
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

মব লা ট্রুপারম্বের সংখ্ো িৃদ্ধির জর্ে হেট পুবলে অঙ্গীকার কম্বরম্বে িম্বল গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ াষণা  

  

2030 সাম্বলর মম্বযে মব লা সেসে বর্ম্ব াম্বগর পবরমাণ 30 েতাংেম্বত উন্নীত করার 

উম্বেম্বেে বর্উ ই কন হেট পুবলম্বের "30X30" অঙ্গীকাম্বর স্বাক্ষর প্রোর্  

  

এই প্রম্বেষ্টা বিবেত্র্ে িৃদ্ধির জর্ে োলু করা NYSP-এর বর্ম্ব াগ বর্ম্ব  পুর্রা  ভাির্া 

কম নসূবেম্বক হজারোর করম্বি  

  

NYSP ট্রুপার বর্ম্ব াম্বগর পরীক্ষার জর্ে বর্িন্ধম্বর্র সুম্ব াগ 10ই এবপ্রল প নন্ত উনু্মক্ত 

িাকম্বি  

  

  

মহিলাদের ইহিিাদের মাে চলাকালীন েমদে, গভন নর কযাহি হিাকল আজ হ াষণা কদরদেন হে 

হেদের পুহলশ বাহিনীদি মহিলাদের প্রহিহনহিত্ব বৃদ্ধি করা এবং আইন প্রদোগকারী েংস্থাে 

মহিলাদের অহভজ্ঞিা উন্নি করার জনয "30x30 অঙ্গীকার" স্বাক্ষর করার মিয হেদে হনউ ইেকন 

হেে পুহলশ হেশবযাপী অনযানয পুহলশ হবভাদগর োদি হোগ হেদেদে। এই অঙ্গীকাদরর মূল 

প্রহিশ্রুহি িদলা 2030 োদলর মদিয মহিলাদের হনদোদগর পহরমাণ 30 শিাংশদি উন্নীি করা এবং 

আইন প্রদোগকারী েংস্থাগুদলা হেেব আইহন অহিদক্ষদে ও কহমউহনটেদি হেবা প্রোন করদে 

হেগুদলার েহিযকার প্রহিহনহিত্ব কদর িা হনদ্ধিি করা। এই অঙ্গীকার হেে পুহলদশর েেেযদের 

মদিয ববহচেয হনদে আোর প্রদচষ্টার একটে অংশ।  

  

"পুহলদশর কাজ িদলা জনোিারদণর কাদে হেবা হপ ৌঁদে হেওো, এবং আইন প্রদোগকারী 

েংস্থাগুদলা আদরা হবহশ কাে নকর িে েখন িাদের মদিয শদ্ধিশালী বন্ধন িাদক এবং িারা হেেব 

কহমউহনটেদক হেবা প্রোন করদে হেগুদলার মিযকার ববহচেয িাদের মদিয ফুদে উদে," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "100 বেদররও হবহশ েমে আদগ েুইজন মহিলার হনদবহেি প্রদচষ্টার 

ফলস্বরূপ হেে পুহলশ প্রহিষ্ঠা লাভ কদরহেল। আমরা এই ঐহিিযদক োমদন এহগদে হনদে োদবা 

এবং আমাদের বাহিনীর মদিয ববহচেয হনদে আো অবযািি রাখদবা, এবং অনযদের জীবদন গভীর 

ও ইহিবাচক প্রভাব রাখদি আগ্রিীদেরদক এই আইন প্রদোগকারী কহমউহনটেদি হোগোন করার 

মািযদম এই েুদোগ গ্রিণ করদি আহম উৎোহিি করহে।"  

  



হেম্বটর পুবলে সুপাবরম্বেম্বেে হকবভর্ বপ. ব্রুম্ব র্ িম্বলর্, "হনউ ইেকন হেে ে্রুপার 

িওোর জনয েম্ভাবয েবদচদে হমিাবী ও ববহচেযমে প্রািীদের আকৃষ্ট করদি পারার হক্ষদে 

আমাদের েক্ষমিার উপর আমাদের েংস্থার ভহবষযি োফলয হনভনর করদব। 30x30 উদেযাদগর 

প্রহি অঙ্গীকার বযিকারী অনযানয কদেক ডজন আইন প্রদোগকারী েংস্থার পাশাপাহশ অবস্থান 

গ্রিণ করদি হপদর আমরা গহব নি।"  

  

এই অঙ্গীকার 30×30 উদেযাদগর হনিৃদত্ব পহরচাহলি একটে প্রদচষ্টা, এই উদেযাগ িদলা পুহলশ 

হনিৃবৃন্দ, গদবষক, ও হপশাজীবী েংস্থাগুদলার মিযকার একটে হজাে োরা েুিরাদের েকল 

পুহলশ বাহিনীদি মহিলাদের প্রহিহনহিত্ব ও অহভজ্ঞিা এহগদে হনওোর জনয একদ্ধেি িদেদেন। 

এই 30×30 উদেযাগ NYU সু্কল অব ল (NYU School of Law)-এর পুহলহশং প্রকল্প এবং নযাশনাল 

অযাদোহেদেশন অব উইদমন ল এনদফাে নদমন্ট এদ্ধিহকউটেভে (National Association of 

Women Law Enforcement Executives, NAWLEE) এর োদি েংহিষ্ট।  

  

NYPD েি হেশ বযাপী 150টেরও হবহশ পুহলশ হবভাগ 30x30 অঙ্গীকার স্বাক্ষর কদরদে।  

  

30×30 অঙ্গীকার স্বাক্ষরকারী এদজদ্ধিগুদলা হনম্নহলহখি হবষদে েম্মি িদেদে:  

• আইন প্রদোগকারী েংস্থার েকল পে নাদে মহিলাদের প্রহিহনহিত্ব বৃদ্ধির জনয পেদক্ষপ 

গ্রিণ করা।  

• নীহিমালা ও কম নপিহিগুদলা েকল পক্ষপাি হিদক মুি িাকার হবষেটে হনদ্ধিি করা।  

• মহিলা কম নকিনাদের েমিাপূণ ন হনদোগ োন, চাকহরদি িদর রাখা ও পদোন্নহি প্রোদনর 

প্রোর  োদনা; এবং  

• আইন প্রদোগকারী েংস্থার েকল পে নাদে ও ভূহমকাে িাদের েংসৃ্কহি োদি মহিলাদের 

জনয অন্তভভ নদ্ধিমূলক, শ্রিাপূণ ন, ও েিােক িে িা হনদ্ধিি করা।  

  

হেশবযাপী, শপি গ্রিণকারী েেেযদের প্রাে 12 শিাংশ মহিলা, এবং হেে পুহলদশ মহিলাদের 

েংখযা 11.6 শিাংশ।  

  

উদেখয হে, হডহভশন অব হেে পুহলশ (Division of State Police) েুইজন মহিলা, মেকা হনওদেল 

ও কযাদিহরন মাদো এর প্রদচষ্টার মািযদম প্রহিটষ্ঠি িদেহেল। 1913 োদল ওদেেদচোর 

কাউহন্টদি একটে ডাকাহির  েনাে একজন কনস্ট্রাকশন হফারমযান খুন িন। হে েমদে হকাদনা 

স্থানীে পুহলশ হবভাগ না িাকাে হেই বযদ্ধির খুনী পাহলদে হেদি েক্ষম িে। িার হনদোগকিনা, 

হনওদেল, ও িার বান্ধবী মাদো, হনউ ইেদকনর েকল গ্রামীণ অঞ্চদল েুরক্ষা প্রোন করদব এমন 

একটে হেে পুহলশ হবভাগ গেদনর জনয একটে আদন্দালন শুরু কদরন। িাদের প্রদচষ্টার 

ফলস্বরূপ, 11 এহপ্রল, 1917 িাহরদখ, NYS-এর আইনপ্রদণিারা হডহভশন অব হেে পুহলশ 

প্রহিষ্ঠার জনয একটে নিভ ন আইন পাশ কদরন। 1974 োদল NYS পুহলশ একাদডহম (NYS Police 

Academy) হিদক প্রিম চারজন মহিলা ে্রুপার পাশ কদর হবর িন।  

  

হডহভশদনর ভহিন পরীক্ষার জনয বিনমান হনদোগ কযাদেইদনর অংশ হিদেদব হেে পুহলশ 30x30 

অঙ্গীকাদর স্বাক্ষর কদরদে, এই ভহিন পরীক্ষা হনউ ইেকন হেে ে্রুপার িওোর পদি প্রিম 



পেদক্ষপ। একটে অহিকির ববহচেযপূণ ন জনদগাষ্ঠীর হনদোগ প্রোদনর প্রদচষ্টার অংশ হিদেদব, 

হেে পুহলশ এই প্রিমবাদরর মদিা পরীক্ষাটে কম্পেউোরাইজড ফরমযাদে গ্রিণ করদি োদে, ো 

এটেদক আদরা হবহশ অযাদিেদোগয কদর িভ দলদে। হনউ ইেকন হেদের 54টে পরীক্ষা হকদে, 

েুিরাদের 250টেরও হবহশ অবস্থাদন, এবং হবশ্ববযাপী োমহরক বাহিনীর 112টে অবস্থাদন এই 

পরীক্ষাে অংশগ্রিদণর েুদোগ িাকদব। প্রািীরা হকািাে ও কখন পরীক্ষা হেদবন িা িারা হবদে 

হনদি পারদবন।  

  

এোড়াও আদরা হবহশ েংখযক মহিলা ও েংখযাল ু প্রািীর কাদে হপ ৌঁোর জনয হেে পুহলশ িাদের 

হনদোগ প্রোন কম নেূহচর নকশা পহরবিনন কদরদে এবং আদরা হবহশ ফলপ্রেূ, েী নদমোেী েেকন 

গদড় হিালার হভহি স্থাপন করদি হেে বযাপী কহমউহনটে হনিৃবৃদন্দর োদি োক্ষাি কদরদে।  

  

NYS ে্রুপার ভহিন পরীক্ষার জনয হনবন্ধদনর হশষ িাহরখ 10 এহপ্রল, 2022। হেে পুহলদশর হনদোগ 

েংক্রান্ত ওদেবোইদে আদরা িিয পাওো োদব: https://joinstatepolice.ny.gov/  

  

###  
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