
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা স্টেট জমু্বে জরুবর পবরম্বেিা স্টপ্ররণ েবিোলী করার উম্বেম্বেে 10 বমবলয়র্ ডলার 

স্ট ােণা কম্বরম্বের্  
  
জর্বর্রাপত্তা সমাধার্ স্টকন্দ্র কার্নক্রম্বমর অর্ুদার্ (Public Safety Answering Points Operations 

Grant)-এর মাধেম্বম স্বম্বদে বর্রাপত্তা এিং জরুবর পবরম্বেিা বিভাগ (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) কর্তন ক পবরচাবলর্ র্হবিল  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুয়েযমা আজ 911 এর সাডা প্রদার্ এবং জরুরী পররযেবা প্রপ্ররণ কার্নক্রযমর 
উন্নরির মাধ্যযম প্রেট জযুড স্থার্ী়ে জরুরর প্ররিরক্র়ো কার্নক্রমযক শরিশালী করার উযেযশয 10 
রমরল়ের্ ডলাযরর অ্র্ুদার্ িহরবল প্র ােণা কযরযের্। এই িহরবল জর্রর্রাপত্তা সমাধ্ার্ প্রকন্দ্র 
কার্নক্রযমর অ্র্ুদার্-এর মাধ্যযম স্বযদশ রর্রাপত্তা এবং জরুরর পররযেবা রবভাগ কিতন ক পররচারলি।  
  
"জরুরর অ্বস্থা প্রমাকাযবলা়ে দ্রুি এবং দক্ষিার সাযে সাডা প্রদাযর্র জর্য আমাযদর প্রেম সাডা 
প্রদার্কারীযদর প্রর্ সরঞ্জাম প্রয়োজর্ প্রসগুযলা সরবরাহ করার প্ররিশ্রুরিযি রর্উই়েকন  অ্রবচল রয়েযে", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন িহরবল কাউরিগুযলাযক িাযদর জরুরর পররযেবা 
প্রপ্ররণ কার্নক্রযম প্রয়োজর্ী়ে উন্ন়ের্ করযি সক্ষম করযব, র্া একটি রর্রাপদ, আরও সুররক্ষি 
এম্পা়োর প্রেট (Empire State) তিরর কযর।"  
  
"জরুরর সাডা প্রদাযর্র পররযেবাগুরল প্রেট জযুড বসবাসকারীযদর সুরক্ষা এবং কলযাণ রর্রিি কযর", 
স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি স্টহাচুল িম্বলর্। "এই িহরবলটি প্রপৌরসভাগুযলাযক (municipalities) 
জর্সাধ্ারযণর রর্রাপত্তা বাডাযি এবং সামরিক জীবযর্র মার্ উন্নি করযি িাযদর 911 এর সাডা 
প্রদার্ এবং সহা়েিা প্রপ্ররণ কার্নক্রমযক উন্নি করযি সহা়েিা করযব। জরুরর প্রর্াগাযর্াগ উন্নি 
করযি এবং দক্ষিার সাযে পররচালর্ার জর্য করমউরর্টিগুযলার প্রয়োজর্ী়ে সংস্থার্ এবং প্রর্ুরি 
রয়েযে িা রর্রিি করার জর্য আমরা প্ররিশ্রুরিবদ্ধ।"  
  
জর্রর্রাপত্তা সমাধ্ার্ প্রকন্দ্র (Public Safety Answering Points) রহযসযব পরররচি জর্রর্রাপত্তা 
সংক্রান্ত সহা়েিাগুযলা (Public safety facilities) সাহাযর্যর জর্য কল িহণ কযর এবং জরুরর 
পররযেবা প্রপ্ররণ শুরু কযর। প্রেট বযাপী, কাউরিগুযলা 911-এর সমাধ্ার্ এবং সহা়েিা প্রপ্ররযণর 
অ্রধ্কাংশ কার্নক্রম পররচালর্া কযর এবং প্রপৌরসভা, কাউরি এবং প্রেযটর সাডা প্রদার্কারীযদর মযধ্য 
পররযেবা সমন্ব়ে কযর। বারেনক অ্র্ুদার্ উপর্ুি জর্রর্রাপত্তা পররচালর্া এবং সহা়েিা প্রপ্ররণ বযয়ের 



জর্য কাউরিগুযলাযক প্রেট কিতন ক বযর়েি অ্েন পররযশাযধ্ সক্ষম কযর। সকল কাউরি এবং রর্উই়েকন  
রসটি অ্র্ুদার্ িহরবল পাবার জর্য আযবদর্ করযি সক্ষম।  
  
কাউরি অ্পাযরটররা িহরবলটিযক পররচালর্া বয়ে, সহা়েিা প্রপ্ররযণর প্রর্ুরির উন্নীিকরণ এবং 
পররযেবাগুরলযি রবরর্য়োগ প্রর্মর্ প্রটক্সট প্রমযসরজং, প্রডটা প্রর্াগাযর্াগ এবং ভূ-অ্বস্থার্ সহ অ্যর্ক 
উপায়ে বযবহার করযি পাযর। কমনসরূচটি প্রর্যহিু 2010 সাযল শুরু হয়েযে, কাউরিগুরল প্রটক্সট-টু-
911 পররযেবাগুরল কার্নকর করা সহ, আপযিডগুরলযি অ্র্ুদার্টি কাযজ লারগয়েযে। এই বের, ে়েটি 
কাউরি িাযদর জরুরর সাডা প্রদার্ সংস্থার্গুযলাযি 911-এ বািন া পাঠার্ (text-to-911) র্ুি 
কযরযে, র্ার ফযল 911-এ বািন া পাঠার্ পররযেবা োকা প্রমাট কাউরির সংখ্যা 34-এ প্রপৌৌঁো়ে –
প্রর্টি রকর্া প্রেযটর সকল কাউরির 50 শিাংযশরও প্রবরশ।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বেিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন  িম্বলম্বের্, "911 প্রকন্দ্রগুযলাযক 
রর্উ ই়েকন বাসীযদর র্ি দ্রুি সম্ভব সহা়েিা প্রদাযর্ সাহার্য করার জর্য র্িুর্ প্রর্ুরি এবং সংস্থার্ 
কার্নকর করযি এই অ্র্ুদার্গুযলা অ্পররহার্ন ভূরমকা পালর্ কযর। এই অ্েনা়েযর্র মাধ্যযম, আমাযদর 
আন্তঃকার্নক্ষম এবং জরুরর প্রর্াগাযর্াগ কার্নাল়ে (Office of Interoperable and Emergency 
Communications) কাউরি এবং স্থার্ী়ে জরুরর বযবস্থাপর্া সংস্থাগুযলার সাযে িাযদর সামরিক 
সক্ষমিা উন্ন়েযর্র জর্য পররকল্পর্াগুযলা রবকরশি হয়েযে িা রর্রিি করযি সরাসরর কাজ চারলয়ে 
র্াযে, িোরপ আমাযদর স্থার্ী়ে অ্ংশীদাররা সবনযশে মার্দণ্ডগুযলার সাযে সামঞ্জসযপূণন রয়েযে িা 
রর্রিি কযর।"  
  
এই অ্র্ুদার্টি একটি অ্-প্ররিযর্ারগিামূলক, পদ্ধরি রভরত্তক অ্র্ুদার্(formula-based grant)। 
িহরবল একটি কাউরির পররচালর্া পরররধ্, জর্সংখ্যািারিক উপাদার্ এবং জরুরর পররযেবা কল 
প্রমরিক্স এর পররসংখ্যাযর্র উপর রভরত্ত কযর অ্ংশিহণকারী কাউরিগুযলার মযধ্য রবিরণ করা হ়ে। 
প্রপ্রািাযম অ্ংশ প্রর্ও়োর মাধ্যযম, কাউরিগুযলা জরুরর প্রর্াগাযর্াযগর জর্য রাষ্ট্র এবং জািী়ে 
রর্যদনশর্ার সাযে িাযদর আর্ুগযিযর রবে়েটি রর্রিি কযর।  
  
প্রপ্রািামটির জর্য উপলব্ধ 10 রমরল়ের্ ডলার রর্ম্নরলরখ্ি ভাযব বরাে করা হয়েযে:  
  

কাউবন্ট  
পরুস্কাম্বরর 
পবরমাণ  

কাউবন্ট  
পরুস্কাম্বরর 
পবরমাণ  

Albany  $265,378  Niagara  $149,373  
Allegany  $130,863  Oneida  $186,169  
Broome  $237,798  Onondaga  $189,412  
Cattaraugus  $188,546  Ontario  $196,178  
Cayuga  $185,825  Orange  $167,029  
Chautauqua  $150,967  Orleans  $118,084  



Chemung  $172,031  Oswego  $179,637  
Chenango  $179,786  Otsego  $164,024  
Clinton  $115,804  Putnam  $99,911  
Columbia  $152,979  Rensselaer  $144,186  
Cortland  $192,583  Rockland  $296,142  
Delaware  $149,937  Saratoga  $164,959  
Dutchess  $168,353  Schenectady  $198,130  
Erie  $209,381  Schoharie  $109,890  
Essex  $236,106  Schuyler  $173,393  
Franklin  $184,620  Seneca  $143,537  
Fulton  $186,017  St. Lawrence  $193,447  
Genesee  $195,740  Steuben  $187,468  
Greene  $134,721  Suffolk  $203,083  
Hamilton  $112,994  Sullivan  $165,084  
Herkimer  $191,946  Tioga  $131,130  
Jefferson  $204,606  Tompkins  $172,173  
Lewis  $171,949  Ulster  $123,664  
Livingston  $178,825  Warren  $145,935  
Madison  $166,535  Washington  $149,071  
Monroe  $264,755  Wayne  $183,796  
Montgomery  $197,601  Westchester  $127,807  
Nassau  $130,097  Wyoming  $121,462  
New York 
City  

$162,485  Yates  $196,598  

  
রর্উ ই়েকন  প্রেট স্বযদশ রর্রাপত্তা এবং জরুরর পররযেবা রবভাগ (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services)  সন্ত্রাসবাদ এবং অ্র্যার্য মার্বসতষ্ট এবং প্রাকত রিক 
রবপর্ন়ে, হুমরক, অ্রিকান্ড ও অ্র্যার্য জরুরী অ্বস্থা প্ররিযরাধ্, এগুযলার রবরুযদ্ধ সরুক্ষা, এগুযলার প্ররি সাডা 
প্রদার্ করা, এগুযলা প্রেযক রর়্েন্ত্রণ রফযর পাও়োর প্রযচষ্টার জর্য প্রর্িত ত্ব, সমন্ব়ে এবং সহা়েিা প্রদার্ কযর। 
আরও িযেযর জর্য DHSES প্রফসবুক প্রপইজ পররদশনর্ করুর্, টুইটাযর @NYSDHSES টুইটার বা 
ইন্সটািাযম অ্রু্সরণ করুর্ অ্েবা dhses.ny.gov পররদশনর্ করুর্।  
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