
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/17/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বে জরুবর হ াগাম্ব াগ এিং আন্তঃপবরচালর্াম্ব াগেতার অিকাঠাম্ব া 

েক্তিোলী করার জর্ে 62 ব বলয়র্ ডলাম্বররও হিবে িরাে প্রদার্ সম্পম্বকন গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ াষণা  

  

জরুবর হ াগাম্ব াগ িেিস্থার স র্েীলতা েক্তিোলী করার  াধ্েম্ব  জর্ বর্রাপত্তা িৃক্তি 

করার জর্ে োম্বগ নেকৃত অর্ুদার্ প্রদার্ করা  ম্বে  

  

আপম্বেে অঞ্চম্বল 14টে কাউবিম্বক জর্ বর্রাপত্তা ত বিল হিম্বক অর্ুদার্ প্রদার্ করা 

 ম্বয়ম্বে, হ খাম্বর্ প্রবতটে কাউবিম্বক 6 ব বলয়র্ ডলার প নন্ত প্রদার্ করা  ম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে স্থার্ীয় প্রিম সাড়াদার্ক্ারীরদর ব্যব্ ার ক্রা 

জরুথর হোগারোগ ও আন্তঃপথরচালর্ারোগযতা অব্ক্াঠারমা শক্তিশালী ক্রার জর্য হেটব্যাপী 

আন্তঃপথরচালর্ারোগয হোগারোরগর জর্য অর্ুদার্ (Statewide Interoperable 

Communications Grant) শীষ নক্ টারগ নটকৃ্ত ক্ম নসূথচর মাধ্যরম 14টট ক্াউথিরক্ 62 থমথলয়র্ 

ডলারররও হব্থশ অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রা  রয়রে। থর্উ ইয়ক্ন হেরটর থডথভশর্ অব্ হ ামলযান্ড 

থসথক্উথরটট এন্ড ইমারজনক্তি সাথভনরসস (Division of Homeland Security and Emergency 

Services) দ্বারা পথরচাথলত এই ক্ম নসূথচ অব্ক্াঠারমার উন্নয়র্ ও আধ্ুথর্ক্ায়র্ ক্রা, হোগারোরগর 

 াটথতসমূ  হমাক্ারব্লা ক্রা, জাতীয় আন্তঃপথরচালর্ারোগযতার চযারর্লগুরলা ব্াস্তব্ায়র্ ক্রা, 

এব্ং ক্াউথি ও থসরেমগুরলার মরধ্য আঞ্চথলক্ সংরোগ ব্কৃ্তি ক্রার মাধ্যরম জর্ থর্রাপত্তা ব্কৃ্তি 

ক্রার জর্য ত থব্ল প্রদার্ ক্ররে।  

  

"দুরে নাগ আ াত  ার্ার সমরয় থর্উ ইয়ক্নরক্ অব্শযই তা হমাক্ারব্লার জর্য প্রস্তুত িাক্রত  রব্। 

আমারদর সা সী প্রিম সাড়াদার্ক্ারীরা োরত হক্ারর্া জরুথর অব্স্থার সময় ক্থমউথর্টটরক্ এব্ং 

থর্রজরদররক্ থর্রাপদ রাখার জর্য তারদর প্ররয়াজর্ীয় সংস্থার্ ও ডাটা হপরত পাররর্ হস থব্ষয়টট 

থর্ক্তিত ক্ররত আমারদর জরুথর হোগারোগ ব্যব্স্থাগুরলার আধ্ুথর্ক্ায়রর্র জর্য এই অর্ুদার্ 

ত থব্ল অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদররক্ থর্রাপদ রাখা 

আমার শীষ ন অগ্রাথধ্ক্ার এব্ং এই ক্ম নসূথচ আপরেট থর্উ ইয়ক্নজরুড় জর্ থর্রাপত্তা উন্নত ক্রার 

চাথব্ক্াটঠ।"    

  

আন্তঃপথরচালর্ারোগযতা প্রিম সাড়াদার্ক্ারীরদররক্ হক্ারর্া জরুথর অব্স্থার সময় থররয়ল 

টাইরম তিয ও ডাটা হশয়ার ক্রার সক্ষমতা হদয়। হেটব্যাপী আন্তঃপথরচালর্ারোগয হোগারোরগর 



 

 

জর্য অর্ুদার্ (SICG) টারগ নটকৃ্ত ক্ম নসূথচটট থর্উ ইয়রক্নর জর্ থর্রাপত্তা সংস্থাগুরলার লযান্ড 

হমাব্াইল হরথডওর আন্তঃপথরচালর্ারোগযতার অব্স্থা উন্নত ক্রার জর্য ততথর ক্রা এক্টট 

অপ্রথতরোথগতমূলক্ অর্ুদার্ ক্ম নসূথচ। জাতীয় আন্তঃপথরচালর্ারোগযতা চযারর্লগুরলারত পে নাপ্ত 

ক্ভাররজ ব্া অব্ক্াঠারমা হর্ই এমর্ উপেুি আরব্দর্ক্ারীরদররক্ অিব্া হশয়ারকৃ্ত থসরেম 

উন্নত ক্রার জর্য ত থব্ল ব্ির্ ক্রা  রব্। প্ররতযক্ অর্ুদার্ গ্র ীতা সরব্ নাচ্চ 6 থমথলয়র্ ডলার 

পারব্, হেখারর্ প্রথত ক্াউথি হিরক্ মাত্র এক্টট আরব্দর্ গ্র ণ ক্রা  রব্। এসব্ অর্ুদার্ ইসুয 

ক্রার আরগ, DHSES আরব্দর্গুরলা পে নারলাচর্া ক্রররে এব্ং অর্ুররাধ্ সারপরক্ষ 

আরব্দর্ক্ারীরদররক্ ক্াথরগথর স ায়তা প্রদার্ ক্রররে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের বডবভের্ অি হ া লোন্ড বসবকউবরটে এন্ড ই াম্বজনক্তি সাবভনম্বসস-এর 

কব ের্ার জোবক হে িম্বলর্, "জর্ থর্রাপত্তার জর্য ত থব্ল প্রদার্ ক্রা আমারদর সংস্থার 

থমশরর্র হক্ন্দ্রীয় অংশ। এসব্ অর্ুদার্ আপরেট অঞ্চরলর ক্াউথিগুরলারক্ তারদর জরুথর 

হোগারোগ ব্যব্স্থা উন্নত ক্ররত সা ােয ক্ররব্। হক্ারর্া জরুথর পথরথস্থথতরত সাড়াদারর্র 

সময়জরুড় ফলপ্রস ূহোগারোগ থর্ক্তিত ক্ররত থর্উ ইয়রক্নর প্রিম সাড়াদার্ক্ারীরদর সরব্ নাচ্চ 

মারর্র টুলস ও সংস্থার্সমূ  পাওয়া প্ররয়াজর্।"  

  

2022 সারলর SICG টারগ নটকৃ্ত অর্দুার্ রাজধ্ার্ী অঞ্চল, হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এব্ং সাদার্ ন টটয়ারর 

হশয়ারকৃ্ত থসরেরমর সম্প্রসারণ, এব্ং  াডসর্ ভযাথল ও থফঙ্গার হলক্রস ক্মর্ হরথডও 

চযারর্লগুরলার সম্প্রসাররণর মাধ্যরম আন্তঃপথরচালর্ারোগযতা ব্কৃ্তি ক্রর এমর্ স্থার্ীয় 

প্রক্ল্পগুরলারক্ ত থব্ল প্রদার্ ক্ররব্। ব্াড়থত প্রক্ল্পগুরলা গুরুত্বপূণ ন জর্ থর্রাপত্তা সংক্রান্ত 

হোগারোগ ব্যব্স্থাগুরলার স র্শীলতা শক্তিশালী ক্ররব্।  

  

অর্ুদার্গুরলা থর্রনাি উপারয় ব্ির্ ক্রা  রয়রে:  

  

1. কাউবি  2. পবর াণ  

3. Albany  4. $6,000,000  

5. Allegany  6. $6,000,000  

7. Chemung  8. $3,584,452  

9. Columbia  10. $4,558,183  

11. Cortland  12. $5,000,000  

13. Jefferson  14. $2,000,000  

15. Montgomery  16. $810,000  

17. Onondaga  18. $2,750,000  

19. Orleans  20. $2,990,000  

21. Putnam  22. $6,000,000  

23. Schenectady  24. $6,000,000  

25. Schuyler  26. $4,888,663  

27. Steuben  28. $5,846,500  

29. Tioga  30. $6,000,000  



 

 

হ াে  $62,427,798  

  

বডবভের্ অফ হ া লোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ই াম্বজনক্তি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থডথভশর্ অব্ হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট অযান্ড ইমারজনক্তি সাথভনরসস দুরে নাগ এব্ং অর্যার্য জরুথর 

পথরথস্থথত প্রথতররাধ্, সুরক্ষা, প্রস্তুথত, প্রথতক্তক্রয়া, পুর্রুিার এব্ং প্রশথমত ক্রার জর্য হর্তৃত্ব, 

সমন্বয় এব্ং স ায়তা প্রদার্ ক্রর। আররা তরিযর জর্য DHSES-হক্ খুুঁরজ থর্র্ হফসব্ুরক্ 

(Facebook), টুইটারর (Twitter) অিব্া থভক্তজট ক্রুর্ dhses.ny.gov টঠক্ার্ায়।   
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