অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/20/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন এিং কাম্বর্কটিকাম্বের মম্বযে র্তু র্ বমউচু য়াল এইড ইমাম্বজনবি
মোম্বর্জম্বমন্ট ইন্টার-স্টেে কমপ্োক্ট (MUTUAL AID EMERGENCY MANAGEMENT
INTER-STATE COMPACT) স্ট াষণা কম্বরম্বের্

জরুবর প্রস্তুবত ও সাড়াদাম্বর্র সক্ষমতা িাড়াম্বত স্ট ৌথ প্রবেক্ষণ অর্ুেীলর্ চালাম্বি স্টেেগুবল
জরুবর সাড়াদাম্বর্র জর্ে স্টেে প্ুবলে ও র্োের্াল গাডন এবভম্বয়ের্ (National Guard Aviation)
প্বরসম্পম্বদর সমন্বয়
বডবভের্ অি স্ট ামলোন্ড বসবকউবরটি এন্ড ইমাম্বজনবি সাবভনম্বসস (Division of Homeland Security
and Emergency Services) এর র্াগবরক প্রস্তুবত স্টকাম্বরর প্রবেক্ষম্বণর সম্প্রসারণ
বর্উ ইয়কন স্টেে প্ুবলে এিং কাম্বর্কটিকাে স্টেে প্ুবলম্বের মম্বযে প্র ুবি উন্নয়র্ এিং
আন্তঃকমন ক্ষমতার মূলোয়র্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা নর্উ ইয়র্ন এবং র্ামর্র্টির্ামের মমযয এর্টি র্তু র্ নমউচু য়াল এইড
ইমামজননি মযামর্জমমন্ট ইন্টার-স্টেে র্মপ্যাক্ট স্ট াষণা র্মরমের্। অ্নবলমে র্ার্নর্র হওয়া, সমবায়
চু নিটি, স্টেমের জরুনর অ্বস্থায় উত্তম সুরক্ষার জর্য সাড়াদার্র্ারী এবং আইর্ প্রময়াগর্ারী সংস্থা
উভময়র জর্য প্থ নবস্তৃ ত র্রমব এবং মূলযবার্ জীবর্ রক্ষা এবং আমরা দক্ষতার সামথ গুরুত্বপ্ূণন
সম্পদ স্টমাতাময়র্ র্মর প্রার্ৃ নতর্ ও মার্বসৃষ্ট উভয় প্রর্ার, নবপ্র্নয় ও জরুনর অ্বস্থার সময় দ্রুত
ও র্ার্নর্রভামব সাড়া স্টদওয়ার জর্য অ্ঞ্চলমর্ প্রস্তুত র্রমব। জলবায়ু প্নরবতন র্ এবং গণ শুটিং এর
মত, মার্বসৃষ্ট নবপ্র্নময়র ফমল উদ্ভু ত হুমনর্সমূমহর স্টর্ামর্া সীমার্া স্টর্ই এবং র্াগনরর্মদর সব
অ্নযর্ারমক্ষমে নর্রাপ্ত্তায় র্ম ার হুমনর্ স্টদয়। উভয় স্টেে এই নচর-নববনযনত হুমনর্র দ্বারা স্ট মল
স্টদওয়া চানহদা প্ূরণ র্রমত প্রস্তুত তা নর্নিত র্রমত এই উমদযাগ নর্উ ইয়র্ন এবং র্ামর্র্টির্ামের
মমযয অ্ংশীদানরত্ব এবং সহমর্ানগতা স্টজারদার র্রমব।
"র্ামর্র্টির্াে আমামদর প্ূবন নদমর্র প্রনতমবশী এবং এমর্ অ্মর্র্ নবষয় আমরা স্টমার্ামবলা র্রনে
তা র্খর্ আমরা সমনিতভামব র্াজ র্নর তখর্ বনযনত র্রা হয়", গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "সবমচময় গুরুত্বপ্ূণন স্টর্ নবষময় আমরা সহমর্ানগতা র্রমত প্ানর তা হমলা আমামদর
বানসন্দামদর নর্রাপ্ত্তা র্ার র্ারণ এই জরুনর বযবস্থাপ্র্া অ্ংশীদানরত্ব অ্তযন্ত গুরুত্বপ্ূণন। আজমর্র

চু নিটি আমামদর দুই স্টেমের র্ঠির্ সমময়র জর্য আমামদর প্রময়াজর্ীয় সম্পদগুমলা নর্নিত র্রার
নবষময় এবং এটিই প্ার্শ্নবতী স্টেেগুমলা র্মর।"
কাম্বর্কটিকাম্বের গভর্ন র স্টর্ড লোম্বমান্ট িম্বলর্, "আনম প্রথম স্টর্টি স্টজমর্নে স্টসটি হমলা আমামদর
স্টেমের সীমার্া স্টবশ র্ৃ নেম এবং আমামদর শনি চানহদা এবং নবমশষ র্মর আমামদর নর্রাপ্ত্তার
স্টক্ষমে লং আইলযান্ড সাউন্ড (Long Island Sound) স্টথমর্ স্টমমরা-র্থন (Metro-North) প্র্নন্তআমামদর মমযয অ্মর্র্ সমাপ্নতত অ্ংশ আমে। আমরা এর্সামথ র্াজ র্রমল তা অ্মপ্ক্ষার্ৃ ত ভামলা
হয় এবং গভর্নর কুওমমামর্ এর্জর্ প্রনতমবশী নহমসমব স্টপ্ময় আমরা স্টসৌভাগযবার্ এবং স্টর্ সব র্াজ
আমামদর এর্সামথ র্রমত হমব তা আনম তার সামথ খুব নর্ষ্টভামব র্রমত চাই।"
জম্বয়ন্ট র্োের্াল গাডন প্রবেক্ষণ অর্ুেীলর্
নর্উ ইয়র্ন র্যাশর্াল গাডন এবং র্ামর্র্টির্াে র্যাশর্াল গাডন দুমর্নামগ নবদযমার্ জরুনর অ্বস্থায়
সাড়াদার্ প্দ্ধনত এবং সাড়াদামর্র সক্ষমতা স্টজারদামরর জর্য এর্টি স্টর্ৌথ জরুনর বযবস্থাপ্র্া নিলস
প্নরচালর্া র্রমব। এই অ্র্ুশীলর্গুমলা সহায়র্ভামব নবর্নশত হমব এবং এর্টি অ্র্ুশীলর্ অ্ন্তভুন ি
হমব নর্উ ইয়মর্ন এবং অ্র্যটি হমব র্ামর্র্টির্ামে। এই নিলগুমলা প্রনতটি স্টেমের প্রস্তুনত এবং
জরুনর অ্বস্থায় সাড়াদামর্র সক্ষমতা প্রীক্ষা ও বৃনদ্ধ র্রমব এবং সমবনাত্তম অ্র্ুশীলর্ ও সাড়াদার্
সম্পদ নবনর্ময় সক্ষম র্রমব।
জরুবর অিস্থায় সাড়াদাম্বর্র জর্ে বিমার্ সম্পম্বদর সমন্বয়
প্রার্ৃ নতর্ দুমর্নামগ সাড়াদামর্র সময় নবমার্ সরঞ্জাম, স্টর্মর্ স্টহনলর্প্টার এবং চালর্নবহীর্ নবমার্
বযব
স্থা (Unmanned Aerial Systems, UAS) অ্তযন্ত মূলযবার্ সম্পদ বমল প্রমানণত হয়।
নর্রাপ্মদ এর্টি দুমর্নামগর দৃমশযর মূলযায়র্ র্রমত এবং সম্ভাবয নবপ্জ্জর্র্ প্নরনস্থনতমত র্মীমদর
স্টমাতাময়র্ র্রার প্ূমবন র্ামজর উপ্র্ুি স্টর্াসন নর্যনারমণ এই সম্পদগুমলা স্টমাতাময়র্ র্রা স্টর্মত
প্ামর। স্টসই অ্র্ুর্ায়ী, নবমার্ সম্পমদর অ্বস্থার প্াশাপ্ানশ এগুমলার বযবহার প্নরচালর্া র্মর এমর্
র্ীনতমালা ও প্দ্ধনত নর্য়নমত মূলযায়র্ র্রা গুরুত্বপ্ূণন। নর্উ ইয়র্ন র্যাশর্াল গাডন, নর্উইয়র্ন স্টেে
প্ুনলশ, র্ামর্র্টির্াে র্যাশর্াল গাডন এবং র্ামর্র্টির্াে স্টেে প্ুনলশ স্টর্ৌথভামব জরুনর অ্বস্থায়
সাড়াদামর্র জর্য তামদর বতন মার্ নবমার্ সক্ষমতা মূলযায়র্ র্রমব। নবমশষ র্মর, উভয় স্টেে এর্টি
ব্রাশ ফায়ামর এগুমলার সাড়াদার্ প্রীক্ষা র্রার জর্য এর্টি অ্র্ুশীলর্ চালামব র্া স্টেে লাইর্মর্
অ্নতক্রম র্মর।
বডবভের্ অি স্ট ামলোন্ড বসবকউবরটি এন্ড ইমাম্বজনবি সাবভনম্বসস এর র্াগবরক প্রস্তুবত স্টকাম্বরর
প্রবেক্ষম্বণর সম্প্রসারণ
গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃ মত্ব, 2014 সামল র্াগনরর্ প্রস্তুনত বানহর্ী ততনর র্রা হয় এবং শুরু স্টথমর্
300,000 জমর্র অ্নযর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ প্রনশক্ষণ প্রদার্ র্রা হয়। প্রনশক্ষণগুমলা
অ্ংশগ্রহণর্ারীমদর স্টর্মর্ামর্া জরুনর সমময় নর্মজমদর এবং তামদর প্নরবারমর্ নর্রাপ্দ রাখার জর্য
সরঞ্জাম প্রদার্ র্মর, জরুনর প্রস্তুনতর জর্য এর্টি সবনাত্মর্ নবপ্দ অ্নভগমর্ নশক্ষা স্টদয়। নর্উ ইয়র্ন
র্যাশর্াল গাডন স্টহামলযান্ড নসনর্উনরটি অ্যান্ড ইমারমজনি সানভন স নবভামগর সহমর্ানগতায় এসব
প্রনশক্ষণ প্নরচালর্া র্মর। আরও স্টবনশ বযনির র্ামে এই উদ্ভাবর্ী র্মনসূনচ সম্প্রসারমণর প্রমচষ্টায়

এবং উত্তরপ্ূবন অ্ঞ্চল জুমড় জরুনর প্রস্তুনত বাড়ামত, সহমর্ানগতার জর্য এবং উভয় স্টেে জুমড়
নবদযমার্ র্াগনরর্ প্রস্তুনত তসর্যদল সক্ষমতা বাড়ামত নর্উ ইয়র্ন সংস্থাগুমলা র্ামর্র্টির্াে নডপ্ােনমমন্ট
অ্ব ইমামজননি মযামর্জমমন্ট অ্যান্ড স্টহামলযান্ড নসনর্উনরটি (Connecticut Department of
Emergency Management and Homeland Security) এবং র্ামর্র্টির্াে র্যাশর্াল গাডন এর
সামথ অ্ংশীদার হমব। এই দুই স্টেে সমবনাত্তম অ্র্ুশীলর্ স্টশয়ার র্রমত এবং নর্ভামব তামদর নর্জ
নর্জ স্টবসামনরর্ প্রস্তুনতর র্মনসূনচ বাড়ামর্া র্ায় এবং স্টজাড়দার র্রা র্ায় তা আমলাচর্া র্রমত
স্টর্ৌথ স্টসনমর্ামর এর্ে হমব।
বর্উ ইয়কন স্টেে প্ুবলে এিং কাম্বর্কটিকাে স্টেে প্ুবলম্বের মম্বযে প্র ুবি উন্নয়র্ এিং
আন্তঃকমন ক্ষমতার মূলোয়র্
নর্উ ইয়র্ন স্টেে প্ুনলশ এবং র্ামর্র্টির্াে স্টেে প্ুনলশ তামদর বতন মামর্ আইর্ প্রময়াগর্ারী প্রর্ুনির
নবস্তৃ নত মূলযায়র্ এবং উন্ননতর স্টক্ষে সর্াি র্রমত সহমর্ানগতা র্রমব। প্রনতটি স্টেে ইন্টার-স্টেে
প্রময়াগর্ারী প্রমচষ্টা বাড়ামত আন্তঃর্মনক্ষমতা বৃনদ্ধমত প্রমচষ্টা চালামব। এই প্রর্ুনিগুমলা আইর্
প্রময়াগর্ারী তদমন্তর জর্য অ্তযন্ত মূলযবার্ প্রমাণ র্মর এবং এই উমদযাগ এই প্রর্ুনিগুমলার অ্নযর্তর
বযবহার সক্ষম র্রমব।
স্টেে প্ুবলে সুপ্াবরর্ম্বের্ম্বডন্ট, র্োের্াল গাডন অোডজুম্বেন্ট স্টজর্াম্বরল এিং উভয় স্টেম্বের
স্ট ামলোন্ড বসবকউবরটি অোডভাইজম্বরর মম্বযে স্ট াগাম্ব াম্বগর একটি সরাসবর প্থ স্থাপ্র্
নর্উ ইয়র্ন এবং র্ামর্র্টির্াে প্রার্ৃ নতর্ নবপ্র্নয় - সাইবার ের্া সহ - র্া তামদর এর্টি বা
উভয় স্টেমে প্রভাব স্টফমল তা সহ মার্বসৃষ্ট দুমর্নামগ সাড়াদামর্র সময় উচ্চতর স্টর্াগামর্াগ এবং
সমিয় নর্নিত র্রার জর্য র্থাক্রমম, স্টেে প্ুনলশ র্মান্ডার, অ্যাডজুমেন্ট স্টজর্ামরল এবং স্টহামলযান্ড
নসনর্উনরটি অ্যাডভাইজামরর মমযয এর্টি সরাসনর স্টফার্ লাইর্ স্থাপ্র্ র্রমব।
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