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গভর্নর কুওম্বমা রবক মাউম্বেইন্স থেম্বক বর্উ ইয়কন  ওয়াইল্ডলোন্ড ফায়ারফাইটারম্বের েলম্বক গৃম্বে 

থফরার জর্ে স্বাগত জাবর্ম্বয়ম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন  এয়ার র্োের্াল গার্ন  থরার্ পাইলটরা কোবলম্বফাবর্নয়া োিার্ম্বল সোয়তা কম্বর বফম্বর 
এম্বসম্বের্  

  
বিতীয় DEC ফায়ারফাইটিং কু্র ওয়াইল্ডলোন্ড ফায়ার বর্ম্বয় সাোয্ে করম্বত পবিম বেম্বক য্াম্বের্  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট নিপোটন মমন্ট অফ এর্ভোয়রর্মমন্টোল র্র্জোরমভশর্ 
(New York State Department of Environmental Conservation) ফমরে স্টরঞ্জোর, র্মী এবং 
স্টেচ্ছোমেবর্মের এর্টি 10 জমর্র েলমর্ গৃমে স্টফরোর জর্য েোগত জোনর্ময়মের্ যোরো গত েইু েপ্তোে 
পনিমমর রোজযগুনলমত েওয়ো েোবোর্মলর েোমে লড়োই এবং নর্য়ন্ত্রণ র্রোর জন্ত েোেোযয র্রনেমলর্। এই 
প্রনশনিত, নবমশষজ্ঞ অনিনর্বনোপর্ র্মীরো স্টর্ব্রোস্কো এবং েনিণ িোমর্োটোয় উচ্চ অগ্রোনির্োমরর 
অনির্োমের েোমে লড়োই র্রমত েোেোযয র্মরমের্।  
  
গভর্নর কুওমমো নর্উ ইয়র্ন  এয়োর র্যোশর্োল গোমিন র (New York Air National Guard) েইু 
েেেযমর্ গৃমে প্রতযোবতন র্ র্রোর জর্য েোগত জোনর্ময়মের্ যোরো র্যোনলমফোনর্নয়োর নরভোরেোইমি মোর্ন  
এয়োর নরজোভন  স্টবমে (March Air Reserve Base) র্যোনলমফোনর্নয়ো এয়োর র্যোশর্োল গোমিন র 163তম 
অযোটোর্ উইংমর্ (California Air National Guard's 163rd Attack Wing) েোেোযয র্রোর েোমে 
েোমে েরূবতীভোমব পোইলট র্রো বোয়ুযোমর্র েোেোমযয আগুর্ লোগোর এলোর্োগুনল ের্োক্ত র্রমত এবং 
অনি নর্য়ন্ত্রণ বযবস্থোয় েোেোযয প্রেোর্ র্মরনেমলর্।  
  
েোবোর্মলর নবরুমে লড়োই র্রো পনিমমর রোজযগুনলমর্ েোেোযয র্রোর জর্য পনরমবশ েংরিণ নবভোমগর 
(Department Of Environmental Conservation, DEC) নিতীয় এর্টি েল 12 স্টেমেম্বর 
র্মলোরোমিো স্টির্ভোমরর রনর্ মোউমন্টর্ এনরয়ো স্টর্ো-অনিন মর্শর্ স্টেন্টোমর (Rocky Mountain Area 
Coordination Center) যোত্রো র্রমবর্।  
  
"এই েোেেী নর্উ ইয়র্ন বোেীরো এই ঐনতেোনের্ েোবোর্মলর েোমে লড়োই র্রমত স্টর্োর্ নিিো র্ো র্মর 
পনিমম যোত্রো র্মরমের্, যো েোজোর েোজোর এর্র জনম পুনড়ময় নেময়মে, েোজোর েোজোর বোনড় পুনড়ময় 
নেময়মে এবং 13টি রোমজয বযোপর্ভোমব মোর্ুষরো তোমের এলোর্ো খোনল র্রমত বোিয েময়মে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "নর্উ ইয়র্ন বোেীরো র্ম োর মমর্োভোবোপন্ন এবং েব েময় তোমের েোত গুটিময় 



 

 

র্োমজ র্োবমত প্রস্তুত তো আমরো COVID-19 এর প্রনতনিয়োয় অর্য রোজযমর্ েমেনর্ র্নর অেবো 
েোবোর্মলর নবরুমে লড়োইময় েোেোযয র্নর। আনম গনবনত েলটিমর্ স্টেমশ স্টফরোর জর্য েোগত জোর্োমত 
এবং পনিমম স্টয র্তুর্ েোবোর্ল অনিনর্বনোপর্ েলটি যোমচ্ছর্ তোমেরমর্ আমোর েমেনর্ এবং শুমভচ্ছো 
জোর্োই।"  
  
অনিনর্বনোপর্ র্মীমের প্রতযোবতন র্র্োরী েল, যোরো 25 আগে স্টেমর্ তোমের র্োজ শুরু র্মরর্ এবং 
আজ রোজিোর্ী অঞ্চমল নফমর আমের্, তোমের মমিয রময়মে এর্জর্ নিইনে ফমরে স্টরঞ্জোর িু বে 
এবং ফমরে স্টরঞ্জোর এবং অর্যোর্য DEC স্টপ্রোগ্রোমমর স্টেমর্ র্য়জর্ েমর্ল র্মী।  
  
নর্উ ইয়মর্ন র েল স্টর্ব্রোস্কো এবং েনিণ িোমর্োটোর অযোনরমেোিযোট অনির্োে, যো নর্য়ন্ত্রমণ রোখো 
েময়মে, তোর নবরুমে লড়োই র্রো স্টফিোমরল, রোজয এবং স্থোর্ীয় অনি নর্বনোপর্ েংস্থোর েোমে স্টযোগ 
স্টেয়। রনর্ মোউমন্টইমে যোওয়ো েমর্ল র্মীমের র্তুর্ েলটি তোমের উপর স্টেওয়ো েোনয়ত্বগুনল পোমবর্ 
যখর্ তোরো স্টেখোমর্ স্টপ ৌঁেমবর্। এই েোবোর্ল অনিনর্বনোপর্ র্মীমের েইু েপ্তোমের জর্য স্টমোতোময়র্ র্রো 
েমব এবং র্মলোরোমিো, ওয়োইওনমং, েোউে িোমর্োটো, স্টর্ব্রোস্কো বো র্োর্েোমে পো োমর্ো েমব এই েব 
রোমজয অনিনর্বনোপণ প্রমর্ষ্টোয় েোেোযয র্রোর জর্য। উপরন্তু, এর্জর্ DEC ফমরে স্টরঞ্জোরমর্ 10 
স্টেমেম্বর র্যোনলমফোনর্নয়োয় স্টমোতোময়র্ র্রো েময়মে পনরর্ল্পর্ো নবভোমগর প্রিোর্ নেমেমব উপতযর্োর 
আগুমর্র নবরুমে লড়োইময় েোেোযয র্রোর জর্য।  
  
নর্উ ইয়র্ন  ফমরে স্টরঞ্জোেন, র্মী এবং স্টেচ্ছোমেবর্মের প্রতযোবতন র্র্োরী র্মীরো েমলর্:  

• মোইর্ েম্পের্, ফমরে স্টরঞ্জোর, িু বে, েযোনমলটর্ র্োউনন্ট  
• স্টজমে র্যোমর্মভনর, DEC মোে ও বর্যপ্রোণী নবভোগ (DEC Division of Fish and 

Wildlife), ওমর্োর্িোগো র্োউনন্ট  
• স্টজোশুয়ো স্টশোকুময়, DEC মৎেয ও বর্যপ্রোণী নবভোগ, স্টিলোওয়যোর র্োউনন্ট  
• জর্ নিভলযোন্ড, ফমরেোর/DEC নিনভশর্ অফ লযোন্ডে এন্ড ফমরে (DEC Division of 

Lands and Forests), েুমবর্ র্োউনন্ট  
• স্টজর্ো কুনর্ন ও, ফমরে স্টরঞ্জোর, ওটমেমগো র্োউনন্ট  
• অযোরর্ স্টগ্রভে, ফমরেোর/DEC নিনভশর্ অফ লযোন্ড এন্ড ফমরে, স্টেন্ট লমরে র্োউনন্ট  
• স্টজো নপ্রে, ফমরে স্টরঞ্জোর, িোমর্ে এবং পুটর্োম র্োউনন্টেমূে  
• স্কট েোমবো, ফমরে স্টরঞ্জোর, ফ্রোঙ্কনলর্ র্োউনন্ট  
• স্টর্ট স্টশ, ফমরে স্টরঞ্জোর, স্টেইন্ট লমরে র্োউনন্ট  
• টিমমোনে ইময়ট্টে, DEC মোে ও বর্যপ্রোণী নবভোগ, স্টেইন্ট লমরে র্োউনন্ট  

  
DEC কবমের্ার থিবসল থসম্বগাস িম্বলর্, "আনম DEC-র ওয়োইল্ডলযোন্ড ফোয়োরফোইটিং নবমশষজ্ঞমের 
েমলর প্রশংেো র্রনে তোমের েোেনের্তো এবং নবধ্বংেী েোবোর্মলর স্টমোর্োমবলোয় অর্যোর্য রোজযমর্ 
েোেোযয র্রোর ইচ্ছোর জর্য। মেোমোরীর েময় েোবোর্মলর নবরুমে লড়োই র্রোর জর্য পনরবোর তযোগ 
র্মর, স্টেমশর এর্ প্রোন্ত স্টেমর্ অর্য প্রোমন্ত যোত্রো র্রো েেজ র্য়, নর্ন্তু আমোমের ফমরে স্টরঞ্জোর, র্মী 
এবং স্টেচ্ছোমেবর্রো র্খর্ও েোেোমযযর েোত বোনড়ময় নেমত নিিো স্টবোি র্মর র্ো এবং নবশ্বমর্ স্টেখোমত 
নিিো স্টবোি র্মর র্ো স্টয নর্উ ইয়র্ন বোেীরো র্ঠির্, যত্নশীল এবং েোেেী। আনম তোমের স্টেবোর জর্য 



 

 

তোমের ির্যবোে জোর্োই এবং আমোমের স্টবোর্ রোমজযর প্রোরৃ্নতর্ েম্পে এবং েম্প্রেোয়মর্ রিো র্রমত 
েোেোযয র্রোর জর্য পনিমম যোওয়ো র্তুর্ র্োনবর্মের েলটিমর্ শুভর্োমর্ো জোর্োই।"  
  
নর্উ ইয়র্ন  এয়োর র্যোশর্োল গোমিন র েইু েেেয - স্টটর্। েোমজন ন্ট অযোনু্ড্র পোজোর্, র্োয়োগ্রো ফলমের 
107তম অযোটযোর্ উইং-এ নর্যুক্ত MQ-9 স্টেের অপোমরটর, এবং 1ম স্টলফমটর্যোন্ট নর্মর্োল স্টি, 
েোইরোনর্উমের 174তম অযোটোর্ উইং এ নর্যুক্ত MQ-9 এয়োরিোফট পোইলট - অবতরমণর স্টজোমর্র 
জর্য MQ-9 স্কোউটিং নমশর্ পনরর্োলর্ো র্মরর্ 214 জর্ মোর্ুমষর স্টেনলর্েোমরর মোিযমম রিোর 
েমময়।  
  
MQ-9গুনল র্যোনলমফোনর্নয়োর ফোয়োর মযোমর্জোরমের ওভোরমেি নভনিও েরবরোে র্মর স্টেের বযবেোর 
র্মর যো স্টিোৌঁয়োর মমিয নেময় স্টেখমত পোয় যখর্ তোরো উচ্চ উচ্চতোয় ওমড়। MQ-9, যো প্রবল 
বোতোে এবং তীব্র তোপ িোরো প্রভোনবত েয় র্ো, ইনেমিন্ট র্মযোন্ডোরমর্ পনরনস্থনতর এর্টি পনরষ্কোর 
নর্ত্র প্রেোর্ র্মর, পোইলটমের নবপজ্জর্র্ অবস্থোর্ স্টেমর্ েমূর রোমখ এবং মোটিমত গোিন  েেেযমের আমরো 
ভোমলো প্রনতনিয়ো েংিোন্ত নেেোন্ত নর্মত েিম র্মর।  
  
থমজর থজর্াম্বরল থর েীল্ডস, বর্উ ইয়ম্বকন র অোর্জমু্বটে থজর্াম্বরল িম্বলর্, "যখর্ই আমোমের এর্টি 
নবপন্ন রোজযমর্ েোেোযয র্রোর জর্য আহ্বোর্ জোর্োমর্ো েয় আমরো তোর জর্য প্রস্তুত েোনর্, এবং 
র্যোনলমফোনর্নয়ো র্যোশর্োল গোমিন  আমোমের েের্মীমের েোমে র্োজ র্রোর জর্য আমরো এবং তোরো যো 
অজন র্ র্মরমের্ তোর জর্য আমোমের র্মীমের নর্ময় আমরো গনবনত।"  
  
1979 েোমল, পনিমোঞ্চলীয় স্টেটপগুমলোর বড় বড় েোবোর্মল েেোয়তোর উমেমশয নর্উ ইয়র্ন  প্রেম 
অনিনর্বনোপর্ বোনের্ী পোঠিময়নেল। স্টেই েময় স্টেমর্, প্রময়োজর্ অর্ুেোমর প্রনত বের গড়পড়তোয়, 
েোবোর্ল নর্ময় েোেোযয র্রোর উমেমশয নর্েু র্মী স্টপ্ররণ র্রো েময়মে। েোবোর্ল নর্য়ন্ত্রণ এবং িয়িনত 
হ্রোমে েেোয়তো র্রোর পোশোপোনশ, এই র্মীরো মূলযবোর্ অনভজ্ঞতো অজন র্ র্মর স্টযগুমলো নর্উইয়মর্ন র 
েোবোর্মলর নবরুমে লড়োইময় এবং ের্ল ঝুৌঁ নর্পূণন ঘটর্ো পনরর্োলর্ো র্রোর জর্য র্োমজ লোগোমর্ো যোমব।  
  
নর্উইয়র্ন  র্মীমের ের্ল েেেয এবং ভ্রমণ খরর্ েয় মোনর্ন র্ যুক্তরোষ্ট বর্ পনরমষবো (U.S. Forest 
Service) েরোেনর প্রেোর্ র্মর অেবো স্টেট এবং স্টফিোরোল ভূনম এমজনেগুমলোর মমিয পোরস্পনরর্ 
েেোয়তো রু্নক্তর নভনিমত নর্উইয়র্ন  স্টেমটর নর্র্ট পনরমশোি র্মর।  
  

###  
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