
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ র্তুর্ SNUG বিট আউটবরচ কর্মীরা িন্দকু সব িংসতা 

র্ম ার্মারী সার্মাল বিম্বত সম্প্রিাম্বে বর্যুক্ত  ওোর জর্ে প্রবেবিত আম্বে  

  

SNUG বিট আউটবরচ কর্ম নসূচী সম্প্রিাম্বের সাম্বি জবিত  ওোম্বত র্মম্বর্াবর্ম্বিে করম্বি: 

দ্বম্বের র্মধ্েস্থতা কম্বর, তরুণম্বির হেখাে, কাউম্বেবলিং প্রিার্ কম্বর, স্থার্ীে অিংেীিারম্বির 

সাম্বি কাজ কম্বর  

  

29 জর্ কর্মী অোলিাবর্, িাম্বেম্বলা, হ ম্পবিড, র্মাউন্ট ভার্ নর্, বর্উিাগ ন, পাবকপ্সি, 

রম্বচিার, বসরাবকউজ, ট্রে এিিং ইম্বোঙ্কাম্বস ন কাজ করম্বি  

  

হিটিোপী বিট আউটবরচ এিিং সব িংসতাে িাধ্ািাম্বর্র কর্ম নসূচীসরূ্ম ম্বত 8.2 বর্মবলের্ 

র্মাবকনর্ ডলার বিবর্ম্বোগ দ্বারা র্তুর্ বর্ম্বোগ সম্ভি  ম্বে   

  

হিট প্রস্তুবত প্রবেিণ হকন্দ্র প্রির্মিাম্বরর র্মম্বতা এটট সৃজর্েীল ও উদ্ভাির্ী প্রবেিম্বণর 

আম্বোজর্ করম্বলা; বসটটম্বেপ হরাল-হেবেিং এিিং িাস্তি জীিম্বর্র িেি াবরক উিা রম্বণর 

একটট অর্র্ে হসটটিং প্রিার্ কম্বর  

  

গভর্ নর হ াকম্বলর প্রস্তাবিত িাম্বজট সম্প্রিাে বভবিক িন্দকু সব িংসতা উম্বিোগ হটকসই 

ও বিকবেত করম্বত এিিং হিম্বটর SNUG হর্টওোকনম্বক ইউটটকা, হেম্বর্কম্বটবড এিিং 

র্াোগ্রা েলস পয নন্ত বিস্তৃত করম্বত 24.9 বর্মবলের্ র্মাবকনর্ ডলার বিবর্ম্বোগ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে হেকের SNUG থিে আউেথরচ ক্র্ নসূচীর 

(SNUG Street Outreach program) র্তুর্ ক্র্ীরা অ্যালবাথর্, বাকেকলা, হ ম্পথেড, র্াউন্ট 

ভার্ নর্, থর্উবাগ ন, পাথক্প্সি, রকচোর, থসরাথক্উজ, ট্রয় এবং ইকয়াঙ্কাকস ন থর্েুক্ত  কব। গভর্ নর 

হ াক্ল আজকক্ র্তুর্ ক্র্ীকের সাকি হেখা ক্করকের্ এবং েলীয় প্রথিক্ষকণ ভাচুনযয়াল বক্তবয 

প্রোর্ ক্করকের্।  

  

"আর্রা জীবর্ বা াঁচাকত এবং আর্াকের হেেজকুে অ্কর্ক্ হবথি সম্প্রোয়কক্ ক্লুথষত ক্রকত 

িাক্া বন্দকু্ সথ ংসতা বন্ধ ক্রকত আর্াকের ক্াকে িাক্া সক্ল সংস্থার্ বযব ার ক্রথে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "SNUG থিে আউেথরচ ক্র্ নসূচীর র্াধ্যকর্, সথ ংসতায় বাধ্াোর্ক্ারীরা 

আর্াকের সেক্ আকরা থর্রাপে ক্রকত দ্বকের র্ধ্যস্থতা ক্রকত, তরুণকের হিখাকত, ক্াউকেথলং 

প্রোর্ ক্রকত, এবং স্থার্ীয় অ্ংিীোরকের সাকি ক্াজ ক্রকত সম্প্রোয়সর্ূক  থর্কয়াগপ্রাপ্ত  কব। 



আর্রা িক্ত পেকক্ষপ থর্কত িাক্কবা এবং বন্দকু্ সথ ংসতা বন্ধ ক্রকত এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ 

থর্রাপে রাখকত সৃজর্িীল সর্াধ্ার্ প্রকয়াগ ক্রকত িাক্কবা।"  

  

বন্দকু্ সথ ংসতা সঙ্কে সার্াল থেকত গভর্ নর হ াক্কলর সার্থিক্ থবস্তৃত পথরক্ল্পর্ার অ্ংি 

ক্র্ নসূচীটে সম্প্রোকয় জথেত  ওয়ার বযাপাকর র্কর্াকোগ প্রোর্ ক্কর োর র্কধ্য রকয়কে দ্বকের 

র্ধ্যস্থতা, তরুণকের হিখাকর্া, এবং েী ন হর্য়াকে বন্দকু্ ও সথ ংসতার সম্মুখীর্  ওয়ার ট্রর্ার 

সর্াধ্ার্ ক্রকত ক্াউকেথলং ও সর্ি নর্ প্রোর্ ক্রা। 29 জর্ থিে আউেথরচ ক্র্ী,  াসপাতাকলর 

সাোোর্ক্ারী, সার্াপ্সজক্ ক্র্ী এবং হক্স বযবস্থাপকক্র সব নপ্রির্ ওথরস্কাথর্কত এক্টে 45,000 

বগ নেুে গুোর্ কর অ্বথস্থত হ ার্লযান্ড থসথক্উথরটে এবং ইর্ারকজপ্সে র্যাকর্জকর্ন্ট সাথভনকসকসর 

(Division of Homeland Security and Emergency Management Services) হেে প্রস্তুথত 

প্রথিক্ষণ হক্কে (State Preparedness Training Center, SPTC) প্রথিক্ষণ ি ণ ক্করকে, হেখাকর্ 

থসটেকস্কপ (CityScape) রকয়কে, ো  কলা থর্উথর্থসপযাল ভবর্, এক্টে সু্কল, এক্টে বযাঙ্ক, 

অ্যাপােনকর্ন্ট এবং অ্র্যার্য বাস্তব জীবকর্র ববথিষ্ট্যস  এক্টে সমূ্পণ ন থর্থর্ নত থসটে ব্লক্।   

   

েথেও এই অ্তযাধ্ুথর্ক্ অ্বস্থার্টে সাধ্ারণত থবকিষ অ্স্ত্র ও হক্ৌিল (Special Weapons And 

Tactics, SWAT) েকলর প্রথিক্ষণ হক্ে থ কসকব বযবহৃত  য়, এই সপ্তাক  এটেকক্ সথ ংসতার 

থবরুকে লোইকয় সা ােয ক্রার এক্টে বযবস্থা থ কসকব পুর্ঃক্ল্পর্া ক্রা  কয়কে। এখাকর্, SNUG 

েলগুথল হরাল-হেথয়ং, বযব াথরক্ অ্র্ুিীলর্ এবং হেণীক্কক্ষর বাইকর এক্টে বাস্তব জীবকর্র 

পথরকবকি ি করর সেকক্ সথ ংসতায় সাোোকর্র চচনা ক্রকত পাকর, ো বন্দকু্ সথ ংসতার এই 

অ্থত সঙ্কের্য় সর্সযা সর্াধ্াকর্ এক্টে অ্র্র্য ও উদ্ভাবর্ী পন্থা থর্কয় আকস।  

   

হেকের প্সিথর্র্াল জাথেস সাথভনকসস থডথভির্ (Division of Criminal Justice Services, DCJS) 

দ্বারা পথরচাথলত SNUG থিে আউেথরচ ক্র্ নসূচীটে বন্দকু্ সথ ংসতার উৎস সর্াক্ত ক্কর, এর 

সংির্ণ হরাধ্ ক্কর, এবং বযপ্সক্ত ও সম্প্রোকয়র সাকি েুক্ত  কয় সথ ংসতার সম্প্রোকয়র স্বাভাথবক্ 

র্ত পথরবতনর্ ক্কর থচথক্ৎসার র্াধ্যকর্ এটেকক্ এক্টে জর্স্বাস্থয সঙ্কে থ কসকব থবকবচর্া ক্কর। 

থিে আউেথরচ ক্র্ী ও  াসপাতাকলর সাোোর্ক্ারীকের থবশ্বস্ত বাতনাবা ক্ র্কর্ ক্রা  য়, হেক তু 

একের অ্কর্কক্ই অ্পরাধ্ র্যায়থবচার বযবস্থার সাকি জথেত এবং তারা হেই সম্প্রোকয় ক্াজ ক্কর 

হসখাকর্ই বাস ক্কর। থভক্টের্ সাথভনকসস অ্থেস (Office of Victim Services, OVS) প্রথতটে 

SNUG সাইকে সার্াপ্সজক্ ক্র্ী ও হক্স বযবস্থাপক্কের জর্য ত থবল প্রোর্ ক্কর।  

  

থবস্তৃত প্রথিক্ষণ, সাইে পথরেি নর্ এবং DCJS-র সর্ি নর্ SNUG-হক্ অ্র্যার্য সম্প্রোয় থভথিক্ 

সথ ংসতা বাধ্াোর্ ক্র্ নসচূী হিকক্ পৃিক্ ক্কর। র্তুর্ ক্র্ীকের অ্বিযই 40  ণ্টার প্রথিক্ষণ এবং 

র্তুর্ সুপারভাইজারকের 32  ণ্টার বযবস্থাপর্া প্রথিক্ষণ সমূ্পণ ন ক্রকত  কব। পািাপাথি, সক্ল 

ক্র্ীকক্ অ্বিযই প্রথত বের 24  ণ্টার হপিাোর থবক্াি প্রথিক্ষণ সমূ্পণ ন ক্রকত  কব। এই 

প্রথিক্ষণ ও সর্ি নর্ থর্প্সিত ক্রকত সা ােয ক্কর হে ক্র্ নসূচীটে SNUG-র 12টে সাইকের, অ্র্য 

েুইটে ব্রঙ্কস ও ওয়ার্োর্কক্ অ্বথস্থত, প্রথতটেকত সার্ঞ্জসযপূণ নভাকব পথরচাথলত  কে, েথেও 

এগুথল থভন্ন থভন্ন সম্প্রোয় থভথিক্ প্রথতষ্ঠার্ দ্বারা পথরচাথলত  য়।  

এই সপ্তাক  প্রথিথক্ষত ক্র্ীস , এখর্ হেে সর্থি নত SNUG ক্র্ নসূচীসর্ূক  138 জর্ ক্র্ী ক্াজ 

ক্রকব। 12টে সাইকের প্রথতটেকত এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটে সথ ংসতা বাধ্াোর্ ক্র্ নসূচীসর্ূক  (New 



York City Violence interruption programs) অ্থতথরক্ত SNUG ক্র্ী হখা াঁজা ও থর্কয়াগ সম্ভব 

 কয়কে গত হ র্কে গভর্ নর হ াক্ল হ াথষত 8.2 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার হেে থবথর্কয়াগ দ্বারা।  

  

গভর্ নর হ াক্কলর অ্ি নবের23 এর প্রস্তাথবত বাকজে বন্দকু্ সথ ংসতার জর্য সংস্থার্ থতর্গুণ 

ক্কর, হেকের SNUG হর্েওয়াক্নকক্ ইউটেক্া, হস্ককর্ক্কেথড এবং র্ায়ািা েলস পে নে থবস্তৃত 

ক্কর এবং থর্কের পেকক্ষকপর দ্বারা গুথলর  ের্া ক্র্ায় এবং জীবর্ রক্ষা ক্কর এর্র্ সম্প্রোয় 

থভথিক্ বন্দকু্ সথ ংসতা উকেযাগসর্ূ কক্ হেক্সই ও থবক্থিত ক্রকত 24.9 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ 

ডলার থবথর্কয়াগ ক্কর:  

  

• হেকের 22টে ট্রর্া হক্কে সম্প্রোকয়র সথ ংসতা থবকিষকের জর্য অ্ি নায়র্  

• র্ায়ািা েলস, হস্ককর্ক্কেথড, এবং ইউটেক্াকক্ েুক্ত ক্কর SNUG-হক্ 12টে হিকক্ 15টে 

সম্প্রোকয় সম্প্রসারণ ক্রা  

• অ্স ায় ক্র্বয়সী র্ার্ুষকের হর্ৌথলক্ চাথ ো পূরকণ সা ােয ক্কর ক্র্ নসূচীকত অ্ংিি ণ 

বৃপ্সে ক্রকত এক্টে উকেযাকগর পাইলে  

• SNUG-এ অ্ংিি ণক্ারী ক্র্বয়সীকের জর্য েক্ষতাথভথিক্ চাক্থরর-জর্য-প্রস্তুথত এবং 

ক্াকজ থর্েুক্ত ক্রার প্রথিক্ষণ প্রোর্ ক্রা  

• সম্প্রোয় থভথিক্ সথ ংসতা প্রথতকরাধ্ প্রকচষ্ট্ার এক্টে প্রধ্ার্ প্রথতবন্ধক্তা েরূ ক্রকত 

আউেথরচ ক্র্ীকের থর্কয়াগ ও ধ্কর রাখার জর্য এক্টে হেকির প্রির্ ক্র্ নসূচী শুরু ক্রার 

র্াধ্যকর্ SNUG ক্র্ীকের প্রেি DCJS-র সাথব নক্ প্রথিক্ষণকক্ উন্নত ক্রা  

  

প্সিবর্মর্াল জাবিস সাবভনম্বসস বডবভেম্বর্র কবর্মের্ার হরাসার্া হরাসাম্বডা িম্বলর্, "বন্দকু্ 

সথ ংসতার পথরণথত থবধ্বংসী। আর্রা র্ ার্ারী শুরুর পর হিকক্ পুকরা হেকি বন্দকু্ সথ ংসতায় 

উকদ্বগজর্ক্ বৃপ্সে হেকখথে এবং আর্াকেরকক্ এই জর্স্বাস্থয সঙ্কে হিষ ক্রার জর্য উপলভয 

সক্ল সংস্থার্ বযব ার ক্রকত  কব। আর্রা SNUG থিে আউেথরচ েল সম্প্রসারণ এবং অ্র্যার্য 

বন্দকু্ সথ ংসতা প্রথতকরাধ্ প্রকচষ্ট্ায় ত থবল বৃপ্সের জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ধ্র্যবাে জার্াই। 

েলগুথল সব নাকপক্ষা ঝুাঁ থক্কত িাক্া র্ার্ুকষর ক্াকে হপৌৌঁোকত থর্ভনরকোগয বাতনাবা ক্ বযব ার ক্কর, 

এবং আর্াকের ক্র্বয়সীকের জর্য আকরা ভাকলা থবক্ল্প সর্ি নর্ ক্রার র্াধ্যকর্ বন্দকু্ সথ ংসতার 

থবরুকে লোইকয় এক্টে অ্থত গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্কর।"  

  

বর্উ ইেকন হিম্বটর হ ার্মলোন্ড বসবকউবরটট এিিং ইর্মারম্বজপ্সে সাবভনম্বসস বডবভেম্বর্র 

(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 

কবর্মের্ার জোবক হে িম্বলর্, "বন্দকু্ সথ ংসতা পুকরা হেকির পথরবার ও সম্প্রোয়কক্ থবপে নস্ত 

ক্করকে এবং েথেও থর্উ ইয়ক্ন এর হিকক্ রক্ষা পায়থর্, থক্ন্তু আর্রা আকরা থর্রাপে ভথবষযকতর 

পি বতথর ক্রথে। গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃত্বাধ্ীকর্, থর্উ ইয়ক্ন এক্টে সাথব নক্, হডোথভথিক্ পন্থা 

অ্বলম্বর্ ক্করকে ো আইর্ প্রকয়াগক্ারী হক্ৌিলকক্ সম্প্রোয় থভথিক্ সর্াধ্াকর্র সাকি েুক্ত ক্কর। 

SNUG ক্র্ নসূচীটে এই প্রকচষ্ট্ার সবকিকক্ গুরুত্বপূণ ন উপাোর্গুথলর এক্টে এবং আর্রা আর্াকের 

থবশ্বর্াকর্র হেে প্রস্তুথত প্রথিক্ষণ হক্কে এই প্রথিক্ষণ আকয়াজর্ ক্রকত হপকর গথব নত।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-has-provided-30-million-grants-fight-gun-violence-over-last&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ixtSCV%2Bs%2FniSlIWp%2Fsb5NqPVR1zqouVNUoVaz1QcSak%3D&reserved=0


বভকটটর্ম সাবভনম্বসস অবেম্বসর পবরচালক এবলজাম্বিি হিাবর্র্ িম্বলর্, "বন্দকু্ সথ ংসতা 

শুধ্ু োরা এর থিক্ার  য় তাকের ক্ষথত ক্কর র্া। এটে থিক্ার বযপ্সক্তর থপ্রয়জর্ এবং সমূ্পণ ন 

সম্প্রোয়কক্ আ াত ক্কর। OVS হসইসব বযপ্সক্তকের থর্রাপেতর, আকরা স্বাস্থযক্র এবং সুখী 

জীবর্োপকর্র জর্য প্রকয়াজর্ীয় সর্ি নর্ প্রোর্ ক্কর তাকের সা ােয ক্রকত থর্কবথেত আকে। 

আর্রা গভর্ নর হ াক্লকক্ থিে আউেথরচ ক্র্ নসূচীসর্ূক র সর্ি নকর্ এবং হেেবযাপী বন্দকু্ 

সথ ংসতা হরাধ্ ক্রকত তার অ্েল প্রথতোর জর্য িাকক্ ধ্র্যবাে জার্াই।"  

  

প্সিবর্মর্াল জাবিস সাবভনম্বসস বডবভের্ সম্পম্বকন  

প্সিথর্র্াল জাথেস সাথভনকসস থডথভির্ হেকের অ্পরাধ্ র্যায়থবচার বযবস্থার সক্ল থেকক্ অ্থত 

গুরুত্বপূণ ন সর্ি নর্ প্রোর্ ক্কর, োর র্কধ্য আইর্ প্রকয়াগক্ারী এবং অ্র্যার্য অ্পরাধ্ র্যায়থবচার 

হপিাোরকের প্রথিক্ষণ প্রোর্; এক্টে আইর্ প্রকয়াগক্ারী স্বীকৃ্থত ক্র্ নসূচীর তত্ত্বাবধ্ার্; স্থার্ীয় 

আইর্ প্রকয়াগক্ারীরা হব্রিালাইজার এবং গথতসীর্া প্রকয়াকগর সরঞ্জার্ সটিক্ভাকব বযব ার ক্রকে 

থক্র্া তা থর্প্সিতক্রণ; অ্পরাধ্ র্যায়থবচার অ্র্ুোর্ ত থবল বযবস্থাপর্া; হেেবযাপী অ্পরাধ্ ও 

হপ্রািার্ হডো থবকেষণ; ক্াউথন্টর হপ্রাকবির্ থবভাগসর্ূ  এবং ক্ারাগাকরর থবক্ল্প ক্র্ নসূচীর 

তত্ত্বাবধ্ার্; এবং ক্র্বয়সীকের র্যায়থবচার পথলথস সর্ন্বয় ক্রা অ্েভুনক্ত, থক্ন্তু তা এইসকব 

সীর্াবে র্য়।DCJS-হক্ হেসবুক্ ও েুইোকর অ্র্ুসরণ ক্রুর্।  

  

হিট প্রস্তুবত প্রবেিণ হকন্দ্র সম্পম্বকন  

থর্উ ইয়ক্ন হেকে হেকির হেষ্ঠ প্রির্ সাোোর্ক্ারী প্রথিক্ষণ হক্েসর্ূক র এক্টে রকয়কে, 

ওথরস্কাথর্র হেে প্রস্তুত প্রথিক্ষণ হক্ে (State Preparedness Training Center, SPTC)। 1,100 

এক্রজকুে অ্বথস্থত SPTC-হত বযাপক্ বযাথপ্তর বাস্তবসম্মত প্রথিক্ষণ হভর্ুয, এক্টে দ্রুত পাথর্ ও 

বর্যা প্রথিক্ষণ (Water and Flood Training, SWFT) হভর্ুয, এক্টে 45,000 বগ নেুকের থসটেকস্কপ 

ক্র্কেক্স, এবং এক্টে আব নার্ অ্র্ুসন্ধার্ ও উোর থসর্ুকলের (Urban Search and Rescue, 

USAR) রকয়কে। হেণীক্কক্ষর থিক্ষা ও আকলাচর্া হিকক্ শুরু ক্কর েক্ষতা থবক্াকির পি  কয় 

বাস্তব এবং উচ্চ-পারের্ নযাে েৃিযক্ল্পথভথিক্ প্রথিক্ষণ পে নে, SPTC হেে, স্থার্ীয়, এবং 

হেডাকরল একজপ্সেসর্ূ কক্ গথতিীল জরুথর প্রির্ সাোোর্ক্ারী প্রথিক্ষকণর এক্টে থবিাল বযাথপ্ত 

প্রোর্ ক্কর।  

  

বডবভের্ অে হ ার্মলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইর্মাম্বজনপ্সে সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থডথভির্ অ্ে হ ার্লযান্ড থসথক্উথরটে অ্যান্ড ইর্ারকজপ্সে সাথভনকসস সন্ত্রাসবাে, প্রাকৃ্থতক্ েুকে নাগ, 

হুর্থক্, অ্থিসংকোকগর  ের্া এবং অ্র্যার্য জরুথর অ্বস্থা প্রথতকরাধ্, এগুথল হিকক্ সুরক্ষা, এর 

জর্য প্রস্তুথত, সাোোর্, ও পুর্রুোকরর প্রকচষ্ট্ার হক্ষকে হর্তৃত্ব, সর্ন্বয় ও স ায়তা প্রোর্ ক্কর। 

আরও তকিযর জর্য হেসবুক্ হপজ  হেখুর্, েুইোকর এ @NYSDHSES অ্র্ুসরণ ক্রুর্, বা 

dhses.ny.gov হেখুর্।  

  

অবেস অে বভকটটর্ম সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

এোোও অ্থেস অ্ে থভক্টের্ সাথভনকসস (Office of Victim Services) 200 টেরও হবথি 

সম্প্রোয়-থভথিক্ হপ্রািাকর্র এক্টে হর্েওয়াকক্নর অ্ি নায়র্ ক্কর ো অ্পরাকধ্র থিক্ার ও তাকের 

পথরবারকের জর্য সরাসথর পথরকষবা প্রোর্ ক্কর। এোোও একজপ্সে উপেুক্ত অ্পরাকধ্র থিক্ার 

বযপ্সক্তকের অ্র্যার্য স ায়তার পািাপাথি আথি নক্ স ায়তা এবং থচথক্ৎসা ও ক্াউকেথলং খরচ, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M1qD1CpzL77ixwt4UFBeEdbwO6dLR5MtJgfv5Nq4L%2FE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDCJS%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bNUL7eVz4Kg1PmEhxcn96itUDVmz%2B2AcJEnGtRjRW40%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysdcjs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XTyELVYupacNrZcgDtRvGOyRsiZEGEuw0w7yYnxvNGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Re%2FMZATu5pwPVyyLgVbDl5p%2F9vnHu%2FPNVVQVUu5EcuM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5QLjKZZYNeWKbbQRQ7%2Fql5KWpWYdaju5E289ULoqU1s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hO5Bpi2eq0mNvVlEt26wx1sOB7lVRrhMzxTsI9DLQ%2BI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Re%2FMZATu5pwPVyyLgVbDl5p%2F9vnHu%2FPNVVQVUu5EcuM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Re%2FMZATu5pwPVyyLgVbDl5p%2F9vnHu%2FPNVVQVUu5EcuM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oTGiAT3McPwIz6%2Fr26vEwQINPfNRUvE8XH2hwS6VRxs%3D&reserved=0


অ্কেযটষ্ট্প্সিয়া এবং ক্বর হেওয়ার খরচ,  ারাকর্া হবতর্ এবং সর্ি নকর্র ক্ষথতপূরণ প্রোর্ 

ক্কর।OVS-হক্ হেসবুক্ ও েুইোকর অ্র্ুসরণ ক্রুর্।  
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