
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সমগ্র স্টেট জমু্বে বসটিম্বজর্ বপ্রম্বেয়ার্ন ম্বর্স কেনস প্রবেক্ষম্বের মাধ্েম্বম 300,000 এরও 

স্টিবে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের প্রবেবক্ষত করার কথা স্ট াষো কম্বরম্বের্  
  

সি ধ্রম্বের আকবিক  টর্ার জর্ে প্রবেক্ষে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের বিের্নয় এিং জরুবর 
েবরবিবতগুবলর জর্ে প্রস্তুত থাকম্বত েেম্বক্ষে স্টর্ওয়ার বেক্ষা স্টেয়  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 300,000 এরও ঘেশি শর্উ ইয়কন োসী 
শসটিমজর্ শিমেয়ার্ন মর্স কেনস (Citizen Preparedness Corps) এর মাধ্যমম িশিক্ষণ ঘেময়মের্। 
2014 সামে গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমে স্থাশেত, শসটিমজর্’স শিমেয়ার্ন মর্স কেনস শর্উ ইয়কন োসীমের ঘে 
কমর্া ধ্রমণর শেেেনময়র জর্য িস্তুত থাকমত িময়াজর্ীয় সরঞ্জাম ও সংস্থার্ িোর্ কমর োমত তারা 
অ্েস্থা অ্র্ুোয়ী েযেস্থা শর্মত োমর এেং েত িীঘ্র সম্ভে শেেেনয় কাটিময় শেেেনময়র আমগর 
স্বাভাশেক অ্েস্থায় শিমর আসমত োমর।  
  
"এই েযােক িশিক্ষমণর মাধ্যমম, সমগ্র ঘেমের শর্উ ইয়কন োসীরা শকভামে একটি সংকমের মুহূমতন  
িশতশিয়া জার্ামত হয় তা শিখমত োমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘকউ জামর্ র্া ঘে েরেতী 
শেেেনয় কখর্  েমে, শকন্তু এই িশিক্ষমণর মাধ্যমম, আমরা শর্শিত করমত োশর ঘে েশরোর এেং 
কশমউশর্গুশে ঘে ঘকামর্া জরুশর েশরশস্থশতর জর্য িস্তুত।"  
  
"আমামের অ্শভর্ে শসটিমজর্ শিমেয়ার্ন মর্স কেনমসর জর্য ধ্র্যোে, েখর্ শেেেনয় আমস তখর্ 
েক্ষাশধ্ক শর্উ ইয়কন োসী তামের কশমউশর্টিমক ঘসই শেেেনময়র ঘমাকাশেো করমত সহায়তা করার 
জর্য িস্তুত", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্ট াচুল িম্বলর্। "আরও একোর এই অ্েশরহােন িশিক্ষণ 
কমনসূশির মাধ্যমম আমরা ঘেিমক েথ ঘেখাশি, এেং আমরা এই অ্গ্রগশত অ্েযাহত রাখার আিায় 
থাকে েখর্ আমামের আরও, আরও র্াগশরমকরা অ্ংিগ্রহণ করমত এশগময় আসমে।"  
  
িশিক্ষণগুশে শর্শভির্ অ্ি ঘহামেযান্ড শসশকউশরটি এেং এমামজন শি সাশভন মসস (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) এর অ্শিস অ্ি এমামজন শি মযামর্জমমন্ট 
(Office of Emergency Management) এেং অ্শিস অ্ি িায়ার শিমভর্ির্ অ্যান্ড কমরাে 
(Office of Fire Prevention and Control) এর ঘথমক শেমিষজ্ঞমের সহমোশগতায় শর্উ ইয়কন  
র্যাির্াে গার্ন  (New York National Guard) দ্বারা সম্পাের্ করা হময়মে। আমমশরকার্ ঘরর্ 
িমির (American Red Cross) ঘস্বিামসেকরাও ঘকামসন শিক্ষাোর্ কমরমের্।  
  
িশতটি ক্লামসর সময়, সে ধ্রমণর শেেেনয় ো জরুশর েশরশস্থশতর জর্য আোো আোো েশরকল্পর্া র্া 
কমর, সমস্ত শেেমের সম্ভাের্ার জর্য িস্তুত থাকার একটি একক িস্তুশত ঘিখামর্ার জর্য েক্ষতার 



িশিক্ষণ ঘেওয়া হত ো একটি জীের্োয়ী শেেজ্জর্ক েশরশস্থশতমত কামজ োগামর্া ঘেমত োমর। এটি 
শকভামে োশরোশরক জরুশর েশরকল্পর্া গমে তুেমত হয় তা এেং জরুশর শজশর্সেত্র মজতু রাখার 
গুরুে সম্পমকন  তথযগুশে অ্ন্তভুন ক্ত কমর। উেরন্তু, ঘকার্ সংস্থা অ্শতশরক্ত সহায়তা িোর্ করমত োমর; 
ঘেমির িথম ঘেে েযােী জরুশর সতকন তা েদ্ধশত, শর্উ ইয়কন  সতকন তা (NY-Alert) এর জর্য 
শকভামে শর্েন্ধর্ করমত হয়; এেং এমামজন শি অ্যাোেন  শসমেমমর (Emergency ALERT System) 
মত উত্সগুশের ঘথমক সূির্ার জর্য শকভামে সমিতর্ থাকমত হয়, িশিক্ষকগণ ঘসই সকে শেষময় 
তথয িোর্ কমরর্। অ্ংিগ্রহণকারীমের স্থার্ীয় শেেযােয়, েযেসাশয়ক িশতষ্ঠার্ ো কশমউশর্টি-শভশিক 
সংস্থাগুশের মাধ্যমম শেেযমার্ কশমউশর্টি-শভশিক জরুশর কােনকোেগুশেমত আরও জশেত হওয়ার 
জর্যও উত্সাশহত করা হয়।  
  
সাম্প্রশতক েেরগুশেমত, কমনসূশিটি "শকেু ঘেখুর্, শকেু েেুর্ (See Something, Say 
Something )" মন্ত্র, ঘসইসামথ একটি সশিয় েন্দকুধ্ারী/সশিয় সশহংসতার উেকরণ ো 
েশরশস্থশতগত সমিতর্তার উের েশৃি শর্েদ্ধ কমর এেং সশিয় েন্দকুধ্ারী িশিক্ষমণর (active 
shooter training) জর্য "ঘেৌোর্, েুকার্, েোই করুর্ (Run, Hide, Fight)" ধ্ারণাটিমক 
আত্মস্থ কমর, তার উের িশিক্ষণ অ্ন্তভুন ক্ত করমত আরও উেমোগী করা হময়মে।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট স্বম্বেম্বের বর্রােত্তা ও জরুরী েবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার েোবিক এ. মাবফন  িম্বলম্বের্, "িরম আেহাওয়া 
ঘথমক সন্ত্রাসোে, গত েইু েুগ ধ্মর শর্উ ইয়মকন  হুমশকর ভূেমৃিযর আমূে েশরেতন র্  মেমে, ো একটি 
জরুশর েশরশস্থশতর সম্মুখীর্ হমে কী করমত হমে, আমামের র্াগশরকমের ঘস সম্পমকন  শিশক্ষত কমর 
ঘতাো আরও ঘেশি গুরুেেূণন কমর তুমেমে। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমের জর্য ধ্র্যোে, শর্উ ইয়মকন র 
শসটিমজর্’স শিমেয়ার্ন মর্স কেনস 300,000 এরও ঘেশি শর্উ ইয়কন োসীমের, েুুঃসমময় তামের শর্মজমের 
এেং েশরোরমক শর্রােে রাখমত তামের ঘে সরঞ্জাম ও তথয িময়াজর্ তা িোর্ করার মাধ্যমম 
িস্তুত কমরমে।"  
  
স্টমজর স্টজর্াম্বরল স্টর েীল্ডস, বর্উ ইয়ম্বকন র অোর্জমু্বটন্ট স্টজর্াম্বরল িম্বলম্বের্, "শর্উ ইয়কন  র্যাির্াে 
গামর্ন র েুরুষ ও মশহোরা জরুশর েশরশস্থশতগুশের জর্য িস্তুত থাকার গুরুে ঘোমের্। শসটিমজর্স 
শিমেয়ার্ন মর্স িশিক্ষণ সম্পাের্ করা ঘসর্া এেং োয়মুসর্াগণ, কমনসূশিটির আরম্ভ ঘথমক 3,270 এরও 
ঘেশি ক্লামস িস্তুশতমূেক তথয িোর্ করমত অ্র্যার্য ঘেে এমজশিগুশের সামথ এই উমেযামগ 
সহমোশগতা করমত ঘেমর গশেনত।"  
  
গোবর বিয়ার, আম্বমবরকার্ স্টরর্ ক্রম্বের বর্উ ইয়কন  েিূনাঞ্চম্বলর প্রধ্ার্ বর্িনা ী কমনকতন া, িম্বলম্বের্, 
"েেমরর এই সমময়ই েে, ের্যা, োোর্ে এেং অ্র্যার্য েে শেেেনয়গুশে  েমত োমর। শর্উ 
ইয়কন োসীরা এই ধ্রমণর শেেমের েুুঁ শক িশতমরামধ্ অ্ভযস্ত র্র্ এেং েখর্ তারা আমগ ঘথমক 
েশরকল্পর্া কমর রাখমে, অ্েগত থাকমে এেং আেশিযক শজশর্সেত্র সমমত একটি শেেেনয় শকে সমে 
রাখমে তখর্ েশরোরেগন তুের্ামূেক শর্রােে এেং আরও দ্রুত েূেনােস্থায় শিমর আসমত 
োরমে। গভর্নর কুওমমার শসটিমজর্ শিমেয়ার্ন মর্স কেনস কমনসূশি, আমামের কশমউশর্টিগুশেমক আরও 
শর্রােে কমর ঘতাোর একটি গুরুেেূণন অ্ংি এেং কমনসূশিটির মাধ্যমম এখর্ও েেনন্ত 300,000 এরও 
ঘেশি মার্ুষমক িশিশক্ষত করমত সহায়তা করার জর্য আমমশরকার্ ঘরর্ িি গশেনত। ঘরর্ িি 



সকেমক তামের েশরোমরর সেসযমের িস্তুত রাখার জর্য উত্সাশহত কমর োমত েখর্ সময় আমস 
তখর্ তারা ততশর থামক।"  
  
র্তুর্ ঘকাসন ঘেখমত, আের্ার সংস্থার জর্য একটি ঘকামসনর অ্র্ুমরাধ্ জার্ামত, ো অ্র্োইর্ 
সংস্করণটি শর্মত prepare.ny.gov ঘত োর্। জরু্ এেং জেুাই মামস, ঘকাসনগুশে শর্ম্নশেশখত স্থামর্ 
হমে। ঘেমহতু িশতশের্ র্তুর্ ঘকাসন ঘোগ করা হমি তাই মামে মমধ্য ঘেমখ ঘর্মের্।  
  
রশেোর, 30ঘি জরু্, 2019  
Town of Hempstead Town Hall  
1 Washington St., Hempstead, NY 11550  
  
মেেোর, 16ই জেুাই, 2019  
AHEPA 37 Apartments  
100 Ahepa Circle, Syracuse, NY 13215  
  
মেেোর, 23ঘি জেুাই, 2019  
Riverbay Corporation  
2049 Bartow Ave, Bronx, NY 10475  
  
েুধ্োর, 24ঘি জেুাই, 2019  
PSS Andrew Jackson Center  
325 East 156th Street, Bronx, NY 10451  
দ্রিেয: এই ইমভন্টটি ইংমরশজমত উেস্থাশেত হমে এেং স্প্যাশর্মি অ্র্ুোে করা হমে।  
  
স্বম্বেম্বের বর্রােত্তা ও জরুরী েবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন   
স্বমেমির শর্রােিা ও জরুরী েশরমষো শেভাগ (The Division of Homeland Security and 
Emergency Services ) সন্ত্রাসোে, মার্েসৃি ও িাকৃশতক শেেেনয়, হুমশক, অ্শিসংমোমগর  ের্া 
এেং অ্র্যার্য জরুরী েশরশস্থশত ঘথমক রক্ষা ঘেমত, তামের শেরুমদ্ধ রুমখ োুঁোমত, ততশর থাকমত এেং 
উদ্ধার োওয়ার িমিিার জর্য ঘর্তৃে, সমন্বয় ও সহায়তা িোর্ কমর। আরও তমথযর জর্য, 
শেভামগর Facebook ঘেখরু্, েুইোমর এেং Instagram @NYSDHSES ঘক অ্র্ুসরণ করুর্, ো 
dhses.ny.gov ঘেখুর্।  
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