
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 9/22/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল বর্উ ইয়ম্বকনর কম্বলম্বের বেক্ষািীম্বের এিং শ্ ৌরসভাগুবলম্বক কোম্পাস 

ফায়ার শ্সফটি সম্পম্বকন বর্ম্বেম্বের বেবক্ষত করার ের্ে উৎসাব ত কম্বরর্  

  

গভর্ নর শ্সম্বেেরম্বক "কোম্পাস ফায়ার শ্সফটি মাস" ব ম্বসম্বি স্বীকৃবত বেম্বয় েরম্বতর 

শ্সবমস্টাম্বরর প্রিম বেম্বক অবি বর্রা ত্তা এিং প্রবতম্বরাম্বের বেম্বক মম্বর্াবর্ম্বিে কম্বরর্  

  

অবি সর্াক্তকরণ এিং েমর্ িেিস্থা স্থা র্ করা প্রািবমক সতকনতা প্রোর্ এিং েীির্ 

িাাঁচাম্বর্ার শ্ক্ষম্বে গুরুত্ব ণূ ন  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হেপ্টেম্বরপ্টক্ "ক্যাম্পাে ফাযার হেফটি মাে" থ প্টেপ্টে হ াষণা ক্প্টর 

এক্টি হ াষণা জাথর ক্প্টরপ্টের্, যার লক্ষ্য থর্উ ইযক্ন রাজয জপু্ট়ে ক্যাম্পাে-েম্পথক্নত আোেপ্টর্র 

আগুপ্টর্র থেপদ েম্পপ্টক্ন জর্োধারণপ্টক্ থিথক্ষ্ত ক্রা। গত দইু েপ্তা  ধপ্টর রাপ্টজযর অপ্টর্ক্ 

ক্প্টলজ এেং থেশ্বথেদযালয ক্লাে শুরু ক্রায, গভর্ নর হ াচুল থর্উ ইযক্নোেীপ্টদর - থেপ্টিষ ক্প্টর 

োত্র এেং ভা়োপ্টিপ্টদর - তাপ্টদর আপ্টিপাপ্টির হ া োঁজ থর্প্টত এেং অথি থর্রাপত্তার েযেস্থার হক্ষ্প্টত্র 

তাপ্টদর োেস্থাপ্টর্র মূলযাযর্ ক্রার আহ্বার্ জার্ার্।  

  

"এ র্ হযপ্ট তু থর্উ ইযপ্টক্নর ক্প্টলপ্টজর থিক্ষ্ািীরা থর্প্টজপ্টদর পাথরপাথশ্ব নপ্টক্র োপ্টি মাথর্প্টয 

থর্প্টযপ্টের্, আথম তাপ্টদর উৎোথ ত ক্থর িীপ্টতর মােগুপ্টলার আপ্টগ েময োর ক্রপ্টত যাপ্টত তারা 

আগুর্ হিপ্টক্ েুরথক্ষ্ত পথরপ্টেপ্টি েেোে ক্রপ্টের্ তা থর্শ্চিত ক্প্টরর্, তারা ক্যাম্পাপ্টে ো 

ক্যাম্পাপ্টের োইপ্টরর অেেপ্টর্ িাকু্র্ র্া হক্র্," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। "থর্প্টজপ্টক্ এেং আপর্ার 

রুমপ্টমিপ্টক্ অথি থর্রাপত্তা েম্পপ্টক্ন থিথক্ষ্ত ক্রার জর্য ক্প্টযক্টি হোি পদপ্টক্ষ্প হর্ওযা জীের্-

মতুৃযর পথরথস্থথতপ্টত এক্ থেিাল পাি নক্য আর্প্টত পাপ্টর।"  

  

হ াষণাটি প়ুের্।  

  

ভারপ্রাপ্ত রােে অবি প্রোসক শ্েমস বি. শ্কিল িম্বলর্, "অথি থর্রাপত্তা, তা ক্যাম্পাপ্টে 

হ াক্ ো তার োইপ্টর হ াক্, রাজয জপু্ট়ে ক্প্টলজ ক্যাম্পাপ্টে েেোেক্ারী, পথরদি নর্ক্ারী ো 

ক্যামপাপ্টে ো িার ক্াপ্টে ভা়ো হর্ওযা েযশ্চিপ্টদর জর্য প্রািথমক্ উপ্টেগ  ওযা উথচত।  র হিপ্টক্ 

হেথরপ্টয আোর দুটি উপায থচথিত ক্রা এেং হধা োঁযা এেং ক্াে নর্ মপ্টর্াক্সাইড থডপ্টিক্টরগুথল 

েটিক্ভাপ্টে ইর্স্টল ক্রা এেং োেস্থার্ জপু্ট়ে ক্াজ ক্রা থর্শ্চিত ক্রার মপ্টতা হোি পদপ্টক্ষ্প 

হর্ওযা, অথি েম্পথক্নত েম্ভােয আ াত ো মতুৃয হরাপ্টধর হক্ষ্প্টত্র অতযর্য গুরুতপূণ ন  প্টত পাপ্টর।"  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Campus_Fire_Safety_Month_2021.pdf


মাথক্নর্ ফাযার অযাডথমথর্প্টেির্ (U.S. Fire Administration) অর্ুযাযী, হদিেযাপী, প্রায 94 

িতাংি মারাত্মক্ ক্প্টলজ থিক্ষ্ািী েম্পথক্নত আগুর্ ক্যাম্পাপ্টের োইপ্টর  প্টিথেল। যথদও অপ্টর্ক্ 

ক্প্টলজ এেং থেশ্বথেদযালপ্টয থেথভন্ন স্তপ্টরর অযালাম ন, ফাযার স্প্রংক্লার এেং ক্যাম্পাপ্টের 

আোথেক্প্টদর জর্য প্রথিক্ষ্ণ প্রদার্ ক্রার েযেস্থা িাপ্টক্, ক্যাম্পাপ্টের োইপ্টর িাক্া থিক্ষ্ািীপ্টদর 

তাপ্টদর থর্রাপত্তার জর্য েযশ্চিগত দাযেদ্ধতার উপর অপ্টর্ক্িা হেপ্ট়ে হদওযা  য।  

58 িতাংি মারাত্মক্ ক্যাম্পাপ্টে অথিক্াপ্টের  ির্াগুথলপ্টত ক্ম নরত হধা োঁযার অযালাম নগুথল 

অর্ুপথস্থত থেল ো হেগুথলপ্টত  স্তপ্টক্ষ্প ক্রা  প্টযথেল। ক্যাম্পাপ্টের প্রায 73 িতাংি অথিক্াে 

 প্টি মধযরাত হিপ্টক্ েক্াল 6 িার মপ্টধয; েপ্তা াপ্টে 70 িতাংি (শুক্রোর, িথর্োর এেং রথেোর)।  

  

এই  ির্াগুথল হরাধ ক্রপ্টত, রাজয ক্যাম্পাে-েম্পথক্নত আোেপ্টর্র জর্য অথি থর্রাপত্তা েযেস্থা 

মূলযাযপ্টর্র জর্য থক্েু গুরুত্বপূণ ন শ্চজথর্ে প্রদার্ ক্রপ্টে।  

  

প্রিম্বমই আগুর্ প্রবতম্বরাে করুর্:  

• হক্েল অর্ুপ্টমাথদত এলাক্ায রান্না ক্রুর্ এেং ক্ প্টর্াই রান্না থের্া তদারথক্প্টত হেপ্ট়ে 

যাপ্টের্ র্া, এমর্ থক্ অল্প েমপ্টযর জর্যও। োত্র েম্পথক্নত আগুর্ লাগার এক্টি প্রধার্ 

ক্ারণ  ল রান্না।  

• অথিক্াে ক্যাম্পাপ্টে আগুর্ লাগার দুই র্ম্বর ক্ারণ  ল ইচ্ছাকৃ্ত অথিেংপ্টযাগ। এটি 

এক্টি িাট্টা ো হরামাঞ্চক্র থেষয র্য, এটি এক্টি অপরাধ।  

• দ র্প্টযাগয শ্চজথর্েগুথলপ্টক্ তাপ্টপর উৎে হিপ্টক্ দপূ্টর রা ুর্ এেং ক্ র্ই বেদুযথতক্ 

আউিপ্টলি, এক্সপ্টির্ির্ ক্ডন ো পাওযার থেপ ওভারপ্টলাড ক্রপ্টের্ র্া। েহু আগুর্ 

ে র্প্টযাগয আপ্টলা এেং তাপ্টপর উৎপ্টের ক্ারপ্টণ  প্টি, হযমর্ হেে থ িার এেং 

 যাপ্টলাপ্টজর্ লযাম্প।  

• ধূমপার্, হমামোথত, এেং অর্যার্য হ ালা থি া ে  শ্চজথর্ে ক্ প্টর্া োত্র আোপ্টে েযে ার 

ক্রা উথচত র্য।  

• পুপ্টরাপুথর স্প্রংক্ল ক্রা আোের্ েন্ধার্ ক্রুর্। ফাযার স্প্রংক্লার আগুর্ থর্যন্ত্রণ ক্প্টর 

এেং পালাপ্টর্ার জর্য জীের্দাযী েময প্রদার্ ক্প্টর।  

• ভেপ্টর্র  াথল ক্রার পথরক্ল্পর্া, এেং িার োপ্টি থেক্ল্প রুিগুথল জার্রু্ এেং অর্িুীলর্ 

ক্রুর্। যথদ ক্যাম্পাপ্টের োইপ্টর িাপ্টক্র্, তা প্টল এক্টি আগুর্ হিপ্টক্ পালাপ্টর্ার 

পথরক্ল্পর্া বতথর ক্রুর্ এেং অর্ুিীলর্ ক্রুর্। হেপ্টরাপ্টর্ার দুটি উপায হজপ্টর্ থর্র্।  

• এক্টি অযাপািনপ্টমন্ট ো োথ়েপ্টত হধা োঁযার অযালাম নগুথল মাথেক্ থভথত্তপ্টত পরীক্ষ্া ক্রুর্। 

থর্শ্চিত ক্রুর্ হয েক্ল  ুপ্টমর জাযগাগুথলপ্টত, েমস্ত  ুপ্টমর জাযগার োইপ্টর এেং 

অযাপািনপ্টমন্ট ো োথ়ের প্রথতটি তলায হধা োঁযার অযালাম ন ইর্স্টল ক্রা আপ্টে। ক্যাম্পাপ্টে 

হ াক্ ো তার োইপ্টর হ াক্, ক্ প্টর্া হধা োঁযার অযালাম ন অপোরণ ো থর্শ্চিয ক্রপ্টের্ র্া।  

• োধারণ এলাক্া এেং  লওপ্টযগুথল শ্চজথর্েপত্র এেং আেজনর্া মুি রা ুর্। প্রস্থাপ্টর্র 

পিগুথল ক্ র্ই আিক্াপ্টের্ র্া।  

  

থর্উ ইযক্ন হস্টপ্টির ক্যাম্পাে-েম্পথক্নত অথি থর্রাপত্তা েম্পপ্টক্ন আপ্টরা তপ্টিযর জর্য, অথি 

প্রথতপ্টরাধ ও থর্যন্ত্রণ ক্ায নালপ্টযর (Office of Fire Prevention and Control) ওপ্টযেোইপ্টি যার্।  

  

শ্স্টি অবি প্রবতম্বরাে ও বর্য়ন্ত্রণ অবফস সম্পম্বকন  

http://www.dhses.ny.gov/Ofpc/alerts-bulletins/campus-fire/index.cfm


 অথি প্রথতপ্টরাধ ও থর্যন্ত্রণ অথফে অথিথর্ে নাপক্ ক্মী, জরুরী প্রথতশ্চক্রযাক্ারী, রাজয ও স্থার্ীয 

েরক্ারী েংস্থা, েরক্াথর এেং হেেরক্াথর ক্প্টলজ, এেং থর্উ ইযপ্টক্নর র্াগথরক্প্টদর জর্য থেে্তৃত 

পথরেপ্টরর পথরপ্টষো প্রদার্ ক্প্টর। অথফেটি ে ৃত্তর থর্উ ইযক্ন হস্টি স্বপ্টদি থর্রাপত্তা এেং জরুথর 

পথরপ্টষো থেভাগ এর অংি যা েন্ত্রােোদ এেং অর্যার্য মার্েেষৃ্ট এেং প্রাকৃ্থতক্ থেপয নয, ঝুোঁ থক্, 

অথিক্ান্ড ও অর্যার্য জরুরী অেস্থা প্রথতপ্টরাধ, এগুপ্টলার থেরুপ্টদ্ধ েুরক্ষ্া, প্রস্তুত  ওযা, এগুপ্টলার 

প্রথত ো়ো প্রদার্ ক্রা, এগুপ্টলা হিপ্টক্ পুর্রুদ্ধার পাওযার প্রপ্টচষ্টার জর্য হর্তৃত্ব, েমন্বযোধর্ 

এেং ে াযতা প্রদার্ ক্প্টর। আরও তপ্টিযর জর্য DHSES Facebook হপজ এ যার্, @NYSDHSES-

হক্ Twitter-এ ো Instagram-এ অর্েুরণ ক্রুর্, ো dhses.ny.gov এ যার্।  
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আর্োেস্ক্রাইে ক্রুর্ 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=024472a4-5ddf4be3-02468b91-000babd9fa3f-384877a515d5c0cf&q=1&e=173642fc-5ebc-4368-8d55-9a6b6d2937c5&u=http%3A%2F%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DpjQa-2BN64lP9vDfdFCMUHoxxl1lzErW8WgIejhQmzoZkdKeKNITnXLZXH7kwdVP1oZchx_ycFUGOmj-2BzZRMCTo5aRQsTtbHaRNszE3JY68LBI3Tk750Vtf4jtwrQGZjDajc2gRfYQDGegy8mcO3fd3pJlzy2QsqXU3yvn5mgrP0HPe81AbgNAFqvrbz5c3efOKQa0kSs7zegK-2FPCuFwS0v9rGUM-2BFZJRe-2BE70VSL1S6BoeAsk8KcT-2BIxTGeaU8W6yVzf-2FH1T5JlSslnCrkTm1VHmkLfehLoPSMb6fjbd0L0YqpBHC3USGDkybfydfwbic-2BIqEI2u47xJfguzaS1-2FoAafZlJg85Q9Xe1PRzuCY87Lb6kSJ7KalKochF5rZ8AnyfC8vfYm-2B5NXAcZKL58SY3JK5FqqjD-2BnvzxLQbVXBV0zqqPo6HT-2FtiUitrlCccNBXomJ3-2FeC0GsnWBqXZ2LHx9E2Nuxg-3D-3D
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