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কর্মী সংকম্বের সমু্মখীর্  ওয়া স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার জর্ে স ায়তার সক্ষর্মতা 

হজারদার করম্বত গভর্ নর হ াকম্বলর NYS-এর স্বাস্থ্ে বিভাগ এিং বর্উ ইয়কন র্োের্াল 

গাম্বডনর র্মম্বযে অংেীদাবরত্ব হ াষণা  

  

NYS DOH বর্উ ইয়কন র্োের্াল গাম্বডনর সসর্েম্বদর সর্দপ্রাপ্ত EMT  ম্বয় উঠার প্রবেক্ষণ 

প্রদার্ শুরু করম্বি  

  

এই সর্দপ্রাবপ্তর ফম্বল িাব র্ীর সদসেরা প্রম্বয়াজর্ হদখা হদয়া এলাকাগুম্বলাম্বত 

বিবর্কোল দাবয়ত্ব পালম্বর্র জর্ে লভে িাকম্বির্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেটের স্বাস্থ্য থিভাগ (Department of Health) এিং থর্উ 

ইয়ক্ন র্যাশর্াল গাটডনর মটযয এক্টে র্তুর্ অংশীদাথরত্ব হ াষণা ক্টরটের্ যা সৈর্যটদরটক্ 

ৈর্দপ্রাপ্ত EMT  টয় উঠার প্রথশক্ষণ প্রদার্ ক্রটি, যার ফটল হক্াথভড-19 এর শীতক্ালীর্ 

ৈংক্রমণ িদৃ্ধির ক্ারটণ ক্মী ৈংক্টের ৈম্মুখীর্  ওয়া স্বাস্থ্যটৈিা হক্ন্দ্রগুটলাটত থিথর্ক্যাল 

দাথয়ত্ব পালটর্র জর্য আটরা হিথশ ৈংখযক্ িাথ র্ীর ৈদৈযটক্ থর্যুক্ত ক্রা ৈম্ভি  টি।  

  

এই অংশীদাথরত্ব গভর্ নর হ াক্টলর 1লা থডটৈম্বর তাথরটখ থর্উ ইয়ক্নিযাপী থিথভন্ন দী নটময়াদী 

হৈিা হক্ন্দ্রগুটলার অিস্থ্াটর্ র্যাশর্াল গাডনটদর 60টে হমথডটক্ল টেম থর্যুক্ত ক্রার উটদযাটগর 

ৈটে হযাগ  টে।  

  

"এই ৈংক্রমণ িদৃ্ধির ৈটে আমাটদর লড়াইটয়, আমরা আমাটদর স্বাস্থ্যটৈিা িযিস্থ্ার চাথ দা 

পূরটণর জর্য লভয প্রথতটে ৈংস্থ্ার্টক্ ক্াটজ লাগাদ্ধে, এিং ত্বরাথিত প্রথশক্ষণ প্রদাটর্র এই 

অংশীদাথরত্ব আমাটদর ৈিটচটয় ঝুুঁ থক্পূণ ন হরাগীটদরটক্ তাটদর প্রটয়াজর্ীয় হৈিা পাওয়া থর্দ্ধিত 

ক্রটত ৈা াযয ক্রটি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "স্বাস্থ্য থিভাগ এিং আমাটদর থর্উ ইয়ক্ন 

র্যাশর্াল গাডন 1ম থদর্ হিটক্ই এই ম ামারীর থিরুটি ক্াুঁটয ক্াুঁয থমথলটয় লড়াই ক্টর যাটে, 

এিং দুইটে ৈংস্থ্ার মটযয এই অথভর্ি পথরক্ল্পর্া িাস্তি রূপ থর্টে হদটখ আথম গথি নত। ক্টঠর্ 

ৈময়গুটলাটত থর্উ ইয়ক্নিাৈীরা এক্ৈটে মািা খাোর্ এিং ৈমাযার্ খুুঁটজ হির ক্টরর্।"  

  

হমথডটক্ল প্রথশক্ষণপ্রাপ্ত র্যাশর্াল গাডন ৈদৈযটদর ৈংখযা িদৃ্ধি ক্রটত DOH এিং NYS-এর 

থডথভশর্ অি থমথলোথর এন্ড র্যাভাল অযাটফয়াৈ ন (Division of Military and Naval Affairs) 5 

জার্ুয়াথর হিটক্ িাথ র্ীর 80 জর্ ৈদটৈযর জর্য EMT প্রথশক্ষটণর দুইটে পাইলে িাৈ আটয়াজর্ 

ক্রটত যাটে (40 জটর্র দুইটে িাৈ)। এর ফটল এৈি িাথ র্ীর ৈদৈযরা 180  ণ্টার আিশযক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-updates-new-yorkers-states-progress-combating-covid-19-94&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7e274500d9eb4394f92108d9ccbec142%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765941926344115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XKn750HyEKjaM0iGZdKgaTA%2B9CNJ5DPtgeGjt7mJY6w%3D&reserved=0


প্রথশক্ষণ হশটষ হফব্রুয়াথর মাটৈ থিথর্ক্যাল দাথয়ত্ব পালটর্র উটেটশয থর্যুক্ত  ওয়ার জর্য প্রস্তুত 

িাক্টির্।  

  

DOH-এর হর্তৃটত্ব পথরচাথলত িাৈগুটলা ব্রুক্থলটর্র U.S. আথম ন হপাটে হফােন  যাথমলের্ আম নড 

হফাটৈ নৈ থরজাভন হৈন্টাটর (Fort Hamilton Armed Forces Reserve Center) এিং লং 

আইলযাটন্ডর ফাথম নংডযাল আম নড হফাটৈ নৈ থরজাভন হৈন্টাটর (Farmingdale Armed Forces 

Reserve Center) আটয়াজর্ ক্রা  টি। থশক্ষািীরা োইটেল 32 হক্াথভড ৈাড়াদার্ থমশর্ অডনাটরর 

অযীটর্ িাক্টির্, এিং প্রটয়াজর্ হদখা থদটল আটরা হিথশ সৈর্যটক্ প্রথশক্ষটণর জর্য থচথিত ক্রা 

 টি।  

  

হর্মজর হজর্াম্বরল হরর্মন্ড বেল্ডস িম্বলর্, "ম ামারী শুরু  ওয়ার পর হিটক্ আমাটদর থর্উ 

ইয়ক্ন র্যাশর্াল গাটডনর সৈর্য ও থিমার্চালক্রা থর্য়থমত থভথিটত র্তুর্ র্তুর্ থমশটর্র দাথয়ত্ব 

গ্র ণ ক্টর যাটের্, হযৈি থমশটর্র মটযয খািার হপ ৌঁটে হদয়া হিটক্ শুরু ক্টর চার থমথলয়টর্র 

হিথশ ৈংখযক্ টেক্াদাটর্র হক্ষটে ৈ ায়তা ক্রটত পরীক্ষার ৈাইেগুটলা পথরচালর্া ক্রা অন্তভুনক্ত 

রটয়টে। এই প্রথশক্ষণ ও এই থমশটর্র জর্য হস্বোটৈিী  ওয়া িাথ র্ীর ৈদৈযরা আটরা এক্িার 

তাটদর ৈেী র্াগথরক্টদর ৈা াযয ক্রার প্রতযাশা রাটখর্।"  

  

ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্ে কবর্মের্ার ড. র্মোবর টে. িোম্বসে িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নিাৈীটদর এিং আমাটদর 

িীটরাথচত স্বাস্থ্যটৈিা ক্মীটদর স্বাস্থ্য রক্ষার জর্য আমাটদর স্বাস্থ্যটৈিা িযিস্থ্াটক্ ৈ ায়তা প্রদার্ 

ক্রা জরুথর। ম ামারী চলাক্ালীর্ ৈময়জটুড় র্যাশর্াল গাডন হেটের ৈটে অংশীদার  টয় 

হিটক্টে, এিং আমরা তাটদর ৈ টযাথগতা থর্টয় এই অথভর্ি ক্ম নৈথূচ চাল ুক্রার প্রতযাশা রাথখ। 

এই প্রথশক্ষণ আমাটদরটক্ হেেিযাপী থর্যুক্ত ক্রার জর্য আটরা হিথশ ৈংখযক্ থিথর্ক্যাল ক্মী 

পাওয়ার ৈুটযাগ ক্টর থদটি যার মাযযটম যখর্ হযখাটর্ ৈটিটচটয় হিথশ প্রটয়াজর্ হৈখাটর্ ৈ ায়তা 

হপ ৌঁটে হদয়া যাটি।"  
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