
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা স্থার্ীয় বিামা বকায়াড-এর জর্ে 2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অর্ুদার্ ব াষণা 

কম্বরম্বের্  
  

তহবিল এফবিআই (FBI)-স্বীকৃত বকায়াডগুম্বলাম্বক অতোিেেকীয়, আধুবর্ক প্রবেক্ষণ এিং সরঞ্জাম 
সরিরাহ করম্বি  

  
ইম্বরাভাইজড এক্সম্বলাবসভ বডভাইস (Improvised Explosive Device, IED)-র দ্বারা সৃষ্ট জরুরী 

অিস্থার্ বর্ণনয় এিং প্রবতম্বরাম্বধর জর্ে স্থার্ীয় িে বকায়াম্বডর সামর্থনে উন্নত কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে, ID-র হুমদি ঘমািামেলা়ে দর্উ ই়েিন  ঘেট 
ঘেডামরল ঘ ামলযান্ড দর্রাপত্তা অ্র্ুিার্ িমনসূদি (Homeland Security Grant Program, HSGP)-
র জর্য 2 দমদল়ের্ মাদিন র্ ডলার দর্দিত িমরমে। এই অ্র্না়ের্ ঘেমটর 12টি স্থার্ী়ে এেদেআই-
স্বীিৃত ঘোম্ব ঘকা়োডমি ইমরাভাইজড এক্সমলাদসভ দডভাইস ো IED-র িারমণ সৃষ্ট জরুদর অ্েস্থা 
দর্ণন়ে ও প্রদতমরামে প্রস্তুদত এ প্রদিক্ষণ দর্মত সা ােয িরমে। এিটার্া 13 েেমররও ঘেদি সম়ে েমর 
দর্উ ই়েিন  েম্ব ঘকা়োডগুমলামি দর্মেদিত ঘ ামলযান্ড দর্রাপত্তা অ্র্না়েমর্ 21 দমদল়ের্ মাদিন র্ 
ডলামররও ঘেদি প্রিার্ িরা  ম়েমে।  
  
"সা সী পুরুষ ও র্ারী দ্বারা গঠিত দর্উ ই়েিন  ঘেমটর স্থার্ী়ে েম্ব ঘকা়োডগুমলা তামির েযদিগত 
সুরক্ষার দিন্তা োডাই ঘেমিামর্া জরুদর পদরদস্থদতমত সাডা দিমত ক্লাদন্ত ীর্ভামে অ্র্ুিীলর্ 
িমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্ুিার্গুমলা আমামির স্থার্ী়ে েম্ব ঘকা়োডগুমলামি তামির 
িদমউদর্টি ঘসো এেং সুরক্ষা অ্েযা ত রাখার জর্য প্রম়োজর্ী়ে ত দেল এেং সংস্থার্ রম়েমে তা 
দর্দিত িরমত স া়েতা িরমে।"  
  
ত দেল উন্নত সরঞ্জাম এেং আেুদর্ি প্রদিক্ষমণর পািাপাদি স্থার্ী়ে েম্ব ঘকা়োড িলগুমলা ঘিৌিল 
প্রম়োগিারী এেং দেমফারি ির্ািিারী কুকুমরর মমতা দেমিষ িল, এেং আঞ্চদলি অ্ংিীিার স  
আইর্ প্রম়োগিারী সংস্থাগুদলর সামর্ সমন্ব়ে েৃদি এেং উন্নত িরমত স া়েতা িরমত েযেহৃত  মে। 
সক্ষমতা পেনামলাির্া, ভ্রাদন্ত দিদিতিরণ এেং েম্ব ঘকা়োমডর ত দেমলর েযম়ের পদরিল্পর্া ততদর 
িরমত, এেদেআই অ্ঞ্চমলর উপর দভদত্ত িমর, সিল স্থার্ী়ে েম্ব ঘকা়োডগুমলামি তামির অ্ঞ্চমলর 
অ্র্যার্য ঘকা়োমডর সামর্ স মোদগতা িরমত  মে। ত দেলগুমলা সেনাদেি িক্ষ ও িােনির উপাম়ে 
েযেহৃত  মে তা দর্দিত িরার লমক্ষয, প্রদতটি অ্ঞ্চমলর ঘকা়োডগুমলামি অ্েিযই তামির দর্জ দর্জ 



 

 

েযম়ের পদরিল্পর্া, ো তামির এেদেআই ঘেিাল এমজন্ট ঘোমা প্রেদুিদেমির সামর্  দর্ষ্ঠভামে 
সমদন্বত রম়েমে, ঘসটির দেষম়ে এিমত  মত  মে।  
  
ত দেল প্রাপ্ত ঘোমা ঘকা়োড দর্মি:  
  
অর্ুদার্ প্রাপক  তহবিম্বলর পবরমাণ  
দর্উ ই়েিন  দসটি  468,360 মাদিন র্ ডলার  
ওম়েেমিোর িাউদন্ট:  318,180 মাদিন র্ ডলার  
সামোি িাউদন্ট  218,180 মাদিন র্ ডলার  
র্াসাউ িাউদন্ট:  234,180 মাদিন র্ ডলার  
রিলযান্ড িাউদন্ট  61,100 মাদিন র্ ডলার  
ইদর িাউদন্ট  95,000 মাদিন র্ ডলার  
িমটামিা়ো িাউদন্ট  100,000 মাদিন র্ ডলার  
রমিোর দসটি  100,000 মাদিন র্ ডলার  
মর্মরা িাউদন্ট  105,000 মাদিন র্ ডলার  
সাইমরইউজ ি র  100,000 মাদিন র্ ডলার  
ও়োর্ন্ডগা িাউদন্ট  100,000 মাদিন র্ ডলার  
অ্যাদন্ডিট গ্রাম  100,000 মাদিন র্ ডলার  
বমাট  2 মাবকন র্ ডলার  
  
বহামলোন্ড বর্রাপত্তা এিং জরুবর পবরম্বষিার (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) কবমের্ার পোবিক মাবফন  িম্বলর্, "পুমরা দর্উ ই়েিন  জমুড েম্ব ঘকা়োডগুমলামত 
পদরমষো প্রিার্ িরা প্রদতভাোর্ পুরুষ ও র্ারীরা তামির িদমউদর্টিগুমলামি দর্রাপি ও সুরদক্ষত 
রাখার জর্য তামির জীের্ উৎসগন িমরমের্। উিী়েমার্ হুমদির সামর্ তাল ঘমলামত তামির 
প্রম়োজর্ী়ে প্রদিক্ষণ এই অ্র্না়েমর্র িলযামর্ সম্ভে  মে শুেু তাই র়্ে, আইর্ প্রম়োগিারীমির দ্বারা 
ঘমািাদেলা িরা অ্র্যতম দেপজ্জর্ি পদরদস্থদতগুমলামত সাডা ঘিও়োর জর্য তামির প্রম়োজর্ী়ে সংস্থার্ 
রম়েমে এটি তাও দর্দিত িরমে।"  
  
প্রবতবর্বধ বর্তা বলাউই িম্বলর্, "দর্উ ই়েিন  ঘেমটর এেদেআই-স্বীিৃত 12টি স্থার্ী়ে েম্ব ঘকা়োমড 
দেদর্ম়োগ ও আইর্ প্রম়োগিারী সংস্থাগুদলর মমেয দর্দেনঘ্ন সমন্ব়ে দর্দিত িরা দর্উ ই়েিন , এেং এর 
অ্র্র্য সংকৃদত, অ্দভজ্ঞতা এেং িিনর্ী়ে স্থার্গুমলামি সুরদক্ষত িরার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন ো 
দেশ্বজমুড পদরিিনর্িারীমির আিৃষ্ট িমর। এ িারমণই,  াউস অ্যামপ্রাদপ্রম়েির্ িদমটি (House 
Appropriations Committee)-র সভাপদত দ মসমে আদম দর্উ ই়েিন , এেং সারা ঘিমির অ্র্যার্য 
ঘেট ও স্থার্ী়ে সরিারগুদলমি সন্ত্রাসোিী হুমদি এেং দেপেন়ে ঘর্মি রক্ষা িরার লমক্ষ 2019 
অ্র্নেেমর 1.2 দেদল়ের্ মাদিন র্ ডলামরর অ্দেি দর্দিত িরমত ঘপমর গদেনত।"  
  



 

 

প্রবতবর্বধ বহাম্বস ই. বসরাম্বর্া িম্বলর্, "প্রর্ম সাডা প্রিার্িারীরা আমামির সুরদক্ষত রাখমত সমেনাচ্চ 
ঝুুঁ দি ঘর়্ে। তামির প্রম়োজর্ী়ে এেং প্রাপয সরঞ্জাম ও স া়েতা আমরা সরেরা  িদর এটি অ্তযন্ত 
গুরুত্বপুণন। দর্উ ই়েমিন র সাডা প্রিার্িারীমির অ্ক্লান্ত স া়েতা এেং আমামির সরিাম়ের দর্রাপত্তামি 
অ্গ্রাদেিার ঘিও়োর জর্য গভর্নর কুওমমা আপর্ামি ের্যোি।"  
  
বহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর বসিা বিভাগ  
ঘ ামলযান্ড দর্রাপত্তা ও জরুদর ঘসো দেভাগ (DHSES) সন্ত্রাসোি ও অ্র্যার্য মার্েসৃষ্ট ও 
প্রািৃদতি িমুেনাগ, হুমদি, আগুর্ এেং অ্র্যার্য জরুরী পদরদস্থদত প্রদতমরাে, তার ঘর্মি সুরক্ষা, তার 
জর্য প্রস্তুদত, তামত সাডা ঘি়ো এেং পরু্রুিামরর প্রমিষ্টার জর্য ঘর্তৃত্ব, সমন্ব়ে এেং সমর্নর্ প্রিার্ 
িমর। আরও তমর্যর জর্য, DHSES ঘেসেুি ঘপইজ পদরিিনর্ িরুর্, টুইটার এেং ইন্সটাগ্রামম 
@NYSDHSES অ্রু্সরণ িরুর্ অ্র্ো dhses.ny.gov পদরিিনর্ িরুর্। ত দেমলর সম্ভাের্া দেষম়ে আরও 
তমর্যর জর্য, দেভামগর অ্রু্িার্ পৃষ্ঠা়ে োর্ এখামর্।  
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