
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/28/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা সাতটি কাউবিম্বত জরুরী য াগাম্ব াগ উন্নত করম্বত যেট অর্দুার্ তহবিম্বল 32 

বমবলয়র্ ডলাম্বরর যিবে অর্দুার্ য াষণা কম্বরম্বের্  

  

যেট তহবিল কাউবিগুবলম্বক য াগাম্ব াম্বগর পবরকাঠাম্বমা এিং জর্সাধারম্বণর বর্রাপত্তার কাজগুবল 

উন্নত করম্বত সহায়তা করম্বি  

  

যেট জমু্বে জরুরী য াগাম্ব াগ উন্নত করম্বত এিং জরুরী পবরম্বষিা প্রদাম্বর্ সহায়তা করম্বত আম্বগ 55 

বমবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

  
  

জরুরী য োগোয োগ উন্নত করযত গভর্নর অ্যোনু্ড্র এম. কুওযমো আজ সোতটি কোউন্টিযক যেওয়োর জর্য অ্র্ুেোর্ 

তহন্টিযে 32 ন্টমন্টেয়র্ ডেোযরর যিন্টি অ্র্েুোযর্র কথো য োষণো কযরযের্। এই অ্র্ুেোর্ কোউন্টিগুন্টেযক 

য োগোয োযগর পন্টরকোঠোযমো  ো জরুরী পন্টরন্টিন্টতযত গুরুত্বপূণন, তো িন্টিিোেী করযত এিং জর্সোধোরযণর ন্টর্রোপত্তো 
সংক্রোন্ত কোজগুন্টে উন্নত করযত সহোয়তো করযি। এটি র্তুর্ যরন্টডও টোওয়োর ন্টর্মনোণ যথযক শুরু কযর ন্টিেযমোর্ 

পন্টরকোঠোযমো িন্টিিোেী ও আপযডট করো, এরকম ন্টিন্টভন্ন ধরযণর প্রকল্পযক অ্ন্তভুন ি করযি। এই উন্টিষ্ট অ্র্ুেোর্ 

হে ঠিক সোম্প্রন্টতক অ্র্ুযমোন্টেত অ্থন  োর েক্ষ্য কোউন্টিগুন্টের গুরুত্বপূণন জরুরী য োগোয োযগর ক্ষ্মতোযক উন্নত 

করোর জর্য কোউন্টি এিং িোর্ীয় সরকোরযক সহোয়তো করো।  

  

“জরুরী পন্টরন্টিন্টতযত, সহোয়তোর জর্য কেগুন্টেযক দ্রুত ও সুেক্ষ্ভোযি উত্তর যেওয়োর জর্য প্রথম 

প্রন্টতন্টক্রয়োকোরীর কোযে প্রযয়োজর্ীয় সংিোর্ থোকো জরুরী”, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “এই অ্র্ুেোর্ 

কোউন্টিগুন্টেযক তোযের জরুরী য োগোয োগ িযিিো সমসোমন্টয়ক ও উন্নত করো অ্িযোহত রোখযত এিং এই প্রন্টক্রয়োর 

দ্বোরো সকযের জর্য একটি অ্ন্টধকতর িন্টিিোেী, অ্ন্টধকতর ন্টর্রোপে ন্টর্উইয়কন  ততন্টর করযি।”  

  

“ন্টর্উইয়কন িোসীযের ন্টর্রোপত্তো ও কেযোণ ন্টর্ন্টিত করযত জরুরী য োগোয োগ পন্টরযষিো অ্তযোিিযক”, যলম্বের্োি 

গভর্নর কোবি যহাচুল িম্বলর্। “এই ফোন্টডং উত্তরোঞ্চযের কোউন্টিগুন্টেযক তোযের য োগোয োগ িযিিো 
সমসোমন্টয়ক করযত এিং জর্সোধোরযণর ন্টর্রোপত্তো এিং জীির্ োত্রোর সোমন্টিক মোর্ উন্নত করযত পন্টরকোঠোযমো ও 

ন্টক্রয়োকমনগুন্টে সম্পন্ন করযত সহোয়তো করযি। আমরো ন্টর্ন্টিত করন্টে য  জরুরী য োগোয োগ িযিিো উন্নত করযত 

এিং সুেক্ষ্ভোযি কোজ করযত কন্টমউন্টর্টিগুন্টের কোযে  োযত প্রযয়োজর্ীয় সহোয়তো ও প্র ুন্টি থোযক।”  

  



 

 

ন্টর্ম্নন্টেন্টখত কোউন্টিগুন্টে 2018 যেট জযুে ন্টিসৃ্তত আন্তঃন্টক্রয়োিীে য োগোয োগ িযিিো উন্টিষ্ট অ্র্ুেোর্ কমনসূন্টি 

(Statewide Interoperable Communications Targeted Grant Program) মোধযযম অ্র্ুেোর্ 

যপযয়যে:  

  

• বিির্ কাউবি, ন্টিন্টভন্ন র্তুর্ য োগোয োযগর টোওয়োযরর সোইট ন্টর্মনোণ, একোন্টধক ন্টিিোরোধীর্ যক্ষ্ত্রর ও 

সংিোর মযধয য োগোয োগ িযিিো িন্টিিোেী করযত র্তুর্ যরন্টডও িযোযর্ে সং ুি করো, পোিোপোন্টি যসইসি 

একোন্টধক-ন্টিিোরোধীর্যক্ষ্ত্র ন্টভন্টত্তক য োগোয োযগর িযোযর্েগুন্টের মন্টর্টন্টরং উন্নত করযত র্তুর্  ন্ত্োংি 

ন্টেযয় কোউন্টির 911টি য োগোয োগ যকন্দ্রযক আপযিড করোর জর্য 2,334,697 ডলার পাম্বি।  

  

• হোবমল্টর্ কাউবি েয়টি র্তুর্ য োগোয োযগর টোওয়োর সোইট সংয োজর্ করযত এিং অ্র্য ন্টতর্টি 

আপযিড করযত, যসইসোযথ একোন্টধক ন্টিিোরোধীর্যক্ষ্ত্র ও সংিোর মযধয য োগোয োগ িযিিো িন্টিিোেী 
করযত র্তুর্ যরন্টডও িযোযর্ে সং ুি করোর জর্য 6,000,000 ডলার পাম্বি।  

  

• হারবকম্বমর কাউবি আিহোওয়োর ন্টিন্টতিোপকতো উন্নত করো এিং অ্ন্টতন্টরি য োগোয োযগর সরঞ্জোম 

িোপর্ করযত একটি র্তুর্ টোওয়োর সোইট ন্টর্মনোণ এিং একোন্টধক ন্টিেযমোর্ টোওয়োর আপযিড করোর জর্য 
2,308,567 ডলার পাম্বি। একোন্টধক ন্টিিোরোধীর্যক্ষ্ত্র ও সংিোর মযধয য োগোয োগ িযিিো িন্টিিোেী 
করযত কোউন্টিটি র্তুর্ যরন্টডও িযোযর্েও সং ুি করযি।  

  

• যজফারসর্ কাউবি, প্র ুন্টির একটি আধুন্টর্কতম পদ্ধন্টত  ো একটি কোউন্টির সকে যরন্টডও 

সোইটগুন্টেযক সং ুি করযি, যসটিযক িোস্তিোন্টয়ত করযত এিং কোউন্টির একোন্টধক ন্টিিোরোধীর্যক্ষ্ত্র ও 

সংিোর মযধয য োগোয োগ িযিিো িন্টিিোেী করযত র্তুর্ যরন্টডও িযোযর্ে সংয োজর্ করোর জর্য 
4,100,000 ডলার পাম্বি।  

 

• নাায়াগ্রা কাউবি ন্টিন্টভন্ন র্তুর্ য োগোয োযগর টোওয়োর ন্টর্মনোণ করোর জর্য এিং ওই টোওয়োরগুন্টের 

মযধয সংয োগিীেতো আপযডট করোর জর্য 6,000,000 ডলার পাম্বি। একোন্টধক ন্টিিোরোধীর্যক্ষ্ত্র ও 

সংিোর মযধয য োগোয োগ িযিিো িন্টিিোেী করযত কোউন্টিটি র্তুর্ যরন্টডও িযোযর্েও সং ুি করযি।  

  

• অলনোন্স কাউবি র্তুর্ য োগোয োযগর টোওয়োর সংয োজর্ করোর মোধযযম তোযের যরন্টডও ন্টসযেম উন্নত 

করো, আেোেো যরন্টডও ন্টসযেমগুন্টেযক সং ুি করযত প্র ুন্টি উন্নীতকরণ এিং একোন্টধক ন্টিিোরোধীর্যক্ষ্ত্র 

ও সংিোর মযধয য োগোয োগ িযিিো িন্টিিোেী করযত র্তুর্ যরন্টডও িযোযর্ে সং ুি করোর জর্য 
5,897,141 ডলার পাম্বি।  

  

• যেম্বর্কম্বটবড কাউবি র্তুর্ টোওয়োর সোইযটর মোধযযম তোযের যরন্টডও য োগোয োগ সম্প্রসোন্টরত করযত 

এিং একটি পোর্শ্নিতী কোউন্টি যরন্টডও ন্টসযেযমর সোযথ সংয োগ করযত, কোউন্টির সীমোর্ো যপন্টরযয় েটুি 

কোউন্টির ন্টসযেমগুন্টেযক কো নকরভোযি প্রসোন্টরত করোর জর্য 6,000,000 ডলার পাম্বি।  

  

রজার এল. পাবরম্বর্া, বর্উইয়কন  যেট স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (Division 

of Homeland Security and Emergency Services) বসবর্য়র কবমের্ার িম্বলম্বের্, “উন্টিষ্ট 

অ্র্ুেোযর্র কমনসূন্টিটি কোউন্টিগুন্টেযক য োগোয োযগর পন্টরকোঠোযমো উন্নত করোর জর্য মূেধর্ী প্রকল্পগুন্টে শুরু 



 

 

করযত সহোয়তো করযি। এইসি উন্নয়র্ সমস্ত প্রথম প্রন্টতন্টক্রয়োকোরীযের একটি জরুরী পন্টরন্টিন্টতযত এযক অ্পযরর 

সোযথ য োগোয োগ করযত পোরো ন্টর্ন্টিত করযত সহোয়তো করযি।”  

  

যেট আন্তঃবিয়ােীল য াগাম্ব াম্বগর অর্দুার্  

সমি যেযট জরুরী য োগোয োগ িযিিো উন্নত করযত, অ্যটোিযর গভর্নর কুওযমো, 57টি কোউন্টি এিং ন্টর্উইয়কন  
ন্টসটিযক যেট অ্র্ুেোর্ তহন্টিযে 45 ন্টমন্টেয়র্ ডেোর ন্টেযয়ন্টেযের্। 2010 সোে যথযক 57টি কোউন্টি এিং 
ন্টর্উইয়কন  ন্টসটিযক সোতটি েফোয় 450 ন্টমন্টেয়র্ ডেোযররও যিন্টি কযর অ্র্ুেোর্ মঞ্জরু করো হযয়ন্টেে। প্রথম 

প্রন্টতন্টক্রয়োকোরী য ভোযি এযক অ্পযরর সোযথ এিং যেযটর ন্টিন্টভন্ন অ্ঞ্চযের মযধয েযোড যমোিোইে যরন্টডও ন্টসযেম 

িযিহোর কযর য োগোয োগ করযি যসযক্ষ্যত্র কোউন্টিগুন্টেযক গুরুত্বপূর্ন উন্নন্টত  টোযর্োর সুয োগ এই কমনসূন্টিটি করযত 

ন্টেযয়যেয । এর মযধয আযে টোওয়োর ও অ্যোযির্ো সোইটগুন্টেযত র্তুর্ সরঞ্জোম িোপর্ করোর মোধযযম যরন্টডও 

কভোযরজ প্রসোন্টরত করো, পরিতী প্রজযের 911 প্র ুন্টি এিং েযোডোডন  িোস্তিোন্টয়ত করো, জর্সোধোরযণর 

ন্টর্রোপত্তোজন্টর্ত যরন্টডও ন্টসযেযমর মযধয য োগোয োযগর িযোযর্ে িোপর্ করো, জরুরী পন্টরযষিো প্রেোর্ যকন্দ্রগুন্টেযক 

একন্টত্রত করো, জর্সোধোরযণর ন্টর্রোপত্তো যপ্ররণ যকন্দ্রগুন্টের কো নকেোযপ সহোয়তো করো এিং কোউন্টিগুন্টের 

ন্টসযেমগুন্টেযক একসোযথ সং ুি করযত সহোয়তো করোর জর্য র্তুর্ প্র ুন্টি প্রযয়োগ করো। যসইসোযথ, এই অ্র্ুেোর্ 

সুেক্ষ্ আন্ত-অ্ঞ্চে য োগোয োগ িযিিো, সহয োন্টগতো এিং সোমন্টিকভোযি প্রোথন্টমক প্রন্টতন্টক্রয়োকোরীর প্রস্তুন্টত উন্নত 

করযত প্রন্টিক্ষ্ণ ও অ্র্িুীেযর্ সহোয়তো কযর।  

  

জর্সাধারম্বণর বর্রাপত্তা সংিান্ত প্রম্বের উত্তর প্রদার্ যকন্দ্রগুবলর কা নপবরচালর্ার জর্ে অর্দুার্  

অ্গোে মোযস, ন্টর্রোপত্তো সংক্রোন্ত প্রশ্নগুন্টের উত্তরপ্রেোর্ কো নপন্টরিোের্ো করযত, গভর্নর কুওযমো, যেট জযুে 

যেোকোেয়গুন্টেযক 10 ন্টমন্টেয়র্ ডেোর অ্র্েুোর্ ন্টেযয়যের্। এই অ্র্ুেোর্ 57টি কোউন্টির এিং ন্টর্উইয়কন  ন্টসটির 

ন্টমউন্টর্ন্টসপোন্টেটিযক তোযের 911 প্রন্টতন্টক্রয়ো এিং জরুরী পন্টরযষিো প্রেোযর্র কোজগুন্টেযক উন্নত করযত সহোয়তো 
করযি। এইসি তহন্টিেগুন্টে কোউন্টির কো নপন্টরিোেকযের শুধু তোাঁযের তের্ন্টির্ খরি যমটোযতই সহোয়তো করযি 

র্ো, যসইসোযথ পোঠয িোতন ো আেোর্প্রেোর্, যডটো সংয োগ, এিং জরুরী প্রন্টতন্টক্রয়োর জর্য যভৌযগোন্টেক অ্িিোর্ উন্নত 

করোর মযতো র্তুর্ পন্টরযষিোগুন্টেযত ন্টিন্টর্যয়োগ করোর মোধযযম কে-ধরো এিং যপ্ররণ করোর প্র ুন্টিযত 

আপযিডগুন্টেরও উন্নন্টতসোধর্ করযি। কমনসূন্টিটি য যহতু 2010 সোযে শুরু হযয়যে, কোউন্টিগুন্টে যটক্সট-টু-911 

পন্টরযষিোগুন্টে কো নকর করো সহ, আপযিডগুন্টেযত অ্র্ুেোর্টি কোযজ েোন্টগযয়যে। এখর্, সমস্ত যেযটর 

কোউন্টিগুন্টের 48 িতোংি যটক্সট-টু-911 পন্টরযষিোর সুয োগ যেয়,  ো গত িেযরর যথযক 40 িতোংি যিন্টি। 

  

স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন   
স্বযেযির ন্টর্রোপত্তো ও জরুরী পন্টরযষিো ন্টিভোগ সন্ত্োসিোে, প্রোকৃন্টতক ন্টিপ নয়, হুমন্টক, অ্ন্টিসংয োযগর  টর্ো এিং 
অ্র্যোর্য জরুরী পন্টরন্টিন্টত যথযক রক্ষ্ো যপযত, তোযের ন্টিরুযদ্ধ রুযখ েোাঁেোযত, ততন্টর থোকযত এিং উদ্ধোর পোওয়োর 

প্রযিষ্টোর জর্য যর্তৃত্ব, সমন্বয় ও সহোয়তো প্রেোর্ কযর। আরও তযথযর জর্য Facebook পৃষ্ঠো যেখুর্, Twitter এ 

@NYSDHSES অ্র্ুসরণ করুর্, িো dhses.ny.gov যেখুর্।  
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