
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্ নর কুওম্বমা পাকন ররঞ্জারম্বের(PARK RANGERS) অোলার্জন প্রবির্িয়ার বিবকৎসায় 

এবপম্বপর্(EPIPENS) প্রম্বয়াম্বগর অর্মুবি প্রোর্কারী আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

   

এই আইম্বর্ (S.4375/A.4652) ফম্বরস্ট ররঞ্জার(Forest Rangers), পাকন ররঞ্জার ও 

পবরম্বিে সংরক্ষণ পুবলে অবফসারম্বের(Environmental Conservation Police Officers) 

স্বয়ংর্িয় ইর্ম্বজকের্ রেওয়ার যম্বের মাধ্েম্বম এবপম্বর্বির্(Epinephrine) রাখার ও 

প্রম্বয়াগ করার অর্মু্বমাের্ রেয়  

   

আইর্টি বর্উ ইয়কন রস্টি পাকনস বস ররকর্ন বভর্জম্বিের্(New York State Parks See 

Record Visitation) বিম্বসম্বি 2020 সাম্বল স্বাক্ষবরি িম্বয়ম্বে  

   

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ফমরস্ট ররঞ্জার, পাকন ররঞ্জার ও পররমেশ সংরক্ষণ পুরিশ 

অ্রফসারমের এরপমপর্ রাখার ও প্রম াগ করার অ্র্ুমমাের্ রেও া একটি আইমর্ 

(S.4375/A.4652) স্বাক্ষর কমরমের্। এরপমর্রির্ সাধারণভামে রমৌমারের হুি রফািা, পতমের 

কামড়, খাোমর অ্যািার্জন ো েযা ামমর প্রভামে হও া অ্রভঘামতর মমতা গুুতর অ্যািার্জন 

প্ররতর্ি ার রিরকৎসা করমত েযেহৃত হ ।  
   

"আমগর রিম ও অ্মর্ক রেরশ রর্উ ই কনোসী আমামের রস্টমির রে প্রাকৃরতক রসৌন্দে ন রম মে 

তার সুরেধা রর্মের্, তমে রর্রাপে থাকা জুরর, রেমশষ কমর আপর্ার েরে তীব্র অ্যািার্জন 

প্ররতর্ি া থামক," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ক্ষরতপূরমণর আইর্ েযাপকতর পররসমরর 

রপশাোরমের আমামের রস্টমির পাকন ও অ্র্যার্য প্রাকৃরতক এিাকাগুরিমত এরপমপর্ েযেহার 

করার ও রর্উ ই কনোসীমের ের্য পররমেমশ রর্রাপমে রাখার অ্র্ুমরত রে । এটি হাইকার, 

োইকিািক ও রখািা জা গা  অ্র্যার্য ভ্রমণকারীমের রর্উ ই মকনর শান্ত প্রাকৃরতক 

এিাকাগুরিমত রঘারামফরা করার সম  আরও রেরশ রর্রাপত্তা রোধ প্রোর্ করমে।"  
  

অ্যার্ারফিযার্িস(Anaphylaxis), একটি প্রাণ-সংশ কারী অ্যািার্জন প্ররতর্ি া, প্রা  50 জর্ 

আমমররকামর্র মমধয একজমর্র ঘমি থামক। রর্উ ই কন রস্টমির অ্মর্ক পাকন ও অ্রণযই 

রিরকৎসা রকন্দ্রগুরি রথমক অ্মর্ক েরূ এেং এই আইর্টি রিরকৎসা রকন্দ্রগুরি রথমক অ্মর্ক েমূর 

অ্েরিত পাকন ও অ্রমণযর রপশাোরমের অ্যািার্জন প্ররতর্ি া-গ্রস্ত মার্ুমষর উপর এরপমপর্ 

প্রম াগ করার অ্র্ুমরত রে ।  
   



রসম্বর্ির র্জম রিবর্ম্বকা(Jim Tedisco) িম্বলর্, "স্বাধীর্তা রেেস ও গ্রীষ্মকাি আমামের 

সামমর্ এমস পমড়মে এেং অ্রতমারীর সম  রর্উ ই কনোসীমের সম্মুখীর্ হও া অ্প্ররতমরাধয 

রের্েন্নতার পর তামের আক্ষররক ও আিঙ্কাররক অ্মথ ন রেররম  পড়ার এেং রেমর্ােমর্র জর্য 

আমামের কযাম্পংম র মামে ও রস্টমির পাকনগুরিমত োও ার জমর্য 'হাত িুিমকামে'। হাইকার, 

কযাপার, সাাঁতাু, রশকারর ও রপকরর্ক-কারীরা অ্িি হম  েমস রম মের্। েুভনাগযজর্কভামে, 

কামড় ও অ্যািার্জন প্ররতর্ি া ঘিমেই। রসই কারমণ আমামের পাকন ররঞ্জার, ফমরস্ট ররঞ্জার ও 

পররমেশ সংরক্ষণ পুরিশ অ্রফসারমের তীব্র অ্যািার্জন প্ররতর্ি া  সাড়া রেমত সাহােয করমত 

জীের্ো ী এরপমপর্ সমে রাখার সুমোগ রেমত হমে। আরম গভর্ নর কুওমমামক রসই কাণ্ডজ্ঞার্-

সপন্ন, রিপারক্ষক আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য ধর্যোে জার্ামত িাই ো স্পর্সর করার জর্য 

আরম গে নমোধ করর ো রর্র্িত করমে রে রর্উ ই কন রস্টমির 700 রর্মেরেত পাকন ররঞ্জার, ফমরস্ট 

ররঞ্জার ও পররমেশ সংরক্ষণ পুরিমশর রের্, তারা রেমে রর্মি, জীের্ োাঁিামত সাহামেযর জর্য 

িহি রেও ার সম  এরপমপর্ সমে রাখার সক্ষমতা থামক।"  
   

অোম্বসেবল সেসে অোম্বঞ্জম্বলা সান্তািারিারা(Angelo Santabarbara) িম্বলর্, "গ্রীষ্ম এমস 

পমড়মে এেং আমামের রস্টমির মমধয থাকা রেরিত্র পাকন ও পথমরখাগুরি উপমভাগ করার এিা 

একিা েুেনান্ত সম । অ্মেষণ ও অ্রভোমর্র সীমাহীর্ উৎস রপশ করার মমতা েুেনান্ত রখািা 

জা গা থাকার সমেই রর্রাপে থাকাও জুরর। খাোমর, রপাকামাকমড়র কামমড় ও হুি 

রফািামর্া  অ্প্রতযারশত অ্যািার্জন প্ররতর্ি া হমত পামর এেং পথমরখা রেম  িিা মার্ুষজমর্র 

জীের্ো ী হস্তমক্ষমপর প্রম াজর্ হমত পামর।  আমামের পররমেশ রপশাোরমের এরপমপর্ সমে 

রাখার ও েযেহার করার অ্র্ুমরত থাকা রর্র্িত করা জীের্ োাঁিামে।"   
   

###  
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