
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বির্ওয়াস্কা হেট পাম্বকন আগুর্ বর্িারণ প্রম্বেষ্টার সিি নম্বর্ র্োের্াল 

গার্নম্বক বর্যুক্ত করম্বলর্  

  

বর্যুক্ত করা  ম্বয়ম্বে একিাম্বর 600 গোলর্ পাবর্ হেলম্বে পারা দইুটট ব্ল্োক  ক 

হ বলকপ্টার, এিং একইসাম্বি দিকলকিীম্বদর কবির্ম্বেি  

  

হেম্বটর েম্বরে হরঞ্জারগণ আগুম্বর্র বিস্তাম্বর সাড়াদাম্বর্র হেম্বে হেট, স্থার্ীয় িহু-

এম্বেন্সির ইন্সিম্বর্ি কিান্ড, র্োের্াল গার্ন, এিং কুইম্বিক অোবসেোম্বির হর্েৃত্ব 

বদম্বে  

  

র্োের্াল গাম্বর্নর আকাম্বে অবি বর্ি নাপণ কি নকাণ্ড পবরোলর্ার বভবর্ও উপলভে এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন আথম ন এবং এয়ার র্যাশর্াল 

গার্নসকক্ (New York Army and Air National Guards), এবং হসই সাকি অকর্ক্ সংখ্যক্ 

সংস্থার্কক্ থর্েুক্ত ক্রা  কয়কে বর্নমাকর্ জ্বলকর্ িাক্া থমর্ওয়াস্কা হেট পাক্ন থিজাকভনর 

(Minnewaska State Park Preserve) 130 হিকক্ 150 এক্র এলাক্ার দাবার্কলর আগুর্ থর্য়ন্ত্রণ 

ক্রাকক্ আকরা সমি নর্ ক্রার জর্য। আজকক্ হিকক্ শুরু ক্কর, দুইটট আথম ন র্যাশর্াল গার্ন UH-60 

ব্ল্যাক্  ক্ হ থলক্প্টার ো একক্ক্ বার 600 গযালর্ পাথর্ হেলকর্ সক্ষম, থর্র্ বযক্তক্তর ক্্রুস , 

আক্াশ অথভোর্ শুরু ক্করকে, এবং এক্ইসাকি এয়ার র্যাশর্াল গাকর্নর পাাঁচটট দমক্ল 

ক্থির্কজিকক্ও থর্েুক্ত ক্রা  কয়কে। হেকটর এর্ভায়রর্কমিাল ক্র্জাকভনশর্ থর্পাটনকমকির 

(Department of Environmental Conservation, DEC) েকরে হরঞ্জারগণ, আলোর ক্াউথির 

স কোথগর্ায় ইক্তিকর্ি ক্মান্ডাস ন থ কসকব ক্াজ ক্রকে, এবং 200-র হবথশ বর্ভূথমর দমক্ল ক্মী 

এবং হরঞ্জারস  হেচ্ছাকসবক্গণ, স্থার্ীয় অথি সাড়াদার্ সংস্থার্, এবং DEC, পাক্নস, থরক্তিকয়শর্, 

এবং থ কোথরক্ থিজাকভনশর্ অথেস (Office of Parks, Recreation, and Historic Preservation, 

Division), হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট এবং ইমাকজনক্তি সাথভনকসস থর্থভশর্ (Division of Homeland 

Security and Emergency Services), থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ এথভকয়শর্ (New York State 

Police Aviation), এবং হেট োয়ার (State Fire) আগুর্ হর্ভাকর্ ক্াজ ক্রকে।  

  

পাশাপাথশ, কু্ইকবকক্র 20 জর্ দমক্ল ক্মীকদর, োরা র্ি নইোর্ ন েকরে োয়ার সুরক্ষা ক্ম্প্যাক্ট 

(Northeastern Forest Fire Protection Compact) দ্বারা সুরথক্ষর্, বৃ স্পথর্বার আসার ক্িা 

রকয়কে। 1940-র দশকক্ স্থাথপর্ ক্ম্প্যাক্টটট এর সদসয হেট ও িথভিগুথলকক্ এমর্ আগুর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DStvBGLQQknw%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717244073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gju%2FFUNM1GKVbtDT%2FKbQoztMoY7%2F9dyq%2F7%2Ftbr0n374%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nffpc.org%2Fen%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KYvle5azkDzno%2FZeRHZ96ZkU2Lb1uONOqYgFDSEVvng%3D&reserved=0


সামাল হদওয়ার বযবস্থা িদার্ ক্কর ো  য়কর্া এক্টট এক্ক্ সদকসযর ক্ষমর্ার বাইকর, র্িয, 

িেুক্তক্ত এবং সংস্থার্ ভাগাভাথগ (পারস্পথরক্ স ায়র্া) ক্রার ক্ম নক্াকের মাধ্যকম।  

  

"েখ্র্ থমর্ওয়াস্কা হেট পাকক্ন দাবার্ল সাং াথর্ক্ভাকব জ্বলকে, র্খ্র্ আথম িকর্যক্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকক্ র্াথগদ থদক্তচ্ছ থর্কজকদর এবং থর্কজকদর পথরবারকক্ থর্রাপদ রাখ্ার জর্য থবচক্ষণ 

সর্ক্নর্া অবলম্বর্ ক্রার জর্য," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথম আমাকদর সক্ল সা সী িিম 

সাড়াদার্ক্ারীকদর, অংশীদার একজক্তিগুথলকক্ এবং িথর্কবশীকদর ধ্র্যবাদ জার্াক্তচ্ছ োরা 

আমাকদর সম্প্রদায়কক্ সুরথক্ষর্ রাখ্ার জর্য থদর্রার্ ক্াজ ক্কর োকচ্ছ।"  

  

শওয়ার্গাঙ্ক োয়ার ক্মকেকে রকয়কে অঞ্চকল থর্র্টট আগুর্ এবং সাড়াদার্ ক্াকজর হর্রৃ্ত্ব 

হদওয়া  কচ্ছ র্যাপার্ক্ ইক্তিকর্ি ক্মান্ড হিকক্। থমর্ওয়াস্কা হেট পাক্ন থিজাকভনর র্যাপার্ক্ 

পকয়কির আগুর্ শুরু  য় সপ্তা াকে, ো এক্টট থবদুযৎ চমক্াকর্া দ্বারা শুরু  কয়কে বকল সকে  

ক্রা  কচ্ছ, এটটর পথরসীমা 130 হিকক্ 150 এক্র। র্যাপার্ক্ পকয়কির আগুর্ হিকক্ 

আর্ুমাথর্ক্ দুই মাইল পূকব ন কু্ষদ্রর্র এক্টট আগুর্ হলকগকে, োর র্াম হোথর্ থক্ল এবং এটট 

গর্ক্াল খ্ুাঁকজ পাওয়া হগকে এবং এর পথরসীমা আর্ুমাথর্ক্ 0.68 এক্র। মামাক্াটটং টাউকর্র 

ওয়াটনসবকরা আগুর্টট সপ্তা াকে শুরু  কয়কে এবং এর পথরসীমা আর্ুমাথর্ক্ 70 এক্র।  

  

পরবর্ী হ াষণার আগ পে নে থমর্ওয়াস্কা বন্ধ িাক্কব। এখ্র্ পে নে হক্ার্ও বাথসো িভাথবর্  কচ্ছ 

র্া। র্যাপার্ক্ পকয়কির আগুর্ হিকক্ সবকিকক্ ক্াকের বাথসোকদর সুরক্ষা ক্রার জর্য 

অথর্থরক্ত সর্ক্নর্ােরূপ, DEC েকরে হরঞ্জারগণ এবং ক্মী হেচ্ছাকসবকক্রা দ্রুর্ই বাম ন হরাকর্র 

ক্াকে ওয়াওয়াথস নং টাউকর্ এক্টট ক্থির্কজক্তি োয়ার লাইর্ বসাকর্ার ক্াজ শুরু ক্রকব। 

আজকক্, 30 আগে, সন্ধযা 7টায়, একলর্থভকলর 28 মযাপল অযাথভথর্উকর্, একলর্থভল 

জথুর্য়র/থসথর্য়র  াই সু্কল অথর্কটাথরয়াকম (Ellenville Junior/Senior High School Auditorium) 

এক্টট ক্থমউথর্টট ববঠক্ অর্ুটির্  কব। এটট বাথসোকদর এবং িভাথবর্ এলাক্ার অর্যার্যকদর 

জর্য সমথির্ অথি সাড়াদার্ সম্প্কক্ন িশ্ন ক্রার এক্টট সুকোগ  কব।  

  

আগুর্ শুরু  ওয়ার পর হিকক্, হেট ও স্থার্ীয় সংস্থাকর্র এক্টট সমথির্ িকচষ্টা মাঠপে নাকয় অথি 

থর্ব নাপকণর হচষ্টা ক্রকে। দমক্ল ক্মীরা হেট েকরে হরঞ্জারকদর হর্রৃ্কত্ব এক্টট হেৌি এক্ীভূর্ 

ক্মাকন্ডর অধ্ীকর্ ক্াজ ক্রকে। েকরে হরঞ্জারকদর ইক্তিকর্ি ক্মান্ড এবং অথি িথর্করাধ্ 

হক্ৌশল সম্প্কক্ন উকেখ্কোগয অথভজ্ঞর্া রকয়কে, র্াকদর বযাপক্ িথশক্ষণ এবং অর্যার্য হেকট 

র্াকদর সমথির্ দাবার্কলর আগুর্ হর্ভাকর্ার থমশকর্ ক্রা সমথির্ ক্াকজর জর্য। অথর্থরক্ত বহু 

একজক্তি সংস্থাকর্র মকধ্য রকয়কে থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ এথভকয়শর্, োরা রথববার হিকক্ দুইটট 

হ থলক্প্টার উথড়কয়কে এবং িথর্থদর্ আর্ুমাথর্ক্ 120-180টট 300 গযালর্ বালথর্র পাথর্ 

হেকলকে। থর্েুক্ত  ওয়ার পর হিকক্ দুইটট র্যাশর্াল গার্ন ব্ল্যাক্  ক্ হ থলক্প্টাকরর িথর্টট িথর্ 

 ণ্টায় 12 বালথর্ পাথর্ হেকলকে, োর হমাট দা াঁড়ায় 24,600 গযালর্ বালথর্। থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট এবং ইমাকজনক্তি সাথভনকসস থর্থভশর্ও আকরা সমি নর্ িদাকর্র জর্য 

হেকটর  টর্া বযবস্থাপর্া দল (Incident Management Team, IMT) এবং এক্াথধ্ক্ জরুথর 

হোগাকোকগ অথভজ্ঞ বযক্তক্তকক্ থর্স্পযাচ ক্করকে। হেকটর অথি িথর্করাধ্ ও থর্য়ন্ত্রণ অথেস 

(State Office of Fire Prevention and Control) হেকটর অথি মথবলাইকজশর্ এবং পারস্পথরক্ 

স ায়র্া পথরক্ল্পর্া (Fire Mobilization and Mutual Aid Plan) এবং অথি ক্ম নক্াে হক্ন্দ্র (Fire 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-western&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MjT5uxekvPTH4%2Fkrt%2FOMf7xBgWM%2BbdibPWGtzLSCaP4%3D&reserved=0


Operations Center) সক্তিয় ক্করকে োকর্ অথর্থরক্ত সংস্থাকর্র সময়মর্ সমিয় থর্ক্তির্ ক্রা 

োয়।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর এর্ভায়রম্বিিাল কর্োম্বভনের্ বর্পাটনম্বিম্বির কবিের্ার িোবসল 

হসম্বগাস িম্বলর্, "ভূথমকর্ ও আক্াকশ, DEC-র েকরে হরঞ্জারগণ এবং দাবার্কলর জর্য অথভজ্ঞ 

দমক্লক্মীরা থর্উ ইয়কক্ন এবং পক্তিকমর হেটগুথলকর্ বহু  ণ্টার দাবার্কলর সাকি লড়াইকয়র 

অর্ুশীলর্কক্ ক্াকজ লাগাকচ্ছ। এই দমক্লক্মীরা জর্গণকক্ সুরক্ষা ক্রা এবং আগুর্ থর্য়ন্ত্রকণ 

মকর্াকোগ থদকচ্ছ। আমরা ের্ক্ষণ পে নে উকেখ্কোগয পথরমাণ বৃটষ্ট র্া পাক্তচ্ছ, এই আগুর্ 

জ্বলকর্ই িাক্কব। আমাকদর িকয়াজর্ োকর্ সক্কল র্াকদর থর্কজর ক্াজটট ক্কর এবং আগুকর্র 

বযাপাকর সাবধ্ার্ িাকক্। েথদও এই আগুর্টট থবদুযৎ চমক্াকর্া থদকয় শুরু  কয়কে, এই গ্রীকে 

আমরা ের্ আগুর্ হদকখ্থে র্ার হবথশরভাগ হেকল োওয়া ক্যাম্প্োয়ার থদকয় শুরু  কয়কে। 

আপর্ার েথদ আগুর্ জ্বালাকর্া িকয়াজর্ র্া  য়, জ্বালাকবর্ র্া। অর্যে শুক্র্া গােপালা 

র্াৎক্ষথণক্ভাকব জ্বকল উঠকর্ পাকর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পাকনস কবিের্ার এবরক কুম্বলবসর্ িম্বলর্, "আথম হসই সক্ল বহু 

একজক্তি এবং ক্মীর িথর্ কৃ্র্জ্ঞ োরা এক্টট মূলযবার্ িাকৃ্থর্ক্ এবং থবকর্াদর্মূলক্ সংস্থার্কক্ 

সুরক্ষা ক্রার জর্য এথগকয় একসকে। দমক্ল ক্মীরা অর্যে ক্ষ্টসাধ্য পথরথস্থথর্কর্ ক্াজ ক্রকে 

আগুর্ থর্য়ন্ত্রণ ক্রার জর্য, ক্টঠর্ ভূখ্ে এবং আব াওয়া পথরথস্থথর্র হমাক্াকবলা ক্রকে। আথম 

র্াকদর সক্কলর িশংসা ক্রথে দ্রুর্ সা ােয ক্রকর্ থর্কয়াক্তজর্  ওয়ার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হ ািলোন্ড বসবকউবরটট এিং ইিাম্বেনন্সি সাবভনম্বসম্বসর কবিের্ার 

েোবক হে িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর িিম সাড়াদার্ক্ারীরা আমাকদর স্থার্ীয় অংশীদারকদর সাকি 

সমূ্প্ণ ন সমথির্ আকে এবং ক্টঠর্ ভূখ্ে এবং আব াওয়া পথরথস্থথর্ সকেও, এই থর্কবথদর্ 

হপশাদাররা আগুর্ থর্য়ন্ত্রকণ আসা পে নে থবশ্রাম থর্কব র্া। পথরথস্থথর্ হেভাকব পথরবথর্নর্  কব, 

আমরা হসভাকব সম্ভাবয সক্ল সংস্থার্ উপলভয ক্রকর্ িাক্কবা োকর্ থর্ক্তির্ ক্রা োয় হে এই 

সুের হেট পাক্ন এবং আকশপাকশর সম্প্রদায়সমূক  সুরথক্ষর্ িাকক্।"  

  

হেকটর হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট এবং ইমাকজনক্তি সাথভনকসস থর্থভশর্ এোড়াও হেকটর  টর্া 

বযবস্থাপর্া দল থর্স্পযাচ ক্রকে, এবং এক্ইসাকি থর্থভশকর্র ইিারঅপাকরবল এবং জরুথর 

হোগাকোগ অথেস (Office of Interoperable and Emergency Communications) হিকক্ জরুথর 

হোগাকোগ অথভজ্ঞকদর থর্স্পযাচ ক্রকে। IMT এক্টট বহু-একজক্তির/বহু জথুরসথর্ক্শর্াল দল 

হেটটকক্ এক্টট  টর্া বা ইকভি থর্রাপকদ,ক্াে নক্রভাকব এবং দক্ষভাকব বযবস্থাপর্া ক্রার 

িকয়াজকর্ থর্েুক্ত বা সক্তিয় ক্রা োকব, র্ার ক্ারণ, আক্ার বা জটটলর্া োই হ াক্ র্া হক্র্।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পুবলে সুপাবরম্বিম্বন্ডি হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "আমাকদর 

এথভকয়শর্ ইউথর্ট অর্যার্য হেট ও স্থার্ীয় একজক্তির সাকি মাঠপে নাকয় সমিয় ক্রকে োকর্ 

আগুর্ থর্য়ন্ত্রকণ সা ােয ক্রকর্ আক্াকশর সমি নর্ থদকর্ পাকর। আমাকদর পাইলটকদর দাবার্কলর 

থবরুকে লড়াই ক্রার থবকশষাথয়র্ িথশক্ষণ আকে এবং র্ারা পাথর্ হেলার থমশকর্ িকয়াজর্মকর্া 

উড়কর্ িাক্কব ের্ক্ষণ পে নে আগুর্ থর্য়ন্ত্রকণ র্া আকস।"  

  



বর্উ ইয়ম্বকনর অোর্েুম্বটি হের্াম্বরল, হিের হের্াম্বরল হরিন্ড বেল্ডস িম্বলর্, "থর্উ 

ইয়ক্ন র্যাশর্াল গাকর্নর সদসযরা িথশক্ষণ থর্কয়কে এবং আমরা আমাকদর িিম 

সাড়াদার্ক্ারীকদর সম্ভাবয অথি থর্ব নাপকণ সমি নর্ ক্রার জর্য থর্কজকদর িস্তুর্ ক্করথে। আমাকদর 

হেট ও স্থার্ীয় একজক্তি অংশীদারকদর সাকি ক্াজ ক্রা অথি থর্ব নাপণ সাড়াদাকর্ র্মর্ীয়র্া 

আকর্। আমাকদর সামথরক্ িথশক্ষণ এবং সক্ষমর্া থর্কজকদরকক্ এরক্ম থমশকর্র জর্য ধ্ার থদকয় 

িাকক্ এবং আমরা এই আগুর্ দ্রুর্ ও থর্রাপকদ থর্য়ন্ত্রণ ক্রকর্ উনু্মখ্।"  

  

ওয়াওয়াবস নং টাউম্বর্র সুপারভাইের হটবর  ক িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল, হেট একজক্তিসমূ , 

এবং শওয়ার্গাঙ্ক থরকজর থশখ্ার থবরুকে থদর্রার্ লড়াই ক্রকর্ িাক্া সক্ল িিম 

সাড়াদার্ক্ারীকদরকক্ ধ্র্যবাদ। আমাকদর র্াগথরক্কদর থর্রাপদ রাখ্কর্ হে ক্াজ ক্রা  কচ্ছ র্ার 

জর্য আমাকদর সম্প্রদায় কৃ্র্জ্ঞ।"  

  

আলোর কাউবির বর্ি না ী পোটিক হক. রায়ার্ িম্বলর্, "আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং 

সক্ল িিম সাড়াদার্ক্ারীকদর ধ্র্যবাদ জার্াকর্ চাই োরা এই দাবার্কলর সময় থর্রলসভাকব 

ক্াজ ক্কর োকচ্ছ," বকলর্ ক্াউথি থর্ব না ী পযাট রায়ার্। "আমরা আগুকর্র গথর্কক্ সীথমর্ ক্রকর্ 

ক্াজ চাথলকয় োকবা এবং আথম সক্ল বাথসোকদর আহ্বার্ ক্রথে আমরা হেই শুক্কর্া হমৌসুকম 

আথে হসই বযাপাকর সর্ক্ন িাকু্র্ এবং আকরা আগুকর্র ঝুাঁ থক্ হ্রাস ক্রকর্ িকয়াজর্ীয় সর্ক্নর্া 

অবলম্বর্ ক্রুর্।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট থর্থবড়ভাকব আব াওয়া পথরথস্থথর্ পে নকবক্ষণ ক্রকে হেক রু্ এক্টট ফ্রি পূব ন 

হিকক্ হেকট আসকে। েথদও থক্েু বৃটষ্টপাকর্র সম্ভাবর্া রকয়কে, ির্যাথশর্ বৃটষ্টর পথরমাণ 

উকেখ্কোগয িভাব হেলকব বকল আশা ক্রা োকচ্ছ র্া এবং এর ক্ারকণ র্ীব্র বার্াস এবং থবদুযৎ 

চমক্াকর্ার মকর্া অস ায়ক্ পথরথস্থথর্র সৃটষ্ট  কর্ পাকর।  

  

থর্উ ইয়কক্নর  ার্সর্ ভযাথল এবং ক্যাটথস্কল অঞ্চল এখ্কর্া আগুকর্র উচ্চ ঝুাঁ থক্কর্ রকয়কে 

(বর্নমার্ আগুকর্র ঝুাঁ থক্র মার্থচত্র (Fire Danger Map) হদখ্ুর্), অি নাৎ  করর বাইকরর আগুকর্র 

দ্রুর্ েথড়কয় হবাড়ার ঝুাঁ থক্ আকে, থবকশষ ক্কর েথদ বার্াস হবকড় োয়। আগুর্ মারাত্মক্  কর্ পাকর 

এবং থর্য়ন্ত্রণ ক্রা ক্টঠর্  কয় হেকর্ পাকর েথদ ক্ম িাক্া অবস্থায় থর্য়ন্ত্রণ র্া ক্রা োয়।  

  

মধ্য  ার্সর্ অঞ্চকলর হেট পাক্নগুথলকর্ সক্ল ধ্রকর্র ক্যাম্প্োয়ার এবং উনু্মক্ত হপাড়াকর্া 

বর্নমাকর্ থর্থষে ক্রা  কয়কে। আকরা র্কিযর জর্য parks.ny.gov হদখ্ুর্।  

  

DEC থর্উ ইয়ক্নবাসী এবং দশ নর্ািীকদর দাবার্ল হ্রাস ক্রকর্ থর্কচর চলকর্ উৎসাথ র্ ক্কর োকচ্ছ।  

  

বযাক্ক্াথিকর্ ক্যাম্ম্প্ং ক্রার সময় থর্উ ইয়ক্নবাসীকদরকক্ থর্ম্নথলথখ্র্ থর্কদনশর্া হমকর্ চলকর্ 

বলা  কচ্ছ:  

1. সম্ভব  কল থবদযমার্ ক্যাম্প্োয়ার থরং বযব ার ক্রুর্।  

2. উপর হিকক্ ঝুকল িাক্া গাকের র্াল, খ্াড়া ঢাল, পাঁচা ক্াে, ক্াকঠর গুথড়, শুষ্ক 

 াস, ও পার্া হিকক্ দকূর থগকয় ক্যাম্প্োয়ার বর্থর ক্রুর্। অথর্থরক্ত ক্াঠ আগুর্ 

হিকক্ দকূর জমা ক্রুর্।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F68329.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IOn%2Bf8mWdZmhXHCUZME0mbzpHMgOQuSdKX%2F6JGHTPz8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fparks%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xiw8Msvw2iltUpshvvITRCj7GxGQeDmTx1MS2NVQcuE%3D&reserved=0


3. থরংকয়র আকশপাকশর স্থার্ হিকক্ পার্া, র্াল, এবং অর্যার্য দা য বস্তু পথরষ্কার 

ক্রুর্।  

4. ক্যাম্প্োয়াকরর ক্াকে ক্াউকক্ র্া হরকখ্ চকল োকবর্ র্া। এক্টট কু্ষদ্র বার্াসও দ্রুর্ 

আগুর্ েথড়কয় থদকর্ পাকর।  

  

থর্উ ইয়কক্ন উনু্মক্ত হপাড়াকর্া এবং ক্যাম্প্োয়ার থর্রাপত্তা সম্প্কক্ন র্কিযর জর্য, DEC-র থর্উ 

ইয়কক্ন উনু্মক্ত হপাড়াকর্া (Open Burning in New York) এবং ক্যাম্ম্প্ংকয়র সময় আগুর্ 

থর্রাপত্তা (Fire Safety When Camping) ওকয়বকপজগুথল হদখ্ুর্। দাবার্কলর বযাপাকর আকরা 

র্কিযর জর্য হোর্ ক্রুর্ 1-833-NYS-RANGERS র্ম্বকর এবং এক্টট দাবার্ল থরকপাটন ক্রার 

জর্য 911 এ হোর্ ক্রুর্।  

 

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F32060.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IiglGwYSWpUjy6g%2FiR72oselGBNCJdlRoFoRHCniN5w%3D&reserved=0
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