
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল পুম্বেম্ব্না বরম্বকাম্বক িাবষ নক  াবরম্বকর্ প্রস্তুব্ প্রম্বেষ্টাে স াে্া করার 

জর্ে র্্ুর্ িেিস্থা হ াষণা করম্বলর্  

  

হ ামলোন্ড বর্রাপত্তা এিং জরুবর পবরম্বষিা বিবভের্, পবরম্বিেগ্ সংরক্ষণ বিভাগ এিং 

পবরি র্ বিভাগ হিম্বক হেট এম্বজন্সির এই বিষেক অবভজ্ঞরা  াবরম্বকর্ হমৌসুমম্বক 

সামম্বর্ হরম্বে পুম্বেম্ব্না বরম্বকাম্বক সমি নর্ করম্ব্ িাবষ নক মাঠ পর্ নাম্বে লড়াই করার 

হসর্াদল প্রদার্ করম্বি  

  

DHSES পুম্বেম্ব্না বরকার্ জরুবর িেিস্থাপর্া কম নক্নাম্বদরম্বক বর্উ ইেকন হেম্বটর প্রস্তুব্ 

প্রবেক্ষণ হকম্বে বর্বিড় প্রস্তুব্র হকাস ন প্রদার্ করম্বি  

  

হ াষণাটট  াবরম্বকর্ বিম্বোর্ার বিধ্বংসী প্রভাম্বির পর পুম্বেম্ব্না বরম্বকার প্রব্ গভর্ নর 

হ াকম্বলর সমি নম্বর্র উপর বভবত্ত কম্বর এম্বসম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট আগামী বছকরর  াথরকক্র্ 

হমৌসুমকক্ সামকর্ হরকে পুকয়ক্না থরকক্া দ্বীকপর  াথরকক্র্ প্রস্তুথ্ প্রকেষ্টা আকরা উন্ন্ ক্রক্ 

স ায়্া ক্রার জর্য অথ্থরক্ত বযবস্থা গ্র ণ ক্রকছ। থিকয়ার্ার পর, দ্বীকপর বহু অংশ থবদ্ুযৎ এবং 

থর্রাপদ্ োওয়ার পাথর্ পাওয়ার সুকোগ  াথরকয় হিকল। গভর্ নর হ াক্কলর র্্ুর্ এই প্রথ্শ্রুথ্ 

 াথরকক্র্ হমৌসুমকক্ সামকর্ হরকে দ্বীকপর পাথর্ অবক্াঠাকমা এবং স্থার্ীয় জরুথর সাড়াদ্াকর্র 

জর্য জরুথর হজর্াকরটকরর রক্ষণাকবক্ষণ থর্শ্চি্ ক্রকব, প্রস্তুথ্ হজারদ্ার ক্রকব এবং 

ভথবষযক্র ঝকড়র সময় থর্রাপদ্ োওয়ার পাথর্ পাওয়ার সুকোগকক্ প্রভাথব্ ক্রার সম্ভাবর্া হ্রাস 

ক্রকব। আগামী বসকে প্রিমবাকরর মক্া ওথরস্ক্যাথর্র হেট প্রস্তুথ্ প্রথশক্ষণ হক্ন্দ্র (State 

Preparedness Training Center, SPTC) সরক্াকরর সক্ল পে নাকয়র পুকয়ক্না থরক্ার্ জরুথর 

বযবস্থাপর্া ক্ম নক্্নাকদ্রকক্ উন্ন্, থর্থবড় প্রথশক্ষণ ও মূলযায়র্ ক্ম নসূথে প্রদ্ার্ ক্রকব োক্ 

্াকদ্র প্রস্তুথ্ বলীয়ার্ ক্রা োয় এবং জরুথর সাড়াদ্াকর্র হক্ষকে সাম্প্ৰথ্ক্ বছরগুথলক্ ্ারা হে 

অগ্রগথ্ ক্করকছ ্া হজারদ্ার ক্রা োয়।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন এবং পুকয়ক্না থরকক্ার এক্টট থবকশষ বন্ধর্ রকয়কছ, এবং আমাকদ্র হেট সব নদ্া 

আমাকদ্র ভাইকবার্কদ্র আমাকদ্র পকক্ষ সম্ভব এমর্ হেকক্াকর্া উপাকয় সমি নর্ ক্রক্ প্রস্তু্ 

আকছ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমার প্রশাসর্ পুকয়ক্না থরকক্ার পাকশ িাক্ক্ হপকর গথব ন্ , 

এবং এই প্রথশক্ষণটট মার্ুষ, সম্পথি এবং অথ্ গুরুত্বপূণ ন অবক্াঠাকমাকক্ ভথবষযৎ েরম 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-state-deploying-additional-resources-puerto-rico-aftermath&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PwrJsGoAMTh1yjAbzVrDEogo8cctKw3J4A4%2BwOFm03c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-state-deploying-additional-resources-puerto-rico-aftermath&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PwrJsGoAMTh1yjAbzVrDEogo8cctKw3J4A4%2BwOFm03c%3D&reserved=0


 

 

আব াওয়া হিকক্ আকরা ভাকলাভাকব রাো ক্রকব এবং আগামী অকর্ক্ বছকরর জর্য দ্বীপটটর 

থস্থথ্স্থাপক্্া গঠর্ ক্রক্ সা ােয ক্রকব।"  

  

এই বযবস্থাগুথল 2017 সাকল  াথরকক্র্ মাথরয়া এবং 2022 সাকল  াথরকক্র্ থিকয়ার্ার থবধ্বংসী 

প্রভাকব পর পুকয়ক্না থরকক্ার মাথক্নর্ অঞ্চকল প্রদ্ি হেকটর সমি নকর্র উপর থভথি ক্কর গটঠ্। 

হসকেম্বর মাকস  াথরকক্র্ থিকয়ার্ার পর গভর্ নর হপকরা থপয়ারলুইথসর অর্ুকরাকে, গভর্ নর হ াক্ল 

পুকয়ক্না থরকক্াক্ োণ প্রকেষ্টায় স ায়্া ক্রার জর্য ্ার প্রশাসকর্র হজযষ্ঠ সদ্সয, থর্উ ইয়ক্ন 

হেট ট্রুপাস ন (New York State Troopers) এবং বহু একজশ্চির জরুথর ক্ম নক্াণ্ড পথরোলর্া 

হক্কন্দ্রর (Emergency Operations Center) সমি নর্ দ্ল থর্কয়াগ ক্করথছকলর্।  

  

2023 সাকলর প্রিম থদ্কক্ শুরু ক্কর, হ ামলযান্ড থর্রাপিা ও জরুথর পথরকষবা থিথভশর্ (Division 

of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), পথরকবশগ্ সংরক্ষণ থবভাগ 

(Department of Environmental Conservation, DEC) এবং পথরব র্ থবভাগ (Department of 

Transportation, DOT) হিকক্ হেট একজশ্চির ক্মীরা োরা প্রকক্ৌশল ও ক্াথরগথর স ায়্ায় 

অথভজ্ঞ, ্ারা পুকয়ক্না থরকক্াক্ োকব জরুথর হজর্াকরটরগুথলর বাথষ নক্ রক্ষণাকবক্ষণ প্রদ্ার্ 

ক্রক্ হেগুথল দ্বীকপর পাথর্ ও জরুথর সাড়াদ্ার্ অবক্াঠাকমাকক্ সমি নর্ ক্কর।  

  

আগামী বছকরর আটলাথিক্  াথরকক্র্ হমৌসুকমর পূকব ন, হ ামলযান্ড থর্রাপিা ও জরুথর পথরকষবা 

থিথভশর্ প্রথ্ বসকে সরক্াকরর সক্ল পে নাকয়র পুকয়ক্না থরক্ার্ জরুথর বযবস্থাপর্া 

ক্ম নক্্নাকদ্রকক্ এক্টট উন্ন্ প্রস্তুথ্ থবথর্মকয়র জর্য হেকটর প্রস্তুথ্ প্রথশক্ষণ হক্কন্দ্র আমন্ত্রণ 

জার্াকব। পাঠযসূথে গঠর্ ক্রকব হ ামলযান্ড থর্রাপিা ও জরুথর পথরকষবা থিথভশর্, পুকয়ক্না 

থরক্ার্ সমক্ক্ষকদ্র সাকি স কোথগ্ায় এবং এক্ অেভুনক্ত িাক্ক্ পাকর দ্রু্ পাথর্ ও বর্যা 

উদ্ধার, আব নার্ অর্ুসন্ধার্ ও উদ্ধার, োলক্থব ীর্ আক্াশোর্ বযবস্থা (Unmanned aircraft 

system, UAS) প্রাকয়াথগক্ ক্ম নক্াণ্ড ও মূলযায়র্, এবং এক্ইসাকি জরুথর বযবস্থাপর্া ও দু্কে নাকগর 

সাড়াদ্ার্ সংক্রাে প্রথশক্ষণ অর্ুশীলর্ ো পুকয়ক্না থরকক্ার প্রথশক্ষণািীকদ্র হপ্রািাইল ও দ্ক্ষ্ার 

োথ দ্ার উপর থভথি ক্কর ত্থর  কব।  

  

হ ামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর পবরম্বষিা বিবভেম্বর্র কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, 

"গভর্ নর হ াক্ল বড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝকড়র পর পুকয়ক্না থরকক্া এবং এর পুর্রুদ্ধার প্রকেষ্টার 

সমি নকর্ প্রথ্শ্রুথ্বদ্ধ। এবং এের্, থর্উ ইয়ক্ন হেট পুকয়ক্না থরকক্াক্ আমাকদ্র সমক্ক্ষকদ্র 

সাকি অংশীদ্াথরত্ব ক্রকব এটট থর্শ্চি্ ক্রার জর্য োক্ ্াকদ্র ক্াকছ আগামী  াথরকক্র্ 

হমৌসুকমর পূকব ন এবং প্রথ্টট  াথরকক্র্ হমৌসুকমর পূকব ন আকরা ভাকলাভাকব প্রস্তু্ িাক্ক্ ্াকদ্র 

প্রকয়াজর্ীয় সংস্থার্ ও প্রথশক্ষণ িাকক্।"  

  

প্রথশক্ষণ এছাড়াও থর্উ ইয়ক্ন ও পুকয়ক্না থরকক্ার জরুথর বযবস্থাপর্া হর্্ৃবৃকের জর্য এক্টট 

স কোথগ্ামূলক্ ক্ম নশালা প্রদ্ার্ ক্রকব হেোকর্ জরুথর ক্ম নক্াণ্ড হক্কন্দ্রর ভূথমক্া এবং দ্ল 

দু্ইটটর মেযক্ার সংগঠকর্র বযাপাকর হসরা অর্ুশীলর্ জার্া োকব।  

  

 াথরকক্র্ মাথরয়ার পর হিকক্, থর্উ ইয়ক্ন পুকয়ক্না থরকক্াকক্ হিিাকরল জরুথর বযবস্থাপর্া 

একজশ্চি (Federal Emergency Management Agency, FEMA) হিকক্ থবথলয়র্ থবথলয়র্ মাথক্নর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-state-deploying-additional-resources-puerto-rico-aftermath&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PwrJsGoAMTh1yjAbzVrDEogo8cctKw3J4A4%2BwOFm03c%3D&reserved=0


 

 

িলার হিিাকরল ্ থবল হপক্ সা ােয ক্করকছ দ্বীকপর জরুথর অবক্াঠাকমা পুর্রুদ্ধার ও 

পুর্গ নঠকর্র জর্য, পাশাপাথশ থর্উ ইয়ক্ন থবদু্যৎ ক্্ৃনপক্ষ (New York Power Authority, NYPA) 

দ্বীকপর পাওয়ারপ্ল্যাি ও সাবকেশর্গুথলর ক্াথরগথর মূলযায়র্ ক্রকছ।  াথরকক্র্ থিকয়ার্ার পর, ো 

 াথরকক্র্ মাথরয়ার পর হিকক্ দ্বীকপ আ া্  ার্া সবকিকক্ োরাপ ঝড়, গভর্ নর হ াক্ল পুকয়ক্না 

থরকক্ার োণ প্রকেষ্টায় স ায়্া ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেকটর পদ্কক্ষপসমূ  হ াষণা ক্করর্। এই 

প্রকেষ্টাগুথল পুকয়ক্না থরকক্াকক্ এর পুর্থর্ নম নাণ ও পুর্রুদ্ধাকর সা ােয ক্রার থর্উ ইয়কক্নর 

দ্ী নথদ্কর্র প্রথ্শ্রুথ্কক্ আকরা হজারদ্ার ক্করকছ।  

  

হেট প্রস্তুব্ প্রবেক্ষণ হকে সম্পম্বকন  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকট হদ্কশর হেষ্ঠ প্রিম সাড়াদ্ার্ক্ারী প্রথশক্ষণ হক্ন্দ্রসমূক র এক্টট রকয়কছ, 

ওথরস্ক্যাথর্র হেট প্রস্তু্ প্রথশক্ষণ হক্ন্দ্র। 1,100 এক্রজকুড় অবথস্থ্ হেট প্রস্তুথ্ প্রথশক্ষণ 

হক্ন্দ্রক্ বযাপক্ বযাথির বাস্তবসম্ম্ প্রথশক্ষণ হভর্ুয, এক্টট দ্রু্ পাথর্ ও বর্যা প্রথশক্ষণ (Water 

and Flood Training, SWFT) হভর্ুয, এক্টট 45,000 বগ নিুকটর থসটটকস্ক্প ক্মকপ্ল্ক্স, এবং এক্টট 

আব নার্ অর্ুসন্ধার্ ও উদ্ধার থসমুকলটর (Urban Search and Rescue, USAR) রকয়কছ। 

হেণীক্কক্ষর থশক্ষা ও আকলাের্া হিকক্ শুরু ক্কর দ্ক্ষ্া থবক্াকশর পি  কয় বাস্তব এবং উচ্চ-

পারিম নযাি দৃ্শযক্ল্পথভথিক্ প্রথশক্ষণ পে নে, হেট প্রস্তুথ্ প্রথশক্ষণ হক্ন্দ্র হেট, স্থার্ীয়, এবং 

হিিাকরল একজশ্চিসমূ কক্ গথ্শীল জরুথর প্রিম সাড়াদ্ার্ক্ারী প্রথশক্ষকণর এক্টট থবশাল বযাথি 

প্রদ্ার্ ক্কর।  

  

হেট বিবভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর হ ামলযান্ড থর্রাপিা ও জরুথর পথরকষবা থিথভশর্ প্রাকৃ্থ্ক্ দু্কে নাগ এবং 

অর্যার্য জরুথর অবস্থা প্রথ্করাে, এগুথল হিকক্ সুরক্ষা, এর জর্য প্রস্তুথ্, সাড়াদ্ার্, ও 

পুর্রুদ্ধাকরর প্রকেষ্টার হক্ষকে হর্্ৃত্ব, সমন্বয় ও স ায়্া প্রদ্ার্ ক্কর। আকরা ্কিযর জর্য 

হিসবুকক্ (Facebook) আমাকদ্রকক্ েুুঁকজ থর্র্, টুইটাকর (Twitter) বা ইর্োগ্রাকম (Instagram) 

আমাকদ্রকক্ অর্ুসরণ ক্রুর্, অিবা আমাকদ্র ওকয়বসাইকট থভশ্চজট ক্রুর্।  
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আকরা সংবাদ্ পাওয়া োকব এোকর্: www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এশ্চক্সথক্উটটভ হেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-support-following-devastating-flooding-caused-hurricane-fiona&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QtUzGswg2uXSTDlmsXg7THEFQTC5CsqXN1Ie3HVZJ1U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fstate-preparedness-training-center&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MiIuW2JchrnfeOrbkfppsYlQ%2BWXaC88JpC4AK9fhHGE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WUU5UhNkrQ3NfXxEcn0J8P2IS6K%2BIA5rG0jw5sK7nIY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4qg%2BCcrW3wudyppgHJQaMoV67c9AiqUymeci2IjO%2FV8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4xbzoGbw4SN9r4aIh9D83FXARXHX68JjCL4%2FjVBOJ9k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p9BD2YJlv4hxF4T1xNDdym%2BkfM%2FUB343u2VvfP2OJm0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6fe7c1eed5bc4717a5f908dac40263e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037811792451780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2XILdIWD9WtV%2Fj3KM3X9UMzvGCg6fC1UUUjvAmWp8Ic%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

