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গভর্নর কুওম্বমা জরুবর পবরকল্পর্া ও প্রবিবিয়ায় সমর্নর্ করম্বি ফেডাম্বরল োম্বে 15.1 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার প্রদাম্বর্র ফ াষণা কম্বরর্  

  
িহবিল জরুবর পবরকল্পর্ার প্রম্বেষ্টা এিং কার্নকরী প্রস্তুবিম্বক সমর্নর্ কম্বর  

  
আম্বিদম্বর্র ফেষ িাবরখ 21 আগস্ট, 2020  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট এবং কাউনি ইমামজন নি 
মযামর্জমমি এমজনিগুম ার জর্য ঘেডামর  তহনবম  15.1 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার সরবরাহ করা হমে 
োমত নর্উ ইয়কন  ঘেমকামর্া ধরমর্র দমুেনামগর সম্মুখীর্ হম  তার পনরকল্পর্া ও কােনকরী প্রস্তুনতমক 
সমর্নর্ করা োয়।  
  
ঘেডামর  ইমামজন নি মযামর্জমমি পারেরমমি গ্রাি, একটি বানষনক অ্র্ুদার্ ঘপ্রাগ্রাম, পরুস্কারপ্রাপ্তরা 
জরুনর প্রনতনিয়া নরমসাসন অ্জন মর্র প্রনিক্ষণ এবং অ্র্ুিী র্ উন্নয়র্ ও বাস্তবায়র্ ঘর্মক শুরু কমর 
প্রমেষ্টামক সমর্নর্ করার জর্য তহনব  অ্যামেস করমত পামর।য় এই তহনবম  COVID-19 মহামানরমক 
ঘকন্দ্র কমর একই ধরমর্র প্রমেষ্টার জর্য ইমতামমধয ঘেটমক 4.3 নমন র্ মানকন র্ ড ামরর সমূ্পরক 
অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
"COVID-19 এর মমতা অ্দিৃয িত্রুর নবরুমে  ড়াই ঘহাক বা েরম আবহাওয়ার পনরনিনত 
ঘমাকামব ায় কনমউনর্টিমক সহায়তা করা ঘহাক, িার্ীয় সরকার জরুনর অ্বিা পনরো র্ায় একটি 
গুরুত্বপূণন ভূনমকা পা র্ কমর এবং আমামদর িার্ীয় অ্ংিীদারমদর সমর্নর্ করার জর্য এবং নর্উ 
ইয়কন বাসীমদর সরুনক্ষত রাখার জর্য তামদর প্রময়াজর্ীয় সম্পদ নর্নিত করার জর্য আমামদর সবনাত্মক 
প্রমেষ্টা ো ামত হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই তহনব  হামত র্াকায়, আমামদর িার্ীয় 
অ্ংিীদাররা ঘে কনমউনর্টিমক ঘসবাপ্রদার্ কমর তামদর সুরক্ষার জর্য এখর্ ভাম া অ্বিামর্ র্াকমব, 
এই র্তুর্ বাস্তবতা োই ঘহাক র্া ঘকর্।"  
  
2020 অ্র্নবেমর (Fiscal Year, FY) নর্উ ইয়কন মক ঘদওয়া 15.1 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার FY2019 
ঘর্মক সামার্য বৃনের প্রনতনর্নধত্ব কমর, েখর্ নর্উ ইয়কন মক 15.03 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার প্রদার্ 
করা হয়। নবগত বেরগুন র মমতা, তহনবম র 51 িতাংি (7.7 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার) ঘেমটর 
সামনগ্রক প্রস্তুনত বৃনে এবং জরুনর বযবিাপর্ার সক  ঝুুঁ নকমক সমর্নর্ করমব। অ্বনিষ্ট 49 িতাংি 



 

 

(7.4 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার) একটি জর্সংখযা োন ত সূমের উপর নভনি কমর স্বতন্ত্র কাউনিমত 
উপ ব্ধ করা হমে।  
  
এই তহনব  অ্যামেস করার জর্য, িার্ীয় পুরস্কারপ্রাপ্তমদর অ্বিযই এমর্ প্রকল্প বা উমদযাগ ততনর 
করমত হমব ো সক  ঝুুঁ নক ঘমাকামব ায় তামদর নর্জস্ব প্রস্তুনত এবং প্রনতনিয়া ক্ষমতামক িনিিা ী 
করমব। জাতীয় উন্নয়মর্র প্রময়াজর্ নহমসমব ঘেডামর  ইমামজন নি মযামর্জমমি এমজনি (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) কতৃন ক নেনিত ঘেমকামর্া প্রমেষ্টা ঘমাকামব ায় প্রকমল্পর 
মমর্ামোগ প্রদার্ করা উনেত। এর মমধয ঘরমে  নজনেক এবং নডনিনবউির্ মযামর্জমমি পনরকল্পর্া, 
খান  করার পনরকল্পর্া, দমুেনামগর আনর্নক বযবিাপর্া, নবপেনয় ঘমাকানব া আবাসর্ এবং নিনতিী  
ঘোগামোগ।  
  
বর্উ ইয়কন  ফস্টট স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর কবমের্ার পোবিক এ. মাবেন  
িম্বলম্বের্, "গত কময়ক বের ধমর, নর্উ ইয়কন  প্রাকৃনতক দমুেনাগ ঘর্মক শুরু কমর সন্ত্রাসবাদ পেনন্ত 
নবনভন্ন জরুনর পনরনিনতর সম্মুখীর্ হময়মে, োর েম  ঝুুঁ নক োই ঘহাক র্া ঘকর্ জরুনর বযবিাপর্া 
নবমিষজ্ঞমদর কামে কনমউনর্টিগুন মক সরুনক্ষত রাখার জর্য প্রময়াজর্ীয় নরমসাসন রময়মে। এই তহনব  
শুধুমাে আমামদর প্রস্তুনত অ্বযাহত রাখার জর্য ঘেমটর প্রমেষ্টামক সমর্নর্ কমর র্া, পািাপানি তামদর 
ক্ষমতা আমরা বনৃের জর্য আমামদর িার্ীয় অ্ংিীদারমদর গুরুত্বপূণন তহনব  সরবরাহ কমর।"  
  
এই কাঠামমার মমধয কাজ কমর, তহনব  সমর্নর্ করমত বযবহার করা ঘেমত পামর:  

• বযবিাপর্া ও প্রিাসনর্ক কােনিম;  
• পনরকল্পর্া;  
• ইমামজন নি মযামর্জমমি এমজনির জর্য োনেং;  
• সরঞ্জাম;  
• প্রনিক্ষণ ও অ্র্ুিী র্;  
• জরুনর অ্পামরির্ ঘসিারগুন  নর্মনাণ ও সংস্কার এবং  
• ঘভৌগন ক তর্য বযবিা (Geographic Information Systems, GIS) এবং ইিারঅ্পামরব  

কনমউনর্মকির্ নসমেমমর রক্ষণামবক্ষণ ও ঘটকসই  
  
অ্র্ুপেুি খরমের মমধয রময়মে:  

• অ্বযবহারমোগয সরঞ্জাম: আমেয়াস্ত্র, ঘগা াবারুদ, ঘগ্রমর্ড  ঞ্চার, ঘবয়মর্ট অ্র্বা অ্স্ত্রেুি 
নবমার্, জাহাজ বা ঘেমকামর্া ধরমর্র অ্স্ত্র ইর্ে  করা োর্বাহর্।  

• গতার্ুগনতক জর্নর্রাপিার দানয়ত্ব পা মর্র  মক্ষয বা গতার্ুগনতক জর্নর্রাপিার অ্বিার্ ও 
দানয়ত্ব পা মর্র উমেমিয িপর্ ঘর্ওয়া জর্নর্রাপিা কমনকতন ামদর নর্ময়ামগর ঘক্ষমে সহায়তা 
করার বযয়।  

• EMPG ঘপ্রাগ্রামমর সমানপ্ত ও বাস্তবায়মর্র সামর্ সম্পনকন ত র্য় এমর্ কােনিম ও প্রকল্প।  
  



 

 

িার্ীয় জরুনর বযবিাপর্া সংিার জর্য উপ ব্ধ পুরস্কামরর পনরমাণ নর্মে ঘদওয়া হম া:  
  

পরুস্কারপ্রাপ্ত  ফমাট পরুস্কার  
Albany County  $116,987  
Allegany County  $23,019  
Broome County  $78,847  
Cattaraugus County  $34,567  
Cayuga County  $34,460  
Chautauqua County  $54,663  
Chemung County  $37,701  
Chenango County  $23,582  
Clinton County  $35,234  
Columbia County  $28,228  
Cortland County  $23,162  
Delaware County  $22,663  
Dutchess County  $114,515  
Erie County  $343,328  
Essex County  $19,493  
Franklin County  $23,995  
Fulton County  $25,443  
Genesee County  $27,117  
Greene County  $23,120  
Hamilton County  $6,780  
Herkimer County  $28,751  
Jefferson County  $47,788  
Lewis County  $14,972  
Livingston County  $29,073  
Madison County  $32,036  
Monroe County  $279,017  
Montgomery County  $23,487  
Nassau County  $498,124  
Niagara County  $84,689  
Oneida County  $91,466  
Onondaga County  $176,927  
Ontario County  $44,733  
Orange County  $142,244  



 

 

Orleans County  $20,787  
Oswego County  $49,952  
Otsego County  $27,920  
Putnam County  $41,706  
Rensselaer County  $63,691  
Rockland County  $119,742  
St. Lawrence County  $46,210  
Saratoga County  $85,844  
Schenectady County  $61,960  
Schoharie County  $17,056  
Schuyler County  $11,753  
Seneca County  $17,977  
Steuben County  $41,441  
Suffolk County  $554,750  
Sullivan County  $33,548  
Tioga County  $23,821  
Tompkins County  $42,389  
Ulster County  $72,181  
Warren County  $29,189  
Washington County  $28,272  
Wayne County  $39,520  
Westchester County  $354,399  
Wyoming County  $20,519  
Yates County  $14,331  
New York City  $3,014,527  

ফমাট  7,423,696 মাবকন র্ ডলার  
  
ঘহাম যান্ড নসনকউনরটি অ্যান্ড ইমামজন নি সানভন স (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) এর নর্উ ইয়কন  ঘেট নবভাগ FEMA এর পমক্ষ এই তহনব  
পনরো র্া করমব। ঘহাম যান্ড নসনকউনরটি অ্যান্ড এমামজন নি সানভন স নবভাগ (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) ঘকব মাে সমস্ত নর্মদন নিকা এবং আমবদমর্র র্নর্ হামত 
রময়মে তা নর্নিত করমত র্য় বরং আমবদর্ প্রনিয়াটিমত সহায়তা এবং প্রময়াজমর্ অ্নতনরি তর্য 
সরবরামহর জর্য প্রনতটি অ্নধমক্ষমের জরুনর বযবিাপর্ার অ্নেমসর সামর্ সরাসনর ঘোগামোগ করমব।  
  
স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন   



 

 

নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বমদি নর্রাপিা এবং জরুনর পনরমষবা নবভাগ (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services)  সন্ত্রাসবাদ এবং অ্র্যার্য মার্বসৃষ্ট এবং প্রাকৃনতক 
নবপেনয়, হুমনক, অ্নেকান্ড ও অ্র্যার্য জরুরী অ্বিা প্রনতমরাধ, এগুম ার নবরুমে সরুক্ষা, এগুম ার প্রনত সাড়া 
প্রদার্ করা, এগুম া ঘর্মক নর্য়ন্ত্রণ নেমর পাওয়ার প্রমেষ্টার জর্য ঘর্তৃত্ব, সমন্বয় এবং সহায়তা প্রদার্ কমর। 
আরও তমর্যর জর্য DHSES ঘেসবুক ঘপইজ পনরদিনর্ করুর্, টুইটামর @NYSDHSES টুইটার বা 
ইিটাগ্রামম অ্র্ুসরণ করুর্ অ্র্বা dhses.ny.gov পনরদিনর্ করুর্।  
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