
 

 

 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 9/29/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল শ্েম্বে জরুবর শ্ াগাম্ব াম্বগর উন্নবি সাধম্বর্ 45 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর 

অর্ুদার্ ি বিম্বলর শ্ াষণা কম্বরম্বের্  

  

শ্েম্বের ি বিল স্থার্ীয় সরকারম্বক জরুবর সাড়া দাম্বর্র সিম্বয় আরও কা নকরভাম্বি 

এিং দ্রুিিার সাম্বি শ্ াগাম্ব াগ করম্বি সক্ষি কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল হেটে 45 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাটরর অর্ুদার্ ত থিটলর হ াষণা ক্টরটের্ 

যা হেেজটুে জরুথর হযাগাটযাগ হেিা পথরচালর্া উন্নত ক্রার জর্য ক্াউথিগুথলটক্ এিং থর্উ 

ইয়ক্ন থেটেটক্ প্রদার্ ক্রা  টয়টে। এই ত থিল স্থার্ীয় েরক্ারটক্ তাটদর হযাগাটযাগ ক্ষিতা িদৃ্ধি 

ক্রটত, িূলযিার্ তিয আদার্-প্রদার্ ক্রটত এিং ফােন হরস্পন্ডারটদর ে টযাথগতা এিং ে ায়তা 

ক্রার জর্য তিয থিিলাইর্ ক্রটত েক্ষি ক্রটি।  

  

"জরুথর োো প্রদাটর্র েফলতার এক্টে চাথিক্াটি  ল এির্ এক্টে হযাগাটযাগ ক্ািাটিা যার 

উপর েি হরস্পন্ডাররা গুরুত্বপূণ ন তিয হপটত থর্ভনর ক্রটত পারটি এিং যা েটি নাপথর োো দার্ 

ক্ায নক্রটির উন্নথত ক্টর," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। এই অর্দুার্ থর্দ্ধিত ক্রটি হয আিাটদর 

অথিথর্ি নাপণ ক্িী, পুথলশ অথফোর,ইিারটজদ্ধি হিথডক্যাল হেক্থর্থশয়ার্ (Emergency 

Medical Technicians, EMT), এিং যারা দু নের্ায় োো হদয়, তাটদর েিার ক্াটে আরও ক্ায নক্র 

ভাটি এিং দ্রুত হযাগাটযাগ ক্রার জর্য প্রটয়াজর্ীয় েরঞ্জাি এিং প্রথশক্ষণ িাক্টি।  

  

হেে ইিারঅপাটরিল ক্থিউথর্টক্শর্ গ্রাি (State Interoperable Communications Grant) 

যা থডথভশর্ অফ হ ািলযান্ড থেথক্উথরটে অযান্ড ইিারটজদ্ধি োথভনটেে (Division of Homeland 

Security and Emergency Services, DHSES) ক্তৃনক্ পথরচাথলত  য়, 2011 োটলর থডটেম্বর 

হিটক্ র্য়টে রাউটন্ড থিউথর্থেপাথলটেগুথলটক্ 472 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার পুরসৃ্কত ক্টরটে।  

  

হেেওয়াইড ইিারঅপাটরিল ক্থিউথর্টক্শর্ গ্রাি ফিু নলা-থভথিক্ এিং হেলুলার োরচাজন 

রাজটের িাধ্যটি অি নায়র্ ক্রা  য়। ফােন হরস্পন্ডাররা হযভাটি এটক্ অপটরর োটি এিং 

হেটের থিথভন্ন অঞ্চটলর িটধ্য লযান্ড হিািাইল হরথডও থেটেি িযি ার ক্টর হযাগাটযাগ ক্রটি 

হেটক্ষটে ক্াউথিগুথলটক্ গুরুত্বপণূ ন উন্নথত  োটর্ার েুটযাগ এই ক্ি নেূথচটে থদটয়টে।  

  

প্রথতটে ক্াউথি এিং থর্উ ইয়ক্ন থেটে অিক্ািাটিা, েরঞ্জাি এিং প্রযুদ্ধি উন্নতক্রণ েংথিষ্ট 

প্রক্ল্পগুথলর ত থিটলর জর্য আটিদর্ জিা থদটত পাটর। হযাগয ক্াউথিগুথল থিথভন্ন ফাংশটর্র 

জর্য ত থিল িযি ার ক্রটত পাটর, যার িটধ্য রটয়টে, ক্াউথি, স্থার্ীয় এিং থিউথর্থেপাল গণ 



 

 

থর্রাপিা েংস্থার জর্য জরুথর োোদার্ েুথিধ্া িদৃ্ধি, ক্ষিতা িদৃ্ধি, শাের্ ক্ািাটিার উন্নয়র্, 

পরাচালর্া পিথত,অিক্ািাটিার উন্নয়র্, এিং িাথক্নর্ যুিরাটের থডথভশর্ অফ হ ািলযান্ড 

থেথক্উথরটে অথফে অফ ইিারটজদ্ধি ক্থিউথর্টক্শি ( U.S. Department of Homeland 

Security Office of Emergency Communications) এর SAFECOM থর্টদনশর্া হিটর্ চলা। এই 

িের এক্াথধ্ক্ ক্াউথি তাটদর অিক্ািাটিায় র্যাশর্াল ইিারঅপাটরথিথলটে চযাটর্ল হযাগ 

ক্রটি, পাশাপাথশ র্তুর্ োওয়ার, এিং লযান্ড হিািাইল হরথডও থেটেি হযাগ ক্রটি এিং P25 

প্রযুদ্ধি এিং েরঞ্জাটি স্থার্ান্তর ক্রটি।  

  

শ্েম্বের বডবভের্ অফ শ্ ািলোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ইিারম্বজন্সি সাবভনম্বসস এর 

কবিের্ার প্োটিক এ. িারবফ িম্বলর্, "আিাটদর জরুথর োো দার্ক্ারীরা িযাপক্ এিং 

থর্রাপদ হযাগাটযাগ িযিস্থার উপর থর্ভনর ক্টর যা তাটদর গুরুত্বপূণ ন তিয এিং হেিার োটি 

েংযুি ক্টর। োো দার্ক্ারীটদর িটধ্য তটিযর আদার্ প্রদার্ থর্উ ইয়ক্নিােীটদর তাটদর 

েিটচটয় হিথশ প্রটয়াজটর্র েিটয় ো াযয পাওয়ার েুটযাগ হদয়। হেেজটুে ক্ায নক্র জরুথর 

হযাগাটযাগ ক্ষিতা থর্দ্ধিত ক্রার জর্য এিং আিাটদর অংশীদারটদর োটি ক্াজ ক্টর এক্টে 

আরও শদ্ধিশালী, হেক্েই, এিং থর্ভনরটযাগয জরুথর হযাগাটযাগ অিক্ািাটিা ততথর ক্রার জর্য 

আিাটদর ক্িীরা থর্টিথদত।"  

  

2020 অি নিেটরর হেে ইিারঅপাটরিল ক্থিউথর্টক্শর্ গ্রাি পুরস্কারগুথলই থর্ম্নরূপঃ  

  

কাউবি  প্ুরস্কাম্বরর প্বরিাণ  

Albany  $1,200,054  

Allegany  $723,865  

Broome  $710,422  

Cattaraugus  $684,153  

Cayuga  $711,972  

Chautauqua  $611,328  

Chemung  $507,509  

Chenango  $511,743  

Clinton  $663,312  

Columbia  $454,749  

Cortland  $786,420  

Delaware  $604,415  

Dutchess  $558,267  

Erie  $1,200,252  

Essex  $840,621  

Franklin  $746,413  

Fulton  $469,321  

Genesee  $700,033  

Greene  $448,006  



 

 

Hamilton  $566,267  

Herkimer  $672,509  

Jefferson  $761,649  

Lewis  $684,510  

Livingston  $612,806  

Madison  $691,645  

Monroe  $1,401,795  

Montgomery  $374,781  

Nassau  $897,929  

New York City  $6,617,854  

Niagara  $755,125  

Oneida  $781,082  

Onondaga  $1,101,098  

Ontario  $583,921  

Orange  $896,576  

Orleans  $526,529  

Oswego  $796,581  

Otsego  $663,885  

Putnam  $531,224  

Rensselaer  $600,996  

Rockland  $772,788  

Saratoga  $723,064  

Schenectady  $608,673  

Schoharie  $458,573  

Schuyler  $439,950  

Seneca  $390,201  

St. Lawrence  $806,143  

Steuben  $766,339  

Suffolk  $1,135,404  

Sullivan  $581,960  

Tioga  $429,140  

Tompkins  $578,577  

Ulster  $540,609  

Warren  $474,832  

Washington  $728,008  

Wayne  $489,027  

Westchester  $681,635  

Wyoming  $422,761  



 

 

Yates  $320,699  
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