরে:  

• অর্র্ুরিাদর্ীয় সরোি: আরেয়াস্ত্র, হগালাব্ারুদ, হগ্ররর্ড লঞ্চার, হব্রয়ারর্ে, ব্া 

অস্ত্রায়র্ ক্রা থব্িার্, জলোর্, ব্া হে হক্ার্ ধররর্র োর্ব্া র্ হেখারর্ অস্ত্র স্থাপর্ 

ক্রা আরে।  

• ঐথত যব্া ী গণ থর্রাপত্তা দাথয়ত্ব পালরর্র উরেরিয ব্া ঐথত যব্া ী গণ থর্রাপত্তার 

পদ ও দাথয়ত্ব পালরর্র উরেরিয িপিপ্রাপ্ত গণ থর্রাপত্তা ক্ি নক্তনারদর থর্রয়ারগ 

স ায়তা ক্রার জর্য খরচ।  

• এিারজনন্সি িযারর্জরিি পারেররিি গ্রাি (Emergency Management 

Performance Grant, EMPG) ক্ি নসূথচর সিাথপ্ত এব্ং ব্াস্তব্ায়রর্র সারি 

সম্পক্ন ীর্ ন্সিয়াক্লাপ এব্ং প্রক্ল্পগুথল।  

  

স্থার্ীয় জরুরী ব্যব্স্থাপর্া সংস্থাসিূর র ত থব্রলর অরি নর পথরিাণ র্ীরচ তাথলক্াভুি ক্রা 

 রয়রে:  

  

প্রাপক  শ্িাট পুরসৃ্কি  

Albany County  $116,055  

Allegany County  $22,869  

Broome County  $78,233  

Cattaraugus County  $34,321  

Cayuga County  $34,215  

Chautauqua County  $54,250  

Chemung County  $37,429  

Chenango County  $23,428  

Clinton County  $34,982  

Columbia County  $28,034  

Cortland County  $23,011  

Delaware County  $22,516  



 

 

Dutchess County  $113,604  

Erie County  $340,513  

Essex County  $19,373  

Franklin County  $23,837  

Fulton County  $25,273  

Genesee County  $26,933  

Greene County  $22,969  

Hamilton County  $6,765  

Herkimer County  $28,554  

Jefferson County  $47,432  

Lewis County  $14,889  

Livingston County  $28,873  

Madison County  $31,811  

Monroe County  $276,737  

Montgomery County  $23,333  

Nassau County  $494,021  

City of New York  $2,989,486  

Niagara County  $84,026  

Oneida County  $90,747  

Onondaga County  $175,497  

Ontario County  $44,402  

Orange County  $141,102  

Orleans County  $20,655  

Oswego County  $49,578  

Otsego County  $27,729  

Putnam County  $41,401  

Rensselaer County  $63,203  

Rockland County  $118,787  

Saratoga County  $85,172  

Schenectady County  $61,486  

Schoharie County  $16,956  

Schuyler County  $11,696  

Seneca County  $17,869  

St. Lawrence County  $45,867  

Steuben County  $41,138  

Suffolk County  $550,175  

Sullivan County  $33,310  



 

 

Tioga County  $23,664  

Tompkins County  $42,078  

Ulster County  $71,622  

Warren County  $28,988  

Washington County  $28,078  

Wayne County  $39,233  

Westchester County  $351,492  

Wyoming County  $20,389  

Yates County  $14,254  

ি শ্ াট  $7,364,340  

  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে হ ািলযান্ড থর্রাপত্তা ও জরুথর হসব্া থব্ভাগ (Division of Homeland Security 

and Emergency Services, DHSES) হেডারাল এিারজনন্সি িযারর্জরিি এরজন্সির (Federal 

Emergency Management Agency, FEMA)  রয় এই ত থব্ল প্রদার্ ক্ররব্। DHSES প্রথতটে 

অথধরক্ষরের জরুরীক্ালীর্ ব্যব্স্থাপর্ার অথেরসর সারি হোগারোগ রাখরব্ এই ত থব্লগুথল েত 

দ্রুত সম্ভব্ উপলব্ধ ক্রা োয় তা থর্ন্সিত ক্রার জর্য।  

  

স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন  

  থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বরদি থর্রাপত্তা এব্ং জরুথর পথররষব্া থব্ভাগ সন্ত্রাসব্াদ এব্ং অর্যার্য 

িার্ব্সৃষ্ট এব্ং প্রাকৃ্থতক্ থব্পে নয়, থব্পদ, অথেক্ান্ড ও অর্যার্য জরুরী অব্স্থা প্রথতররাধ ক্ররত, 

এগুরলার থব্রুরি সুরক্ষার জর্য, এগুরলার প্রথত সাড়া প্রদার্ ক্ররত, এব্ং এগুরলা হিরক্ থর্য়ন্ত্রণ 

থেরর পাওয়ার প্ররচষ্টার জর্য হর্তৃত্ব, সিন্বয় এব্ং স ায়তা প্রদার্ ক্রর। আরও তরিযর জর্য 

DHSES Facebook হপজ এ োর্, @NYSDHSES-হক্ Twitter-এ ব্া Instagram-এ অর্ুসরণ 

ক্রুর্, ব্া dhses.ny.gov এ োর্।  

   

###  
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