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গভর্রন কোবি হ াকল

হেম্বের জরুবর অিস্থা বর্য়ন্ত্রণ বিষয়ক স্বীকৃবি অজনর্ করায় হেমুং কাউবিম্বক গভর্রন
হ াকম্বলর অবভর্ন্দর্ জ্ঞাপর্

স্বীকৃবি অজনর্কারী হিরটে জরুবর অিস্থা বর্য়ন্ত্রণ সুংস্থার মম্বযে হেমুং কাউবির
অবিস অি িায়ার এন্ড ইমাম্বজনন্সি মোম্বর্জম্বমি (Office of Fire and Emergency
Management ) অর্েিম
বর্উ ইয়কন হেম্বের স্থার্ীয় জরুবর অিস্থা বর্য়ন্ত্রণ বিষয়ক স্বীকৃবি কমসূন বে হেম্বের
মম্বযে এযরম্বর্র প্রিম কমসূন বে
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেমুং ক্াউথির অথিস অব িায়ার এন্ড
ইমারজনন্সি মযারর্জরমি থর্উ ইয়রক্নর স্থার্ীয় জরুথর অবস্থা থর্য়ন্ত্রণ থবষয়ক্ স্বীক্ৃথি প্রদার্
ক্মসূন থের মাধ্যরম স্বীক্ৃথি অজনর্ ক্রররে। এই স্বীক্ৃথি অজনরর্র মাধ্যরম হেমুং ক্াউথি অর্য
13টি জরুথর অবস্থা থর্য়ন্ত্রণ সুংস্থার সারি হোগ থদরয়রে। এই আর্ষ্ঠাথর্ক্ স্বীক্ৃথি অজনরর্র
মাধ্যরম হেমুং ক্াউথি এখর্ আলবাথর্, ব্রুম, এথর, থলথভুংস্টর্, মযাথিসর্, মিরগারমথর, র্াসাউ,
ওরর্ইিা, সারারিাগা, ওয়াথ ুংির্, ও ওরয়ইর্ ক্াউথি, এবুং হসইসারি থর্উ ইয়ক্ন থসটির সারি
হোগ থদরে
"েরম থবরূপ আব াওয়ার এক্টির পরর আররক্টি উদা ররণর সম্মখীর্ ওয়ার এই সমরয়
আমারদর হস্টরির থস্থথি ীলিার জর্য স্থার্ীয় পোরয়
ন জরুথর অবস্থা থর্য়ন্ত্রণ ক্িিা জরুথর হস
থবষয়টি সস্পষ্ট, এবুং হেমুং ক্াউথির এই স্বীক্ৃথি অজনর্ এমর্ এক্টি পদরেপ ো আমারদর
সবগুরলা ক্াউথিরই গ্র ণ ক্রা উথেি," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "আথম হেমুং ক্াউথিরক্
অথভর্ন্দর্ জার্াই এবুং থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির আররা হবথ ক্াউথিরক্ জরুথর অবস্থার জর্য িারদর
প্রস্তুথির সামথগ্রক্ ক্ােক্াথরিা
ন
মূলযায়র্ ও সম্প্রসাররণর জর্য স্বীক্ৃথি অজনরর্র প্রন্সিয়ায়
অুং গ্র ণ ক্ররি উৎসাথ ি ক্রথে, ো থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর থবথভন্ন ধ্ররর্র জরুথর অবস্থা
হমাক্ারবলার জর্য প্রস্তুি িাক্ার থবষয়টি থর্ন্সিি ক্ররব।"
থর্উ ইয়রক্নর স্থার্ীয় জরুথর অবস্থা থর্য়ন্ত্রণ থবষয়ক্ স্বীক্ৃথি ক্মসূন থে স্থার্ীয় জরুথর অবস্থা
থর্য়ন্ত্রণ সুংস্থাগুরলার জর্য হস্টি পোরয়
ন হদর র প্রিম স্বীক্ৃথি। থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির ইমারজনন্সি
মযারর্জরমি অযারসাথসরয় র্ (Emergency Management Association)-এর সারি
অুং ীদাথররের থভথিরি প্রণয়র্ ক্রা এই স্বীক্ৃথি প্রদারর্র ক্মসূন থে থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির স্থার্ীয়

জরুথর অবস্থা থর্য়ন্ত্রণ সুংস্থাগুরলার উপর আরলাক্পাি ক্রর এবুং হসগুরলা সম্পরক্ন প্রোরণা
োলায়।
স্বীক্ৃথি অজনরর্র জর্য হক্ারর্া অঞ্চলরক্ অব যই হব থক্েু ধ্ারাবাথ ক্ মার্দণ্ড এবুং জরুথর
অবস্থা থর্য়ন্ত্ররণর এক্টি সমথিি ও এক্ীভূ ি পদ্ধথির প্রসার িারর্া হসরা প্রেলর্গুরলা পূরণ
ক্ররি রব। এোড়াও ক্াউথিগুরলারক্ অব যই সরক্াথর ও হবসরক্াথর অুং ীদাররদর স ,
"সমগ্র ক্াউথির" হস্টক্র াল্ডাররদর সম্পৃক্ত ক্ররি রব, এবুং হক্ারর্া জরুথর অবস্থা বা
দরোরগর
ন
সময় োরদর প্রথি সথর্থদনষ্টভারব মরর্ারোগ হদয়া আব যক্ রি পারর এমর্ বযন্সক্তরদর,
হেমর্ গৃ ীর্, বয়স্ক, বা প্রথিবন্ধী বযন্সক্তরদর ক্িা থবরবের্া ক্ররি রব।
থিথভ র্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি এন্ড ইমারজনন্সি সাথভনরসস (Division of Homeland
Security and Emergency Services, DHSES) এই ক্মসূন থের প্র াসথর্ক্ ক্িৃপ
ন ে, স্থার্ীয় জরুথর
অবস্থা থর্য়ন্ত্রণ থবষয়ক্ স্বীক্ৃথি প্রদারর্র ক্াউন্সিল (Local Emergency Management
Accreditation Council)-এর পরে এই ক্মসূন থে পথরোলর্া ক্রর িারক্। স্বীক্ৃথির হময়াদ পাাঁে
বের, হেখারর্ পাাঁে বের হময়াদক্াল হ রষ পর্রায় স্বীক্ৃথি অজনরর্র সরোগ িাক্রব।
হেম্বের বিবভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটে এন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস-এর
এন্সিবকউটেভ হিপটে কবমের্ার হেম্বরি হজ. ও'বলম্বয়বর িম্বলর্ "আথম হেমুং ক্াউথির
অথিস অব িায়ার এন্ড ইমারজনন্সি মযারর্জরমি টিমরক্ স্বীক্ৃথি অজনরর্র জর্য অথভর্ন্দর্
জার্াই, হে স্বীক্ৃথি িারদররক্ হস্টিবযাপী থক্েু বাোইক্ৃি টিরমর গ্রুরপর অুংর পথরণি ক্রররে
োরা হেরক্ারর্া ধ্ররর্র জরুথর অবস্থা হমাক্ারবলা ক্রর আমারদর সঙ্গী থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর
সরথেি রাখরি িারদর সেমিা প্রদ র্ন ক্রররের্। এই স্বীক্ৃথি অজনর্ হক্ারর্া স জ ক্াজ র্য়।
এর মাধ্যরম এিাই হদখা োয় হে হেমুং ক্াউথি িার ক্মীরদররক্ বিনমার্ সমরয়র েযারলন্সজুং
জরুথর পথরথস্থথিগুরলা হমাক্ারবলার জর্য আররা ভারলা এক্টি অবস্থারর্ রাখরব এমর্ মার্দণ্ড ও
হসরা প্রেলর্গুরলা বাস্তবায়র্ ক্রররে।"
হেমুং ক্াউথির অথিস অব িায়ার এন্ড ইমারজনন্সি মযারর্জরমি হেরক্ারর্া জরুথর অবস্থা বা
দরোরগর
ন
সময় ক্াউথির সরঙ্গ সুংরোগ রোক্ারীর ভূ থমক্া পালর্ ক্রর। ক্মীরা প্রিম
সাড়াদার্ক্ারী ও জরুথর পথররষবা ক্মীরদর জর্য প্রথ েণ প্রদার্ক্ারীর ভূ থমক্া পালর্ ক্ররর্,
এবুং হক্ারর্া জরুথর অবস্থার সময় থমউথর্থসপযাথলটি ও িারদর বাথসন্দারদর জর্য জরুথর
পথরথস্থথিরি সাড়াদার্ সুংিান্ত িিয প্রদার্ ক্রর। এই ক্মীরা দরোগগুরলা
ন
এবুং হসগুরলার
ক্াররণ ওয়া েয়েথির জর্য প্রস্তুথি, প্রথিররাধ্, সাড়াদার্, প্র মর্ ও পর্রুদ্ধার স জরুথর
অবস্থার পথরক্ল্পর্ার সম্পূণ েরির
ন
জর্য দাথয়ে ীল িারক্র্।
এোড়াও দপ্তরটি জরুথর অবস্থার প্রস্তুথি ও সাড়াদারর্ স ায়িা ক্ররি থবথভন্ন হিিাররল ও হস্টি
পোরয়র
ন
অর্দার্ বরাদ্দ হদয়। হসইসারি, এই অথিস হদর র সীমার্ার মরধ্য অবথস্থি সব িায়ার
থিপািন রমরির সুংগঠর্ ও প্রথ েরণর জর্য দাথয়ে ীল ক্াউথির িায়ার হক্া-অথিনরর্িররর
অথিস (Fire Coordinator's Office) থ রসরব; 911 জরুথর হোগারোগ হক্রের প্র াসর্ থ রসরব;
স্থার্ীয় জরুথর অবস্থা সম্পথক্নি পথরক্ল্পর্া ক্থমটির (Local Emergency Planning Committee,
EPC) সমিয়ক্ারী দপ্তর থ রসরব; এবুং ক্াউথির সব ক্মোরী
ন
ও ক্াউথি িযাথসথলটিগুরলার সব

দ র্ািীরদর
ন
অক্রপ র্াল স্বাস্থয ও থর্রাপিার জর্য দাথয়ে ীল থর্রাপিা সমিয়ক্ারী দপ্তর
থ রসরব দাথয়ে পালর্ ক্রর িারক্।
বর্উ ইয়কন হেে ইমাম্বজনন্সি মোম্বর্জম্বমি অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র হপ্রবসম্বিি ও
কোোরাগাস কাউবি ইমাম্বজনন্সি মোম্বর্জম্বমি বিম্বরক্টর ন্সিস হিকার িম্বলর্, "আমরা
এই ক্মসূন থে থর্রয় এবুং DHSES-এর সারি েলমার্ অুং ীদাথরে থর্রয় অিযন্ত গথবি।
ন ক্াউথির
জরুথর অবস্থা থর্য়ন্ত্রণক্ারী সুংস্থাগুরলা োরি প্রস্তুি িারক্ এবুং িারদর অজনরর্র জর্য স্বীক্ৃথি
লাভ ক্রর িা থর্ন্সিি ক্ররি আমরা এক্সরঙ্গ ক্াজ ক্রথে।"
হেমুং কাউবির এন্সিবকউটেভ ন্সিস মস িম্বলর্, "থমউথর্থসপযাথলটিগুরলার জরুথর
অবস্থাজথর্ি থবথভন্ন সমসযা হমাক্ারবলার হেরে ইমারজনন্সি মযারর্জরমি সবসময় এক্টি
গুরুেপূণ ভূ
ন থমক্া পালর্ ক্রর এরসরে এবুং ভথবষযরিও পালর্ ক্ররি িাক্রব। এটিরক্ সম্ভব
ক্রর হিালা এক্াথধ্ক্ বযন্সক্তরক্ থর্রয় হেমুং ক্াউথির বাথসন্দারদর অিযন্ত গব হবাধ্
ন
ক্রা উথেি,
হিপটি ক্াউথি এন্সিথক্উটিভ থ রসরব আথম িারদররক্ িারদর প্ররেষ্টার জর্য ধ্র্যবাদ জার্াই।
এই মোদা
ন অজনর্ক্ারী 13টি ক্াউথির মরধ্য এক্টি থ রসরব অন্তভুক্ত
ন
ওয়া আমারদর জরুথর
অবস্থা থর্য়ন্ত্রণ প্ররেষ্টার জর্য দাথয়ে ীল মথ লা ও পরুষরদর ক্রঠার পথরশ্ররমর সােয ব র্
ক্রর।"
হেমুং কাউবির বিম্বরক্টর অি বসবভল বিম্বিি বভর্ম্বসি অোজাম্বরবল িম্বলর্, "এই
েযারলজ পূরণক্ারী দরলর অুং
রি পারা এক্টি সম্মারর্র বযাপার। ক্াউথি এন্সিথক্উটিভ ও
DHSES-এর স ায়িা আমারদর সািরলয বড় ধ্ররর্র অবদার্ হররখরে। এটি এই ক্থমউথর্টি ও
এর বাথসন্দারদর সরথেি রাখার প্রধ্ার্ লরেযর প্রথি ইমারজনন্সি মযারর্জরমি-এর সাড়াদার্
উন্নি ক্ররব।"
স্বীক্ৃথি অজনরর্ আগ্র ী স্থার্ীয় ইমারজনন্সি মযারর্জরমি অথিসগুরলার উথেি স্বীক্ৃথি অজনরর্র
মার্দণ্ড পূররণর জর্য প্ররয়াজর্ীয় র্ীথিমালা, পথরক্ল্পর্া, ও িক্রমিগুরলা এক্ন্সেি ও উন্নয়র্
ক্রা। প্ররয়াজর্ীয় ক্াগজপে NY হরসপন্ডস ওরয়ব হপািন ারল হ য়ার বা আপরলাি ক্রা রব
এবুং অর্সাইি পোরলাের্ারি
ন
উপাদার্গুরলা অথগ্রম পোরলাের্া
ন
ক্রা রব। থিথভ র্ অব
হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি এন্ড ইমারজনন্সি সাথভনরসস এবুং থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির ইমারজনন্সি
মযারর্জরমি অযারসাথসরয় র্ প্রস্তুথি পোয়
ন েলাক্ালীর্ সমরয় প্রেন্সক্তগি স ায়িা প্রদার্
ক্ররব, এবুং অর্ররাধ্ক্ৃি সব উপাদার্ সুংগ্র ক্রা রয় হগরল, থিথভ র্ অব হ ামলযান্ড
থসথক্উথরটি এন্ড ইমারজনন্সি সাথভনরসস পোরলাের্া
ন
সম্পন্ন ক্ররি ক্মপরে দইজর্
অথভজ্ঞিাসম্পন্ন মূলযায়র্ক্ারীরক্ থর্রয় এক্টি টিম থর্বাের্
ন
ক্ররব।
এই পোরলাের্ায়
ন
হেরক্ারর্া অপথর াে পথরক্ল্পর্া
ন
ও ক্াগজপরের অথধ্ক্ির থর্রীেণ, এবুং
প্ররয়াজর্ীয় হেরে, ইমারজনন্সি মযারর্জার, স্টাি, ও অর্যার্যরদর সারি সাোিক্ার অন্তভুক্ত
ন
িাক্রব। প্রথিটি মার্দণ্ড ও সুংথিষ্ট িন থক্ভারব পূরণ রয়রে িা প্রদ র্,
ন র্থিভুক্ত, ও
সস্পষ্টভারব উরেখ ক্রা ইমারজনন্সি মযারর্জরমি অথিরসর গুরুদাথয়ে। সর্দ অজনরর্ আগ্র ী
স্থার্ীয় ইমারজনন্সি মযারর্জরমি অথিসগুরলার উথেি আরবদর্ িরমটি পূরণ ক্রর থিথভ র্

অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি এন্ড ইমারজনন্সি সাথভনরসস-এর
ক্ারে EMaccreditation@dhses.ny.gov টঠক্ার্ায় হসিা জমা হদয়া।
থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির স্থার্ীয় জরুথর অবস্থা থর্য়ন্ত্রণ থবষয়ক্ স্বীক্ৃথি ক্মসূন থে সম্পরক্ন আররা িিয হেমর্ ক্মসূন থে সম্পথক্নি থর্রদন র্া, উপেক্তিা, ও মার্দণ্ডসমূ ইিযাথদ - এখারর্ পাওয়া োরব।
বিবভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন
দয থর্উ ইয়ক্ন হস্টি থিথভ র্ অি হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ইমারজনন্সি সাথভনরসস সন্ত্রাসবাদ
এবুং অর্যার্য মার্বসৃষ্ট এবুং প্রাক্ৃথিক্ থবপেয়,
ন হুমথক্, অথিক্ান্ড ও অর্যার্য জরুরী অবস্থা
প্রথিররাধ্, এগুরলার থবরুরদ্ধ সরো, এগুরলার প্রথি সাড়া প্রদার্ ক্রা, এগুরলা হিরক্ থর্য়ন্ত্রণ
থিরর পাওয়ার প্ররেষ্টার জর্য হর্িৃে, সমিয় এবুং স ায়িা প্রদার্ ক্রর। আরও িরিযর জর্য
DHSES হিসবক্ হপইজ পথরদ র্ন ক্রুর্, িুইিারর @NYSDHSES এ বা ইিিাগ্রারম অর্সরণ
ক্রুর্ অিবা dhses.ny.gov পথরদ র্ন ক্রুর্।
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