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বর্উ ইয়কন হেম্বের পুবলে কলোণ সবিবির সাম্বি গভর্ নর হহাকম্বলর 4-িছর হিয়াদী শ্রি 

চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার হ াষণা   

   

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজ হঘালণা ক্রযরেন হম তায প্রান থনউ ইয়ক্ন হেরেয ুথর ক্রযাণ 

থভথতয (Police Benevolent Association of New York State) ারথ 31 ভার্ন, 2023 তাথযখ 

ম নন্ত 4 ফেয হভয়াদী এক্টে ক্ন্ট্রাক্ট রু্ক্তি ম্পন্ন ক্রযরে মা ইউথনয়রনয দযতা দ্বাযা 

অনুরভাথদত রয়রে।   

   

"থনউ ইয়ক্ন হেরেয ুথর ক্রযাণ থভথতয াী ুরুল  ভথরারদয ারথ আভারদয এক্টে 

ক্ন্ট্রাক্ট রু্ক্তি ম্পন্ন য়ায় আভযা আনক্তিত," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হহাকল। "আভযা কৃ্তজ্ঞ হম 

এফ হাজীফী থনতযথদন থনউ ইয়ক্নফাীরদয ুযথিত যাখরত াভরনয াথযরত ক্াজ ক্রয 

মারেন, এফং এই রু্ক্তিয তনাফরী এই ফযাারয আভারদয স্বীকৃ্থতয প্রভাণ হম এগুররা অতযন্ত 

ভ ূ্রযফান, গুরুত্ব ণ ন ক্াজ।"    

  

PBANYS-এর হপ্রবসম্বেন্ট ও পাকন পুবলে সাম্বজনন্টস বেম্বরক্টর িোবর্ বভলার িম্বলর্, 

"আভারদয আনুভাথনক্ 1,200 দরযয ি হথরক্ থনউ ইয়ক্ন হেরেয ুথর ক্রযাণ থভথত 

আভারদয দযরদয ারথ এক্টে ক্ন্ট্রাক্ট ম্পন্ন ক্যায় তায হনতৃরত্বয জনয গবন নয হাক্ররয 

প্রথত আন্তথযক্ কৃ্তজ্ঞতা জ্ঞান ক্যরে। আভযা আত্মথফশ্বাী হম থনউ ইয়ক্ন হেরেয ফরর্রয় 

বফথর্ত্র্য ণ ন  হমাগয অথপাযরদয থনরয়াগ প্রদান  ধরয যাখায জনয আভারদয দযরদযরক্ 

তারদয প্ররয়াজনীয় হফতন-বাতা  স্বীকৃ্থত প্রদারনয জনয আভারদয ক্াজ অফযাত যাখায এই 

ভরয় গবন নয হাক্ররয প্রারনয ারথ য়া এই রু্ক্তি বথফলযরতয জনয এক্টে ইথতফার্ক্ 

রিণ।"  

  

এই ক্ন্ট্রারক্ট, হমখারন াক্ন, থফরনাদন  ঐথতাথক্ ংযিণ দপ্তয (Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation), থযরফ ংযিণ থফবাগ (Department of Environmental 

Conservation)  হেে ইউথনবাথ নটে অফ থনউ ইয়ক্ন (State University of New York)-এ দাথয়ত্ব 

ারনক্াযী ুথর ক্ভ নক্তনারদয অন্তবুনি ক্যা রয়রে, অনযানয স্থায়ী হেে ক্ভ নর্াযীরদয ারথ 

ঙ্গথত যিা ক্রয রু্ক্তিয প্ররতযক্ ফেরযয জনয প্রথত ফেয 2 তাং ক্রয হফতন ফকৃ্তিয থনয়ভ 

যাখা রয়রে। এোা এই ক্ন্ট্রাহক্ট তারদয ক্ভ নস্থররয দাথয়ত্ব  ক্তনফয এফং াভটিক্ ভর াতা 

রু্ক্তিয থযফতননগুররায ারথ ঙ্গথত যিা ক্রয হফতন-বাতায হিরত্র্ অনযানয থযফতনন 

অন্তবুনি ক্যা রয়রে। এই রু্ক্তি 160টেয হফথ হিাব  অনযানয ভাভরায থনষ্পথি ক্রযরে, এফং 

প্রথিণ  ক্ভ নর্াযীহদয হফথনথপে ংক্রান্ত ক্ভ ন থর্গুররায জনয হমৌথ শ্রভ-ফযফস্থানায তথফর 



ফকৃ্তি ক্রযরে। এোা িদ্বয় প্রমুক্তি, হদর থযধানরমাগয ক্যারভযা,  ভয় থর্ ংক্রান্ত 

নীথতভারা থনরয় ম্মথতরত হৌৌঁরেরে। এই ইউথনরেয জনয এয আরগ স্বাস্থয থফভা  বাযোইভ 

ংক্রান্ত থযফতননগুররা ফাস্তফায়ন ক্যা রয়থের।    

   

###   
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