
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল স্থার্ীয় জরুবর পবরকল্পর্া ও প্রবিক্রিয়ায় সমি নর্ করম্বি হেডাম্বরল 

োম্বে 7.6 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার লাম্বভর হ াষণা কম্বরর্  

  

ি বিল বর্উ ইয়ম্বকনর কাউবিসমূ  এিং বর্উ ইয়কন বসটির জরুবর পবরকল্পর্ার প্রম্বেষ্টা 

এিং কার্ নকরী প্রস্তুবিম্বক সমি নর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট এবং ক্াউথি ইমারজনন্সি 

মযারর্জরমি এরজন্সিগুরলার জর্য হেডাররল ত থবরল 7.6 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রয়রে োরত থর্উ ইয়ক্ন হেরটর দুরে নাগ হমাক্ারবলা পথরক্ল্পর্া ও ক্াে নক্রী প্রস্তুথতরক্ সমি নর্ 

ক্রা োয়। হেডাররল ইমারজনন্সি মযারর্জরমি পারেররমি গ্রাি ো হেডাররল ইমারজনন্সি 

মযারর্জরমি এরজন্সি প্রদত্ত এক্টট বাথষ নক্ অরু্দার্ হপ্রাগ্রাম, োর মাধ্যরম প্রদত্ত ত থবল ক্াউথি 

পে নারয় জরুথর প্রথতন্সিয়া থররসাস ন অজনরর্র প্রথিক্ষণ এবং অরু্িীলর্ উন্নয়র্ ও বাস্তবায়র্ হিরক্ 

শুরু ক্রর প্ররেষ্টারক্ সমি নর্ ক্রর।  

  

"আমরা আমারদর হেরটর জরুথর অবস্থা হমাক্ারবলা পথরক্ল্পর্া এবং সাড়া হদওয়া হজারদার 

ক্রায় হোক্াস ক্রথে োরত থর্ন্সিত ক্রা োয় হে থর্উ ইয়ক্ন দুরে নারগর আ াত এরল প্রস্তুত 

িাক্রব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ক্াউথির জরুথর অবস্থা পথরোলক্রদর আমারদর সব নাত্মক্ 

সমি নরর্র প্ররয়াজর্ এবং এই ত থবল প্রথিক্ষণ ক্াে নিমরক্ সমি নর্ ক্ররব এবং এরজন্সিগুথলরক্ 

তারদর সম্প্রদারয় হেরক্ারর্া ধ্ররর্র দুরে নারগ সাড়া হদওয়ার জর্য প্ররয়াজর্ীয় উৎস হপরত সক্ষম 

ক্ররব।"  

  

এই ত থবল অযারেস ক্রার জর্য, ক্াউথিগুথলরক্ অবিযই এমর্ প্রক্ল্প বা উরদযাগ ততথর ক্ররত 

 রব ো সক্ল সম্ভাবয দুরে নাগ হমাক্ারবলায় তারদর থর্জস্ব প্রস্তুথত এবং প্রথতন্সিয়া ক্ষমতারক্ 

িন্সিিালী ক্ররব। প্রক্ল্পগুথল হেডারল এমারজনন্সি মযারর্জরমি এরজন্সি (Federal Emergency 

Management Agency, FEMA) এর থেথিত প্ররেষ্টাগুথলরত হোক্াস ক্ররত পারর, এর মরধ্য 

হররে লন্সজথেক্ এবং থডথিথবউির্ মযারর্জরমি পথরক্ল্পর্া, উদ্বাসরর্র পথরক্ল্পর্া, দুরে নারগর 

আথি নক্ বযবস্থাপর্া, থবপে নরয়র হক্ষরে আবাসর্ এবং থস্থথতিীল হোগারোগ।  

  

বর্উ ইয়কন হেি বডবভের্ অে হ ামলোে বসবকউবরটি অোে ইমাম্বজনক্রি সাবভনম্বসস 

(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 

এর কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "DHSES এ, আমরা স্থার্ীয় পে নারয় আমারদর অথেস অে 



 

 

ইমাররজন্সি মযারর্জরমরির ক্মী এবং ক্াউথির জরুথর অবস্থা পথরোলর্াক্ারী ক্ম নক্তনারদর 

অংিীদাথররের উপর থর্ভনর ক্থর োরত দ্রুত এবং উপেুিভারব দুরে নারগর প্রথত সাড়া হদওয়া োয়। 

এই হেডাররল ত থবল আমারদর ক্াউথির জরুথর অবস্থার পথরোলক্রদর থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর 

থর্রাপদ রাখরত তারদর প্রস্তুথত ক্াে নিম হজারদার ক্ররত স ায়তা ক্ররব।"  

  

ত থবল এই ক্াে নিমগুথল সমি নর্ ক্ররত বযব ার ক্রা হেরত পারর:  

1. বযবস্থাপর্া ও প্রিাসথর্ক্ ক্াে নিম।  

2. পথরক্ল্পর্া।  

3. ইমারজনন্সি মযারর্জরমি এরজন্সির জর্য োথে।  

4. সরঞ্জাম।  

5. প্রথিক্ষণ ও অরু্িীলর্।  

6. জরুথর অপাররির্ হসিারগুথল থর্ম নাণ ও সংস্কার।  

7. হভৌগথলক্ তিয বযবস্থা (Geographic Information Systems, GIS) এবং 

ইিারঅপাররবল ক্থমউথর্রক্ির্ থসরেরমর রক্ষণারবক্ষণ ও হটক্সইতা বজায় 

রাখা।  

  

স্থার্ীয় জরুথর বযবস্থাপর্া সংস্থার জর্য উপলব্ধ পুরস্কাররর পথরমাণ থর্রে হদওয়া  রলা:  

  

অর্ুদার্ গ্র ীিা  অর্ুদাম্বর্র পবরমাণ  

Albany  $119,708  

Allegany  $23,456  

Broome  $80,641  

Cattaraugus  $35,286  

Cayuga  $35,176  

Chautauqua  $55,869  

Chemung  $38,496  

Chenango  $24,034  

Clinton  $35,968  

Columbia  $28,792  

Cortland  $23,603  

Delaware  $23,092  

Dutchess  $117,175  

Erie  $351,547  

Essex  $19,845  

Franklin  $24,457  

Fulton  $25,939  

Genesee  $27,654  

Greene  $23,560  

Hamilton  $6,824  



 

 

Herkimer  $29,328  

Jefferson  $48,827  

Lewis  $15,214  

Livingston  $29,658  

Madison  $32,693  

Monroe  $285,673  

Montgomery  $23,936  

Nassau  $510,104  

New York City  $3,087,637  

Niagara  $86,625  

Oneida  $93,567  

Onondaga  $181,104  

Ontario  $45,698  

Orange  $145,578  

Orleans  $21,170  

Oswego  $51,044  

Otsego  $28,476  

Putnam  $42,598  

Rensselaer  $65,117  

Rockland  $122,529  

Saratoga  $87,808  

Schenectady  $63,344  

Schoharie  $17,349  

Schuyler  $11,917  

Seneca  $18,292  

St. Lawrence  $47,211  

Steuben  $42,327  

Suffolk  $568,105  

Sullivan  $34,241  

Tioga  $24,278  

Tompkins  $43,297  

Ulster  $73,814  

Warren  $29,776  

Washington  $28,837  

Wayne  $40,359  

Westchester  $362,887  

Wyoming  $20,896  

Yates  $14,558  



 

 

হমাট  $7,596,995  

  

হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট অযান্ড ইমারজনন্সি সাথভনস (Division of Homeland Security and 

Emergency Services, DHSES) এর থর্উ ইয়ক্ন হেট থবভাগ FEMA এর পরক্ষ এই ত থবল 

পথরোলর্া ক্ররব। DHSES প্রথতটট অথধ্রক্ষরের জরুথর বযবস্থাপর্ার অথেরসর সারি সরাসথর 

হোগারোগ ক্ররব োরত ত থবল েত দ্রুত সম্ভব উপলভয ক্রা থর্ন্সিত ক্রা োয়।  

  

বডবভের্ অে হ ামলোে বসবকউবরটি অোে ইমাম্বজনক্রি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট অযান্ড ইমারজনন্সি সাথভনরসস থডথভির্ সন্ত্রাসবাদ, প্রাকৃ্থতক্ দুরে নাগ, হুমথক্, 

অথিসংরোরগর  টর্া এবং অর্যার্য জরুথর অবস্থা প্রথতররাধ্, এগুথল হিরক্ সুরক্ষা, এর জর্য 

প্রস্তুথত, সাড়াদার্, ও পুর্রুদ্ধাররর প্ররেষ্টার হক্ষরে হর্তৃে, সমন্বয় ও স ায়তা প্রদার্ ক্রর। For 

more information, find us on Facebook, follow us on Twitter or Instagram or visit our 

website.  
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