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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর জর্ে সম্পূর্ন জাতীয় জরুরী িেিস্থাপর্ার স্বীকৃবত ঘ াষর্া কম্বরম্বের্

তৃ তীয় িার বর্উ ইয়কন জরুবর িেিস্থাপর্ার জর্ে জাতীয় মার্দণ্ড োব়িম্বয় ঘগম্বে, এই স্বীকৃবত তা
প্রবতষ্ঠা কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উইয়কন ঘেট র্যাশর্াল ইমামজন নি
মযামর্জমমন্ট অ্যামেনিমটশর্ ঘরাগ্রামমর (National Emergency Management Accreditation
Program) ঘেমক পূণন স্বীকৃ নি লাভ কমরমে। 2004 ঘেমক এই িৃ িীয় বার নর্উ ইয়কন সফলভামব
িার জরুরী বযবস্থাপর্ার ঘরাগ্রামমর জর্য অ্যামেনিমটশর্ অ্জন র্ কমরমে এবং জািীয়ভামব স্বীকৃ ি
ঘরাগ্রামমর দ্বারা নর্র্নানরি মার্ অ্নিেম কমরমে। (Emergency Management Accreditation
Program, EMAP) অ্যানেনিমটশর্ পাাঁচ বেমরর জর্য ববর্। নর্উ ইয়কন জািীয় মার্দণ্ড অ্নিেম
করমি োকমব এবং পরবিী পেনামলাচর্ার জর্য রস্তুি হওয়ার সময় িামদর জরুরী বযবস্থাপর্ার
নসমেমগুনল আমরা ভামলাভামব গম়ে িু লমব।
"জরুরী অ্বস্থার সময় এটা গুরুত্বপূণন ঘে রাজয ও স্থার্ীয় রনিনেয়ার দলগুনল র্িু র্ ইয়কন বাসী এবং
আমামদর রামজযর সম্পদগুনল রক্ষার জর্য ওিমরািভামব জন়েি হময় কাজ কমর," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এই স্বীকৃ নি আমামদর সংস্থাগুমলা গি এক দশক র্মর ঘে বযাপক রনশক্ষণ এবং সুনবশাল
রস্তুনির নেয়াকলাপ সম্পন্ন কমরমে িার ফলাফল, এবং আনম আমামদর জরুরী বযবস্থাপর্ার
ঘপশাজীবীমদর এই সু-অ্নজনি কৃ নিমত্বর জর্য অ্নভর্ন্দর্ জার্াই।"
অ্যানেনিমটশর্ রনেয়া নবনভন্ন এমজনি এবং সংস্থার কাে ঘেমক কমী, সম্পদ এবং ঘোগামোমগর
উপাদার্ পরীক্ষা কমর োরা নবপেনময়র জর্য রস্তুনির এবং রনিনেয়া করার জর্য দায়ী।
অ্যামেনিমটশর্ অ্জনমর্র জর্য, 64টি জািীয় মার্ পূরণ করমি হমব, ো EMAP ঘেমক রনশনক্ষি
মূলযায়র্কারীমদর দল দ্বারা পনরচানলি হয় অ্র্সাইট নপয়ার পেনামলাচর্ার মার্যমম। পেনামলাচর্ায় ঘে
ঘক্ষত্রগুনল পনরবযাপ্ত িার মমর্য আমে নবপজ্জর্ক পনরনস্থনির সর্াক্তকরণ ও ঝু নির মূলযায়র্, কমন
সম্পাদর্ সংোন্ত পনরকল্পর্া এবং পদ্ধনিসমূহ, টর্ার বযবস্থাপর্া, পারস্পনরক সহায়িা এবং
পনরবহণ, ঘোগামোগ এবং সিকন িা, রনশক্ষণ এবং অ্র্ুশীলর্, মূলযায়র্ ও সংমশার্র্মূলক নেয়া,
সুনবর্াসমূহ ও সিটকালীর্ সরকানর িেয।

বর্উ ইয়কন স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (Homeland Security and
Emergency Services, DHSES) কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃ মত্ব
নর্উ ইয়কন জািীর অ্র্যিম শনক্তশালী সিটকালীর্ রনিনেয়ার বযবস্থাপর্া উন্নয়র্ কমরমে। েখর্
আমরা ভনবষযদ্বাণী করমি পারনে র্া পরবিী দুমেনাগ কখর্ টমব, আমরা নচন্তাশীল এবং উদ্ভাবর্ী
পন্থা বযবহার করনে োমি আমরা সব সময় সা়ো নদমি রস্তুি োনক, জরুরী নবষয় োই ঘহাক র্া
ঘকর্। আমরা গনবনি এই স্বীকৃ নি আমরা একবার অ্জন র্ করমি ঘপমর এবং একটি আমরা ঘবনশ
নর্রাপদ এবং সুরনক্ষি নর্উ ইয়কন বিনর করা অ্বযাহি রাখমি পারার জর্য উন্মুখ।"
হ্োবমল্টর্ কাউবির পবরচালক, ওহ্াইও এমাম্বজনবি মোম্বর্জম্বমি এিং ঘহ্ামলোন্ড বসবকউবরটি
এম্বজবি (Ohio Emergency Management and Homeland Security Agency) এিং EMAP
কবমেম্বর্র (EMAP Commission) সভাপবত বর্ক ক্রসম্বল িম্বলর্, "অ্যামেনিমটশর্ অ্জন র্ কমর
জরুনর বযবস্থাপর্ায় এই উমেখমোগয নসনদ্ধ অ্জন মর্র জর্য নর্উ ইয়কন রাজযমক অ্নভর্ন্দর্। িামদর
অ্নিকারবদ্ধিা এবং ঘর্িৃ মত্বর মার্যমম িারা িামদর কমনচারী, র্াগনরক এবং ঘেকমহাল্ডারমদর কামে
রদশনর্ কমরমে ঘে িামদর কােনেম ঘটকসই এবং নর্রাপত্তা এবং সুরক্ষা একটি শীষন অ্গ্রানর্কার।"
নর্উ ইয়মকন র নবপমদর দৃশযপট মানকন র্ েুক্তরামের সব ঘচময় অ্র্র্য ও চযামলনজং, োর ফমল এটি
গুরুত্বপূণন ঘে রাজয একটি শনক্তশালী ও কােনকর জরুরী বযবস্থাপর্ার ভনিমা বজায় রামখ। নর্উ
ইয়কন শহমরর জর্সংখযা এবং ঘদমশর অ্েনর্ীনিমি িার গুরুত্বপূণন ভূ নমকা সন্ত্রাসবাদীমদর জর্য এমক
একটি শীষন লক্ষয বিনর কমরমে শুর্ু িাই র্য়, রামজযর ঘভৌগনলক অ্বস্থামর্র কারমণ, নর্উ ইয়কন
নর্য়নমিভামব বর্যা, হানরমকর্ এবং টমর্নমিার মমিা রাকৃ নিক নবপমদর সম্মুখীর্ হয়। আসমল 1954
সাল ঘেমক নর্উ ইয়কন 97টি ঘফিামরল এমামজন নি ও দুমেনামগর ঘ াষণা ঘপময়মে, ো েুক্তরামের
অ্র্যিম সবনানর্কগুনলর মমর্য একটি।
িার পমদ আসীর্ হওয়ার পর ঘেমক গভর্নর কুওমমা রামজযর সবনত্র জরুরী রনিনেয়ার কােনেম
ঘজারদার করা এবং িা অ্বযাহি রাখামক সমবনাচ্চ গুরুত্ব নদময়মের্। িাাঁর ঘর্িৃ মত্ব নর্উ ইয়কন এই
লক্ষয সম্পন্ন করার জর্য ঘবশ কময়কটি নবনভন্ন কমনসূনচ, উমদযাগ ও সংস্থার্ বাস্তবায়র্ কমরমে।
2015 সামল, গভর্নর NY ঘরস্পন্ডস (NY Responds) চালু করার ঘ াষণা কমরর্, ো একটি
ওময়ব-নভনত্তক অ্যানিমকশর্ ো স্থার্ীয় সরকার এবং রাজয সংস্থাগুমলামক গুরুত্বপূণন দুমেনাগ সংোন্ত
িেয জমা নদমি এবং ঘশয়ার করমি সক্ষম কমর, োর মমর্য আমে টর্ার নরমপাটন এবং সংস্থামর্র
অ্র্ুমরার্ ঘেমক শুরু কমর সংস্থামর্র এবং নরময়ল-টাইম নভনত্তমি আবহাওয়া অ্বস্থার
ট্র্যানকং। উপরন্তু, নর্উ ইয়কন ঘেট অ্যামসট মযামর্জমমন্ট নসমেম (New York State Asset
Management System) বাস্তবানয়ি হময়নেল একটি নবপেনময়র আমগ, ঘসই সময় এবং পমর, আমরা
কােনকরভামব সংস্থার্ ও সম্পদ ট্র্যাক করার ক্ষমিা উন্নি করার জর্য।
2014 সামল গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মকন র নসটিমজর্স নরমপমরিমর্স কপনস (New York's Citizen's
Preparedness Corps) চালু কমরর্, ো রময়াজর্ীয় সরজাম ও সম্পদ নদময় নর্উ ইয়কন বাসীমদর
সনজ্জি করমি চায়, ঘকার্ র্রমর্র দুমেনাগ বা জরুরী অ্বস্থা ঘেমক উদ্ধার পাবার জর্য রস্তুি হমি,
রনিনেয়া জার্ামি এবং উদ্ধার ঘপমি। রনিটি ঘকামসনর সময়, নর্উ ইয়কন বাসীরা নবনভন্ন রস্তুনির

ঘকৌশল ঘশমখর্, োর অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন সাবর্ার্িাগুনলর মমর্য আমে নকভামব একটি পানরবানরক
সিটকালীর্ পনরকল্পর্া রস্তুি করমি হয়, নক নক সিটকালীর্ সামগ্রী সঞ্চয় কমর রাখমি হয়।
জন্মলগ্ন ঘেমক, 331,000 জমর্রও ঘবনশ নর্উ ইয়কন বাসীরা এই রনশক্ষণ সম্পন্ন কমরমের্, োর মমর্য
আমে গি বেমরর ঘমাট 73,378 জর্ বযনক্তর এই রনশক্ষণ সম্পন্ন করা।
স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন
দয নিনভশর্ অ্ব ঘহামলযান্ড নসনকউনরটি অ্যান্ড ইমামজন নি সানভন মসস (DHSES) সন্ত্রাসবাদ, মার্বসৃষ্ট ও রাকৃ নিক নবপেনয়, নবপদ, অ্নগ্নসংমোমগর টর্া এবং অ্র্যার্য জরুনর পনরনস্থনি ঘেমক রক্ষা
ঘপমি, িামদর নবরুমদ্ধ রুমখ দাাঁ়োমি, রস্তুি োকমি এবং উদ্ধার পাওয়ার রমচষ্টার জর্য ঘর্িৃ মত্ব
সমন্বয় ও সহায়িা রদার্ কমর। আরও িমেযর জর্য DHSES ঘফসবুক ঘপইজ পনরদশনর্ করুর্,
টু ইটামর @NYSDHSES এবং ইিটাগ্রামম অ্র্ুসরণ করুর্ অ্েবা dhses.ny.gov পনরদশনর্ করুর্।
###
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