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গভর্নর কুওম্বমা ওয়াবেিংটর্ কাউবিম্বে স্টেম্বটর জরুবর িেিস্থাপর্ার স্বীকৃবে অজন ম্বর্র স্ট াষণা 

কম্বরর্  
   

এ ধরম্বর্র প্রথম স্টেট পর্নাম্বয়র কমনসূবিম্বে বর্উ ইয়ম্বকন র এগাম্বরাটি জরুবর িেিস্থাপর্া সিংস্থা 
স্বীকৃবে লাভ কম্বরম্বে  

   
জােীয় প্রস্তুবে মাস শুরু হওয়ার সাম্বথ সাম্বথ ওয়াবেিংটর্ কাউবির স্বীকৃবে স্ট াষণা স্টেওয়া হম্বয়ম্বে  
   
জাতীয় প্রস্তুতত মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওথমা আজ ঘ াষণা তিথয়থের্ ঘে 
ওয়াত িংটর্ কাউতি তিপাটন থমি অ্ব পাবতিক ঘসফটি (Washington County Department of 
Public Safety) তর্উ ইয়থকন র স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া স্বীকৃতত কমনসূতি (Local Emergency 
Management Accreditation) এর মাধ্যথম স্বীকৃতত অ্জন র্ কথরথে। গভর্নথরর 2017 সাথির ঘেট 
অ্ব িয ঘেথট (State of the State) প্রেম প্রস্তাতবত স্বীকৃতত কমনসূতিটি স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া 
এথজতিসমূথহর জর্য ঘিথ  এ ধ্রথর্র প্রেম ঘেট পেনাথয়র কমনসতূি। ওয়াত িংটর্ কাউতি স্বীকৃতত 
অ্জন থর্র জর্য 11 তম জরুতর বযবস্থাপর্া সিংস্থা এবিং তর্উ ইয়কন  তসটির পা াপাত  আিবাতর্, ব্রুম, 
এতর, তিতভিংথোর্, মযাতিসর্, মিথগামাতর, ওর্াইিা, সারাথতাগা এবিং ওথয়র্ কাউতিসমূথহ ঘোগিার্ 
কথর।  
   
"তর্উ ইয়কন বাসীর তর্রাপত্তা হথিা আমাথির প্রেম অ্গ্রাতধ্কার এবিং ঘিথ র প্রেম এই কমনসূতি এটি 
তর্তিত করথব ঘে স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া অ্তফসগুতি িক্ষভাথব িথুেনাগ ঘমাকাতবিা কথর জর্গণথক 
রক্ষা করথত পাথর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঝুুঁ তকপূণন আবহাওয়ার  টর্া ঘেথক শুরু কথর 
মহামারী পেনন্ত অ্প্রতযাত ত জরুতর পতরতস্থততথত সাড়া জার্াথর্ার জর্য পদ্ধতত ঘরথে আমরা একটি 
 তি ািী, তর্রাপি এবিং আরও সুরতক্ষত তর্উ ইয়কন  তততর কথরতে।"  
   
তর্উ ইয়কন  ঘেট জরুতর বযবস্থাপর্া সিং  (New York State Emergency Management 
Association, NYSEMA) এর সাথে অ্িং ীিাতরথে তততর কথর এই কমনসূতিটির র্ক া করা হথয়থে 
তর্উ ইয়কন  ঘেথটর গতত ীিস্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া এথজতিগুতির তিথক মথর্াথোগ আকষনণ করথত 
ও প্রিার করথত। স্বীকৃত হওয়ার জর্য ঘকাথর্া অ্ঞ্চথির অ্ব যই মার্িণ্ড এবিং ঘসরা অ্র্ু ীিথর্র 
একটি তসতরজ পরূণ করথত হথব ো জরুতর বযবস্থাপর্ার জর্য সমতিত ও সিংহত পদ্ধতত প্রিার কথর। 
স্থার্ীয় অ্ঞ্চিগুতিথক অ্ব যই সরকার ও ঘবসরকাতর অ্িং ীিারসহ "সমূ্পণন কতমউতর্টি" (Whole 



 

 

Community) ঘেকথহাল্ডারথির তর্েিু করথত হথব এবিং গৃহহীর্, বয়স্ক ও প্রততবন্ধীথির মথতা মার্ষু 
োথির জরুতর পতরতস্থততথত তবথ ষ মথর্াথোগ প্রথয়াজর্ হথত পাথর তাথির প্রথয়াজর্ তবথবির্া করথত 
হথব। িয ঘেট তিতভ র্ অ্ব ঘহামিযান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড ইমাথজন তি সাতভন থসস (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES), ঘিাকাি ইমাথজন তি মযাথর্জথমি 
আতসথেতিথট র্ কাউতিি (Local Emergency Management Accreditation Council)-এর পথক্ষ 
ঘপ্রাগ্রামটি পতরিাির্া কথর ো কমনসতূিটির পতরিাির্া পতরষি তহথসথব কাজ কথর। স্বীকৃতত তবধ্ 
োকথব পাুঁি বের পেনন্ত, এবিং পাুঁি বের সময়কাথির পর স্বীকৃতত পুর্রায় অ্জন থর্র সুথোগ োকথব।  
   
স্বম্বেেী বর্রাপত্তা ও জরুবর পবরম্বষিা বিভাম্বগর কবমের্ার পোবিক এ. মারবি িম্বলর্, "েের্ই 
তবপেনয় বা জরুতর অ্বস্থা আ াত হার্থব, স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া িি তাথির সম্প্রিাথয়র জর্য 
প্রততরক্ষার প্রেম িাইর্ তহথসথব কাজ করথব এবিং এটা অ্তযন্ত গুরুেপূণন ঘে তারা তাথির তর্য়ন্ত্রথণর 
ঘেথকাথর্া ঝুুঁ তকর ঘমাকাথবিা করথত েথেষ্ট প্রস্তুত। স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া স্বীকৃতত ঘপ্রাগ্রাম 
কাউতিগুথিা ঘেথকাথর্া এবিং সকি ঝুুঁ তকর জর্য েতটা সম্ভব প্রস্তুত তা তর্তিত করার িাতবকাঠি 
এবিং এই অ্জন থর্ তাথির কথ ার পতরশ্রথমর জর্য আতম ওয়াত িংটর্ কাউতি তিপাটন থমি অ্ব পাবতিক 
ঘসফটি (Washington County Department of Public Safety) এর প্র িংসা করতে।   
   
ওয়াত িংটর্ কাউতি তিপাটন থমি অ্ব পাবতিক ঘসফটি জরুতর বযবস্থাপর্া অ্তফস ো কাউতির মথধ্য 
সমস্ত  হর, গ্রাম এবিং সু্কি তিতিক্ট এবিং ওয়াত িংটর্ কাউতির তর্য়ন্ত্রথণর সমস্ত জর্তর্রাপত্তা সিংস্থাথক 
জরুতর ও তবপি প্র মর্ পতরকল্পর্া এবিং  টর্া পতরিাির্া সহায়তা প্রিার্ কথর।  কতমউতর্থক র্ 
ঘসিার বা পাবতিক ঘসফটি অ্যার্সাতরিং পথয়ি হথে তিপাটন থমথির বৃহত্তম অ্পাথর র্ এবিং সপ্তাথহ 7 
তির্ 24  ণ্টা এর জর্য কমী তর্থয়াগ করা হয়। কতমউতর্থক র্ ঘসিার একমাত্র প্রােতমক 911 
অ্পাথরটর ওয়াত িংটর্ কাউতিথত ঘসবা প্রাির্রত এবিং কাউতির মথধ্য 36 িমকি তবভাগ, আটটি 
EMS এথজতি, পাুঁিটি গ্রাম পুতি  এথজতি, কাউতি ঘ তরফ এবিং অ্র্যার্য কাউতি এথজতি তর্থয় 
গঠিত সকি জর্তর্রাপত্তা সিংস্থার জর্য প্রােতমক ঘপ্ররণ ঘকন্দ্র।  
   
এই ঘকন্দ্রটি ভারমথির ঘবতর্িংটর্ কাউতির ততর্টি িমকি তবভাগ এবিং েয়টি িমকি তবভাগ এবিং 
ভারমথির রাটিযান্ড কাউতির িটুি EMS এথজতিথক সহায়তা কথর।  ওয়াত িংটর্ কাউতি তিপাটন থমি 
অ্ব পাবতিক ঘসফটি এোড়াও কাউতির তবপজ্জর্ক উপািার্ িি পতরিাির্া কথর এবিং ফায়ার ঘকা-
অ্তিন থর্টর এবিং EMS ঘকা-অ্তিন থর্টথরর অ্তফথস তির্তির্ প্র াসতর্ক সহায়তা প্রিার্ কথর।  
   
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর জরুবর িেিস্থাপর্া সিংস্থার স্টপ্রবসম্বেি ও কোটারাগাস কাউবির জরুবর 
িেিস্থাপর্া পবরিালক বিস স্টিকার িম্বলর্, "NYSEMA ঘেট জথুড় স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া 
ক্ষমতার আথরা উন্নয়থর্ প্রততশ্রুততবদ্ধ এবিং স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া স্বীকৃতত কমনসূতি এবিং 
েমবধ্নমার্ সিংেযক কাউতির স্বীকৃতত অ্জন থর্র জর্য অ্তবশ্বাসযভাথব গতবনত।"     
   
ওয়াবেিংটর্ কাউবি স্টিােন  অি সুপারভাইজাম্বরর স্টিয়ারমোর্ সোমুম্বয়ল স্টজ. হল িম্বলর্, "আমাথির 
জর্তর্রাপত্তা তবভাথগ একটি তর্থবতিত িি ঘপথয় আমরা ধ্র্য, আমাথির কাউতি, আমাথির  হর, 
গ্রাম এবিং আমাথির প্রেম সাড়া প্রিার্কারী সিংস্থা সকথির জর্য অ্বযাহত িিুন ান্ত কাথজর জর্য আমরা 



 

 

গতবনত। ঘেথটর জরুতর বযবস্থাপর্া স্বীকৃতত অ্জন থর্র জর্য শুধ্ুমাত্র একাি  এথজতি হওয়ায়, আমাথির 
বাতসিারা আশ্বস্ত হথত পাথরর্ ঘে আমাথির জর্তর্রাপত্তা তবভাগ " ীষন স্থার্ীয়" এবিং েের্ই তাথির 
প্রথয়াজর্ হথব তের্ সবনিা ঘসোথর্ োকথব।"  
   
ওয়াবেিংটর্ কাউবি বেপাটন ম্বমি অি পািবলক স্টসিটি বেম্বরক্টর স্টের্ গসম্বর্ল িম্বলর্, "আমরা 
ঘহামিযান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড ইমাথজন তি সাতভন থসস এবিং আমাথির তর্উ ইয়কন  ঘেথটর জরুতর 
বযবস্থাপর্া পতরিাির্া সিংথ র অ্িং ীিারথির সাথে জরুতর বযবস্থাপর্া ঘর্তাথির সাথে স্বীকৃতত 
কােনেথমর মাধ্যথম কাজ করার সুথোথগর প্র িংসা করতে। আতম আমাথির পাবতিক ঘসফটি টিথমর 
সিসযথির জর্য গতবনত োরা তিথর্র পর তির্ পতরশ্রম কথর আমাথির উপর ভরসা কথর। আমরা 
সম্মাতর্ত ঘে এই অ্জন র্ ওয়াত িংটর্ কাউতি, আমাথির সহথোগী সিংস্থা এবিং আমাথির সকি 
সম্প্রিাথয়র কাথে তফতরথয় আর্থত ঘপথর োরা আমাথির জরুতর বযবস্থাপর্া অ্তফস এবিং জর্তর্রাপত্তা 
িথির উপর তর্ভন র কথর।  
   
স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া অ্তফসগুতি এই স্বীকৃতত ঘপথত আগ্রহী পতিতস ও পতরকল্পর্াগুতি সিংকির্ 
অ্েবা উন্নয়র্ করা িরকার এবিং স্বীকৃতত মার্িণ্ড ঘমটাথর্ার জর্য আব যক কাগজপত্র তততর করথত 
হথব।  আব যক সকি র্তে তর্উ ইয়কন  ঘরসপন্ডস এর ওথয়ব ঘপাটন াথি ঘ য়ার অ্েবা আপথিাি করা 
হথব োথত অ্র্-সাইট তরতভউথয়র পূথবনই উপািার্গুতি তরতভউ করা োয়। স্বথিথ র তর্রাপত্তা ও 
জরুতর পতরথষবা ও তর্উ ইয়কন  ঘেট জরুতর বযবস্থাপর্া সঙ্ঘ প্রস্তুতত পেনাথয় কাতরগতর সহায়তা 
প্রিার্ করথব এবিং অ্র্ুথরাধ্কৃত সকি উপািার্ পাওয়া ঘগথি,  স্বথিথ র তর্রাপত্তা ও জরুতর 
পতরথষবা তরতভউ করার জর্য অ্ন্তত িইুজর্ অ্তভজ্ঞ মূিযায়থকর একটি িি বাোই করথব।  
   
তরতভউথত োকথব ঘেথকাথর্া প্রথয়াজর্ীয় পতরকল্পর্া ও িতিথির অ্তধ্ক পরীক্ষা এবিং প্রথয়াজর্ হথি 
জরুতর বযবস্থাপক, কমী ও অ্র্যার্যথির সাক্ষাৎকার। তারা কীভাথব প্রততটি মার্িণ্ড ও সিংতিষ্ট 
তর্ণনায়ক অ্জন র্ কথর তা প্রি নর্ করা, র্তেভুি করা এবিং গ্রতিবদ্ধ করা জরুতর বযবস্থাপর্া অ্তফথসর 
জর্য আথরাতপত। স্বীকৃতত ঘপথত িাইথি, স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া অ্তফসথক আথবির্ পত্র পূরণ 
করথত হথব এবিং EMaccreditation@dhses.ny.gov এ ঘহামিযান্ড তসতকউতরটি ও জরুতর পতরথষবা 
তবভাথগ জমা তিথত হথব।  
   
কমনসূতির তর্থিন ত কা, উপেিুতা এবিং মার্িণ্ডসহ তর্উ ইয়কন  ঘেথটর স্থার্ীয় জরুতর বযবস্থাপর্া 
স্বীকৃতত কমনসূতির বযাপাথর অ্তততরি তেয এোথর্ পাওয়া োথব।  
  
2004 সাথি িািু, জাতীয় প্রস্তুতত মাস প্রতত ঘসথেম্বথর FEMA দ্বারা স্বীকৃত হয়, এের্ পতরবার ও 
সম্প্রিাথয়র তবপেনয় পতরকল্পর্ার প্রিাথরর এক উপায় তহসাথব, পা াপাত  সারা বের জথুড়। 2020 
সাথির তেম হথে: "তবপেনয়গুতি অ্থপক্ষা কথর র্া। আজথক ঘতামার প্ল্যার্ তততর কথরা।" আরও 
তথেযর জর্য অ্র্ুগ্রহ কথর https://www.ready.gov/september এই ওথয়বসাইটটি ঘিেুর্।  
  
স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন   
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তর্উ ইয়কন  ঘেট স্বথি  তর্রাপত্তা এবিং জরুতর পতরথষবা তবভাগ সন্ত্রাসবাি এবিং অ্র্যার্য মার্বসৃষ্ট 
এবিং প্রাকৃততক তবপেনয়, হুমতক, অ্তিকান্ড ও অ্র্যার্য জরুরী অ্বস্থা প্রততথরাধ্, এগুথিার তবরুথদ্ধ 
সুরক্ষা, এগুথিার প্রতত সাড়া প্রিার্ করা, এগুথিা ঘেথক তর্য়ন্ত্রণ তফথর পাওয়ার প্রথিষ্টার জর্য ঘর্তৃে, 
সমিয় এবিং সহায়তা প্রিার্ কথর। আরও তথেযর জর্য DHSES ঘফসবুক ঘপইজ পতরি নর্ করুর্, 
টুইটাথর @NYSDHSES টুইটার বা ইিটাগ্রাথম অ্র্ুসরণ করুর্ অ্েবা dhses.ny.gov পতরি নর্ 
করুর্।  
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