
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/23/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রকলোন্ড কাউবি অোডাল্ট ককযার ফ্োবিবলটিম্বে অবিকাম্বে কেম্বের জরুবর 
িারাদার্ এম্বজবিগুবলর িাডা কদওযার ক াষণা বদম্বযম্বের্  

  
কেে বডপােন ম্বমি অফ্ কেল্থ, বডপােন ম্বমি অফ্ কোমলোন্ড বিবকউবরটি অোন্ড ইমাম্বজন বি িাবভন ম্বিি 

এিং কেে পবুলেম্বক অবিকাম্বের কারণ অর্ুিন্ধাম্বর্র জর্ে বর্ম্বদন ে বদম্বযম্বের্  
  
আজ সকালে অ্যানু্ড্র এম. কুওলমা স্টেট ডিপাটট লমন্ট অ্ফ স্টেল্থ (Department of Health, DOH), 
ডিডিশন অ্ফ স্টোমেযান্ড ডসডকউডিটি অ্যান্ড ইমালজট ডি সাডিট লসস (Division of Homeland Security 
and Emergency Services, DHSES) এবং স্টেট পুডেশলক ডরং িযাডে ফাযাি অ্যান্ড পুডেশ 
ডিপাটট লমন্ট (Spring Valley Fire and Police Departments) এবং িকেযান্ড কাউডন্ট স্টশডিলফি 
অ্ডফসলক িকেযান্ড কাউডন্টি এিািডিন স্টকাটট  স্টোম ফি অ্যািাল্টলস িালে অ্ডিকালেি ঘটনাি পি 
সাোয্য কিাি ডনলদটশ স্টদন। এই অ্ডিকালেি ফলে বাডসন্দা এবং কমীলদি পুলিাপুডি সডিলয স্টনওযা 
েয।  
  
"িকেযান্ড কাউডন্টি ডরং িযাডেলেএিািডিন স্টকাটট  স্টোম ফি অ্যািাল্টলস িালে অ্ডিকালেি ঘটনা 
গিীিিালব উলেগজনক এবং আজ সকালে আডম িাষ্ট্রীয সংস্থাগুলোলক জরুডি সাডা ডদলে সাোয্য 
কিাি ডনলদটশ ডদলযডি।  
  
স্বাস্থয অ্ডিদপ্তলিি কমীিা ঘটনাস্থলে আলিন য্ালে 100 জলনিও স্টবশী বাডসন্দালক অ্নযানয সুডবিায 
স্থানান্তি কিা য্ায এবং পডিবািগুডেলক য্থায্থ ডবজ্ঞডপ্ত প্রদান কিা েয। DOH একাডিক 
সিবিােকািীি সালথ স্টয্াগালয্াগ কিলি য্ািা বাডসন্দালদি িেণ এবং প্রলযাজন অ্নুয্াযী অ্ডেডিক্ত 
সোযো প্রদালনি প্রস্তাব ডনলয এডগলয এলসলি। ডিপাটট লমন্ট অ্ফ স্টোমেযান্ড ডসডকউডিটি অ্যান্ড 
ইমালজট ডি সাডিট লসলসি অ্ডফস অ্ফ ফাযাি ডপ্রলিনশন এন্ড কলরাে (Office of Fire Prevention 
and Control) অ্ডিকালেি কািণ এবং উৎপডি েদলন্ত সোযো কিাি জনয িাষ্ট্রীয দমকে 
েদন্তকািীলদি পাঠিলযলি, এবং িাজয পুডেশ প্রমাণ সংিলেি সমথটলন ঘটনাস্থলে আলি। স্টেট অ্ডফস 
অ্ফ ইমালজট ডি মযালনজলমন্ট (State Office of Emergency Management) প্রলযাজন অ্নুয্াযী 
সমথটন কিাি জনয সকে সাডা প্রদানকািী সংস্থাি সালথ স্টয্াগালয্াগ কিলি।  
  
ডনউ ইযলকট ি পডিবালিি পক্ষ স্টথলক, য্ািা আগুলন ডপ্রযজনলক োডিলযলি োলদি জনয আমাি হৃদয 
স্টিলে য্ায, এবং আমিা প্রাথটনা কডি স্টয্ এই ঘটনাি সালথ জডডে সবাই ডনিাপলদ আলি। িাষ্ট্র ো 
ডনডিে কিাি জনয প্রলযাজনীয সোযো প্রদান অ্বযােে িাখলব।"  
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