
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুম্ব়েম্বমা বর্উই়েকন  ও়োইল্ডলাইফ অবিবর্িনাপক িাবির্ীর হিাম কু্রম্বের স্বাগত জাবর্ম্ব়েম্বের্ 

  
পবরম্বিে সংরক্ষণ েপ্তর (Department of Environmental Conservation, DEC) ফম্বরস্ট হরঞ্জার -
এর অবিবর্িনাপক িাবির্ী এিং কমীরা উত্তরাঞ্চলী়ে কোবলম্বফাবর্ন়োর েমু্ব া অবিকাম্বের সাম্বে 

লডাই কম্বরম্বে  
  

হফরত আসা হরঞ্জাসন ও কমীম্বের েবি এখাম্বর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উইয়র্ন  স্টেট পনরমেশ সংরক্ষণ দপ্তর ফমরে স্টরঞ্জাসন 
(Department of Environmental Conservation, DEC) এেং অ্র্যার্য DEC স্টরাগ্রামমর ের্যভূনম 
অ্নিনর্েনাপর্ র্মীেৃমের 20 জমর্র এর্টি দলমর্ স্বাগত জানর্ময়মের্ যারা ক্ল্যামাথ এেং 
র্যানলমফানর্নয়ার প্লুমাস জাতীয় ের্ভূনম (Klamath and Plumas National Forests)-এ লড়াই 
এেং দাোর্ল নর্য়ন্ত্রমণ সহায়তা র্মরনেমলর্। অ্নিনর্েনাপর্ োনহর্ীটির দলটি 9 স্টসমেম্বর 
র্যানলমফানর্নয়ায় তামদর র্াযনভার শুরু র্মর এেং গতর্াল রামত রাজধার্ী অ্ঞ্চমল নফমর আমস।  
  
"র্নমউনর্টি এেং স্টেমটর সাহামযযর রময়াজমর্, নর্উইয়র্ন  সেসময় এনগময় আমস", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আনম এই সাহসী অ্নিনর্েনাপর্ র্মীমদর পরু্রায় স্বাগত জার্ামত স্টপমর গনেনত, যারা 
র্যানলমফানর্নয়ার নেপজ্জর্র্ দাোর্মলর নেরুমে লড়াইময় সহায়তা র্মরমে এেং যারা নর্উইয়র্ন  স্টেমটর 
তযাগ ও অ্র্যমর্ উপর্ার র্রার মলূযমোমধর দষৃ্টান্ত রদশনর্ র্মরমে।"  
  
নসসনর্উ র্াউনির ক্ল্যামাথ জাতীয় ের্ভূনমর লাইম ফায়ার (Lime Fire) 1,800 এর্মররও স্টেনশ 
জায়গা নর্ময় জ্বলনেল এেং এটিমর্ নর্য়ন্ত্রণ র্রমত শত শত অ্নিনর্েনাপর্ র্মীর রময়াজর্ হয়। 
র্মনর্তন ারা মমর্ র্মরর্ স্টয আগুর্টি 4 স্টসমেম্বর েজ্রপামতর ফমল সূত্রপাত হয় এেং রেল োতামসর 
র্ারমণ েনড়ময় পমড়। ওয়ার্ার ফায়ারও 4 স্টসমেম্বমর প্লুমাস জাতীয় ের্ভূনমমত (Walker Fire) 
শুরু হয় এেং স্টসটি নেল নিতীয় অ্নির্ান্ড স্টযটির নর্েনাপণ রনিয়ায় এই র্মীরা সাহাযয 
র্মর। অ্নির্ান্ডটি েতন মামর্ 97 শতাংশ নর্য়নন্ত্রত এেং আর্ামর 54,600 এর্র স্টেমড়মে। এটি শুরু 
হওয়ার পর স্টথমর্ স্টমাট 1,073 জর্ র্মীমর্ ওয়ার্ার ফায়ামরর র্ামজ নর্যুক্ত র্রা হময়মে এেং এর 
র্ারণ তদন্তাধীর্ রময়মে। এগুমলা এেং অ্র্যার্য অ্নির্ান্ড সম্পনর্ন ত অ্নতনরক্ত তথয পাওয়া 
যামে: https://inciweb.nwcg.gov/।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Governor_Cuomo_Welcomes_Home_Crew_Of_New_York_Wildland_Firefighters.pdf
https://protect2.fireeye.com/url?k=b8ed7d69-e4c98b08-b8ef845c-0cc47a6d17e0-0d63c8f9c2ea2a6c&q=1&u=https%3A%2F%2Finciweb.nwcg.gov%2F


 

 

• নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর র্মীরা হস্তচানলত সরঞ্জাম এেং র্রাত নদময় নর্য়ন্ত্রণ স্টরখা ততনর র্মরনেল 
এেং দাোর্ল েড়ামর্া রুখমত ও নেপদাপন্ন োনড়গুমলামর্ রক্ষা র্রমত ইচ্ছারৃ্ত আগুর্ 
েযেহার র্মরনেল। সাড়া স্টদয়া নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর র্মীমদর মমধয নেল:  

  
• আইনম নেল, ফমরে স্টরঞ্জার, ওটমসমগা র্াউনি  
• স্টজমস র্যার্াভানর, মৎসয ও ের্যরাণী নেভাগ (Division of Fish and Wildlife), 

স্টসইি লমরন্স র্াউনি  
• স্টজাশুয়া স্টশাকুময়, মৎসয ও ের্যরাণী নেভাগ, স্টেলাওয়যার র্াউনি  
• স্টশ ফর্র্ার, অ্পামরশর্ নেভাগ (Division of Operations), অ্যানলগযানর্ র্াউনি  
• স্টরমের্া স্টফনর, মৎসয ও ের্যরাণী নেভাগ, অ্লোর র্াউনি  
• মাইমর্ল নজময়ামর্ামন্ডা, ভূনম ও ের্ নেভাগ (Division of Lands and Forests), 

নলউইস র্াউনি  
• েযানর্ময়ল নর্র্সমল, উপর্রণ েযেস্থাপর্া নেভাগ, ওমর্ার্োগা র্াউনি  
• স্টেফানর্ লারনর্র্, মৎসয ও ের্যরাণী নেভাগ, স্টসইি লমরন্স র্াউনি  
• রোটন  মযামর্র্নজ, ভূনম ও ের্ নেভাগ, োমচস র্াউনি  
• গযানর নমলার, ফমরে স্টরঞ্জার, হযানমল্টর্ র্াউনি  
• নফনলপ পারনলময়র, ফমরে স্টরঞ্জার, অ্মরঞ্জ র্াউনি  
• রোটন  রযার্জর্াইমলা, ফমরে স্টরঞ্জার, এমসক্স র্াউনি  
• স্কট সামো, ফমরে স্টরঞ্জার, ফ্রাঙ্কনলর্ র্াউনি  
• মযানথউ সাভানর, ফমরে স্টরঞ্জার, নলউইস র্াউনি  
• র্যাথানর্ময়ল স্টশ, ফমরে স্টরঞ্জার, স্টসইি লমরন্স র্াউনি  
• স্টর্নভর্ স্টেইে, ফমরে স্টরঞ্জার, র্মী রধার্, অ্লোর র্াউনি  
• মার্ন  স্টসালার্, উপর্রণ েযেস্থাপর্া নেভাগ (Division of Materials 

Management), ওয়ানশংটর্ র্াউনি  
• টিমমানথ ওয়াটসর্, মাে ও ের্যরাণী নেভাগ, ফুলটর্ র্াউনি  
• েযানর্ময়ল ওময়লর্, ভূনম ও ের্ নেভাগ, স্টচর্যামগা র্াউনি  
• টিমমানথ ইময়ট্টস, মাে ও ের্যরাণী নেভাগ, ওমর্ার্োগা র্াউনি  

  
DEC কবমের্ার হিবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "আনম গত দ'ুসপ্তাহ ধমর এই দাোর্ল নর্য়ন্ত্রমণ রাখমত 
এেং মূলযোর্ রারৃ্নতর্ সম্পদ ও র্নমউনর্টিগুমলামর্ সুরনক্ষত র্রমত তামদর তযাগ ও সাহনসর্তার 
জর্য DEC-র ফমরে স্টরঞ্জাসন এেং র্মীমদর সাধুোদ জার্াই। এই সর্ল অ্নির্ান্ডগুমলার নেরুমে 
লড়াই র্রার জর্য আমামদর অ্নিনর্েনাপর্ র্মীরা স্টয র্াজ র্মরমে তামত নর্উ ইয়র্ন োসীমদর গনেনত 
হওয়া উনচত, যা তামদর এখামর্, নর্জ মাটিমত, দাোর্মলর নেরুমে লড়াইময়র দক্ষতা রদার্ র্মর। 
রায় 40 েের ধমর, নর্উইয়র্ন  জরুনর পনরনস্থনতমত আমামদর স্টেটগুমলামর্ সহায়তা রদামর্র রস্তুনত 
এেং ইচ্ছা রময়মে।"  
  
1979 সামল, পনিমাঞ্চলীয় স্টেটপগুমলার েড় েড় দাোর্মল সহায়তার উমেমশয নর্উ ইয়র্ন  রথম 
অ্নিনর্েনাপর্ োনহর্ী পাঠিময়নেল। স্টসই সময় স্টথমর্, রময়াজর্ অ্র্ুসামর রনত েের গড়পড়তায়, 



 

 

দাোর্ল নর্ময় সাহাযয র্রার উমেমশয নর্েু র্মী স্টররণ র্রা হময়মে। জাতীয় দাোর্ল নর্য়ন্ত্রণ এেং 
ক্ষয়ক্ষনত হ্রামস সহায়তা র্রার পাশাপানশ, এই র্মীরা মূলযোর্ অ্নভজ্ঞতা অ্জন র্ র্মরমে স্টযগুমলা 
নর্উইয়মর্ন র দাোর্মলর নেরুমে লড়াইময় এেং সর্ল ঝুুঁ নর্পূণন ঘটর্া পনরচালর্া র্রার জর্য র্ামজ 
লাগামর্া যামে।  
  
নর্উইয়র্ন  র্মীমদর সর্ল সদসয এেং ভ্রমণ খরচ হয় মানর্ন র্ যুক্তরাষ্ট ের্ পনরমেো (U.S. Forest 
Service) সরাসনর রদার্ র্মর অ্থো স্টেট এেং স্টফোরাল ভূনম এমজনন্সগুমলার মমধয পারস্পনরর্ 
সহায়তা চুনক্তর নভনিমত নর্উইয়র্ন  স্টেমটর নর্র্ট পনরমশাধ র্মর।  

  
###  
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