
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ইবর ও ওম্বেইর্ কাউবিগুম্বলাম্বে স্টেম্বের জরুবর িেিস্থাপর্ার স্বীকৃবে অজন ম্বর্র 
স্ট াষণা কম্বরর্  

  
এ ধরম্বর্র প্রথম স্টেে পর্নাম্বের কমনসূবিম্বে এখর্ দেটি বর্উ ইেকন  জরুবর িেিস্থাপর্া সংস্থা স্বীকৃবে 

লাভ কম্বরম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েমরমের্ ঘে ঘলাোল ইমামজন ন্সি মযামর্জমমন্ট 
অ্যামেন্সিমেশর্ ঘরাগ্রাম (Local Emergency Management Accreditation Program)-এর অ্ংশ 
ন্সিমেমে ইন্সর ও ওমেইর্ োউন্সন্টগুন্সল স্বীেৃন্সি অ্জন র্ েমরমে। গভর্নমরর 2017 োমলর ঘেে অ্ে দ্য 
ঘেমে (State of the State) রথম রস্তান্সেি স্বীেৃন্সি েমনেনূ্সিটি স্থার্ীে জরুন্সর েযেস্থাপর্া 
এমজন্সিেমূমির জর্য ঘদ্মশ এ ধরমর্র রথম ঘেে পেনামের েমনেনূ্সি। এই অ্জন মর্র মাধযমম ইন্সর 
োউন্সন্ট ন্সিপােন মমন্ট অ্ে ঘিামলযান্ড ন্সেন্সেউন্সরটি অ্যান্ড ইমামজন ন্সি োন্সভন মেে (Erie County 
Department of Homeland Security and Emergency Services) এেং ওমেইর্ োউন্সন্ট ইমামজন ন্সি 
মযামর্জমমন্ট অ্ন্সিে (Wayne County Emergency Management Office) স্বীেৃি েংস্থা ন্সিমেমে 
ন্সর্উ ইেেন  ন্সেটির ইমামজন ন্সি মযামর্জমমন্ট অ্ন্সিে এেং অ্যালোন্সর্, ঘরাম, ন্সলন্সভংের্, মযান্সিের্, 
মন্টমগামান্সর, ওোন্দা এেং োরামোগা োউন্সন্টগুন্সলর োমথ েুক্ত িমেমে।  
  
"জর্োধারমণর ন্সর্রাপত্তা আমামদ্র এে র্ম্বর অ্গ্রান্সধোর এেং এো েণনর্ামূলে ঘে আমামদ্র োউন্সন্ট 
পেনামে শন্সক্তশালী জরুন্সর েযেস্থাপর্া ঘেো আমে োরা িযামলন্সজং পন্সরন্সস্থন্সিমি ঘেমের অ্ংশীদ্ার িমি 
পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই রথম ধরমর্র স্বীেৃি ঘরাগ্রাম স্থার্ীে জরুন্সর েযেস্থাপর্া 
অ্ন্সিে ঘেমোমর্া দ্মুেনাগ এ োড়া ন্সদ্মি এেং িামদ্র োন্সেন্দামদ্র রক্ষা েরমি পামর ঘেটি ন্সর্ন্সিি 
েরমি োিােয েরমে।"  
  
ন্সর্উ ইেেন  ঘেে ইমামজন ন্সি মযামর্জমমন্ট অ্যামোন্সেমেশর্ (New York State Emergency 
Management Association, NYSEMA)-এর েমে অ্ংশীদ্ান্সরমে গমড় ওঠা এই ঘরাগ্রামম রমেমে ঘেশ 
ন্সেেু েযান্ডািন  স্থার্ীে জরুন্সর েযেস্থাপর্া অ্ন্সিেমে এই রমিশর্াল অ্যামেন্সিমেশর্ পাওোর জর্য 
অ্েশযই পূরণ েরমি িমে। দ্য ঘেে ন্সিন্সভশর্ অ্ে ঘিামলযান্ড ন্সেন্সেউন্সরটি অ্যান্ড ইমামজন ন্সি োন্সভন মেে 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) ঘলাোল ইমামজন ন্সি 
মযামর্জমমন্ট আন্সেমেন্সিমেশর্ োউন্সিল (Local Emergency Management Accreditation 
Council)-এর পমক্ষ ঘরাগ্রামটি পন্সরিালর্া েমর ো েমনেূন্সিটির পন্সরিালর্া পন্সরষদ্ ন্সিমেমে োজ 
েমর।  



 

 

  
অ্যামেন্সিমেশর্ ঘরাগ্রাম ন্সর্উ ইেেন  ঘেমের েন্সেে স্থার্ীে জরুন্সর েযেস্থাপর্া েংস্থাগুমলা িাইলাইে 
এেং উন্নীি েরমি োিােয েরার জর্য এেটি রন্সেো ন্সিমেমে উমেশয েরা িে। স্বীেৃন্সি বেধ 
থােমে পাাঁি েের পেনন্ত, এেং পাাঁি েের েমেোমলর পর স্বীেৃন্সি পুর্রাে অ্জন মর্র েুমোগ থােমে।  
  
বর্উ ইেকন  স্টেে স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন  িম্বলম্বের্, "েখর্ দ্মুেনাগ আ াি 
িামর্, এটি জরুন্সর ঘেে এেং স্থার্ীে জরুন্সর েযেস্থাপর্া দ্ল ন্সর্উ ইেমেন র অ্ধীোেীমদ্র রক্ষা েরার 
জর্য এেোমথ োজ েরমি েক্ষম িে এেং এই অ্যামেন্সিমেশর্ ঘরাগ্রাম ন্সর্ন্সিি েমর ঘে েোই এেই 
ঘমৌন্সলে মামর্র অ্ধীমর্ োজ েরমে। আমামদ্র মূলযােমর্র েমে, ইন্সর ও ওমেইর্ উভে োউন্সন্ট 
শুধুমাত্র মার্ রক্ষা েরমি এেটি মিার্ োজ েমরন্সর্ েরং িারা ঘেমোমর্া জরুন্সর রন্সিন্সেো জার্ামি 
িামদ্র রস্তুন্সির মাত্রা রদ্শনর্ েরমে। আন্সম িামদ্র এই অ্জন মর্ অ্ন্সভর্ন্দর্ জার্াই এেং পাশাপান্সশ 
ন্সর্উ ইেমেন র অ্র্যার্য োউন্সন্টগুন্সলমে এই অ্যামেন্সিমেশর্ অ্র্ুেরণ েরার জর্য উৎোন্সিি েন্সর।"  
  
বর্উ ইেকন  স্টেম্বের জরুবর িেিস্থাপর্া সংস্থার স্টপ্রবসম্বেি ও কোোরাগাস কাউবির জরুবর 
িেিস্থাপর্া পবরিালক বিস স্টিকার িম্বলর্, "দ্য ঘলাোল ইমামজন ন্সি মযামর্জমমন্ট অ্যামেন্সিমেশর্ 
ঘরাগ্রাম DHSES এেং NYSEMA-এর মমধয দ্ঢ়ৃ অ্ংশীদ্ান্সরমের এেটি িমৎোর উদ্ািরণ এেং 
োউন্সন্ট জরুন্সর েযেস্থাপর্া এমজন্সিগুমলামে অ্যামেন্সিমেশর্ অ্র্ুেরণ েরমি ঘদ্মখ দ্ারুণ লামগ।"  
  
দ্য ইন্সর োউন্সন্ট ন্সিপােন মমন্ট অ্ে ঘিামলযান্ড ন্সেন্সেউন্সরটি অ্যান্ড ইমামজন ন্সি োন্সভন মেে ন্সিন্সভশর্ অ্ে 
ন্সিজাোর/ঘিামলযান্ড ন্সেন্সেউন্সরটি, অ্ন্সি েুরক্ষা এেং জরুন্সর ন্সিন্সেৎো পন্সরমষো ন্সর্মে গঠিি। এই 
ন্সেভাগ রেৃি ো েম্ভােয দ্মুেনাগ  ের্ার েমে ইন্সর োউন্সন্টমি েমন্সিি জরুন্সর েযেস্থাপর্া পন্সরেল্পর্া, 
রস্তুন্সি, রন্সশক্ষণ, রন্সিন্সেো এেং জরুন্সর ঘেো েম্পমদ্র েমিমের মাধযমম জর্োধারমণর ন্সর্রাপত্তা 
রদ্ামর্র দ্ান্সেে পালর্ েরমে।  
  
ইবর কাউবি এবিবকউটিভ মাকন  বস. স্টপালর্কারজ িম্বলর্, "ইন্সর োউন্সন্ট জরুন্সর েযেস্থাপর্া টিম 
েেেমে পন্সরেল্পর্া েরমেএেং পরেিী েমে এেটি জরুরী স্ট্রাইমের জর্য রস্তুি িমে এেং 
জর্োধারণমে আরও ভামলা ঘেো ঘদ্ওোর জর্য দ্মলর মমর্ান্সর্মেশ রদ্ামর্ এই স্বীেৃন্সি রান্সি ন্সর্ন্সিি 
েরমে। এই স্বীেৃন্সি ন্সর্মে ওমেইর্ ও আরও োিটি োউন্সন্টর মমধয ঘোগ ন্সদ্মি ঘপমর আমরা গন্সেনি 
এেং ইন্সর োউন্সন্টর মার্ুমষর পমক্ষ েমঠার পন্সরশ্রমমর জর্য আমামদ্র জরুন্সর পন্সরমষো/DHS 
েন্সমশর্ার িযার্ ঘর্ভাথন, জনু্সর্ের এেং িার েমীমদ্র ধর্যোদ্ জার্াই।"  
  
ইবর কাউবি বেপােন ম্বমি অি স্ট ামলোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড ইমাম্বজন বি সাবভন ম্বসস এর কবমের্ার 
েোবর্ম্বেল স্টর্ভাথন িম্বলর্, "আমরা এমজন্সির র্ীন্সিমালা ও পদ্ধন্সির ন্সেস্তান্সরি পেনামলাির্া অ্িযন্ত 
েিােে ন্সিমেমে ঘপমেন্সে। অ্যামেন্সিমেশর্ রন্সেো জরুন্সর েযেস্থাপর্া এমজন্সি ো েংমশাধর্মূলে 
পদ্মক্ষপ গ্রিণ েরমি েক্ষম িে আজমের িযামলন্সজং পন্সরমেমশ খাপ খাওোমর্া এেং োমজেয রমোজর্। 
এেটি োউন্সন্ট ন্সিমেমে আমরা এই গুরুেপূণন পেনামলাির্ার োরমণ আমরা ভামলাভামে রস্তুি।"  
  



 

 

ওমেইর্ োউন্সন্ট জরুন্সর েযেস্থাপর্া অ্ন্সিে উপেুক্ত ওমেইর্ োউন্সন্ট এমজন্সি ও এক্সোর্নাল পােন র্ারমদ্র 
েমে ওমেইর্ োউন্সন্টর োন্সেন্দামদ্র ইমামজন ন্সি ন্সমটিমগশর্, রস্তুন্সি, ঘরেপি ও ন্সরেভান্সর োন্সভন মেে 
েংগঠিি েমর। এটি োধারণি োউন্সন্টর জরুন্সর অ্পামরশর্ ঘেন্টামর িে এেং রমিষ্টাগুন্সল েমন্সিি 
জরুন্সর েযেস্থাপর্া পন্সরেল্পর্া দ্বারা পন্সরিান্সলি িে ো োন্সষনে পেনামলাির্া েরা িে। রিামরর মাধযমম 
জরুন্সর েযেস্থাপর্া অ্ন্সিে োন্সেন্দামদ্র জরুন্সর অ্েস্থার জর্য রস্তুন্সি ন্সর্ন্সিি েরমি আমরা রাণেন্ত 
িমে উঠমি উৎোন্সিি েমর। জরুন্সর েযেস্থাপর্া অ্ন্সিে ওমেইর্ োউন্সন্টর জর্য পােন্সলে অ্যালােন  
এেং েিেীেরণ েযেস্থাটিও পন্সরিালর্া েমর োর র্াম ওমেইর্ োউন্সন্ট অ্যালােন  োমি জরুন্সর েমমে 
োন্সেন্দামদ্র জার্ামর্া িে।  
  
ওম্বেইর্ কাউবি জরুবর িেিস্থাপর্া অবফম্বসর বেম্বরক্টর জজন  িাম্বেম্বো িম্বলর্, "পুমরা ওমেইর্ 
োউন্সন্ট জরুন্সর েযেস্থাপর্া টিমমর রমিষ্টার মাধযমম ন্সর্উ ইেেন  ঘেমের র্েম োউন্সন্ট ন্সিমেমে রাষ্ট্রীে 
স্বীেৃি জরুন্সর েযেস্থাপর্া অ্ন্সিমে পন্সরণি িমি ঘপমর আমরা গন্সেনি। অ্যামেন্সিমেশর্, ওমেইর্ 
োউন্সন্টর র্াগন্সরে এেং ঘেেমিাল্ডারমদ্র জরুন্সর েযেস্থাপর্ার েমস্ত ন্সদ্ে ন্সর্মে আমামদ্র অ্েযািি 
রন্সিশ্রুন্সির রমাণ ন্সদ্মেমে। স্বীেৃি িওোর রন্সেোটি ন্সর্ন্সিিভামেই আমামদ্র শন্সক্তশালী েংগঠর্ 
ন্সিমেমে বিন্সর েমরমে।"  
  
এই অ্যামেন্সিমেশর্ রান্সির জর্য আগ্রিী স্থার্ীে জরুন্সর েযেস্থাপর্া অ্ন্সিেগুমলা অ্যামেন্সিমেশর্ মার্ 
পূরমণর জর্য রমোজর্ীে র্ীন্সিমালা, পন্সরেল্পর্া ও র্ন্সথপত্র েম্পাইল এেং/অ্থো ন্সেেন্সশি েরমি 
িমে। ঘোমর্া রমোজর্ীে িকুমমমন্টশর্ ঘশোর েরা িমে অ্থো NY-এর রিুযত্তর (NY Responds) 
ওমেে ঘপােন াল আপমলাি েরা োমে িাই উপেরণ অ্র্-োইে পেনামলাির্ার আগাম পেনামলাির্া েরা 
োমে। ন্সিন্সভশর্ অ্ে ঘিামলযান্ড ন্সেন্সেউন্সরটি অ্যান্ড ইমামজন ন্সি োন্সভন মেে ও ন্সর্উ ইেেন  ঘেে ইমামজন ন্সি 
মযামর্জমমন্ট অ্যামোন্সেমেশর্ রস্তুন্সি পেনামের েমে োন্সরগন্সর েিােিা রদ্ার্ েরমে এেং অ্র্ুমরাধেৃি 
েেল উপাদ্ার্ পাওো ঘগমল, ন্সিন্সভশর্ অ্ে ঘিামলযান্ড ন্সেন্সেউন্সরটি অ্যান্ড ইমামজন ন্সি োন্সভন মেে ন্সরন্সভউ 
েরার জর্য অ্ন্তি দ্ইুজর্ অ্ন্সভজ্ঞ মূলযােমের এেটি দ্ল োোই েরমে।  
  
রমোজমর্, ন্সরন্সভউমি থােমে ঘেমোমর্া রমোজর্ীে পন্সরেল্পর্া ও দ্ন্সলমলর অ্ন্সধে পরীক্ষা এেং 
রমোজর্ িমল জরুন্সর েযেস্থাপে, েমী ও অ্র্যার্যমদ্র োক্ষাৎোর। িারা েীভামে রন্সিটি মার্দ্ণ্ড ও 
েংন্সিষ্ট ন্সর্ণনােে অ্জন র্ েমর িা রদ্শনর্ েরা, র্ন্সথভুক্ত েরা এেং গ্রন্সিেদ্ধ েরা জরুন্সর েযেস্থাপর্া 
অ্ন্সিমের জর্য আমরান্সপি। স্বীেৃন্সি ঘপমি িাইমল, স্থার্ীে জরুন্সর েযেস্থাপর্া অ্ন্সিেমে আমেদ্র্ িরম 
পূরণ েরমি িমে এেং ন্সিন্সভশর্ অ্ে ঘিামলযান্ড ন্সেন্সেউন্সরটি অ্যান্ড ইমামজন ন্সি োন্সভন মেে এ জমা 
ন্সদ্মি িমে।  
  
েমনেূন্সির ন্সর্মদ্ন ন্সশো, উপেকু্তিা এেং মার্দ্ণ্ডেি ন্সর্উ ইেেন  ঘেমের স্থার্ীে জরুন্সর েযেস্থাপর্া 
স্বীেৃন্সি েমনেূন্সির েযাপামর অ্ন্সিন্সরক্ত িথয পাওো োমে এখামর্।  
 
DHSES সেম্বে  
দ্য ন্সিন্সভশর্ অ্ে ঘিামলযান্ড ন্সেন্সেউন্সরটি অ্যান্ড ইমামজন ন্সি োন্সভন মেে (DHSES) েন্ত্রােোদ্, মার্েেৃষ্ট 
ও রােৃন্সিে ন্সেপেনে, হুমন্সে, অ্ন্সিেংমোমগর  ের্া এেং অ্র্যার্য জরুন্সর পন্সরন্সস্থন্সি ঘথমে রক্ষা ঘপমি, 

http://www.dhses.ny.gov/oem/ema/documents/accreditation-application-form.pdf
http://www.dhses.ny.gov/oem/ema/index.cfm
http://www.dhses.ny.gov/


 

 

িামদ্র ন্সেরুমদ্ধ রুমখ দ্াাঁড়ামি, রস্তুি থােমি এেং উদ্ধার পাওোর রমিষ্টার জর্য ঘর্িৃমে েমিে ও 
েিােিা রদ্ার্ েমর। আরও িমথযর জর্য DHSES Facebook পৃষ্ঠামদ্খুর্, Twitter এ 
@NYSDHSES অ্র্ুেরণ েরুর্ ো dhses.ny.gov ঘদ্খুর্।  
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