
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/17/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল পশ্চিম্বের হেটগুবলম্বে দািার্ল দেম্বর্ স ায়ো করম্বে বর্উ ইয়কন 

হেম্বটর অবিবর্ি নাপক ক্রু হোোম্বয়র্ কম্বরম্বের্ 

  

DEC Welcomes Home Crew from Greenwood Fire in Minnesota - Photos of This 

Crew Are Available Here  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট থিপাটনরেন্ট অফ 

এর্ভায়রর্রেন্টাল ক্র্জাররভশর্ (Department of Environmental Conservation, DEC) এর 

হর্তৃরে 20 জর্ সদরসযর দাবার্ল দের্ অথিথর্ব নাপক্ ক্্র ুক্যাথলরফাথর্ নয়ায় োরে হেখারর্ তারা 

পশ্চিরের হেটগুথলরত অথিথর্ব নাপণ প্ররচষ্টার জর্য দইু সপ্তার র জর্য হোতারয়র্  ওয়ার পূরব ন 

তারদর অযাসাইর্রেন্ট লারভর আগ পে নন্ত অবস্থার্ ক্ররব।  

  

গভর্ নর হ াচুল থেরর্রসাটার থির্উি ফায়ারর ক্ে নরত অথিথর্ব নাপণ ক্েীর 20 জর্ সদরসযর হ াে 

ক্্রুরক্ স্বাগত জাথর্রয়রের্ োরা দুই সপ্তার র অযাসাইর্রেন্ট হশষ ক্রর থফরর আসরলা। এই 

োরসর শুরুরত, DEC এর ফররে হরঞ্জার রথব হেক্াস ক্যাথলরফাথর্ নয়ার থিশ্চির অথিথর্ব নাপরণ 

ক্াজ ক্রর থফরর আরসর্, এবং আগরে ফররে হরঞ্জার োইরক্ল বাক্নর াল্ডার েন্টযার্ার অল্ডার 

শ্চিক্ এবং হেইল শ্চিরক্র আগুরর্র সারি লড়াই ক্রর থফরর আরসর্। জলুাই োরস হরঞ্জার 

টটরোথি ক্াররপন্টার অররগরর্র বুটরলগ ফায়ারর েতারয়রর্র পর বাথড় থফরর আরসর্।  

  

"হদশজরুড়, আেরা ভয়াব  দাবার্রলর রূরপ পথরবতনর্শীল জলবায়ুর থবধ্বংসী রূপ হদখরত 

পাশ্চে, এবং আথে DEC এর দাবার্ল দেক্লক্েীরদর এই থবরশষজ্ঞ দলরক্ স্বাগত জার্ারত হপরর 

গথব নত, োরা থেরর্রসাটার থির্উি ফায়ার দের্ ক্ররত থর্রলসভারব ক্াজ ক্রররে," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলর্। আথে কৃ্তজ্ঞ - থক্ন্তু আথে থবশ্চিত র্ই - হে থর্উ ইয়ক্ন এত এত থর্রবথদত প্রাণ 

বযশ্চিরদর আবাস োরা দুরে নারগর সেয় সাড়া থদরত প্রস্তুত এবং ক্যাথলরফাথর্ নয়াগােী ক্্রুরয়র 

থর্রাপদ প্রতযাবতনরর্র জর্য আথে প্রাি নর্া ক্থর, োরা অর্য সম্প্রদায়রক্ ক্ষয়ক্ষথত হিরক্ রক্ষা 

ক্ররত োরের্।"  

  

DEC কবেের্ার হিবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "অযাসাইর্রেন্ট েত থবপজ্জর্ক্ই হ াক্ র্া হক্র্, 

DEC এর থবখযাত দাবার্লক্েীরা প্ররয়াজরর্র সেরয় সা ােয ক্ররত প্রস্তুত, দাবার্ল দেরর্র 

সােরর্র সাথররত ক্াজ ক্রর হ াক্ অিবা ইর্থসরিন্ট ক্োরে  টর্ার হপ্রক্ষাপরট ক্াজ ক্রর 

হ াক্। আথে তারদর হসবার জর্য তারদররক্ ধর্যবাদ জার্াই, থবরশষ ক্রর এই বেররর বযস্ত অথি 

থর্ব নাপণ হেৌসুরে ো জলবায়ু পথরবতনরর্র ক্াররণ আরও ভয়াব   রয়রে।"  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/NYSDEC_Fire_Crew.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9d027cd6-c29945b4-9d0085e3-000babd9069e-47aeccff144d7f31&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-minnesota__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwvB8hkLU%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5e879f8c-011ca6ee-5e8566b9-000babd9069e-bf48c133027cc5d7&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123577.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwfnpZcw4%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=18c48ba6-475fb2c4-18c67293-000babd9069e-ab8d337eef092845&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123467.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUw3SxH5wo%24


  

আথে তারদর হসবার জর্য তারদররক্ ধর্যবাদ জার্াই, থবরশষ ক্রর এই বেররর বযস্ত অথি 

থর্ব নাপণ হেৌসুরে ো জলবায়ু পথরবতনরর্র ক্াররণ আরও ভয়াব   রয়রে।" আজ পে নন্ত, 

দাবার্লটটরত 27,000এক্র পুরড় থগরয়রে এবং বতনোরর্ প্রায় 75 ভাগ থর্য়ন্ত্ররণ এরসরে। থফরর 

আসা ক্্রুরয়র েরধয ররয়রে DEC এর ফররে হরঞ্জাররা, DEC-র বর্ সুরক্ষা, ভূথে ও বর্, োে 

এবং বর্যপ্রাণী, অপাররশর্স, এবং পথররবশগত প্রথতক্ার (Lands and Forests, Operations, 

and Remediation) এবং DEC এর বাইররর অথভজ্ঞ অথিথর্ব নাপণ হস্বোরসবক্গণঃ  

  

হক্থভর্ হেি, ফররে হরঞ্জার, ক্্রু বস, আলোর ক্াউথন্ট 

হর্িার্ হশ, ফররে হরঞ্জার, ক্্রু বস হেথর্, হসন্ট লররন্স ক্াউথন্ট  

এভার্ িরর্গার্, ফররে হরঞ্জার, হকায়াি বস, ওয়াররর্ ক্াউথন্ট  

থেভ জযাক্সর্, ফররে হরঞ্জার, হকায়াি বস, হরর্রসলার ক্াউথন্ট  

গযাথর থেলার, ফররে হরঞ্জার, হকায়াি বস,  যাথেলটর্ ক্াউথন্ট  

টাইলার থিগস, দেক্ল ক্েী, অযালবাথর্ ক্াউথন্ট  

হজেস ক্ারর্ভাথর , DEC-র বর্ এবং ভূথে থবভাগ, হসন্ট লররন্স ক্াউথন্ট  

জশ হচারক্ট, DEC েৎসয এবং বর্যপ্রাণী থবভাগ, হিলাওয়যার ক্াউথন্ট  

লযাথর হি, দেক্ল ক্েী, থেউরবর্ ক্াউথন্ট  

হশ ফক্র্ার, DEC এর অপাররশন্স থবভাগ, অযারলরগথর্ ক্াউথন্ট  

রবাটন েযারক্শ্চঞ্জ, DEC-র বর্ এবং ভূথে থবভাগ, িারচস ক্াউথন্ট  

লররর্ োটটনর্, দেক্ল ক্েী, অররঞ্জ ক্াউথন্ট  

রবাটন েযাক্থফয়ারসর্, দেক্ল ক্েী, অর্োগা ক্াউথন্ট  

ক্াইল অলসর্, DEC েৎসয এবং বর্যপ্রাণী থবভাগ, টম্পথক্ন্স ক্াউথন্ট  

শ্চিশ্চিয়ার্ থপটারসর্, দেক্ল ক্েী, হকা াথর ক্াউথন্ট  

োথভস হপটটট, DEC-র বর্ এবং ভূথে থবভাগ, অরেরগা ক্াউথন্ট  

হিইগ হসন্টার, দেক্ল ক্েী, ক্ায়ুগা ক্াউথন্ট  

ক্যাসান্ড্রা েযার্থফল্ড, দেক্ল ক্েী, অর্োগা ক্াউথন্ট  

িযাথর্রয়ল ওরয়র্, DEC এর পথররবশগত প্রথতক্ার থবভাগ, সারারটাগা ক্াউথন্ট  

টটরোথি ইরয়টস, DEC েৎসয এবং বর্যপ্রাণী থবভাগ, অর্োগা ক্াউথন্ট  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর অথিথর্ব নাপণ ক্েীরদর সব নরশষ ক্্রুটট ক্যাথলফরথর্য়ার হোরররর্া ভযাথলরত 

োরে হেখারর্ তারা হোতারয়রর্র পূরব ন অবস্থার্ ক্ররব। DEC-র বর্ সুরক্ষা, ভূথে ও বর্, োে 

এবং বর্যপ্রাণী, অপাররশর্স, উপক্রণ বযবস্থাপর্া, এবং পথররবশগত প্রথতক্ার ক্েী স  

অর্যার্য অথভজ্ঞ অথিথর্ব নাপণ ক্েী থদরয় এই ক্েীর দল গটিত।  

  

থর্উ ইয়রক্নর ক্েীরদর জর্য সেস্ত পারস নারর্ল এবং ভ্রেরণর খরচ  য় সরাসথর োথক্নর্ বর্ 

পথররষবার (U.S. Forest Service) দ্বারা প্রদার্ ক্রা  য় অিবা রাজয এবং হফিাররল ভূথে 

সংস্থাগুথলর েরধয পারস্পথরক্ স ায়তার চুশ্চির থভথিরত থর্উ ইয়ক্ন রাজযরক্ হফরত হদওয়া  য়।  

  

পশ্চিরের রাজযগুথলরত দাবার্ল শুধ ুপশ্চিে আরেথরক্ার জর্যই থবধ্বংসী র্য়, তারা থর্উ 

ইয়রক্নর বায়ুর গুণোর্রক্ও প্রভাথবত ক্ররে। 20 জলুাই, ক্ার্ািা এবং পশ্চিে োথক্নর্ েুিরারে 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37c88d00-6853b462-37ca7435-000babd9069e-f2d2ccf7eb867d2b&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123430.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwm4x1K2k%24


আগুরর্র ক্াররণ সষৃ্ট সূক্ষ্ম ক্থণক্ার ক্াররণ সম্পূণ ন থর্উ ইয়ক্ন রাজয এক্টট বায়ুর গুণোরর্র 

স্বাস্থয উপরদষ্টার অধীরর্ থেল। বায়ুর গুণোরর্র স্বাস্থয উপরদষ্টা জাথর ক্রা  য় েখর্ DEC 

আব াওয়াথবদরা আশা ক্ররর্ হে দষূরণর োত্রা,  য় ওরজার্ বা সূক্ষ্ম ক্ণা, এক্টট 100 েরর্র 

বায় ুগুণোর্ সূচক্ (AQI) োথড়রয় োরব। সূক্ষ্ম ক্ণার সংস্পশ ন স্বল্পরেয়াদী স্বারস্থযর প্রভাব সটৃষ্ট 

ক্ররত পারর হেের্ হচাখ, র্াক্ এবং গলায় জ্বালা, ক্াথশ,  া াঁথচ, র্াক্ থদরয় পাথর্ পড়া এবং 

শ্বাসক্ষ্ট। সূক্ষ্ম ক্ণার উচ্চ োত্রায় সংস্পশ ন  া াঁপাথর্ এবং হৃদররারগর েরতা থচথক্ৎসাগত 

সেসযারক্ আরও খারাপ ক্ররত পারর। থর্উ ইয়ক্ন রাজয েখর্ই পথরথস্থথত তা আবশযক্ ক্ররব 

জর্স্বাস্থয রক্ষায় স ায়তার জর্য অযািভাইজথর জাথর ক্ররব।  

  

1979 সারল, থর্উ ইয়ক্ন প্রিে অথিথর্ব নাপক্ ক্েীরদর পাটিরয়থেল পশ্চিে রাজযগুথলরক্ বড় 

দাবার্রলর সারি লড়াইরয় সা ােয ক্ররত। প্রথত বের গরড় দাবার্রল সা ােয ক্রার জর্য 

প্ররয়াজর্ েত এক্টট বা দুটট ক্েীদল হপ্ররণ ক্রা  রয়রে। দাবার্ল থর্য়ন্ত্রণ ক্ররত এবং ক্ষয়ক্ষথত 

ক্োরত সা ােয ক্রার পাশাপাথশ, এই ক্েীরা েূলযবার্ অথভজ্ঞতা অজনর্ ক্রর ো দাবার্রলর 

সারি লড়াই ক্ররত এবং থর্উ ইয়রক্নর সেস্ত ঝুাঁ থক্পূণ ন  টর্াগুথলর বযবস্থাপর্া ক্ররত ক্ারজ 

লাগারর্া হেরত পারর।  
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