
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/6/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ফম্বরস্ট হরঞ্জার্ ন, এর্ভায়রর্ম্বেন্টাল কর্জারম্বভের্ পুবলে কে নকর্না, 

এিং পাকন পুবলে কে নকর্নাম্বের রে্াম্বে আম্বরা র্ারী হ াগ করম্বর্ DEC, হস্টট পাম্বকনর 

প্রবর্শ্রুবর্ হ াষণা করম্বলর্  

  

DEC, পাকন পুবলে, বর্উ ইয়কন হস্টট পুবলম্বের র্াম্বি জার্ীয় '30x30 প্রবর্জ্ঞা' গ্র ম্বণ 

হ াগোর্ করম্বে  াম্বর্ জর্বর্রাপত্তা, র্ম্প্রোম্বয়র ফলাফল, এিং আইর্ েৃঙ্খলা 

রক্ষাকারী িাব র্ীর প্রবর্ আস্থা িৃদ্ধি করম্বর্ পুবলবর্ংম্বয় আম্বরা র্ারীম্বক আর্া  ায়  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে এর্ভায়রর্কেন্টাল ক্র্জারকভশর্ 

থিপার্নকেন্ট (Department of Environmental Conservation, DEC) এবং পাক্নস, থরক্রিকয়শর্ 

এবং থ কটাথরক্ থিজারকভশর্ অথিস (Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation) আকরা হবথশ র্ারীকক্ এর্ভায়রর্কেন্টাল ক্র্জারকভশর্ পুথলশ ক্ে নক্র্না 

(Environmental Conservation Police Officers, ECO), িকরট হরঞ্জাস ন (Forest Rangers) এবং 

পাক্ন পুথলশ ক্ে নক্র্নাকের (Park Police Officers) রয্াকে হোগ ক্রার জর্য হটর্ পুথলশ ও পুকরা 

হেকশর অর্যার্য পুথলশ থিপার্নকেকন্টর সাকি '30x30 িথর্জ্ঞা (30x30 Pledge)' গ্র কণ হোগোর্ 

ক্রকে। 30x30 িথর্জ্ঞাটর্  কলা আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ীকর্ িথর্থর্থিত্ব এবং র্ারীর 

অথভজ্ঞর্া বৃক্রি ক্রার জর্য পুথলথসং একজক্রিগুথলর গ ৃীর্ বযবস্থার এক্টর্ থসথরজ। এই 

ক্াে নক্লাপগুথল একজক্রিগুথলকক্ থলঙ্গ সের্ার বর্নোর্ েশা োচাই ক্রকর্ থেকব এবং পুথলথসংকয় 

র্ারীকের অগ্রগথর্র িথর্বন্ধক্সেূ  অপসারণ ক্রকর্ হক্ৌশল তর্থর ক্রকব, োর েকিয িাক্কব 

থর্কয়াগ, েূলযায়র্, চাক্থরোর্, ক্াকজ িকর রাখা, পকোন্নথর্, এবং একজক্রির সংসৃ্কথর্।  

  

"থর্উ ইয়কক্নর পুথলশ একজক্রিগুথল আকরা শক্রিশালী এবং ক্াে নক্র  য় েখর্ র্ারা হসইসক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর তবথচকযযর িথর্থর্থিত্ব ক্কর, োকের র্ারা হসবাোর্ ক্কর িাকক্," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আথে র্াকের রয্াকে আকরা র্ারী হোগ ক্রার এই গুরুত্বপূণ ন িথর্শ্রুথর্র জর্য DEC এবং 

হটর্ পাক্নকসর (State Parks) িশংসা ক্রথে, এবং আথে আগ্র ী সক্লকক্ এই সুকোকগর 

সদ্ব্যব ার ক্রার জর্য উৎসাথ র্ ক্রথে োকর্ র্ারা আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী সম্প্রোকয় হোগোর্ 

ক্কর অর্যকের জীবকর্ অন্তথর্ নথ র্ ও ইথর্বাচক্ িভাব রাখকর্ পাকর।"  

  

িথর্জ্ঞাটর্ 30x30 উকেযাকগর (30x30 Initiative)- থভথিেূলক্ িকচষ্টা, উকেযাগটর্  কলা পুথলকশর 

হর্রৃ্বনৃ্দ, গকবষক্, এবং হপশাোর সংগঠকর্র এক্টর্ হক্ায়াথলশর্ োরা পুকরা োথক্নর্ েুিরাকে 

পুথলথসংকয়র সক্ল রয্াকে র্ারীকের িথর্থর্থিত্ব ও অথভজ্ঞর্া অগ্রসর ক্রকর্ এক্ক্রযর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F30x30initiative.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8b2a9ba6745148b1fbc708da2f703b8b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637874456337498039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nRDE82m9DVS8xnCJgEprmdPK30Dgz%2F%2BV89c6QbQVDuM%3D&reserved=0


 কয়কে। 30x30 উকেযাগটর্ থর্উ ইয়ক্ন ইউথর্ভাথস নটর্ সু্কল অি ল’হয়র (New York University 

School of Law) পুথলথসং িক্কের (Policing Project) সাকি এবং র্ারী আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী 

থর্ব না ীকের জার্ীয় অযাকসাথসকয়শকর্র (National Association of Women Law Enforcement 

Executives) সাকি সংথিষ্ট।  

  

30x30 উকেযাকগর চূড়ান্ত লক্ষয  কলা 2030 সাকলর েকিয পুথলশ থরক্্রুর্ ক্লাকস র্ারীর সংখযা 30 

শর্াংকশ হপৌৌঁোকর্া, এবং এটর্ থর্ক্রির্ ক্রা হে পুথলথসং একজক্রিগুথল োকর্ র্ারা হেই এখথর্য়াকর 

হসবাোর্ ক্কর, একজক্রি হের্ র্ার সথর্যক্াকরর িথর্থর্থি  য়। েথেও 30x30 পুথলথসংকয় র্ারীকের 

অগ্রসর ক্রকর্ েকর্াকোগ িোর্ ক্কর, এই র্ীথর্গুথল শুি ুথলঙ্গ র্য়, বরং সক্ল জর্র্াক্রিক্ 

তবথচকযযর জর্য িকোজয।  

  

োচন োকস, গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল হ াষণা ক্করথেকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হটর্ পুথলশ র্্রুপারকের 

রয্াকে র্ারীর সংখযা বকৃ্রি ক্রার িথর্জ্ঞা গ্র ণ ক্করকে।   থর্উ ইয়ক্ন থসটর্ পুথলশ থিপার্নকেকন্টর 

(New York City Police Department) েকর্া িিার্ িিার্ হেকরা থিপার্নকেন্ট হিকক্ শুরু ক্কর 

েিযে আক্াকরর, গ্রােীণ, থবশ্বথবেযালয়, এবং হটকর্র পুথলথসং একজক্রি পে নন্ত 160টর্র হবথশ 

একজক্রি 30x30 িথর্জ্ঞা গ্র ণ ক্করকে। িথর্জ্ঞাটর্ এই সাোক্রজক্ থবজ্ঞাকর্র গকবষণার থভথিকর্ 

হে পুথলশ বাথ র্ীকর্ র্ারীকের আকরা হবথশ িথর্থর্থিত্ব সম্প্রোয়সেূক র জর্য আকরা ভাকলা 

পুথলথসং িলািল থর্কয় আকস।  

  

এর্ভায়রর্ম্বেন্টাল কর্জারম্বভের্ বিপাটনম্বেম্বন্টর কবেের্ার িোবর্ল হর্ম্বগার্ িম্বলর্, 

"িথর্থের্, DEC-র েথ লা িকরট হরঞ্জাস নরা এবং এর্ভায়রর্কেন্টাল ক্র্জারকভশর্ ক্ে নক্র্নারা 

ক্কঠার পথরশ্রে ক্রকে, হেকশর সবকিকক্ শক্রিশালী থক্েু পথরকবশ আইর্ বাস্তবায়র্ ক্রকে, 

আোকের িাকৃ্থর্ক্ সংস্থাকর্র সুরক্ষা ক্রকে, পথরকবশগর্ র্যায়থবচাকরর িচার ক্রকে, এবং 

সম্প্রোয়সেূ কক্ জলবায় ুপথরবর্নকর্র অক্রস্তত্বগর্ ঝুুঁ থক্ হিকক্ রক্ষা ক্রকে। 30x30 িথর্জ্ঞা 

গ্র ণ ক্রা আজ পে নন্ত DEC, DEC-হর্ আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষায় র্ারীকের সেি নর্ ক্রকর্ হে ক্াজ 

ক্করকে এবং DEC-র সাথব নক্ ক্েীকের েকিয তবথচযয ও িথর্থর্থিত্ব বকৃ্রি ক্রকর্ এখকর্া ো ক্াজ 

বাথক্ আকে উভকয়র স্বীকৃ্থর্ োর্ ক্কর।"  

  

হস্টট পাকনম্বর্র কবেের্ার এবরক কুম্বলবর্ি িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হটর্ পাক্ন পুথলকশর সেসযরা 

িথর্থের্ হটর্ পাকক্নর েশ নর্ািীকের এবং পুকরা হটকর্র োর্ুষকের সুরক্ষা িোর্ ক্রকর্ ক্াজ 

ক্কর। আেরা এটর্ বুক্রঝ হে থর্উ ইয়ক্নজকুড় হটর্ পাক্ন িযাথসথলটর্গুথলকর্ সক্ল েশ নর্ািীকের 

এক্টর্ থর্রাপে, স্বাগর্ এবং উপকভাগয অথভজ্ঞর্া িোর্ ক্রকর্ এক্টর্ তবথচযযেয়, 

িথর্থর্থিত্বক্ারী পাক্ন পুথলশ বাথ র্ী িকয়াজর্। থর্উ ইয়ক্ন হটর্ পাক্নস 30x30 িথর্জ্ঞা গ্র কণ 

আোকের হটকর্র আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী অংশীোরকের সাকি হোগ থেকে, োকর্ আোকের 

রয্াকে র্ারীর িথর্থর্থিত্ব বকৃ্রি ক্রা োয়।"  

  

30x30 উম্বেোম্বগর র্ প্রবর্ষ্ঠার্া েবরর্ েোকগফ িম্বলর্, "আেরা DEC এবং হটর্ পাক্নকসর 

িথর্ কৃ্র্জ্ঞ, এই িেবি নোর্ আকন্দালকর্র এক্টর্ অংশ  কর্ হেকশর িিে একজক্রিগুথলর েকিয 

এক্টর্ থ কসকব িথর্শ্রুথর্ গ্র কণর জর্য। আেরা েৃঢ়ভাকব থবশ্বাস ক্থর হে পুথলথসংকয় র্ারীকের 

অগ্রসর ক্রা জর্থর্রাপিা িলািল উন্নর্ ক্রার জর্য অথর্ গুরুত্বপূণ ন। আেরা আকরা অকর্ক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-commitment-boosting-ranks-female-troopers&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8b2a9ba6745148b1fbc708da2f703b8b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637874456337498039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7FZSzTBlnNepB4HMImsrk9Dinf7r3nBvTr3MsdxVOY8%3D&reserved=0


একজক্রিকক্ DEC এবং হটর্ পাক্নকসর পি অর্ুসরণ ক্কর এই িথর্জ্ঞায় স্বাক্ষর ক্রকর্ হেখকর্ 

এবং পুথলথসংকয় র্ারীকের িথর্থর্থিত্ব ও অথভজ্ঞর্া উন্নর্ ক্রকর্ হেখকর্ উন্মখু।"  

আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিবভেম্বর্র (Division of Law Enforcement) পবরচালক 

কোম্বরর্ পরজাইম্বেক িম্বলর্, "DEC-র আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী থিথভশকর্র েথ লা পথরচালক্ 

থ কসকব, আথে শুরুকর্ এটর্ স্পষ্ট ক্কর থেকয়থে হে এর্ভায়রর্কেন্টাল ক্র্জারকভশর্ পুথলশ 

ক্ে নক্র্না থ কসকব আকরা র্ারীকক্ থর্কয়াগ হেওয়া এক্টর্ অগ্রাথিক্ার। এই িথর্জ্ঞার হ াষণা 

উৎসা োয়ক্ ক্ারণ এটর্ িেশ নর্ ক্কর হে DEC র্াকের DEC িকরট হরঞ্জাস ন এবং ECO রয্াকে 

আকরা শক্রিশালী, বুক্রিোর্, এবং উচ্চ েক্ষর্াসম্পন্ন র্ারী হোগ ক্রার জর্য িথর্শ্রুথর্বি।"  

  

ির্ র্ুরক্ষা বিবভেম্বর্র (Division of Forest Protection) পবরচালক জর্ হর্ালার্ িম্বলর্, 

"িথর্জ্ঞাটর্ আোকের একজক্রিকর্ র্ারী ক্ে নক্র্নাকের িথর্থর্থিত্ব ও অথভজ্ঞর্া বকৃ্রি ক্রকর্ বর্ 

সুরক্ষা থিথভশকর্র চলোর্ ক্াকজর সাকি সংগথর্পূণ ন। আেরা হেকশর িিেকের েকিয এক্জর্ 

থ কসকব এই অথর্ গুরুত্বপূণ ন িথর্শ্রুথর্টর্ ক্রকর্ হপকর সম্মাথর্র্ হবাি ক্রথে, এবং আেরা আেরা 

পুকরা হেকশর হেসক্ল একজক্রির আোকের েকর্া এক্ই অগ্রাথিক্ার রকয়কে র্াকের সাকি ক্াজ 

ক্রকর্ এবং র্াকের হিকক্ হশখার জর্য উন্মুখ।"  

  

রয্াকে আকরা র্ারী হোগ ক্রকর্ সা ােয ক্রার জর্য, এর্ভায়রর্কেন্টাল ক্র্জারকভশর্ 

থিপার্নকেকন্টর বর্ সুরক্ষা থিথভশর্ এবং আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী থিথভশর্ পুকরা থর্উ ইয়কক্ন 

ক্যাথরয়ার হেলা এবং োকক্নটর্ং ক্যাকম্পইকর্র োিযকে আউর্থরচ বকৃ্রি ক্রকে, এবং থর্য়থের্ভাকব 

থবথভন্ন হসাশযাল থেথিয়া প্ল্যার্িে ন বযব ার ক্রকব DEC িকরট হরঞ্জাস ন বা এর্ভায়রর্কেন্টাল 

ক্র্জারকভশর্ পুথলশ ক্ে নক্র্নাকের সাকি হোগোর্ ক্কর র্রু্র্ থরক্্রুর্রা ক্ী িরকর্র অর্র্য ও 

িলিস ূক্াকজর ির্যাশা ক্রকর্ পাকর হস বযাপাকর আকলাক্পার্ ক্রার জর্য।  

  

DEC এের্ এক্টর্ ক্াকজর পথরকবশ িোর্ ক্রকর্ থর্কবথের্ ো থবথচযর্া এবং অন্তভুনক্রিকক্ 

সম্পূণ নরূকপ সেি নর্ ও পালর্ ক্কর। পথরকবশ রক্ষা ক্রার DEC-র থেশর্ শুি ুর্খর্ই সিলভাকব 

অক্রজনর্  কর্ পারকব েখর্ সক্ল ক্েীর তবথচযয, েৃঢ়র্া, এবং িথর্ভাকক্ বরণ ক্কর হর্ওয়া  কব। 

সক্ল বযক্রির জর্য সোর্ চাক্থরর সুকোগ স্থাপর্ ক্রা চলোর্ িকচষ্টার পাশাপাথশ, বণ নবাে এবং 

তবষেয অপসারণ ক্রার জর্য এবং থর্উ ইয়ক্ন হটকর্ বসবাসরর্ বা হবড়াকর্ আসা সক্কলর জর্য 

পথরকবশ রক্ষা ক্রার আোকের থেশর্কক্ আকরা বথলষ্ঠ ক্রার জর্য DEC িথর্শ্রুথর্বি।  

  

ক্থেশর্ার হসকগাস 2018 সাকল হপশাোথর বকৃ্রি এবং ক্যাথরয়ার গঠকর্ র্ারীকের সুকোগ হখা ুঁজার 

হক্ষকয সাড়াোকর্র জর্য DEC-র র্ারীকের হপশাোথর থবক্াশ উকেযাগ (Women's Professional 

Development Initiative) সূচর্া ক্রায় হর্রৃ্ত্বোর্ ক্করকের্। এক্টর্ থটয়াথরং ক্থেটর্র হর্রৃ্কত্ব, 

উকেযাগটর্ DEC-হর্ সক্ল র্ারীর জর্য এক্টর্ ক্ষের্া িোর্ক্ারী পথরকবশ গঠকর্ ক্াজ ক্কর এবং 

একজক্রিটর্কক্ এের্ এক্টর্ সংগঠকর্ পথরণর্ ক্কর হেখাকর্ সক্ল ক্েীকক্ র্াকের সকব নাচ্চ 

অবোর্ রাখকর্ পারার পে নাকয় হপৌৌঁোকর্ সুকোগ িোকর্র সংসৃ্কথর্ রকয়কে এবং োরা ক্যাথরয়ার 

গঠকর্র সক্ল পে নাকয় েূলযবার্ ক্েীকের িথর্ভার স্বীকৃ্থর্ ও িচার ক্কর।  

  



30x30 িথর্জ্ঞার বযাপাকর আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী থিথভশকর্র পথরচালক্ ক্যাকরর্ পরজাইকক্লক্ 

এবং িকরট হরঞ্জার হলিকর্র্যান্ট হেগার্ লাথপকয়কর িেি সাউন্ডবাইর্/উক্রি পাওয়া োকব 

এখাকর্। সাক্ষাৎক্ারগুথলর এক্টর্ লগ সংেুি ক্রা  কলা।  

  

DEC-র আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী থিথভশর্ এবং বর্ সুরক্ষার থিথভশকর্র বযাপাকর আকরা র্কিযর 

জর্য, থভক্রজর্ ক্রুর্ www.dec.ny.gov।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হটর্ পুথলকশর বযাপাকর আকরা র্কিযর জর্য, থভক্রজর্ ক্রুর্ parks.ny.gov।  
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