
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/25/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 2022 সাম্বল হেট বপ্রম্বেয়ার্নম্বর্স হেবর্িং হসন্টাম্বর বর্উ ইয়কন হেট এিিং 

হেম্বটর িাইম্বর হিম্বক 8,000 জম্বর্রও হিবে োিবলক হসফটট হেোদার প্রবেক্ষণ সম্পন্ন 

কম্বরম্বের্ তা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

বর্বভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস হেম্বটর জর্বর্রােত্তা 

এম্বজন্সি এিিং কমীম্বদর িতনমার্ ও বিিবতনত হুমবক লোন্ডম্বেে হমাকাম্বিলার জর্ে 

িেরিোেী প্রবেক্ষণ প্রদার্ কম্বর  

  

হকাবভর্-19 এর কারম্বণ 16 মাম্বসর বিরবতর েম্বর প্রবেক্ষম্বণর চাব দা িাড়ম্বত িাম্বক  

  

2023 সাম্বলর জর্ে হকাম্বস নর সূবচ বিস্তাবরতভাম্বি বর্বভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটট 

অোন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস প্রবেক্ষণ কোম্বলন্ডাম্বর  ইম্বতামম্বযে করা  ম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ওথরস্কাথর্রে হেট থিরেয়ার্নরর্স হেথর্িং হসন্টার 

(State Preparedness Training Center) থর্উ ইয়ক্ন হেট এবিং এর বাইররও 2022 সারল আইর্ 

িরয়াগক্ারী, অথি থর্ব নােক্ েথররষবা এবিং জরুথর বযবস্থাের্া স  থবথভন্ন শঙৃ্খলা এবিং 

সিংস্থাগুথলর 8,000 জরর্রও হবথশ স্থার্ীয়, হেট এবিং হের্াররল জর্থর্রােত্তা হেশাদাররদর 

িথশক্ষণ থদরয়রে। এই থশক্ষািীরা ম ামারীজথর্ে ক্াররণ বযক্তিগে িথশক্ষরণ 16 মারসর থবরথের 

েরর, সারা বের জরুে অেযাধুথর্ক্, সমসামথয়ক্ িথশক্ষণ সম্পন্ন ক্রররে। হেট থর্থভশর্ অব 

হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট অযান্ড ইমারজনক্তি সাথভনরসস ক্েৃনক্ েথরচাথলে হসন্টারটট গে বের অোর 

ক্রা িথশক্ষণটট এই হেশাদাররদর বেনমার্ এবিং ক্রমবধ নমার্ হুমথক্ হমাক্ারবলা ক্ররে, থবথভন্ন 

েথরথস্থথেরে ওয়াটার হরসথক্উ এর ক্াজ ক্ররে এবিং জরুথর িথেক্তক্রয়ার সমস্ত থদক্ সম্পরক্ন 

জ্ঞার্ বাোরে সা ােয ক্ররথেল।  

  

"জর্থর্রােত্তা আমার িশাসরর্র সরব নাচ্চ অগ্রাথধক্ার এবিং হমা ক্ ভযাথলরে হেরটর থবশ্ব-মারর্র 

িথশক্ষণ সুথবধা থর্উ ইয়রক্নর  াজার  াজার িিম সাোদার্ক্ারী এবিং জরুথর েথরথস্থথের 

ক্মীরদর জর্য িথেক্তক্রয়া জার্ারর্ার ক্ষমো বাোরর্ার জর্য সারা বের ক্াজ ক্রর," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আমরা 2023 সারল সারা বের SPTC-এ আমারদর দরজা হ ালা রা া চাথলরয় 

োব এবিং এর েররও হেরক্ারর্া োবথলক্ হসেটট এরজক্তির জর্য - িরয়াজর্ীয় েথররষবা এবিং 

িথশক্ষণ িদার্ ক্রব ো থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ থর্রােদ রা রে সা ােয ক্ররব।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fdhses-training-calendar%3Ff%255B0%255D%3Dfilter_term%253A796&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LfneKCqL2sAaQUJ325g6jFi5AIMhEjhzpb6p9IEPTQk%3D&reserved=0


বর্বভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসম্বসর কবমের্ার জোবক 

হে িম্বলর্, "থর্োটনরমরন্টর মূল উরযযরশর অিংশ থর্উ ইয়রক্নর জর্থর্রােত্তা এবিং জরুথর 

বযবস্থাের্া ক্ম নক্েনারদর মার্সম্পন্ন িথশক্ষণ িদার্ ক্ররে। থর্উ ইয়রক্নর ঝুুঁ থক্র হিাোইল িথে 

বের আররা ববথচত্র্যময়  রয় উঠরে, োর মারর্ আমারদর হেরটর জর্থর্রােত্তা অিংশীদাররদররক্ 

থবথভন্ন ধররর্র জরুথর েথরথস্থথেরে সাো হদওয়ার জর্য িথশক্ষণ থদরে  রব। আথম থর্উ ইয়রক্নর 

জর্থর্রােত্তা হেশাদাররদর 2023 সারল হেট থিরেয়ার্নরর্স হেইথর্িং হসন্টার (State 

Preparedness Training Center, SPTC) হে সক্ল হক্াস ন অোর ক্ররব োর সুথবধা থর্রে 

উৎসাথ ে ক্থর।"  

  

স্থার্ীয় আইর্ িরয়াগক্ারী এরজক্তিগুথলর সারি অিংশীদাথররের মাধযরম হেট সমথি নে এক্টট 

হর্টওয়ারক্নর মরধয 10টটর মরধয এক্টট র্েুর্ সম্প্রসাথরে, রাজধার্ী অঞ্চরল ক্রাইম 

অযার্ালাইথসস হসন্টাররর এক্টট সেররর েরর গভর্ নর হ াক্ল গেক্াল োর হেরটর টঠক্ার্ায় 

ে থবল বাোরর্ার জর্য থবস্েৃে েথরক্ল্পর্ার থবশদ থববরণ এবিং আইর্ িরয়াগক্ারী এবিং 

জর্থর্রােত্তা হেশাদাররদর জর্য স ায়ো িদার্ ক্রররের্। থেথর্ োর হেট অব দয হেট ভাষরণ, 

গভর্ নর হ াক্ল হেচ্ছারসবক্ অথি থর্ব নাের্ থবভাগগুথলরক্ থর্রয়াগ বকৃ্তি এবিং ধারণ বাোরর্ার 

জর্য দইুটট িস্তারবর রূেরর া থদরয়রের্৷ থেথর্ হোগয হেচ্ছারসবক্ অথিথর্ব নােক্ ক্মীরদর 

েথরথমে ক্ষথেেূরণ িদারর্র জর্য ক্থমউথর্টটগুথলরক্ অর্ুমথে হদওয়ার জর্য আইরর্র িস্তাব 

ক্ররবর্ এবিং মূল োয়ার োইটার িথশক্ষরণর সারি েুি থক্েু  রচ ক্ভার ক্রার জর্য এক্টট 

হেরটর ে থবলও বেথর ক্ররবর্। ে থবলটট থক্েু মজথুরও ক্ষথেেূরণ থ রসরব িদার্ ক্ররব ো 

হেচ্ছারসবক্রা োরদর ক্থমউথর্টটর হসবা ক্রার জর্য িথশথক্ষে  ওয়ার ক্াররণ ক্াজ থমস ক্রার 

সময়  ারায়।  

  

হেট থিরেয়ার্নরর্স হেইথর্িং হসন্টার (SPTC) হেট, স্থার্ীয় এবিং হের্াররল সিংস্থাগুথলরক্ 

িথশক্ষরণর স্থার্ এবিং থবর্যারসর এক্টট থবস্েৃে হসট িদার্ ক্রর। হেণীক্রক্ষর বক্্েৃো এবিং 

আরলাচর্া হিরক্ বাস্তবো- এবিং উচ্চ-োরেরমযারির দৃশযক্ল্প-থভথত্তক্ অর্ুশীলর্, সুথবধাটট 

গথেশীল িথশক্ষরণর সুরোরগর এক্টট সম্পূণ ন েথরসর িদার্ ক্রর। SPTC এরজক্তিগুথলরক্ 

বাস্তবসম্মে িথশক্ষণ েথররবশ িদার্ ক্রর হেমর্ এক্টট থসমুরলরটর্ শ র, এক্টট সুইফ্ট 

ওয়াটার/ফ্লার্ হরসথক্উ সুথবধা, ধরস েো থবক্তডিং ধ্বিংসসূ্তরের সূ্তে, বর্ভূথমর ক্াঠারমা এবিং 

অর্যার্য হসটটিংস। এ র্ োর 16েম বেরর, এই সুথবধাটট িথে বের থর্উ ইয়রক্নর আইর্ 

িরয়াগক্ারী, োয়ার সাথভনস, জরুথর থচথক্ৎসা েথররষবা এবিং জরুথর বযবস্থাের্া ক্মীরদরই র্য় 

বরিং থবথভন্ন হক্ষরত্র্র সক্তক্রয় শ্যযটার ইরভরন্টর িথেক্তক্রয়া, সিংক্ট আরলাচর্া, এবিং আর্রমর্র্ 

এয়ারক্রাফ্ট থসরেম (UAS) অোররশরর্র  াজার  াজার জর্থর্রােত্তা অিংশীদাররক্ িথশক্ষণ 

হদয়।  

  

2006 সারল হসন্টারটট হ ালার ের হিরক্, থর্উ ইয়ক্ন হেট জর্থর্রােত্তা ক্ম নক্েনারদর িথশক্ষরণর 

জর্য এক্টট থবশ্বমারর্র সুথবধা বেথর ক্ররে 40 থমথলয়র্ র্লারররও হবথশ থবথর্রয়াগ ক্রররে। 

েথদও থর্উ ইয়রক্নর জর্থর্রােত্তা থবষয়ক্ ক্থমউথর্টটরক্ িথশক্ষণ হদওয়া িথশক্ষণ হক্রের 

সরব নাচ্চ অগ্রাথধক্ার োরেররও মাথক্নর্ েুিরাষ্ট্র, ক্ার্ার্া এবিং অর্যার্য হদরশর িিম 

সাোদার্ক্ারীরা ওথরস্কাথর্রে িথশক্ষরণ অিংশগ্র ণ ক্রররে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expansion-capital-region-crime-analysis-center-and-highlights-state&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FQNS1S19H1Yt6jjc7k1xqQvG1CNuSLQ03BPX9dfUV8M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expansion-capital-region-crime-analysis-center-and-highlights-state&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FQNS1S19H1Yt6jjc7k1xqQvG1CNuSLQ03BPX9dfUV8M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QIp6YaM5dRc1PUU8Os4vUtKy8vwF%2BfgJkQTjhAH7fCE%3D&reserved=0


2022 সাল জরুে অসিং য হক্াস ন েথরচালর্া ক্রার োশাোথশ, হেট থিোররর্রর্স হেথর্িং হসন্টার 

হবশ ক্রয়ক্টট, বে ধররর্র িথশক্ষণ ইরভরন্টর আরয়াজর্ ক্রররে োর মরধয ররয়রে:  

  

• ক্যার্াইর্ সপ্তা    হেট জরুে 0টটটরও হবথশ এপ্রোাথসভ থর্রটক্শর্ ক্যার্াইর্  EDC) দল 

দৃশযক্ল্প-থভথত্তক্ িথশক্ষণ এবিং চযারলক্তজিং দক্ষো হলরর্র এক্টট থসথররজ অিংশগ্র ণ 

ক্রররে।  

• রারভরর্র চযারলজ  হেট থিোররর্রর্স হেথর্িং হসন্টার ATF-এর রারভরর্র চযারলজ 

বযায়ারমর আরয়াজর্ ক্রররে ো 2টটটটরও হবথশ স্থার্ীয়, হেট, হের্াররল এবিং 

আন্তজনাথেক্ হবামা িেুক্তিথবদরক্ এক্ সপ্তার র দৃশযক্ল্প-থভথত্তক্ িথশক্ষরণর জর্য 

এক্ক্তত্র্ে ক্রররে। গে সাে বেরর চেুি নবাররর মরো িথশক্ষণ হক্েটট এই মে নাদােূণ ন 

অর্ুষ্ঠারর্র আরয়াজর্ ক্রররে।  

• হক্ৌশলগে সপ্তা   হেট বযােী হক্ৌশলগে দল, বা SWAT দল, োরদর সক্ষমো েরীক্ষা 

ক্রার জর্য সপ্তার  হবশ ক্রয়ক্টট অসাধারণ দৃরশয অিংশ গ্র ণ ক্রর। ইরভরন্টর হশরষ, 

িথশক্ষণ হক্রের ক্ম নক্েনারা সপ্তার র মারঝই োরদর োরেরমযারির থভথত্তরে এক্টট 

শীষ ন দলরক্ র্ামক্রণ ক্ররর্।  

• জর্থর্রােত্তা আর্রমর্র্ এয়ারক্রােট থসরেম সাথমট  থর্উ ইয়ক্ন হেট জরুে 16ট জর্ 

স্থার্ীয়, হেট এবিং হের্াররল UAS হেক্র াডাররা এই ইরভরন্ট অিংশগ্র ণ ক্ররথেল এটা 

জার্রে হে থক্ভারব এই িেুক্তিরক্ োরদর জর্থর্রােত্তা থমশরর্ এক্ীভূে ক্রা োয়, 

হসইসারি ফ্লাইট িথশক্ষণ িাপ্ত ক্রা োয়।  

• এরপ্লথসয়র চযারলজ: িথশক্ষণ হক্রের থিথময়ার ইরভরন্ট 0টটটরও হবথশ থবথভন্ন সিংস্থার 

িায় 10ট জর্ আইর্ িরয়াগক্ারী ক্ম নক্েনা অিংশগ্র ণ ক্ররর্। বাথষ নক্ অর্ুশীলর্ বেনমার্ 

হুমথক্ েথররবরশর উের থভথত্ত ক্রর হবামা িেুক্তি, থবরফারক্ শর্ািক্ারী ক্যার্াইর্ দল 

এবিং হক্ৌশলগে দলরক্ এক্সারি এক্টট দৃরশয িথশক্ষরণর আওোয় থর্রয় আরস।  

  

2022 সারল, DHSES ক্াউথন্ট-স্তররর জর্থর্রােত্তা ক্ম নক্েনারদর SPTC-হে এক্টট 'TAM টটম 

সাথমট'-এর জর্য থর্রয় এরসথেল োরে োরা থক্ভারব হুমথক্ মূলযায়র্ এবিং বযবস্থাের্া টটম বেথর 

ক্ররে  য়, হের েু এটট "োথরবাথরক্ সন্ত্রাস িথেররাধ ও িথেক্তক্রয়া"  থবষয়ক্ গভর্ নর হ াক্রলর 

থর্ব না ী আরদশ 18 দ্বারা সমথি নে।  

  

িথশক্ষণ হক্েটট েৃেীয়বাররর মরো "থর্উ ইয়ক্ন হ াে" অর্ুশীলরর্র জর্য িায় 50 জর্ ক্রলজ 

থশক্ষািীরক্ হ াে ক্রররে। এই অর্শুীলর্ থশক্ষািীরদররক্ জরুথর বযবস্থাের্া এবিং হ ামলযান্ড 

থসথক্উথরটটর হক্ষরত্র্ সম্ভাবয ক্যাথরয়াররর জর্য িস্তুে ক্ররে সা ােয ক্রর। চার থদরর্র দুরে নাগ 

িথেক্তক্রয়া অর্ুশীলর্টট থশক্ষািীরদর হর্েৃরে িথশক্ষণ হদয়; দলগে ক্াজ এবিং আত্মথবশ্বাস বেথর 

ক্রা; দুরে নাগ িথেক্তক্রয়া এবিং থচথক্ৎসা অোররশর্; দু নটর্ার ক্মান্ড থসরেম এবিং 

আন্তঃিক্তক্রয়ারোগয হোগারোগ এবিং জরুথর েথররষবা অিংশীদার সিংস্থা িথশক্ষণ।  
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2023 সারল, হেট থিোররর্রর্স হেথর্িং হসন্টার ওথরস্কাথর্রে িদত্ত িথশক্ষরণর ধরর্গুথলরক্ 

থবস্েৃে ক্ররে িাক্রব, হসইসারি এই িরচষ্টায় থর্রয়াক্তজে হেক্র াডার হগাষ্ঠীগুথলরক্ থর্ক্তিে 

ক্ররে, থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্রমবধ নমার্ হুমথক্র েথররবশ হমাক্ারবলায় িস্তুে ররয়রে। থর্থভশর্ অব 

হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট অযান্ড ইমারজনক্তি সাথভনরসসও িথশক্ষণ হক্ে সথুবধার উন্নয়রর্ অগ্রসর 

 রচ্ছ। েথরক্ল্পর্াগুথল িথশক্ষরণর স্থার্ থ সারব বযব াররর জর্য হসইসারি বে িথশক্ষণ 

ইরভন্টগুথল হ াে ক্রার জর্য এক্টট র্েুর্, বে আক্াররর অথর্রটাথরয়াম থর্ম নারণর জর্য আহ্বার্ 

জাথর্রয়রে।  

  

িধার্ ইরভন্টগুথল োোও, িথশক্ষণ হক্েটট জর্থর্রােত্তা ক্ম নক্েনারদর জর্য থবস্েৃে হক্ারস নর 

আরয়াজর্ ক্ররব। আররা েরিযর জর্য হেট থিরেয়ার্নরর্স হেইথর্িং হসন্টাররর 

ওরয়বসাইট থভক্তজট ক্রুর্।  

  

বর্বভের্ অফ হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থর্থভশর্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট অযান্ড ইমারজনক্তি সাথভনরসস দুরে নাগ এবিং অর্যার্য জরুথর 

েথরথস্থথে িথেররাধ, সুরক্ষা, িস্তুথে, িথেক্তক্রয়া, েুর্রুিার এবিং িশথমে ক্রার জর্য হর্েৃে, 

সমন্বয় এবিং স ায়ো িদার্ ক্রর। আররা েরিযর জর্য DHSES-হক্ হেসবুক্, টুইটার-এ  ুুঁজরু্ বা 

থভক্তজট ক্রুর্ dhses.ny.gov।  
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