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বন্দকুের হ িংসার োরকে রাজ্যবযাপী হিজ্াস্টার এমাকজ্েন্সির ঘ াষো 

 

ঘেখাকে, ,ন্দুকেির,কিংংাা,কনউ,য়র্িড,েটেির,াস্ত ,ন্দাকাুােরর,িবন্দন, ,াােে ,এিটি, কক কি,েশ ,িের ,এন্দং 

 

ঘেখাকে, ,ন্দুকেির,কিংংাা,এিটি,াটিিনি, ের,েশৌঁছে ,াাে: ,স্তাকিডন,াকররাে ,অিা ,স্তত্যু র,ধাান,

িারণ,ন্দুকেির,কিংংাা,এন্দং,ন্দুকেির,কিংংাা,েেেি,িং র্া,ে ােির,িারেণ,ন্দ ের,েস্তাি,$280 কন্দক র্ন,াাে ,

াংক্রান্ত/াাস্তাজিি,েেেে,খর ,িংর্ ,এন্দং  

 

যেখানে, 2021-এর,িানকর্াকর,েেেি,ন্দুকেির,কিংংাা,কনউ,য়র্িড, িংের 48%, আ ন্দাকনেয 22%, ন্দােেে ােয 88% 

এন্দং,রে টাের 95% ন্দত্জি,শের্ে  ,এন্দং 

 

ঘেখাকে, ,কনউ,য়র্িড,েটেির,আন্দ ডান,িকস্তউকনটিলক ,ন্দুকেির,কিংংাার,িারেণ,ধয ে,ন্দা,শেরােভােন্দ,

অাস্তানভােন্দ,ধভাকন্দয ,এন্দং 
 

ঘেখাকে, ,াাাারণয,কনউ,য়র্িড,েটেি,আন্দ ডান,িকস্তউকনটিলক েয,ীবেরর,স্তাালক েয,ন্দুকেির,কিংংাা,ন্দত্জি,

শার্ ,এন্দং, 

 

ঘেখাকে, ,অন্তয,50% খকন,এন্দং 55% ভর্টর,েগা ালক , া ােনার,ঘিনার্,গ াং,ন্দা,অাংগটিয,“কিি,গরুশ”,

িক়িয ,এন্দং 

 

ঘেখাকে, ,এােিে িকর,ন্দুকেির,াায়েিে র,স্তাা েস্ত,িানা,াার্,ভকন্দষ্ েয,েগা ালক , া ােনার,ঘিনা,

েিাোর্,িংেন্দ ,াা,েেেি,াটি,েস্তািাকন্দ ার্,দ্রকয,শরেেশ,েন র্া,াার্ ,এন্দং 
 

ঘেখাকে, ,ন্দুকি,াংক্রান্ত,কিংংাার,শকরস্তাণ,েন্দক ,এরিস্ত,িকস্তউকনটিলক েয,িবন্দন,ন্দা ক ােয,এন্দং,ন্দুকেির,

কিংংাা,িস্তােয,ধের্ািনবর্,শকরেষ্ন্দা,এন্দং,েটেির,কনকরডষ্ট,যিংকন্দ ,তযকর,িরেয,োনবর্,আয়ন,ধের্াগিারব,

এেিজিলক র,ের্িা,াংীিং,এন্দং,কন্দেেষ্ণ,াািংাা ,িরেয,শাের ,এন্দং 
 

ঘেখাকে, ,ধকযেন্দ ব,এ ািালক ,াকরকেয,রাখেয,এন্দং,অশরাা,িস্তােয,শকরক য,অন ান ,য়নেভটেস্ত ,এন্দং,

ীবরিা বন,েরািগােরর,াকোাগ ,ধস্তাকণয,িকস্তউকনটি,কিংংাা,িং েেশ,েধাীােস্ত,ািংার্যা,িরেয,াংগত্িংবয,ের্িা,

ন্দ ন্দিংার,িরা,াার্ ,এন্দং, 

 

ঘেখাকে, ,রাি িকে়ি,োিা,িকস্তউকনটিলক েয,াাান্দ ,আঘায,ধকযেরাা,িরেয,ন্দুকেির,কিংংাা,াংক্রান্ত,

ের্িা,এন্দং,কন্দজ্ঞান,অনকাার্ব,রাি েি,িাা ডধজক্রর্া,শকর া না,িরেয,িংেন্দ ,এন্দং, 
 

ঘেখাকে, ,কন্দজ্ঞান,এন্দং,ের্িা,েেেি,িানা,াাে:,ো,আর ,েন্দক ,কিংংাার,আয়র্,কনে ,ভারাাস্ত ,কন্দকতয,িংর্,

এন্দং,ীবরিা ব,িস্ত ডাংোেনর,াকোাগ,এয়,িকস্তউকনটিলক েয,েন্দে়ি,াা র্া,কিংংাার,শকরস্তাণ,িস্তােয,াািংাা ,িরেন্দ ,

এন্দং, 
 

ঘেখাকে, ,কি ু,কনকরডষ্ট,আয়েনর,াংোন ,আয়ন,ন্দা,েরলে  ন,েকগয,িরা,ধের্ািন ,নািংে ,এলক ,এয়,াটি,

েস্তািাকন্দ ার্,েটেির,ধে ষ্টার্,েনকযন্দা ি,ধভান্দ,তযকর,িরেয,শাের  

 

এখে, অতএব, আহম, অযান্ড্রু এম. েুওকমা,  কনউ,য়র্িড,েটেির,গভন ডর ,কনউ,য়র্িড,েটেির,াংকন্দাান,

এন্দং,এগজিকিউটিভ,আয়েনর,আটিডেি  2-B দ্বারা,অনকেস্তাকরয,েস্তযার,োৌঁিেন  ,এযদ্বারা,,েটিন্দ াশব,কর্িাটার,

এস্তােিডজি,েঘাষ্ণা,িরক াা 6 িক ায়  2021 েেেি,িাা ডির,িংেন্দ,এন্দং,শরন্দযী,েনাটি ,ের র্া,না,শা ডন্ত,কনউ,য়র্িড,

েটেি,ন্দিার্,োিেন্দ ,এন্দং 



  

 

এছাডা, ,আকস্ত,ন্দুকেির,কিংংাা,ধকযেরাোর,অকো,তযকর,এন্দং,ন্দুকেির,কিংংাা,িস্তােনার,ন্দ াশাের,

গভন ডেরর িাউজি ,তযকরর,কনেরড ,করজ:,এন্দং,েটি,ধশাটিড,রো,িরেয,াোাে,শরেেশ,কনেয,এন্দং,এয়,কন্দশেরর,

েস্তািাকন্দ া,এন্দং,ধকযেরাা,িরেয,  

এছাডা, ,েটি,ন্দা,এর,েিােনা,অংে ,এস্তােিডজির,াস্তর্,েিােনা,ট া ু ,োনবর্,আয়ন ,অকর্ডন াি ,কনেরড  ,

আয়ন,ন্দা,েরলে  ন,াস্তাকর্িভােন্দ,শকরন্দযডন,ন্দা,েকগয,িরেয,এগজিকিউটিভ,আয়েনর,আটিডেি ,2-B এর,োি ন 

29 দ্বারা,আস্তার,িংােয,োিা,েস্তযা,অনকাার্ব,াকর,অনকরূশটির,স্তান যার,িন ,কর্িাটার,এস্তােিডজির,েস্তািাকন্দ া,

িরেয,ধের্ািনবর্,শরেেেশ,কন্দ ম্ব,ন্দা,ন্দাাা ,াস্তা া,ন্দা,ধের্ািন,িংে ,অনকরূশ,কর্িাটােরর,েস্তািাকন্দ ার্,াািংাা ,ন্দা,

ািংার্যা,িরেয,আকস্ত,এযদ্বারা 6 িক ায়,েেেি 5 আগট  2021 যাকরখ,শা ডন্ত,কনেনারলক ,েকগয,রাখক   
 

• েটি,কেনাি,আয়েনর 112 োি ন ,এখন ,শা ডন্ত,এটি, ুজর ,য়িারা , ায়োি ,শারকস্তি,ন্দা,অন ান ,

ক কখয, ুজরেয,ধোাি ,িংর্ ,াা,অনকরূশ,কর্িাটার,এস্তােিডজি,ধ স্তেনর,িন ,াম্পন্ন,িংেয,শাের   

 

• েটি,কেনাি,আয়েনর 136-a োি ন ,এখন ,শা ডন্ত,এটি, ুজর ,য়িারা , ায়োি ,শারকস্তি,ন্দা,অন ান ,

ক কখয, ুজরেয,ধোাি ,িংর্ ,াা,অনকরূশ,কর্িাটার,এস্তােিডজি,ধ স্তেনর,িন ,াম্পন্ন,িংেয,শাের  

 

• েটি,কেনাি,আয়েনর 139-d োি ন ,এখন ,শা ডন্ত,এটি, ুজর ,য়িারা , ায়োি ,শারকস্তি,ন্দা,অন ান ,

ক কখয, ুজরেয,ধোাি ,িংর্ ,াা,অনকরূশ,কর্িাটার,এস্তােিডজি,ধ স্তেনর,িন ,াম্পন্ন,িংেয,শাের  
 

• েটি,কেনাি,আয়েনর 139-i োি ন ,এখন ,শা ডন্ত,এটি, ুজর ,য়িারা , ায়োি ,শারকস্তি,ন্দা,অন ান ,

ক কখয, ুজরেয,ধোাি ,িংর্ ,াা,অনকরূশ,কর্িাটার,এস্তােিডজি,ধ স্তেনর,িন ,াম্পন্ন,িংেয,শাের  

 

• েটি,কেনাি,আয়েনর 139-j োি ন ,এখন ,শা ডন্ত,এটি, ুজর ,য়িারা , ায়োি ,শারকস্তি,ন্দা,অন ান ,

ক কখয, ুজরেয,ধোাি ,িংর্ ,াা,অনকরূশ,কর্িাটার,এস্তােিডজি,ধ স্তেনর,িন ,াম্পন্ন,িংেয,শাের  

 

• েটি,কেনাি,আয়েনর 139-k োি ন ,এখন ,শা ডন্ত,এটি, ুজর ,য়িারা , ায়োি ,শারকস্তি,ন্দা,অন ান ,

ক কখয, ুজরেয,ধোাি ,িংর্ ,াা,অনকরূশ,কর্িাটার,এস্তােিডজি,ধ স্তেনর,িন ,াম্পন্ন,িংেয,শাের  
 

• েটি,কেনাি,আয়েনর 163 োি ন ,এখন ,শা ডন্ত,এটি, ুজর ,য়িারা , ায়োি ,শারকস্তি,ন্দা,অন ান ,

ক কখয, ুজরেয,ধোাি ,িংর্ ,াা,অনকরূশ,কর্িাটার,এস্তােিডজি,ধ স্তেনর,িন ,াম্পন্ন,িংেয,শাের  

 

• েটি,কেনাি,আয়েনর 163-a োি ন ,এখন ,শা ডন্ত,এটি, ুজর ,য়িারা , ায়োি ,শারকস্তি,ন্দা,অন ান ,

ক কখয, ুজরেয,ধোাি ,িংর্ ,াা,অনকরূশ,কর্িাটার,এস্তােিডজি,ধ স্তেনর,িন ,াম্পন্ন,িংেয,শাের  

 

• অন ,োেিান ,ু  ,েরলে  ন,ন্দা,গায়র্ ায়ন,াা,তযকর,িরা,িংের্ে ,এটি,অনকাার্ব,ন্দা,উশেরারলক ,

ন্দা ন্দাকর্য,িরেয,াা,িরা,িংের্ে  , 
 

• কনউ,য়র্িড,েটি,ট া ু ,োনবর্,আয়ন ,অকর্ডন াি ,অর্ডার ,ু ,ন্দা,েরলে  েনর,োেিান ,অন ,াংোন,

ন্দা,োেিান ,অং ,াা, ুজর ,য়িারা , ায়োি ,শারকস্তি,ন্দা,অশাের না ,প্ল্ ান,ন্দা,অন ান ,ক কখয,

 ুজরেয,ধোাি ,িংর্ ,াা,অনকরূশ,কর্িাটার,এস্তােিডজি,ধ স্তেনর,িন ,াম্পন্ন,িংেয,শাের ,এন্দং 
 

• এগজিকিউটিভ আয়েনর আি  াাকর্জেে র ন্দােরা াান্দকর্কভ ন এখন  শা ডন্ত শকরন্দযডন িরা িংের্ে  

াােয াস্ত  ধােকস্তি শকক   কর্শািডেস্ত  াা ন্দুকি াংক্রান্ত কিংংাা রূরবিরণ (G.I.V.E.) িককরাকর্ক্সন: 

আ ন্দাকন, ন্দােেে া, েিংম্পেটর্, স্তাউ  ভান ডন, নাাাউ িাউক , কনউব্রাগ, কনউ য়র্িড  িংর, নার্াীা 

ি ধশায, েশাগকিশকা, রে টার, েেেনেেকর্, াােোি িাউক , কারািি, ট্রর্, য়উটিিা, য়র্টাা ড, 

কন্দংিং াস্তিন  িংর, েিস্তািাউন  িংর, কিংািন  িংর এন্দং স্প্রং ভ াক  ীােস্ত কর্কভ ন অন্দ জক্রকস্তনা  

িাকটা াাকভডোা (DCJS) কনেনার ের্িালক র িন  াাপ্তাকিংি কভকিেয াস্তবো  া ােন্দ: েগা ালক  

 া ােনার ঘিনা, েগা ালক   া ােনা ঘিনার ভুরেভাগব এন্দং ন্দুকি কিংংাার্ স্তত্য ন্দ জরন্দগ ড।  াস্ত  

কর্শািডেস্তে  কনেনার ঘিনার িন  ঘিনা- েরর ের্িার িন  াস্তবো  া ােনা িংেন্দ: যাকরখ, াস্তর্, 

ে ােি ন, ভুরেভাগবর ন্দর্া, ভুরেভাগবর ক ঙ্গ এন্দং ভুরেভাগবর িায এন্দং োখােন েীেযার িরা 

িংের্ে , আক্রস্তণিারবর ন্দর্া, আক্রস্তণিারবর ক ঙ্গ এন্দং আক্রস্তণিারবর িায। 

 

 

 

 

রক,িংািার,এিক  ,াাে র, র্,িক ায়,আ ন্দাকন, িংের,

েটেির,কধকভ,কা ,এন্দং,আস্তার,িংায,

অাবেন,ের র্া,িংের্ে । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

গভন ডর,িযত্ ডি,  

 

 



  

গভন ডেরর,াক ন্দ 


