
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
কোবলম্ব াবর্নয়ার দািার্ল বর্ম্বয় সহায়তার জর্ে গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র অবিবর্িনাপণ 

দলম্বক পাঠাম্বলর্  
  

উচ্চ অগ্রাবিকাম্বরর দািার্ল মমাকাবিলায় িহু-রাম্বজের প্রম্বেষ্টাম্বক সমর্নর্ করার জর্ে পবরম্বিে 
সংরক্ষণ বিভাম্বগর বিম্বেষজ্ঞম্বদর 20 জম্বর্র দল দইু সপ্তাহ সহায়তা করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট এর্ভায়রর্মমন্টাল 
কর্জারমভশর্ নিভামগর (Department of Environmental Conservation, DEC) 20 জর্ 
অ্নিনর্িনাপমকর একটি দল কযানলম ানর্নয়ামে োত্রা করমির্ দািার্লগুনল প্রশনমে করার অ্র্য। DEC-
র  মরে ঘরঞ্জার এিং অ্র্যার্য DEC ঘপ্রাগ্রামমর ঘেমক, প্রনশনিে, নিমশষজ্ঞ অ্নিনর্িনাপকরা, োমদর 
নর্ময়াগ পামির্ কযানলম ানর্নয়ায় এমে অ্র্য রামজযর কমীমদর োমে ঘোগ ঘদিার পমর। 
 
"েংকট োই ঘ াক র্া ঘকর্, নর্উ ইয়কন  ঘেট কঠির্ েমময় আমামদর ে কমী রাষ্ট্রমদর ো ােয 
করার জর্য েিনদা এনগময় আেমি, এিং আজ আমরা একটি অ্নিনর্িনাপণ দল কযানলম ানর্নয়ায় 
পাঠানি দািার্ল ঘমাকামিলায় ো ােয করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম এই 20 জর্ 
নর্মিনদে িযনিমদর জর্য গনিনে োরা আমামদর ঘদমশর ঘেষ্ঠমের প্রনেক, এিং েকল নর্য় 
ইয়কন িােীমদর পি ঘেমক আনম োমদর ঘেিার জর্য ধর্যিাদ জার্াই।" 
 
আশা করা  য় নর্উ ইয়মকন র দলটি দইু েপ্তা  ধমর অ্নিনর্িনাপণ প্রমেষ্টামক ে ায়ো প্রদার্ করমি। 
কমীমদর েমস্ত ভ্রমণ ও প্রশােনর্ক খরে েরােনর মানকন র্  মরে োনভন ে (U.S. Forest Service) 
প্রদার্ করমি িা রাজযমক পনরমশাধ করমি। নর্উ ইয়কন  1979 োমল িড় আকামরর দািার্মলর দমমর্ 
পনিম রাষ্ট্রগুমলার ে ায়ো করার জর্য প্রেমম একটি অ্নিনর্িনাপণ দল পাঠিময়নেল এিং িেমরর পর 
িের ধমর পেনায়ক্রমম ো করা অ্িযা ে ঘরমখমে। পনিমমর দািার্ল এিং িয়িনে হ্রাে করমে 
ো ােয করার োমে এই কমীরা মূলযিার্ অ্নভজ্ঞোও লাভ কমরর্ ো নর্উ ইয়মকন  দািার্ল দমমর্ 
কামজ লাগামর্া ঘেমে পামর। 
 
DEC কবমের্ার মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, "DEC-র অ্নিনর্িনাপণ দল রাজয জমুড় আমামদর 
র্াগনরকমদর এিং গুরুেপণূন আিােভূনমগুনল রিা কমর, এিং োরা ঘে জ্ঞার্ ও দিো অ্জন র্ কমর 
পনিমমর দািার্মলর োমে লড়াই করার েমময় ো লাভ করা এক মূলযিার্ েম্পদ। 40 িের ধমর 
নর্উ ইয়কন  অ্র্যার্য রাজযমদর োমদর প্রময়াজমর্র েময় ে ায়ো করমে প্রস্তুে এিং ইিকু ঘেমকমে। 



 

 

আনম অ্নিনর্িনাপণ দমলর প্রমেষ্টার জর্য োমদর িা িা জার্াই এিং োরা নর্রাপদ এিং দ্রুে ন মর 
আেুক এই কামর্া কনর।"  
  
েম্প্রনে নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্র্যার্য জরুরী নমশমর্ অ্র্য রাজযগুনলমক ে ায়ো করার জর্য নিমশষজ্ঞ 
কমীমদর পাঠিময়মে, োর মমধয শানমল এ েপ্তাম  ঘমাোময়র্ 34 জর্ জল উদ্ধারকমী রামজযর অ্নি 
প্রনেমরাধ ও নর্য়ন্ত্রণ দপ্তর (State Office of Fire Prevention and Control) ঘেমক এিং DEC 
ঘেমক ঘ ানরয়ার্  ূনণনঝমড়র প্রনে প্রনেনক্রয়ায় ে ায়ো করার জর্য। এই অ্ঞ্চমল  ূনণনঝমড়র 
আশার্ুরুপভামি প্রভাি কম োকার  মল দমলর েকল েদেয এই েপ্তাম  নর্উ ইয়মকন  ন মর আমের্।  
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