
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 'রে্াম্বভম্বর্র চ্োম্বলঞ্জ' (RAVEN'S CHALLENGE) িে স্কায়াম্বের প্রবেক্ষণ বিবরম্বয় 

আর্ার চ্োম্বলম্বঞ্জর স্ াষণা কম্বরম্বের্  
  

বিম্বের সিম্বচ্ম্বয় িড় স্িামা স্কায়াে প্রবেক্ষম্বণর অর্ুেীলর্ স্থার্ীয়, রাজ্ে, স্িোম্বরল এিং 
আন্তজ্ন াবিক স্িামা স্কায়ােগুবল ওবরকাবর্ম্বি প্রস্তুবির প্রবেক্ষণ স্কম্বে বর্ম্বয় আসম্বে  

  
  
গভর্নর কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে ওররস্কোরর্মে রর্উইয়কন  ঘেট প্রস্তুরে প্রশীক্ষণ ঘকন্দ্র (New 
York State Preparedness Training Center) 2019 সোমের রয্োমভন্স চ্যোমেঞ্জ ঘ োে করমে, েো 
ঘ ো ো ঘস্কোয়োডগুরের এ ং সো ররক র মফোরক অগনোর্যোন্স রর্ষ্পরি দেগুরের জর্য র মের  ৃ ি  
প্ররশক্ষণ ইমভন্ট। ঘদমশর চ্োরটি স্থোমর্ অর্রুিে  োরষনক ইমভন্টটি জর্সোধোরণমক রর্রোপদ রোখোর জর্য 
আশুপ্রস্তুে র মফোরক েন্ত্রগুরের ঝুুঁ রক ঘ োকোর েো করোর জর্য ঘ ো ো প্রেরুির দমদর প্ররশক্ষণ ঘদয়। এই 
 েমরর অর্ুশীের্ উিরপূ ন, কোর্োডো এ ং ইউমরোপ জমুে ঘ ো ো ঘস্কোয়োডগুরের ব রশষ্ট্য েুমে ধরম ।  
  
"জর্সোধোরমণর রর্রোপিো আ োমদর স নোমপক্ষো গুরুত্বপূণন অগ্রোরধকোর এ ং এটি আ োমদর কোমে 
গুরুত্বপূণন ঘে আ োমদর প্রথ  প্ররেরিয়োকোরীরো সম নোচ্চ  োমর্র অর্ুশীের্ এ ং প্ররশক্ষণ প্রোপ্ত  র্", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রর্উইয়মকন  আ োরও রয্োমভমর্র চ্যোমেঞ্জ ঘ োে করমে ঘপমর, এ ং ঘ ো ক 
ভযোরেমে পরৃথ ীর প্রথ  প্ররেরিয়োকোরীমদর এ ং আইর্  ে েকোরীমদর আ োমদর র ে োমর্র প্রস্তুরে 
প্রস্তুরে ঘকমন্দ্র স্বোগে জোর্োমে ঘপমর গর নে।"  
  
আম ররকো েুিরোমের অযোেমকো ে, েো োক, আমেয়োস্ত্র এ ং র মফোরক  যুমরো (Bureau of Alcohol, 
Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) র্যোশোর্োে ঘসন্টোর ফর এক্সমলোরসভ ঘেরর্ং অযোন্ড 
ররসোচ্ন  (National Center for Explosives Training and Research) এর ঘর্েৃমত্ব 2019 সোমের 
10ই  োচ্ন  ঘথমক 14ই জরু্ অ রধ  োরকন র্ েিুরোে জমুে চ্োরটি স্থোমর্ অর্ুরিে  মে রয্োমভন্স 
চ্যোমেঞ্জ। েৃেীয় োর রর্উ ইয়কন  ঘেট প্রস্তুরে প্ররশক্ষণ ঘকমন্দ্র অর্ুিোর্টির আময়োজর্ করো েোেোও, 
কমেোরোমডো, ঘলোররডো ও ইরন্ডয়োর্োমেও অর্ুশীের্ অর্রুিে  মে। সপ্তো  যোপী দী ন অর্ুশীেমর্র স য়, 
 েন  োর্ ঝুুঁ রকর পররম মশর কথো  মর্ ঘরমখ বেরর করো পরররস্থরেরভরিক অর্ুশীের্গুরেমে দেগুরে 
অংশগ্র ণ করমে।  
  
রয্োমভন্স চ্যোমেমঞ্জর স য়, র রভন্ন আইর্  ে েকোরী এ ং সো ররক সংস্থোগুরের 100 টিরও ঘ রশ 
ঘ ো ো প্রেুরির দ এই পরররস্থরেরভরিক অর্ুশীের্গুরেমে অংশগ্র ণ কমরর্, েোর  মধয রময়মে  োরকন র্ 
েুিরোমের রসমিট সোরভন মসর স ন্বয়কৃে একটি উচ্চপদস্থ  যরিমদর সরুক্ষো প্রদোমর্র প্রদশনর্ েোমে 
একটি 3D রপ্রন্ট করো ঘগ্রমর্ড একটি ঘরোর্ ঘথমক ঘফেো  য়  ো একটি টিউ  দ্বোরো ঘেোেো  য়, এ ং 



 

 

একটি আদোেমের ঘচ্কপময়মন্টর দশৃয ঘেখোমর্ একটি র মফোরক রডভোইস এক্স-ঘর করোর স য় পোওয়ো 
েোয়।  
  
"রয্োমভন্স চ্যোমেঞ্জ ঘ ো ো প্রেুরির দমদর  ূেয োর্ প্ররশক্ষণ প্রদোর্ কমর েোরো েোমদর স োজমক রক্ষো 
করোর জর্য েোমদর জী র্মক উৎসগন কমরমের্ এ ং রর্উ ইয়মকন র ঘেট প্রস্তুরে প্ররশক্ষণ ঘকমন্দ্রর ঘচ্ময় 
এই ধরমর্র অর্ুশীের্ আময়োজর্ করোর  ে ঘদমশ ঘকোর্ও ভোে স্থোর্ ঘর্ই", বর্উ ইয়কন  স্েম্বের 
স্ ামলোন্ড বসবকউবরটি এিং জ্রুবর স্সিা বিভাম্বগর (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার প্োবিক এ. মারবি িম্বলর্, "আর  আ োরও এই 
ইমভন্টটি ঘ োে করোর উমেমশয রর্উ ইয়কন মক ঘ মে ঘর্ওয়োর জর্যই শুধু আ োমদর ঘফডোমরে 
অংশীদোরমদর ধর্য োদ জোর্োমে চ্োই র্ো, র্েুর্ ও উদীয় োর্ ঘকৌশে  য  োর কমর েোরো ক্ষরে করমে 
চ্োয় েোমদর সোমথ েেোই করোর জর্য রর্মজর জ্ঞোর্ এ ং কোমজর ঘসরো অভযোসগুরে ভোগ কমর 
ঘর্ওয়োর জর্যও েোমদর ধর্য োদ জোর্োমে চ্োই।"  
  
"রর্উ ইয়কন  ঘেট এ ং ATF এর দী নরদমর্র অংশীদোররমত্বর ঘর্েৃমত্ব রয্োমভন্স চ্যোমেঞ্জ ঘপ্রোগ্রো টি পোুঁচ্ 
 েমর েৃেীয় োর আ োর র রেে  ম  এ ং দদুন োন্ত ফেোফে ঘদখোম ", জ্র্ বসম্পসর্, স্প্রাগ্রাম 
মোম্বর্জ্ার, রে্াম্বভন্স চ্োম্বলঞ্জ ইন্টারঅপ্াম্বরবিবলটি অর্ুেীলর্ (Raven's Challenge 
Interoperability Exercise), ATF িম্বলর্। "রোে প্রস্তুরে প্রশীক্ষণ ঘকমন্দ্র,  েমরর রদ্বেীয় স্থোর্টি, 
সমূ্পণন ভরেন  এ ং ঘ ো ো প্রেুরির দমদর  মধয এই ধরমর্র উন্নে প্ররশক্ষমণর দোর র ঘক্ষমে এক 
 যোমরোর টোমরর কোজ কমর।"  
  
2004 সোমে রসয়োমটমে সো ররক র মফোরক অডন যোন্স রর্ষ্পরির দে এ ং জর্সোধোরমণর রর্রোপিো 
সংিোন্ত ঘ ো োর ঘস্কোয়োডগুরের জর্য ATF এর ঘর্েৃত্বোধীর্ প্ররশক্ষমণর অর্ুশীের্ র সোম  রয্োমভন্স 
চ্যোমেঞ্জ শুরু  য়। র গে  েরগুরে ধমর এই অর্ুশীের্টি এখর্ র মফোরক অডন যোন্স রর্ষ্পরির দে 
এ ং ঘ ো ো ঘস্কোয়োডগুরের জর্য র মের  ৃ ি  প্ররশক্ষণ অর্ুশীেমর্ পররণে  ময়মে। রয্োমভন্স চ্যোমেঞ্জটি 
 োরকন র্ ঘসর্ো োর র্ীর দ্বোরো অথনোয়র্ করো  য় এ ং এর স ন্বয়সোধর্ কমর ATF এ ং অংশীদোর 
এমজরন্সগুরে, েোর  মধয রময়মে  োরকন র্ েুিরোমের ঘসর্ো,  োরকন র্ েুিরোে ঘ ো েযোন্ড রসরকউররটি 
রডপোটন ম ন্ট (United States Department of Homeland Security), ঘফডোমরে  ুযমরো অফ 
ইর্মভরেমগশর্ (Federal Bureau of Investigation) এ ং সোরো ঘদশ জমুে ঘেট ও স্থোর্ীয় আইর্ 
 ে েকোরী সংস্থোগুরে।  
  
রাজ্ে প্রস্তুবি প্রবেক্ষণ স্কে সম্পম্বকন   
রর্উইয়কন  ঘেমটর ঘ ো েযোন্ড রসরকউররটি অযোন্ড ই োমজন রন্স সোরভন মসমসর র ভোগ দ্বোরো পররচ্োরেে, রোজয 
প্রস্তুরে প্ররশক্ষণ ঘকমন্দ্রর উপেব্ধ প্রচু্র প্ররশক্ষমণর স্থোর্গুরে ঘ ো ো ঘস্কোয়োড এ ং কুকুর  য  োরকোরী 
দেগুরেমক  োস্ত  পররম মশ প্ররশক্ষমণর সুমেোগ ঘদয়। 1,100 একর জর মে অ রস্থে, রোজয প্রস্তুরে 
প্ররশক্ষণ ঘকমন্দ্রর প্ররশক্ষণ ঘকন্দ্রগুরেমে একটি 45,000- গনফুমটর রস ুমেমটড শ র, একটি আ োরসক 
 োউরজং ক মলক্স, ঘভমে েোওয়ো  োরের ধ্বংসো মশষ, কোমের কোেোম ো, ঘের্ গোরে এ ং অর্যোর্য 
ঘসটিংস রময়মে। এখর্ েোর 13 ে   েমর ঘপৌুঁমে, ঘেট প্রস্তুরে প্ররশক্ষণ ঘকন্দ্র  েমর আইর্ 
 ে েকোরী, জরুরী রচ্রকৎসো ঘস ো এ ং প্রেুরিগে উদ্ধোর ক ীমদর স   োজোর  োজোর রর্উ ইয়মকন র 
প্রথ  প্ররেরিয়োকোরীমদর প্ররশক্ষণ ঘদয়।  



 

 

  
স্বম্বেম্বের বর্রাপ্ত্তা ও জ্রুরী প্বরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন   
স্বমদমশর রর্রোপিো ও জরুরী পররমষ ো র ভোগ সন্ত্রোস োদ, প্রোকৃরেক র পেনয়, হু রক, অরেসংমেোমগর 
 টর্ো এ ং অর্যোর্য জরুরী পরররস্থরে ঘথমক রক্ষো ঘপমে, েোমদর র রুমদ্ধ রুমখ দোুঁেোমে, বেরর 
থোকমে এ ং উদ্ধোর পোওয়োর প্রমচ্ষ্ট্োর জর্য ঘর্েৃত্ব, স ন্বয় ও স োয়েো প্রদোর্ কমর। আরও েমথযর 
জর্য Facebook পৃিোমদখরু্, Twitter এ @NYSDHSES অর্ুসরণ করুর্,  ো dhses.ny.gov ঘদখুর্।  
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