
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/6/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেটিোপী জরুবর হ াগাম্ব াগ এিং ইন্টারঅপাম্বরবিবলটট অিকাঠাম্ব া 

হজারদার করম্বে 62.4 ব বলয়র্  াবকনর্ ডলার উপলভে করার হ াষণা করম্বলর্  

  

িাবষ নক ে বিল জরুবর সাড়াদার্কারীম্বদর  ধ্েকার োর ীর্ ইন্টারঅপাম্বরবিবলটট 

হজারদার করম্বে কাউবন্ট প্রম্বেষ্টাস ূ ম্বক স ি নর্ করম্বি  

  

আম্বিদম্বর্র স য়কাল এখর্ েলম্বে DHSES ওম্বয়িসাইম্বট,  া 11 হ , 2022 প নন্ত েলম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে স্থার্ীয় প্রিম সাড়াদার্ক্ারীকদর ব্যব্হৃত 

জরুথর হোগাকোগ এব্ং ইন্টারঅপাকরথব্থলটি অব্ক্াঠাকমা হজারদার ক্রার ক্াউথন্ট পে নাকয়র 

প্রকেষ্টার সমি নকর্ 62.4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার উপলভয িাক্কব্। 2022 হেিব্যাপী 

ইন্টারঅপাকরব্ল হোগাকোগ অভীষ্ট অর্ুদার্ ক্ম নসূথের (2022 Statewide Interoperable 

Communications Targeted Grant Program, SICG) মাধ্যকম, ক্াউথন্টসমূ  ও থর্উ ইয়ক্ন থসটি 

স্বতন্ত্রভাকব্ অব্ক্াঠাকমা উন্নয়র্, হোগাকোগ  ািথত পূরণ, জাতীয় ইন্টারঅপাকরথব্থলটি েযাকর্ল 

ব্াস্তব্ায়র্, এব্ং ক্াউথন্ট ও থসকেমসমূক র মধ্যক্ার আঞ্চথলক্ সংকোগ উন্নত ক্রার জর্য 

ত থব্ল আকব্দর্ ক্রকত পারকব্। ইন্টারঅপাকরথব্থলটি প্রিম সাড়াদার্ক্ারীকদর এক্টি জরুথর 

পথরথস্থথতকত ব্াস্তব্ সমকয় থর্রব্চ্ছিন্নভাকব্ তিয ও হডিা আদার্প্রদাকর্র সক্ষমতা প্রদার্ ক্কর।  

  

"েখর্ আমাকদর দমক্ল, পুথলশ, জরুথর হমথডকক্ল হিক্থর্থশয়ার্ (Emergency Medical 

Technician, EMT), পযারাকমথডক্গণ এক্টি সঙ্ককি সাড়াদার্ ক্কর, তখর্ তাকদর এক্টি এমর্ 

হোগাকোগ অব্ক্াঠাকমা প্রকয়াজর্ ো তাকদরকক্ ক্াে নক্র ও দক্ষভাকব্ হোগাকোগ ও সমন্বয় ক্রকত 

থদকব্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ত থব্লটি আমাকদর জর্থর্রাপত্তা হোগাকোগ ব্যব্স্থা 

আধ্ুথর্ক্ায়কর্র পূকব্ নর হেষ্টাসমূক র অর্ুব্তী, এব্ং এটি পুকরা হেকি ক্াে নক্র জরুথর হোগাকোগ 

সক্ষমতা এব্ং অব্ক্াঠাকমা হজারদার ক্রকব্।"  

  

2022 SICG অভীষ্ট ক্ম নসথূেটি এক্টি প্রথতকোথগতা ীর্ অর্ুদার্ ক্ম নসূথে ো ততথর ক্রা  কয়কে 

থর্উ ইয়কক্নর জর্থর্রাপত্তা একজচ্ছিসমূক র লযান্ড হমাব্াইল হরথডও ইন্টারঅপাকরথব্থলটির দশা 

উন্নত ক্রার জর্য। ত থব্ল উপেুক্ত আকব্দর্ক্ারী (ক্াউথন্ট) োকদর জাতীয় ইন্টারঅপাকরথব্থলটি 

েযাকর্কল অপে নাপ্ত ক্ভাকরজ ব্া অপে নাপ্ত অব্ক্াঠাকমা রকয়কে তাকদর মকধ্য থব্তরণ ক্রা  কব্। 

প্রকতযক্ প্রাপকক্র জর্য সকব্ নাচ্চ উপলভয অি ন  কব্ 6 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, এব্ং প্রথত 

ক্াউথন্টকত হক্ব্ল এক্জর্ প্রাপক্কক্ থর্ব্ নাের্ ক্রা  কব্। হেকির হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি এব্ং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fstatewide-interoperable-communications-grant-targeted-sicg&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1bc932956c5e4b4b843f08da17e42932%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637848565955157740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dBVd%2FBR%2F2DYUReggLo%2B%2FJJP6nnLnmn1Gx7VS9PvjhHM%3D&reserved=0


ইমারকজচ্ছি সাথভনকসস থডথভশর্ (Division of Homeland Security and Emergency Services, 

DHSES) আকব্দর্ পে নাকলাের্া ক্রকব্ এব্ং অর্ুকরাধ্মত আকব্দর্ক্ারীকদর ক্াথরগথর স ায়তা 

প্রদার্ ক্রকব্।  

  

ত থব্কলর জর্য আকব্দর্ ক্রকত, আকব্দর্ক্ারীকদর থডথভশকর্র SICG হপজ থভচ্ছজি ক্রকত  কব্। 

এই ব্েকরর আকব্দকর্র হশষ সময় 11 হম, 2022  

  

হেম্বটর হ া লোন্ড বসবকউবরটট এিং ই ারম্বজন্সি সাবভনম্বসস কব ের্ার জোবক হে 

িম্বলর্, "হক্ার্ও জরুথর অব্স্থা হদখা থদকল আমাকদর প্রিম সাড়াদার্ক্ারীকদর হোগাকোগ ক্রার 

ক্ষমতা িাক্কত  কব্। এইসব্ অর্ুদাকর্র এব্ং থডথভশর্ ও ক্াউথন্টসমূক র মধ্যক্ার 

অংশীদাথরকের মাধ্যকম সুপ্রােীর্ হোগাকোগ অব্ক্াঠাকমা  ালর্াগাদক্রণ হক্ার্ও  ির্ার সময় 

হোগাকোকগর জর্য পথরষ্কার লাইর্ থর্চ্ছিত ক্রার জর্য অথত গুরুেপূণ ন। আমরা 

 ালর্াগাদক্রকণর সব্ নাথধ্ক্ প্রকয়াজর্ আকে, আমাকদর এমর্ স্থার্ীয় অংশীদারকদর এই ত থব্ল 

সুকোগ প্রদার্ ক্রকত হপকর আর্চ্ছিত।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর কাউবন্ট অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State Association of 

Counties) বর্ি না ী পবরোলক বেম্বের্ হজ অোম্বকাইয়াবরও িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল ক্তত নক্ 

এই ত থব্ল মুক্ত ক্রা ক্াউথন্টগুথলর জর্য এক্টি ব্ড় অগ্রগামী পদকক্ষপ এব্ং এটি এমর্ এক্টি 

সমকয় আসকলা েখর্ জর্থর্রাপত্তা এব্ং জরুথর ব্যব্স্থাপর্া থসকেকমর জরুথরভাকব্ 

 ালর্াগাদক্রণ প্রকয়াজর্। স্থার্ীয় 9-1-1 থডসপযাে হক্ন্দ্রগুথল জীব্র্রক্ষাক্ারী থক্ন্তু ব্যয়ব্হুল 

অব্ক্াঠাকমা উন্নয়কর্র অি নায়কর্ সা ােয ক্রার জর্য এইসব্ অর্ুদাকর্র উপর থর্ভনর ক্কর, োর 

মকধ্য আকে প্রিম সাড়াদার্ক্ারীকদর জর্য র্তুর্ হমাব্াইল হরথডও, থডসপযাথেং হসব্ার মার্ উন্নত 

ক্রকত অথতথরক্ত িাওয়ার, এব্ং আমাকদর ইন্টারঅপাকরব্ল হোগাকোগ হক্ন্দ্র আকরা শচ্ছক্তশালী 

ক্রকত র্তুর্ প্রেুচ্ছক্ত সংকোজর্। আকরা সময়মত এইসব্ ত থব্ল মুক্ত ক্রার প্রচ্ছিয়া উন্নত ক্রার 

জর্য গভর্ নর হ াক্ল প্রশংসার হোগয, এটি স্থার্ীয় সরক্ারসমূ কক্ জরুথর পথরক্ল্পর্া এব্ং 

সাড়াদার্ উন্নত ক্রকত হদয় এব্ং থর্উ ইয়ক্নব্াসীকদর থর্রাপদ রাকখ।" 

হ া লোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ই ারম্বজন্সি সাবভনম্বসস বডবভের্ সম্পম্বকন  

 থডথভশর্ অফ হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি এব্ং এমাকজনচ্ছি সাথভনকসর থব্পে নয় এব্ং অর্যার্য জরুরী 

পথরথস্থথত প্রথতকরাধ্ ক্রকত, হসগুথলর থব্রুকে সুরক্ষা প্রদার্ ক্রকত, প্রস্তুথত থর্কত, প্রথতচ্ছিয়া 

জার্াকত, পুর্রুোর এব্ং প্রশমকর্র জর্য হর্ততে, সমন্বয় এব্ং স ায়তা প্রদার্ ক্কর। আরও 

তকিযর জর্য, DHSES খুুঁজরু্ হফসব্ুকক্, িুইিাকর অিব্া dhses.ny.gov-এ হদখুর্।  
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