
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/12/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেট একাম্বেবম অফ ফাযার সাম্বযম্বে 39 জর্ অবিবর্িনাপক কমীর প্রবেক্ষণ শুরু 
করার কথা স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
কোবরযার ফাযারফাইটার হম্বে 11 সপ্তাম্বহর প্রবেক্ষণ স্টকাসন সম্পন্ন করম্বে 16টি স্বেন্ত্র ফাযার 

বেপাটন ম্বমন্ট স্টথম্বক 39 জর্ অবিবর্িনাপক কমী বর্ম্বযাগ  
  

অবিবর্িনাপক কমী ও কমীম্বের সুরক্ষার জর্ে একাম্বেবমম্বে COVID-19 স্টসফটি স্টপ্রাম্বটাকল 
িাস্তিাযর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রামজযর 16টি দমকল বিভামগর 39 জর্ 
অ্বিবর্িনাপক কমী পূণনকালীর্ অ্বিবর্িনাপক কমী হওয়ার জর্য সম্প্রবি 13 ঘেব্রুয়াবর মনু্টর েলমস 
অ্িবিি ঘেট একামেবম অ্ে োয়ার সাময়মে িামদর 11 সপ্তামহর কম ার প্রবিক্ষণ কমনসচূী শুরু 
করমি। সেলভামি ঘপ্রাগ্রাম ঘিমষর পর এই প্রথম সাডা প্রদার্কারীরা জািীয় প্রিযয়র্ অ্জন র্ করমি 
এিং িামদর বর্জ বর্জ দমকল বিভামগ কযাবরয়ার োয়ারোইটার বহমসমি কাজ করমি। 11 সপ্তামহর 
বরকু্রট োয়ারোইটার ঘেবর্ং ঘপ্রাগ্রাম জমুড অ্বিবর্িনাপক কমীমদর সুরবক্ষি রাখার জর্য বর্উ ইয়কন  
ঘেট বেবভির্ অ্ে ঘহামলযান্ড বসবকউবরটি অ্যান্ড ইমামজন বে সাবভন মসস (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) 2020 সামল একামেবমমি ঘিি বকেু স্বািয ও 
বর্রাপত্তা িযিিা িাস্তিায়র্ কমরমে। এই িিন মার্ ক্লাস 10 ঘম িাবরমখ স্নািক হমি।  
  
"প্রবিটি জরুবর অ্িিায় ঘেখামর্ দাবয়ত্ব োক ঘদয়, আমামদর অ্বিবর্িনাপক কমীরা বর্িঃস্বাথনভামি 
আমামদর বর্রাপদ রাখার জর্য িামদর জীিমর্র ঝুুঁ বক ঘর্য়, এিং আবম এই 39 জর্ িযবিমক 
অ্বভর্ন্দর্ জার্াই োরা এই গুরুত্বপূণন জর্মসিায় বর্মজমদর উৎসগন করার পবরকল্পর্া 
করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একামেবম অ্ে োয়ার সাময়ে ঘথমক স্নািক হওয়ার পর, 
অ্বিবর্িনাপক কমীরা িামদর কাজ করার জর্য সিমচময় অ্িযাধুবর্ক দক্ষিা এিং জ্ঞামর্র সামথ সবিি 
হয়- ো আমরা সিাই িিন মামর্র অ্ভূিপূিন সমময় প্রিংসা করমি বিমখবে।"  
  
বর্উ ইযকন  স্টেট স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন  িম্বলর্, "আমরা সারা 
রাজযজমুড দমকল প্রধার্মদর ঘজারামলা চাবহদা ঘদখবে িামদর বরকু্রটমদর একামেবমমি পা ামর্ার জর্য 
োমি িারা রামজযর বরকু্রট োয়ারোইটার ঘেবর্ং ঘপ্রাগ্রাম সম্পন্ন করমি পামর। আমরা এই ঘেণীর 
অ্বিবর্িনাপক কমীমদর আমন্ত্রণ জার্ামর্ার জর্য উদগ্রীি, ো 2021 সামল একামেবমমি চারটি বরকু্রট 



 

 

োয়ারোইটার ক্লামসর প্রথমটির প্রবিবর্বধত্ব কমর। প্রবিক্ষণ কমনসূচী সেলভামি সম্পন্ন করার পর, 
এই অ্বিবর্িনাপক কমীরা িামদর কমনজীিমর্ ঘে সি চযামলমের সম্মখুীর্ হমি িা ঘমাকামিলা করার 
জর্য প্রস্তুি থাকমি।"  
  
দয অ্বেস অ্ে োয়ার বপ্রমভর্ির্ অ্যান্ড কমরামলর (Office of Fire Prevention and Control) 
বরকু্রট োয়ারোইটার ঘেবর্ং ঘপ্রাগ্রাম ঘস্বচ্ছামসিক এিং সম্প্রবি বর্েুি কযাবরয়ার োয়ারোইটার 
উভময়র জর্য ঘমৌবলক প্রবিক্ষণ প্রদার্ কমর। 11 সপ্তামহর এই কমনসূচীমি, বর্ময়াগপ্রাপ্তরা ঘেণীকক্ষ 
এিং িযিহাবরক ঘসটিংস উভয় ঘক্ষমেই 500  ণ্টার ঘিবি প্রবিক্ষণ গ্রহণ কমর। ক্লাস ঘেমর্ জরুরী 
োর্িাহর্ এিং পাম্প অ্পামরির্, দাহয গযাস অ্বিেুদ্ধ, ঘমৌবলক উদ্ধার ঘটকবর্বিয়ার্ দক্ষিা এিং 
বভবত্তমলূক অ্বি বর্িনাপণ প্রবিক্ষণ এিং অ্পামরিমর্র উপর মমর্ামোগ প্রদার্ কমর। বর্ময়াগপ্রাপ্তরা 
প্রাথীর িারীবরক ঘোগযিা পরীক্ষার (Candidate Physical Ability Test) প্রস্তুবিমি দদর্বন্দর্ 
িারীবরক বেটমর্স প্রবিক্ষমণ অ্ংিগ্রহণ কমর। সম্পন্ন হওয়ার পর, গ্রযাজমুয়টরা োয়ারোইটার I, 
োয়ারোইটার II এিং বিপির্ক উপাদার্ অ্পামরিমর্র র্যাির্াল ঘিােন  অ্ে োয়ার সাবভন স 
প্রমেির্াল ঘকায়াবলবেমকির্ ঘথমক জািীয় সাটিন বেমকট পামি।  
  
রাজয জমুড দমকল প্রধার্মদর অ্সংখয অ্র্ুমরামধর জিামি, একামেবম এখর্ আসন্ন বর্ময়াগপ্রাপ্তমদর 
ঘরাপ ঘরসবকউ-এ বিমিষ প্রবিক্ষণ ঘর্ওয়ার সুমোগ প্রদার্ কমরমে: অ্পামরির্ ঘলমভল এিং বিপির্ক 
উপাদার্ ঘটকবর্বিয়ার্ মবেউল 1-5. মবেউল সেলভামি সম্পন্ন করার পর, অ্বিবর্িনাপক কমীরা 
ঘপ্রামিামেন র মাধযমম বিপির্ক উপাদার্ ঘটকবর্বিয়ার্ জািীয় সাটিন বেমকট অ্জন র্ করমি পামরর্। 
উপরন্তু, আগি বর্ময়াগপ্রাপ্তরা োয়ার ইেমপক্টর 1 এিং 2 ঘকাসন করমি পামরর্। োয়ার ইেমপক্টর 
ঘকাসন বর্ময়াগপ্রাপ্তমদর ঘপ্রামিামেন র মাধযমম জািীয় সাটিন বেমকট অ্জন র্ করমি সাহােয করমি পামর, 
এিংবেপাটন মমন্ট অ্ে ঘেট (Department of State) বিবডং েযান্ডােন  এন্ড ঘকাে বিভামগর 
(Division of Building Standards and Codes) মাধযমম বিবডং ঘসেটি ইেমপক্টর সাটিন বেমকট 
অ্জন র্ করমি সাহােয করমি পামর। র্য়জর্ বর্ময়াগপ্রাপ্ত ঘরাপ ঘরসবকউ এিং বিপির্ক উপাদার্ 
ঘটকবর্বিয়ার্ ঘকাসন ঘর্ওয়ার পবরকল্পর্া কমরমে, এিং েয়জর্ বর্ময়াগপ্রাপ্ত োয়ার ইেমপক্টর 1 এিং 
2 ঘকাসন ঘর্ওয়ার পবরকল্পর্া কমরমে। পরিিী বরকু্রট োয়ারোইটার প্রবিক্ষণ ক্লামস উপবিি দমকল 
কমীমদর, ো 13 মাচন  ঘথমক শুরু হমি, ঘরাপ ঘরসবকউ, হযাজমযাট এিং োয়ার ইেমপক্টর ঘকাসন 
োডাও একটি ইমারমজবে ঘমবেকযাল ঘটকবর্বিয়ার্ (Emergency Medical Technician, EMT) 
ক্লাস ঘর্ওয়ার সুমোগ আমে।  
  
একামেবমমি সিরীমর প্রবিক্ষণ পুর্রায় শুরু করার জর্য, রাষ্ট্রীয় দমকল কমনকিন ারা িামদর প্রবিক্ষণ 
সম্পন্ন করার সময় বর্ময়াগপ্রাপ্তমদর সরুক্ষার জর্য ঘিি বকেু িযাপক স্বািয এিং বর্রাপত্তা িযিিা 
প্রময়াগ কমরমে। এই প্রমচষ্টার অ্ংি বহমসমি, বর্ময়াগপ্রাপ্তমদর এখর্ একই বিবর্ং প্রবক্রয়া সম্পন্ন করমি 
হমি ো রাজয জমুড রাষ্ট্রীয় মাবলকার্াধীর্ সবুিধাগুমলামি িাস্তিায়র্ করা হময়মে। বিমিষ 
কমর,বর্ময়াগপ্রাপ্তমদর িাপমাো ঘর্ওয়া হমি এিং COVID-19 ভাইরামসর সামথ িামদর সম্ভািয সংস্পিন 
সর্াি করার জর্য ঘিি বকেু প্রশ্ন করা হমি। এটা প্রবি সপ্তামহ  টমি েখর্ বর্ময়াগপ্রাপ্তরা 
একামেবমমি প্রমিি করমি, এিং িারপর সাইমট থাকাকালীর্ প্রবিবদর্ দইুিার  টমি।  
  



 

 

মহামারীর সময় অ্বিবর্িনাপক কমী এিং কমীমদর বর্রাপত্তা বর্বিি করমি একামেবম ঘিি বকেু 
পদমক্ষপ গ্রহণ কমরমে। এর মমধয রময়মেিঃ  

• জর্সংখযা কমামর্ার জর্য অ্োর করা ঘকামসনর সংখযা উমেখমোগযভামি হ্রাস করা হময়মে;  
•  র্ত্ব কমামি েরবমটবরমি একটি একক কক্ষ িসিাস মমেল িাস্তিায়র্;  
• সামাবজক দরূত্ব সমথনর্ করার জর্য একামেবমর িযিসা এিং কযামেমটবরয়া এলাকায় র্িুর্ 

িারীবরক প্রবিিন্ধকিা িাপর্;  
• কযামেমটবরয়ার সময়সূচী বিবভন্ন করার জর্য পবরিবিন ি খাদয ঘসিা, একই সামথ সামাবজক 

দরূমত্বর সমথনমর্ িুমে দিলীর ঘসিা প্রবিিাপর্ কমর প্রবিটি বিক্ষাথীমক একক ভামি খািার 
প্রদার্ করা হয়;  

• সামাবজক দরূত্ব অ্ন্তভুন ি করার জর্য পবরিবিন ি ঘেণীকক্ষ আসর্;  
• সকল একামেবমর িাবসন্দামদর খাওয়ার জর্য কযামেমটবরয়ায় িমস থাকা োডা সকল সাধারণ 

এলাকায় ঘেসমাস্ক পরার প্রময়াজর্ীয়িা বর্ধনারণ। সকল বিক্ষক এিং বিক্ষাথীমদর অ্িিযই 
একটি মাস্ক পরমি হমি এমর্বক েখর্ ঘেণীকমক্ষ সামাবজকভামি দরূত্ব থামক।  

• সকল সাধারণ এলাকায় অ্বিবরি হযান্ড সযাবর্টাইবজং ঘেির্ িাপর্; এিং  
• স্বািয অ্বধদপ্তমরর (Department of Health, DOH) বর্মদন বিকা অ্র্ুোয়ী সকল সাধারণ 

এলাকা এিং টাচ পময়ন্ট পবরষ্কার এিং পবরষ্কার করা বর্বিি করার জর্য হাউসবকবপং 
োেমদর েথােথ িযবিগি সুরক্ষা উপকরণ (Personal Protective Equipment, PPE) 
এিং সযাবর্টাইবজং সরিরাহ বর্বিি করা।  

  
স্টেট ফাযার অোেবমবর্ম্বেটর ফ্রাবেস র্াবর্ন িম্বলর্, "অ্সংখয COVID-19 প্রবিমরাধ পদমক্ষপ 
িাস্তিায়মর্র জর্য আবম একামেবমর কমী, প্রবিক্ষক এিং রাষ্ট্রীয় দমকল কমীমদর প্রিংসা করবে 
োমি এই গুরুত্বপূণন প্রথম সাডাদার্কারী চলমার্ প্রবিক্ষণ বর্বিি করা োয়। মহামারী সমেও, 
একামেবম বরকু্রট অ্বিবর্িনাপক কমীমদর প্রবিক্ষমণ িার িযস্তিম িেরগুমলার মমধয একটি পার করমি। 
আবম আমামদর প্রবিক্ষণ ক্ষমিার প্রবি আগ্রহ িৃবদ্ধর জর্য একামেবমর সবুিধা, প্রবিক্ষক এিং কমীমদর 
কৃবিত্ব জার্াই।"  
  
এই অ্র্ুষ্ঠামর্ উপবিি 39 জর্ দমকল কমীর িিন মার্ ঘেণী বর্ম্নবলবখি দমকল বিভামগর প্রবিবর্বধত্ব 
কমর:  
আলিাবর্ বিমার্িন্দর দমকল বিভাগ  
ঘের্স েলস োয়ার বেপাটন মমন্ট  
হাবকন মার োয়ার বেপাটন মমন্ট  
ইথাকা বিমার্িন্দর  
ইথাকা োয়ার বেপাটন মমন্ট  
বকংের্ োয়ার বেপাটন মমন্ট  
ঘমবের্া োয়ার বেপাটন মমন্ট  
র্ায়াগ্রা েলস োয়ার বেপাটন মমন্ট  
উত্তর ঘটার্াওয়ান্ডা দমকল বিভাগ  
ওয়ার্টা োয়ার বেপাটন মমন্ট  



 

 

বরজ কালভার োয়ার বেপাটন মমন্ট  
বরজ ঘরাে োয়ার বেপাটন মমন্ট  
ঘরামচোর বিমার্িন্দর  
ঘরামচোর োয়ার বেপাটন মমন্ট  
ঘটার্াওয়ান্ডা োয়ার বেপাটন মমন্ট  
ওয়াটারটাউর্ োয়ার বেপাটন মমন্ট  
  
ঘেট অ্বেস অ্ে োয়ার বপ্রমভর্ির্ এন্ড কমরাল দ্বারা পবরচাবলি, একামেবম বিপির্ক উপাদার্, 
অ্বিসংমোগ িদন্ত এিং সাধারণ োয়ার সাবভন স প্রবিক্ষণ সহ অ্মর্ক ঘক্ষমে ঘকাসন প্রদার্ কমর। 
সাধারণ োয়ার সাবভন স প্রবিক্ষমণর মমধয রময়মে অ্বি দমর্, প্রেুবিগি উদ্ধার, অ্বি সরোম 
রক্ষণামিক্ষণ, ইর্বসমেন্ট কমান্ড, োয়ার ইেোক্টর ঘেমভলপমমন্ট, োয়ার অ্বেসার ঘেমভলপমমন্ট, 
োয়ার োে ঘহল্থ অ্যান্ড ঘসেটি, বেসপযাচার ঘেবর্ং, ইমামজন বে ঘমবেমকল ঘটকবর্বিয়ার্, EMT 
বরমেিার, এিং EMTপাইলট ঘকার ঘমটিবরয়াল ঘেবর্ং।  
  
অবি প্রবেম্বরাধ ও বর্যন্ত্রণ অবধেপ্তর সম্পম্বকন   
োয়ার বপ্রমভর্ির্ এন্ড কমরাল অ্বেস োয়ারোইটার, জরুবর সাডা প্রদার্কারী, রাষ্ট্র এিং িার্ীয় 
সরকার সংিা, সরকাবর ও ঘিসরকাবর কমলজ এিং বর্উ ইয়মকন র র্াগবরকমদর জর্য িযাপক ঘসিা 
প্রদার্ কমর। অ্বেসটি অ্বিবর্িনাপক প্রবিক্ষণ, বিক্ষা, অ্বি প্রবিমরাধ, অ্র্ুসন্ধার্ী, বিমিষ অ্পামরির্ 
এিং প্রেুবিগি উদ্ধার কােনক্রমমর মাধযমম জর্গমণর বর্রাপত্তা অ্গ্রসর হয়। এই অ্িযািিযকীয় ঘসিা 
সরিরাহ অ্বেসটিমক বর্উ ইয়কন  রামজযর বর্রাপত্তায় উমেখমোগয অ্িদার্ রাখমি সক্ষম কমর।  
  
বর্উ ইযকন  স্টেট বেবভের্ অফ স্টহামলোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড ইমাম্বজন বে সাবভন ম্বসস সম্পম্বকন  
বর্উ ইয়কন  ঘেট বেবভির্ অ্ে ঘহামলযান্ড বসবকউবরটি অ্যান্ড ইমামজন বে সাবভন মসস সন্ত্রাসিাদ এিং 
অ্র্যার্য মার্িসষৃ্ট এিং প্রাকৃবিক বিপেনয়, হুমবক, অ্বিকাণ্ড ও অ্র্যার্য জরুবর অ্িিা প্রবিমরাধ, 
এগুমলার বিরুমদ্ধ সুরক্ষা, এগুমলার প্রবি সাডা প্রদার্ করা, এগুমলা ঘথমক বর্য়ন্ত্রণ বেমর পাওয়ার 
প্রমচষ্টার জর্য ঘর্িৃত্ব, সমন্বয় এিং সহায়িা প্রদার্ কমর। আরও িমথযর জর্য DHSES ঘেসিুক 
ঘপইজ পবরদিনর্ করুর্, @NYSDHSES ঘক টুইটার িা ইেটাগ্রামম অ্র্ুসরণ করুর্ অ্থিা 
dhses.ny.gov পবরদিনর্ করুর্।  
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