
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাজ্ে প্রস্তুবি প্রবেক্ষণ ককম্বের (STATE PREPAREDNESS TRAINING 
CENTER) ককার্নগুবলর মাধ্েম্বম মর্ষু্েবিহীর্ বিমার্ বর্ম্বেম্বম 500িম বেক্ষার্থীর প্রবেক্ষণ পািার 

কর্থা ক াষ্ণা কম্বরম্বের্  
  

2017 র্াম্বলর কর্ম্বেের কর্থম্বক করার্ অপাম্বরের্ র্েম্বে প্রবেক্ষণপ্রাপ্ত 500টিরও কিবে র্রকাবর 
বর্রাপত্তা কমনকিন া  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, রাজয প্রস্তুতি ঘকমে জর্সাধারমণর তর্রাপত্তা 
কমনকামের জর্য 500 জমর্মরা ঘেতি তিক্ষার্থীমক মর্ুষযতেহীর্ তেমার্ তসমেম, ো ঘরামর্র েযেহামর 
প্রতিতক্ষি করা হমেমে। ঘহামল্যান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড ইমামজন তি সাতভন মসস তেভাগটি (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) মর্ষুযতেহীর্ তেমার্ তসমেম সমেির্িা 
কমনিাল্ার সমে (Unmanned Aircraft Systems, UAS) এতপ্রল্ মামস মাইল্ফল্কটিমি ঘপ ৌঁমেমে, 
ো UAS অ্পামরির্মসর োরটি ঘকামসনর মমধয একটি। ঘকাসনগুতল্ কীভামে জর্সাধারমণর তর্রাপত্তা 
পতরোল্র্াে ঘরার্গুতল্মক তকভামে সংহি করমি হে ঘস সম্পমকন  জর্ তর্রাপত্তা কমনকিন া এেং প্রর্থম 
প্রতিতিোে জতিি েযতিমের তিতক্ষি করমি সহােিা কমর। প্রতিক্ষণ তসজমর্র ঘেতিরভাগটাই োতক 
র্থাকা অ্েস্থাে, তেভাগটী আগামী েেমরর মমধয উমেখমোগযভামে এই সংখযাটি োতিমে িযল্মি োে 
এেং 2020 সামল্র মমধয আরও কমেকমিা অ্পামরটরমক প্রতিক্ষণ ঘেমে।  
  
"ঘরার্ তসমেমমর উন্নেমর্ ঘক িল্গি এেং ঘেি-ঘর্িৃস্থার্ীে তেতর্মোমগর মাধযমম, তর্উ ইেকন  ঘেট 
রামজযর জর্সাধারমণর তর্রাপত্তার তিোকল্াপগুতল্মি এই প্রেুতিটি োস্তোের্ করমি তেিাল্ভামে 
অ্গ্রসর হমেমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের তেশ্বমামর্র রাজয প্রস্তুতি ঘকমে উপল্ব্ধ 
প্রতিক্ষণগুতল্ প্রর্থম প্রতিতিোকারীমের জরুতর অ্েস্থার মূল্যাের্ করা এেং কােনকল্াপ ও প্রতিতিোর 
পতরকল্পর্া ফাইর্-টিউর্ করার জর্য সতিি কমর ঘেমর্ আমগ কখমর্া করা সম্ভে হেতর্।"  
  
"আঞ্চতল্ক অ্র্থননর্তিক উন্নের্ পতরষমের (Regional Economic Development Councils) 
সভাপতি তহসামে, আতম উচ্চ প্রেুতির ঘরার্ তিমল্পর েৃতির জর্য আমামের কামজর তেেিন র্মক তর্মজর 
ঘোমখ ঘেমখতে", কলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্থ কহাচুল িম্বলর্। "এই ঘপ্রাগ্রামটি মর্ুষযতেহীর্ তেমার্ 
েযেস্থা তিক্ষার্থীমের প্রমোজর্ীে েক্ষিা প্রোর্ কমর ো িামের প্রমোজর্ তর্উ ইেকন  ঘেমটর 
জর্সাধারমণর তর্রাপত্তামক অ্গ্রসর করার জর্য। আমরা কমনসূেী েজাে রাখার জর্য অ্ঙ্গীকারেি 
এেং অ্পামরির্গুতল্র উন্নতিসাধমর্র জর্য এেং ঘরার্ তসমেমগুতল্র উন্নেমর্র অ্গ্রগতির জর্য আমরা 
তিক্ষার্থীমের প্রতিক্ষণ তেতি।"  
  



"ভতেসযমি, আমরা ঘেতি জর্সাধারমণর তর্রাপত্তা ঘপিাোররা জর্সাধারণমক রক্ষা করার জর্য 
মর্ুষযতেহীর্ তেমামর্র েযেস্থাগুতল্ েযেহার করমে কারণ িারা অ্র্ুসন্ধার্ ও উিার, ক্ষতির মূল্যাের্ 
এেং আগুমর্র িেমের মমিা তেতভন্ন ঘক্ষমে আমামের কােনক্ষমিার েক্ষিা োতিমে ঘেে", বর্উ 
ইয়কন  কেম্বের কহামলোন্ড বর্বকউবরটি এিং জ্রুবর কর্িা বিভাম্বগর (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পোবিক এ. মারবি িম্বলর্। "তর্উ 
ইেমকন র তেশ্বমামর্র প্রস্তুতি ঘকমে ঘেওো ঘরার্ প্রতিক্ষণ ঘপ্রাগ্রামটি সম্ভােয জীের্রক্ষাকারী 
তিোকল্াপগুতল্ সম্পাের্ করার জর্য প্রমোজর্ীে েক্ষিা ও তিক্ষা তর্মে প্রর্থম প্রতিতিোকারীমের।"  
  
তর্উ ইেকন  ঘেট প্রর্থম প্রতিতিোকারী সম্প্রোমের জর্য UAS প্রতিক্ষমণর তেকাি ও তেিরমণর একটি 
জািীে ঘর্িা এেং এই ধরমর্র একটি ঘপ্রাগ্রাম গমি ঘিাল্ার জর্য শুধ ুকমেকটি রামজযর মমধয 
একটি। তর্উ ইেকন  ঘেমটর দ্বারা তিতর করা প্রতিক্ষণ ঘপ্রাগ্রামটি প্রর্থম প্রতিতিোকারী কতমউতর্টি 
জমুি খুে উৌঁেু র্জমর ঘেখা হে এেং এটি ঘফডামরল্ এতভমেির্ অ্যাডতমতর্মেির্ (Federal 
Aviation Administration) দ্বারা সরেরাতহি তর্মেন তিকার উপর তভতত্ত কমর প্রস্তুি করা। ঘেি 
কমেকটি রাষ্ট্র ও স্থার্ীে এমজতি এখর্ িামের পাইল্টমের এই প্রতিক্ষণ কমনসূেীটি সম্পন্ন করা 
োধযিামূল্ক করমে এমজতি ঘরার্ অ্পামরির্ পতরোল্র্া করার আমগ।  
  
তর্উ ইেকন  ঘেট ঘহামল্যান্ড তসতকউতরটি এেং জরুরী পতরমষোতের তেভাগ দ্বারা ঘেওো UAS 
প্রতিক্ষণ ঘকাসন পােতল্ক তর্রাপত্তা কমনকিন া এেং প্রর্থম প্রতিতিোকারীমের তের্ামূমল্য প্রোর্ করা হে। 
রাজয প্রস্তুতি প্রতিক্ষণ ঘকে, তর্রাপত্তা ও প্রস্তুতির জািীে তর্রাপত্তা ঘকে (National Center for 
Security and Preparedness), এেং তর্উ ইেকন  ঘেট তডপাটন মমন্ট অ্ফ এর্ভােরর্মমন্ট 
কর্জারমভির্ (New York State Department of Environment Conservation), ো ঘরার্ 
অ্পামরির্গুতল্র এক অ্র্যিম সংস্থা, এমের তিতর প্রতিক্ষমকর একটি েল্ ঘকাসনগুতল্ প্রোর্ করা হে।  
  
ঘেট প্রস্তুতি ঘকে মর্ুষযতেহীর্ তেমার্ প্রতিক্ষণ কমনসূতেমি োরটি র্ে-প্রজতুির ঘকাসন প্রোর্ কমর:  
  

• UAS র্ম্বচির্িা কমনোলা: একটি UAS ঘপ্রাগ্রামমর উন্নেমর্র তেমেের্া কমর ঘে পােতল্ক 
তর্রাপত্তা সংস্থা, িামের প্রতিতর্তধমের জর্য পতরকতল্পি। UAS অ্পামরির্, তেধার্, েযামল্ঞ্জ, 
UAS ঘপ্রাগ্রাম মযামর্জমমন্ট এেং কাউন্টার-UAS তেষেগুতল্র একটি সাতেনক তেে এর 
অ্েভুন ি।  

• UAS পােন  107 প্রস্তুবি ককার্ন: সম্ভােয পােতল্ক ঘসফটি UAS পাইল্টমের ঘফডামরল্ এতভমেির্ 
অ্যাডতমতর্মেির্ (Federal Aviation Administration, FAA) অ্ংি 107 পরীক্ষার জর্য 
প্রস্তুি হোর উমেমিয এেং সফল্ভামে পাস করার জর্য তডজাইর্ করা হমেমে। পরীক্ষাটি 
তর্রাপমে উিে ঘরামর্র জর্য প্রতেধার্, অ্পামরটিং প্রমোজর্ীেিা এেং পিতির উপর িার 
েতৃি তর্েি কমর।  

• UAS কিবর্ক অপাম্বরের ককার্ন: ঘে র্থ গ্রাউন্ড এেং ফ্লাইট সু্কমল্ তর্রাপে, কােনকর এেং 
তর্তিক UAS অ্পামরির্ পতরোল্র্া করার জর্য অ্ংিগ্রহণকারীমের প্রস্তুি কমর। ঘকামসনর 
তেষেগুতল্র মমধয রমেমে আইর্ী ও তর্তিক UAS অ্পামরির্, ফ্লাইট অ্র্ুমমাের্, িু তরমসাসন 
মযামর্জমমন্ট, প্রাক-ফ্লাইট তসিাে গ্রহণ, ঝুৌঁ তকর তেমেষণ, তমির্ পতরকল্পর্া, ফমটাগ্রাতফ এেং 
তভতডও, এেং তস্কল্ ঘল্র্স এেং পতরতস্থতি।  



• UAS উন্নি অপাম্বরের ককার্ন: ফ্লাইট তস্কল্স ঘল্র্ এেং তসর্াতরওর মাধযমম এেং UAS 
অ্পামরটরমের প্রেুতিগি েক্ষিা এেং তসিাে ঘর্োর ক্ষমিা উন্নি করার ঘেিা কমর। 
ঘকামসনর তেষেগুতল্র মমধয রমেমে সীতমি স্থার্/প্রেুতিগি ফ্লাইট, কম উচ্চিাে ফ্লাইট, 
ঘপমল্াড তর্মোগ এেং উন্নি স্বােত্তিাতসি ফ্লাইট ফাংির্।  

  
রাজ্ে প্রস্তুবি প্রবেক্ষণ ককে র্ম্পম্বকন   
তর্উ ইেকন  ঘেমটর ঘহামল্যান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড ইমামজন তি সাতভন মসমসর তেভাগ দ্বারা পতরোতল্ি, 
রাজয প্রস্তুতি প্রতিক্ষণ ঘকমে উপল্ব্ধ প্রেুর প্রতিক্ষমণর স্থার্গুতল্ োস্তে পতরমেমি প্রতিক্ষণ প্রাপ্ত হোর 
সুমোগ কমর ঘেে প্রর্থম প্রতিতিোকারীমের। 1,100 একর জতমমি অ্েতস্থি, রাজয প্রস্তুতি প্রতিক্ষণ 
ঘকমের প্রতিক্ষণ ঘকেগুতল্মি একটি 45,000-েগনফুমটর তসমুমল্মটড িহর, একটি আোতসক হাউতজং 
কমমেক্স, ঘভমে োওো োতির ধ্বংসােমিষ, কামের কাোমমা, ঘের্ গাতি এেং অ্র্যার্য ঘসটিংস 
রমেমে। এখর্ িার 13 িম েেমর ঘপ ৌঁমে, ঘেট প্রস্তুতি প্রতিক্ষণ ঘকে েেমর আইর্ েল্েিকারী, 
জরুরী তেতকৎসা ঘসো এেং প্রেুতিগি উিার কমীমের সহ হাজার হাজার তর্উ ইেমকন র প্রর্থম 
প্রতিতিোকারীমের প্রতিক্ষণ ঘেে।  
  
স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জ্রুরী পবরম্বষ্িা বিভাগ র্ম্পম্বকন   
স্বমেমির তর্রাপত্তা ও জরুরী পতরমষো তেভাগ সন্ত্রাসোে, প্রাকৃতিক তেপেনে, হুমতক, অ্তিসংমোমগর 
 টর্া এেং অ্র্যার্য জরুরী পতরতস্থতি ঘর্থমক রক্ষা ঘপমি, িামের তেরুমি রুমখ োৌঁিামি, তিতর 
র্থাকমি এেং উিার পাওোর প্রমেিার জর্য ঘর্িৃত্ব, সমন্বে ও সহােিা প্রোর্ কমর। আরও িমর্থযর 
জর্য Facebook পৃষ্ঠা ঘেখুর্, Twitter এ @NYSDHSES অ্র্ুসরণ করুর্, ো dhses.ny.gov 
ঘেখুর্।  
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