
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল মারাত্মক টম্বর্ নম্ব ার উত্তরকাম্বল হকন্টাবক কমর্ওম্বেলম্বির অর্ুম্বরাম্বের 

কারম্বে বর্উ ইেকন হেট ঘটর্া িেিস্থাপর্া দল বর্যুক্ত করার হঘাষো বদম্বলর্  

  

বর্উ ইেকন হেম্বটর আন্তঃএম্বেন্সি েরুবর িেিস্থাপর্া দল এই সপ্তা াম্বন্ত হকন্টাবকম্বে 

বর্যুক্ত  ম্বি, োম্বদর কাে  ম্বি বের্টট কাউবন্টর সন্সিে েরুবর কম নকাণ্ড হকন্দ্রম্বক 

সমি নর্ প্রদার্  

  

দলটট েবর্িার, 18 ব ম্বসের, দইু সপ্তাম্ব র প্রম্বোগসংিান্ত কাম্বের সমেকাম্বলর ের্ে 

বর্যুক্ত  ম্বে যাম্বে  

  

গভর্ নর হ োকল আজকক হ োষণো করকলর্ হে নর্উ ইয়কন হেট গত সপ্তোক র মোরোত্মক ঝকের 

উত্তরকোকল হকন্টোনককত চলমোর্ পুর্রুদ্ধোর কম নকোকের সমর্ নকর্ একটট হেকটর  টর্ো 

ব্যব্স্থোপর্ো দল (Incident Management Team, IMT) নর্েুক্ত করো  কব্। হেকটর IMT র্কশো 

করো  কয়কে জটটল, ব্হু-ক্রিয়োর দুকে নোকগ সোেোদোকর্র হেকে জরুনর ব্যব্স্থোপককদর দ্রুত, 

কোে নকর ও হগোেোকর্ো প্রনতক্রিয়ো প্রদোর্ নর্ক্রিত করকত স োয়তো করোর জর্য। তোরো  টর্ো কমোন্ড 

ব্যব্স্থোয় (Incident Command System) ব্যোপক প্রনশেণ ও অনভজ্ঞতো হেোগ ককর, েোর মকযয 

রকয়কে কমোন্ড ও নর্য়ন্ত্রণ, পনরকল্পর্ো, লক্রজনেক এব্ং প্রশোসনর্ক ক্রিয়োকলোপ। হকন্টোনকর 

অর্ুকরোকয, দলটট হেকটর নতর্টট কোউনন্ট জরুনর কম নকোে হকন্দ্রকক, নর্নদনষ্ট ককর ব্লকল হেভস, 

 পনকন্স ও মোশ নোল কোউনন্টকক সমর্ নকর্র জর্য নর্েুক্ত করো  কে।  

  

"দুকে নোকগর এলোকো ব্ো আকোর েোই হ োক র্ো হককর্ো, নর্উ ইয়কনব্োসীরো সব্সময় প্রকয়োজকর্র সময় 

আমোকদর ব্নু্ধ ও প্রনতকব্শীকদর সো োেয করোর জর্য প্রস্তুত র্োককব্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"আমোকদর নব্শ্বমোকর্র  টর্ো ব্যব্স্থোপর্ো নব্কশষজ্ঞকদর সব্যরকর্র অনভজ্ঞতো আকে এব্ং তোরো 

হকন্টোনককত আমোকদর অংশীদোরকদর সম্ভোব্য সকল উপোকয় সমর্ নর্ করোর জর্য প্রস্তুত 

আকের্। আনম এই দলটটর প্রকতযক সদসযকক নর্কয় অতযন্ত গনব্ নত এব্ং কটির্তম সমকয় 

সম্প্রদোয়সমূ কক পুর্রুদ্ধোকর সো োেয করকত সদো উপনস্থত র্োকোর জর্য তোকদর যর্যব্োদ 

জোর্োক্রে।"  

  

হেট IMT গটিত  কয়কে নিনভশর্ অফ হ োমলযোন্ড নসনকউনরটট অযোন্ড ইমোরকজক্রন্স সোনভনকসস 

(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), হেট পুনলশ (State 

Police, NYSP), নিপোটনকমন্ট অফ ট্রোন্সকপোকটনশর্ (Department of Transportation, DOT), 

নিপোটনকমন্ট অফ এর্ভোয়রর্কমন্টোল কর্জোরকভশর্ (Department of Environmental 



Conservation, DEC), অনফস অফ ইর্ফরকমশর্ হটককর্োলক্রজ সোনভনকসস (Office of 

Information Technology Services, ITS), থ্রুওকয় অকর্োনরটট (Thruway Authority)এব্ং পোকন 

পুনলকশর (Park Police) সদসযকদর নর্কয়। একোনযক স্থোর্ীয় একজক্রন্সও দকল কমী প্রদোর্ ককর, েোর 

মকযয আকে ইনর কোউনন্ট হশনরকফর অনফস (Erie County Sheriff's Office) এব্ং মন্টকগোমোনর 

কোউনন্ট জরুনর ব্যব্স্থোপর্ো (Montgomery County Emergency Management)।  

  

IMT-র কোজ  কব্ হেট ও স্থোর্ীয় কম নকতনোকদর প্রোরনম্ভক পুর্রুদ্ধোর পনরকল্পর্ো, পনরচোলর্োর 

সমন্বকয় সো োেয করো; পনরনস্থনতর তর্য হজোগোে করো এব্ং প্রনতকব্দর্ করো;  টর্োয় করণীয় 

পনরকল্পর্ো করো; ক্রজওেোনফকযোল ইর্ফরকমশর্ নসকেম (Geographic Information System, 

GIS) মযোনপং; এব্ং চলমোর্ সোেোদোর্ কম নকোকে লক্রজনেক সমর্ নর্ প্রদোর্ করো।  

  

DHSES-র ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার েোবক হে িম্বলর্, "হেকটর  টর্ো ব্যব্স্থোপর্ো দলটট 

হকন্টোনককত নর্উ ইয়ককনর জরুনর কম নকতনোকদর মকযয হসরোকদর প্রনতনর্নযত্ব করকব্ এব্ং আনম 

অর্যকদর সো োেয করোর জর্য তোকদর নর্িঃস্বোর্ ন নর্কব্দকর্র জর্য, নব্কশষ ককর হেক তু তোরো েুটটর 

হমৌসুমকক নর্জ পনরব্োর হর্কক দকূর র্োককব্, তোকদর প্রনত কৃতজ্ঞ। হকন্টোনকর মোর্ুকষর জর্য 

আমোর হৃদয় ভোরোিোন্ত এব্ং আনম আশো করনে হে এই অনতনরক্ত সমর্ নর্ েনতেস্ত 

সম্প্রদোয়গুনলকক এই দুকে নোগ সো োেয করকব্।"  

  

নর্উ ইয়কন হেকটর  টর্ো ব্যব্স্থোপর্ো দল, েো গটিত  কয়কে কমোন্ড কম নকতনো এব্ং তোকদর সোকর্ 

পনরকল্পর্ো, পনরচোলর্ো, ও আনর্ নক অংশ নর্কয়, েোেো শুরু করকব্ শনর্ব্োর, 18 নিকসম্বকর এব্ং 

রনব্ব্োর, 19 নিকসম্বর হর্কক পূণ নকোলীর্ দোনয়ত্বপোলর্ শুরু করকব্। তোরো 14 নদর্ কোে নকর হর্কক 

রনব্ব্োর, 2 জোর্ুয়োনর ব্োনে নফকর েোকব্।  

  

###  
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