
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/3/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বের িন্দকু সব িংসতা বর্র্ম নম্বলর (GIVE) উম্ব্োম্বগ সি নকাম্বলর 

িৃ ত্তর্ বিবর্ম্বয়াম্বগর কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

17টে অিংেগ্র ণকারী কাউবিগুবলম্বক সর্ি নর্ করার জর্ে 2023 সাম্বলর হেে িাম্বজম্বে 

18 বর্বলয়র্ ডলাম্বরর হিবে ত বিল প্রাপ্ত করা  ম্বয়ম্বে  

  

িন্দমু্বকর সব িংসতার দ্বারা সি হেম্বয় হিবে ক্ষবতগ্রস্ত 20টে সম্প্র্াম্বয় গুবল োলাম্বর্া 

কর্াম্বত এিিং জীির্ িাাঁোম্বত এম্বজন্সিগুবল প্রর্াণ-বভবত্তক হকৌেল িেি ার কম্বর  

  

িন্দমু্বকর সব িংসতার সম্বেতর্তার ব্িস পালম্বর্ এই সন্ধ্োয় রাম্বজের বিবেষ্ট স্থার্গুবল 

কর্লা রম্বে আম্বলাবকত করার বর্ম্ব ন্ে হ্য়  

  

 বর্উ ইয়কন রাম্বজে জুর্ম্বক িন্দমু্বকর সব িংসতার সম্বেতর্তার র্াস ব সাম্বি বেবিত করার 

হ াষণা জাবর কম্বর  

  

  

নিউ ইয়র্ক স্টেটনিউ ইয়র্ক স্টেটগভি কর র্যানি স্ট ার্ল আজ নিউ ইয়র্ক স্টেটটর বন্দরু্ জন়িত 

সন িংসতা নির্ম কল র্রার উট্যাটগ (New York State's Gun Involved Violence Elimination 

initiative) অিংশগ্র ণর্ারী আইি প্রটয়াগর্ারী সিংস্থাগুনলটর্ সর্ি কি র্রার জিয 18.2 নর্নলয়ি 

ডলাটরর ত নবটলর স্ট াষণা র্টরটেি যা 2014 সাটল শুরু  ওয়ার পর স্টিটর্ এই র্র্ কসমনিটত 

রাজযর ব ৃত্তর্ নবনিটয়াগ। বন্দটুর্র সন িংসতায় সব স্টিটয় স্টবনশ ক্ষনতগ্রস্থ 17টট র্াউনির 20টট 

সম্প্র্ায়গুনলটত গুনল িালাটিা র্র্াটত এবিং জীবি বা াঁিাটত নিউ ইয়র্ক স্টেটটর বন্দরু্ জন়িত 

সন িংসতা নির্ম কল র্রার উট্যাগ (New York State's Gun Involved Violence Elimination 

initiative, GIVE) প্রর্াণ-নভনত্তর্ স্টর্ৌশলসর্ম  বযব ার র্টর৷ গভি কর স্ট ার্ল এো়িাও এর্টট 

স্ট াষণা জানর র্টরি স্টযখাটি নিউ ইয়র্ক স্টেটট জিু র্াসটর্ বন্দটুর্র সন িংসতার সটিতিতার 

র্াস ন সাটব র্টিািীত র্রা  টয়টে। স্ট াষণায় আরও নিট ক্শ স্ট্ওয়া  টয়টে স্টয জাতীয় বন্দরু্ 

সন িংসতার সটিতিতার ন্বস এবিং ওয়যার অটরঞ্জ উইর্এন্ড-এর শুরুটর্ নিনিত র্রটত রাটজযর 

লযান্ডর্ার্কগুনলটর্ আজ সন্ধ্যায় র্র্লা রটে আটলানর্ত র্রা  টব যা এভনরটাউি ফর গাি 

স্টসফটট (Everytown for Gun Safety) দ্বারা বানষ কর্ভাটব সর্নিত  য়।  

  

"গত র্টয়র্ সপ্তা  ধটর, আর্রা স্ট্টখনে বন্দটুর্র সন িংসতা বযক্তিবটগ কর, এলার্াগুনলর এবিং 

আর্াট্র সর্গ্র স্ট্টশর জিয অর্ল্পিীয় যন্ত্রণা, র্ষ্ট এবিং ক্ষনতর র্ারণ  টত," গভর্ নর হ াকল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwearorange.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RTgVAiZdZXG4GNwnq8jPtgc0WVSZABm%2FvlPYHZEYRYI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.everytown.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DnmPEvRYcGGKhmTX8QJ5LifTKvpefDLJe6ZusqS83s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.everytown.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DnmPEvRYcGGKhmTX8QJ5LifTKvpefDLJe6ZusqS83s%3D&reserved=0


িম্বলম্বের্। "বন্দটুর্র সন িংসতা সটিতিতার র্াটসর সম্মাটি, আর্াট্র বনু্ধ্, নপ্রয়জি এবিং 

প্রনতটবশীট্র এই অি ক ীি এবিং ্ুুঃখজির্  তযা বন্ধ্ র্রার জিয আর্াট্র অঙ্গীর্ারটর্ আটরা 

শক্তিশালী র্টর তুলটত  টব। এই র্ারটণই আনর্ আইিসভার সাটি  নিষ্ঠভাটব র্াজ র্রটত 

স্টপটর গনব কত যা গতর্াল ঐনত ানসর্ এবিং বযাপর্ আইি পাস র্টরটে যাটত আরও র্টিি 

বন্দটুর্র আইি ততনর র্রা যায় এবিং বন্দটুর্র সন িংসতার র্ ার্ারী স্টশষ  য়, এগুনল এর্ি নবল 

স্টযগুনল আনর্ আগার্ী ন্টি স্বাক্ষর র্রার জিয উন্মুখ। আর্রা অগ্রগনত র্রার সর্য় আনর্ আইি 

প্রটণতাট্র সাটি নসদ্ধান্তর্মলর্ভাটব র্াজ র্রটত এবিং GIVE-এর র্টতা স্টপ্রাগ্রার্গুনলটত 

নবনিটয়াগ র্রটত র্াজ িানলটয় যাব যা আর্াট্র সম্প্র্ায়গুনলটর্ সবার জিয নিরাপ্ র্টর 

তুলটব।"  

  

নিম্ননলনখত লযান্ডর্ার্কগুনল আজ সন্ধ্যায় র্র্লা রটে আটলানর্ত  টব:  

• ওয়াি ওয়ার্ল্ক স্টেড স্টসিার (One World Trade Center)  

• গভি কর র্ানরও এর্. রু্ওটর্া নিজ (Mario M. Cuomo Bridge)  

• র্সু্কইজটর্া নিজ (Kosciuszko Bridge)  

• এইি. র্াল ক র্যার্র্ল সানি নবক্তর্ল্িং  

• রাষ্ট্রীয় নশক্ষা ভবি  

• আলটেড ই. ক্তিি স্টেট অনফস নবক্তর্ল্িং (Alfred E. Smith State Office Building)  

• স্টেট স্টফয়ারগ্রাউন্ডস - স্টর্ইি স্টগট অযান্ড এক্সটপা স্টসিার  

•  ফ্রোলনলি স্টডলাটিা রুজটভল্টফ্র র্ধয- াডসি নিজ  

• গ্রযান্ড স্টসন্ট্রাল টানর্ কিাল - পারনশিং স্কয়ার ভায়াডাক্ট  

• অযালটবনি আন্তজকানতর্ নবর্ািবন্দর স্টগটওটয় (Albany International Airport Gateway)  

• স্টলর্ প্লানসড অনলম্পির্ জাম্পিিং র্র্টপ্লক্স  

• এিায়ার স্টেট প্লাজা  

• িায়াগ্রা জলপ্রপাত (Niagara Falls)  

স্টেট নডনভশি অফ ক্তিনর্িাল জানেস সানভকটসস (State Division of Criminal Justice Services) 

দ্বারা পনরিানলত GIVE 17টট র্াউনিটত 20টট পুনলশ নবভাগটর্ সর্ি কি র্টর স্টযগুনল নিউ ইয়র্ক 

নসটটর বাইটর নিউ ইয়র্ক স্টেটট সিং টটত সন িংস অপরাটধর 80 শতািংটশরও স্টবনশর জিয ্ায়ী: 

অযালবানি, ব্রুর্, স্টিৌটাউর্া, ডাটিস, এনর, র্িটরা, িাসাউ, িায়াগ্রা, ওটিইডা, ওটিািডাগা, অটরঞ্জ, 

স্টরিটসলার, রর্লযান্ড, স্টশটির্টযানড, সাটফার্, আলোর এবিং ওটয়েটিোর। স্টজলার অযাটনি কর 

অনফসগুনল, প্রটবশি নবভাগগুনল, স্টশনরটফর অনফসগুনল এবিং স্টসই র্াউনিগুনলটত অিযািয 

অিংশী্াররাও এই উট্যাটগর র্াধযটর্ ত নবল পাি।  

  

বডবভের্ অফ ন্সিবর্র্াল জাবেস সাবভনম্বসম্বসর কবর্ের্ার (Division of Criminal Justice 

Services) হরাসার্া হরাসাম্বডা িম্বলম্বের্, "আর্রা আর্াট্র সম্প্র্ায়গুনল, আর্াট্র রাজয 

এবিং আর্াট্র স্ট্টশ বন্দটুর্র সন িংসতা স্টিটর্ অটির্ স্টবনশ আ াত, ক্ষয়ক্ষনত এবিং ধ্বিংস 

স্ট্টখনে এবিং আর্রা এটট বন্ধ্ র্রটত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ যাটত সর্স্ত নিউ ইয়র্কবাসীরা নিরাপ্ স্টবাধ 

র্রটত পাটরি৷ শনিবার নবটর্টল স্টসই নিষ্পাপ বনু্ধ্ট্র, প্রনতটবশীট্র এবিং পনরবাটরর স্সযট্র 

উপর ভয়লর গণ গুনল িালাটিার আটগ যারা স্টর্বল র্ুন্র স্টর্িার্াটা র্রনেটলি, আর্রা 

বাটফটলাটত গুনল িালাটিার  টিা এবিং নশর্াটরর সিংখযা র্র্টত স্ট্খনেলার্ র্ারণ এই প্রর্াণ-



নভনত্তর্ উট্যাগগুনল র্ায কর্র  টয়টে। আর্রা গভি কর স্ট ার্লটর্ তার স্টিতৃত্ব, প্রনতশ্রুনত এবিং 

আর্াট্র GIVE স্টপ্রাগ্রাটর্ নবনিটয়াটগর জিয ধিযবা্ জািাই যা আর্াট্র রাস্তা স্টিটর্ 

নবপজ্জির্ অববধ বন্দরু্গুনল বাটজয়াপ্ত র্রটত এবিং ্মটর রাখটত সা াযয র্রটব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে অবফস অফ গার্ ভাম্বয়াম্বলি বপ্রম্বভর্েম্বর্র (New York State Office of 

Gun Violence Prevention) বডম্বরক্টর কোবলয়ার্া এস. ের্াস িম্বলম্বের্, "আর্াট্র 

সম্প্র্ায়গুনলটর্ ্ুুঃখজির্  টিাগুনল  টার আটগ প্রনতটরাধ র্রটত সা াযয র্রার জিয 

আর্াট্র গনতশীল এবিং উদ্ভাবিী উপায়সর্ম  প্রটয়াজি এবিং স্টসই র্ারটণই বন্দরু্ সন িংসতার 

স্টপ্লগ স্টশষ র্রার জিয এর্টট সব ক-সরর্ানর পদ্ধনত নিটয় আসার জিয গভি কর স্ট ার্টলর 

অঙ্গীর্াটরর অিংশ  টত স্টপটর আনর্ গনব কত৷ এই জটটল সর্সযাগুটলা সর্াধাটির জিয বহু রাজযর 

এটজক্তি, সম্প্র্াটয়র সিংস্থা এবিং স্থািীয় স্টিতা, আইি প্রটয়াগর্ারী এবিং স্টফৌজ্ানর নবিার বযবস্থার 

এর্ ব়ি সিংখযার স্টিটর্ এর্টট সর্টষ্টগত প্রয়াটসর প্রটয়াজি। আর্াট্র রাস্তা স্টিটর্ বন্দরু্গুনল 

সরাটত  টব, যুবর্ট্র ইনতবাির্ পরার্শ ক্ াি র্র্ কসমনিটত যুি র্রটত  টব, সম্প্র্ায়-নভনত্তর্ 

 স্তটক্ষপ এবিং প্রনতটরাটধর স্টর্ৌশলগুনলটত র্টিানিটবশ র্রটত  টব এবিং পুনলশ-সম্প্র্াটয়র 

সির্ক পুিগ কিি র্রটত  টব। আর্রা এটা র্রটত পানর."  

  

গভি কর স্ট ার্ল রাটজযর FY23 বাটজটট 18.2 নর্নলয়ি ডলার আ্ায় র্টরটেি যা আটগর বেটরর 

স্টিটর্ 3.8 নর্নলয়ি ডলাটরর বকৃ্তদ্ধ:  

• পুনলশ নবভাগগুনল এবিং তাট্র র্াউনির আইি প্রটয়াগর্ারী অিংশী্ারট্র জিয 

14 নর্নলয়ি ডলার, র্র্ীট্র, ওভারটাইর্, সরঞ্জার্ এবিং প্রযুক্তির জিয 13.3 

নর্নলয়ি ডলাটরর ত নবল স্টিটর্ স্টবট়ি, প্রর্াণ-নভনত্তর্ স্টর্ৌশল বাস্তবায়ি র্রার 

জিয বন্দরু্ সিংিান্ত অপরাধ র্র্াটত।  

- অনতনরি 700,000 ডলার এনর (250,000 ডলার), র্িটরা (250,000 

ডলার), সাইরানর্উজ (125,000 ডলার) এবিং আলবানি (75,000 ডলার) 

র্াউনিটত GIVE অিংশী্ানরত্বটর্ উপরৃ্ত র্রটব, স্টযগুনল স্টর্ানভড-19 

র্ ার্ারী শুরু  ওয়ার পর স্টিটর্ গুনল িালাটিার  টিায় উটেখটযাগয 

বকৃ্তদ্ধর অনভজ্ঞতা র্টরটে৷ GIVE ত নবল িি 1 জলুাই, 2022 স্টিটর্ 30 

জিু, 2023 পয কন্ত িটল৷  

  

- সর্স্ত 17টট র্াউনির জিয স্টর্াট GIVE ত নবটলর এর্টট র্াউনি 

স্টির্ডাউি স্ট্খুি।  

• িি-ফযাটাল গুনল িলার ত্ন্ত, যুবর্-যুবতীট্র সিিৃতার র্াজ, নবস্বাস ততনরর 

র্াজ এবিং অপরাটধ নফটর যাওয়া র্র্াটত এবিং র্র্ কসিংস্থাটির সাটি সিংটযাগ উন্নত 

র্রার জিয এর্টট নবর্ল্প প্রটবশটির ত্ারনর্র পাইলট স্টপ্রাগ্রার্টর্ সর্ি কি র্রার 

জিয 3.8 নর্নলয়ি ডলাটরর সক্তম্মনলত নবনিটয়াগ। স্টয স্টর্াটিা GIVE অিংশী্ানরত্ব 

এই অনতনরি ত নবটলর জিয আটব্ি র্রার স্টযাগয।  

• আিুর্ানির্ 400,000 ডলার নডনভশি অফ ক্তিনর্িাল জানেস সানভকটসস 

(Division Of Criminal Justice Services, DCJS) দ্বারা GIVE এটজক্তিগুনলটর্ 

প্রযুক্তিগত স ায়তা এবিং অিযািয স ায়তা প্র্াটির জিয বযব ার র্রা  টব।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fops%2Fgunviolencereduction%2FGIVE%2520Evidence%2520Based%2520Strategies.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qjKzz6p4cp7ZXfUyBd4KJAi4k0O1YYCjinER4pbdTVU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGIVE_Funding_by_Region-Partners.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5V%2FvH03B%2FfwLaIQN4xZwHXaLDtDK0m3v44chij5oP60%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGIVE_Funding_by_Region-Partners.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5V%2FvH03B%2FfwLaIQN4xZwHXaLDtDK0m3v44chij5oP60%3D&reserved=0


গভি কর স্ট ার্ল 3 জিু বন্দরু্ সন িংসতার সটিতিতার ন্বসটর্ রাটজযর স্বীরৃ্নত স্ট্ওয়ার র্িাও 

স্ট াষণা র্টরটেি। ওয়যার অটরঞ্জ শুরু  টয়নেল 2 জিু, 2015-স্টত, নশর্াটগার সাউি সাইটডর 

এর্জি উচ্চ নব্যালটয়র নশক্ষািী  ানডয়া স্টপন্ডলটটির সম্মাটি, নযনি স্টপ্রনসটডি ওবার্ার নদ্বতীয় 

উটদ্বাধিী রু্ির্াওয়াটজ স্ট াঁটটনেটলি। এর্ সপ্তা  পটর, 21 জািুয়ানর, 2013 সাটল  ানডয়াটর্ 

নশর্াটগার এর্টট স্টখলার র্াটি গুনল র্টর  তযা র্রা  য়। ওয়যার অটরঞ্জ স্টসই ন্ি স্টিটর্ শুরু 

 টয়নেল স্টযন্ি  ানডয়ার 18 তর্ জন্মন্ি নেল এবিং এটট এখি জিু র্াটসর প্রির্ শুিবার এবিং 

তার পটরর সপ্তা াটন্ত জাতীয়ভাটব পালি র্রা  য়।  

  

ন্সিবর্র্াল জাবেস সাবভনম্বসস বডবভের্ সম্পম্বকন  

  

আইি প্রটয়াগর্ারীট্র প্রনশক্ষণ; রাজযবযাপী অপরাটধর তটিযর সিংগ্র  এবিং নবটেষণ; অপরাটধর 

ইনত াটসর তিয এবিং আঙু্গটলর োটপর ফাইলগুনলর রক্ষণাটবক্ষণ; নিউ ইয়র্ক স্টেট পুনলটশর 

(New York State Police) সাটি অিংশী্ানরটত্ব রাজযগুনলর DNA স্টডটাবযাটলর প্রশাসনির্ 

তত্ত্বাবধাি; প্রটবশি এবিং সম্প্র্ায় সিংটশাধটির স্টপ্রাগ্রাটর্র অি কায়ি এবিং ত্ারনর্; স্টফডাটরল 

এবিং রাটজযর স্টফৌজ্ানর নবিার বযবস্থার ত নবটলর প্রশাসি; রাজয জটু়ি স্টফৌজ্ানর নবিার-

সিনর্কত সিংস্থাগুনলর স ায়তা; এবিং রাটজযর স্টযৌি অপরাধীট্র স্টরক্তজনির প্রশাসি স  নিউ 

ইয়র্ক স্টেট নডনভশি অফ ক্তিনর্িাল জানেস সানভকটসস (New York State Division of Criminal 

Justice Services)  ল এর্টট নবনভন্ন ্ানয়ত্ব প্রাপ্ত বহু-র্ায কর্ানরতার স্টফৌজ্ানর নবিাটরর 

স ায়তার সিংস্থা।  

  

###  
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