
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/6/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

আইর্ প্রম্ব াগকারী সংস্থা  কোবর ার গঠম্বর্ আগ্র ীম্বের পরীক্ষা  অংেগ্র ম্বের জর্ে 

আম্বিেম্বর্র সুম্ব াগ উন্মুক্ত করা  ম্ব ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষো  

  

আগামী িেম্বর DEC, হেট পাকনস, SUNY-হে আইর্ প্রম্ব াগকারী সংস্থার আর্ুমাবর্ক 

400 এবি-হলম্বভল পে তেবর  ম্বি িম্বল প্রেোো করা  ম্বে  

  

আম্বিের্কারীরা পরীক্ষা  অংে হর্ও ার জর্ে 3 আগে প নন্ত অর্লাইম্বর্ আম্বিের্ 

করম্বে পারম্বির্  

  

জর্ বর্রাপত্তা িজা  রাখা, আইর্ প্রম্ব াগকারী সংস্থার সেসেম্বের মম্বযে তিবিত্র্ে উন্নে 

করার িোপাম্বর গভর্ নম্বরর অঙ্গীকারািদ্ধোর পম্বর এই হ াষো হেও া  ম্বলা  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার 

এথি-হলরভল থসথভল সাথভনস পরের জর্য পরীক্ষায় অংশ হর্ওয়ার জর্য আরেের্ ক্রার সুরোগ 

এখর্ উন্মুক্ত ক্রা  রয়রে। পথররেশ সংরক্ষণ থেভাগ (Department of Environmental 

Conservation), পাক্ন, থিত্তথেরর্াের্, এেং ঐথি াথসক্ স্থাপর্া সংরক্ষণ অথিস (Office of State 

Parks, Recreation, and Historic Preservation) এেং হেে ইউথর্ভাথস নটে অে থর্উ ইয়রক্ন 

(State University of New York) িাাঁক্া পে পূররণর জর্য আরয়াজজি এই পরীক্ষা এই শররি 

অর্ুটিি  রে। উপেুক্ত প্রািীরা পরীক্ষায় অংশ হর্ওয়ার জর্য েুধোর, 3 আগে 2022 িাথরখ 

11:59 EST পে নন্ত অর্লাইরর্ আরেের্ ক্ররি পাররের্।  

  

"আজ আমরা থর্উ ইয়ক্নোসীরেররক্ পরেিী প্রজরন্মর থসথভল সারভনরের সরে হোগ হেওয়ার 

এেং িারের ক্থমউথর্টেগুরলারি এক্টে ইথিোিক্ প্রভাে রাখার সুরোগ থেজি," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "এই পরীক্ষা আমারের হেরের পাক্ন, থেশ্বথেেযালয়, এেং অর্যার্য 

প্রথিিার্গুরলারক্ সুরথক্ষি রাখা এেং সরে নাপথর থর্উ ইয়ক্নোসীরের থর্রাপে রাখার জর্য 

গুরুত্বপূণ ন পেগুরলা পূরণ ক্ররি সা ােয ক্ররে। জর্ থর্রাপত্তা েজায় রাখা এেং আমারের 

সেসযরের মরধয বেথিত্র্য থর্রয় আসার েযাপারর আমার প্রশাসরর্র িলমার্ অেীক্ারােদ্ধিার 

অংশ থ রসরে, আমরা সে পেভূথম হিরক্ আসা থর্উ ইয়ক্নোসীরের পােথলক্ সাথভনস খারি 

এক্টে অি নপূণ ন ও িলপ্রস ূক্যাথরয়াররর ক্িা থেরেির্া ক্ররি এেং আরেের্ ক্ররি উৎসাথ ি 

ক্রথে।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fpolice%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ygm1VNqombK%2FubF0IoprD61p9THf9iNUPY6KHBgqfE4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fpolice%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ygm1VNqombK%2FubF0IoprD61p9THf9iNUPY6KHBgqfE4%3D&reserved=0


হেে সরক্াররর মধযেিী আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার এথি-হলরভল পরের জর্য থেরেথিি  রি 

আগ্র ী েযজক্তরেররক্ প্রিরম আগ্র ী পে ো পেগুরলার জর্য আেশযক্ র্ূযর্িম হোগযিার শিন 

পূরণ ক্ররি  রে এেং 3 আগে িাথররখর মরধয এখারর্ আেশযক্ সে িিয জমা থেরয় থসথভল 

সাথভনস পরীক্ষার জর্য থর্েন্ধর্ ক্ররি  রে। মাথিপল-িরয়স ধররর্র এই পরীক্ষাটে আগামী 

শররি অর্ুটিি  রে। থর্উ ইয়ক্ন হেরের আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার এথি-হলরভল পরে 

থর্রয়ারগর পরীক্ষায় অংশগ্র ণ ক্রার হোগয সে প্রািী থলথখি পরীক্ষার িাথররখর আর্মুাথর্ক্ েুই 

সপ্তা  আরগ ডাক্রোরগ এক্টে ভথিন থেজ্ঞথপ্ত পারের্। এই ভথিন থেজ্ঞথপ্ত প্রািীরক্ ক্খর্ ও 

হক্ািায় উপথস্থি  রি  রে হসই সময়সূথির পাশাপাথশ অর্যার্য প্রাসথেক্ িিয প্রোর্ ক্ররে। 

এোড়াও পরীক্ষার আরগ প্রািীরা এক্টে ইরমইল থরমাইন্ডার পারের্, হেটেরি সরাসথর উপথস্থি 

 রয় থসথভল সাথভনস পরীক্ষায় অংশগ্র রণর জর্য হক্াথভড-19 সম্পথক্নি সাম্প্রথিক্ শিনসমূর র 

িিয অন্তভভ নক্ত িাক্রে।  

  

আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার এথি-হলরভল পরের পরীক্ষাটে প্ররিযক্ সংস্থার থর্ম্নথলথখি পেগুরলা 

পূরণ ক্রার জর্য গ্র ণ ক্রা  রে:  

• DEC - এর্ভায়রর্রমোল ক্র্জারভনশর্ পুথলশ অথিসার হেইথর্ 1 এেং িররে 

হরঞ্জার 1  

• পাক্নস - পাক্ন পুথলশ অথিসার হেইথর্  

• SUNY - ইউথর্ভাথস নটে পুথলশ অথিসার 1  

  

DCS অর্ুমার্ ক্ররে হে আগামী েেরর হেে জরুড় আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার আর্ুমাথর্ক্ 400 

এথি-হলরভল পে পূরণ ক্রা  রে।  

  

এোড়াও এই পরীক্ষা থমউথর্থসপযাল পুথলশ থেভাগ ও হশথররির অথিসগুরলারি শূর্য পে 

পূররণর জর্য স্থার্ীয় পরীক্ষা থ রসরে েযেহৃি  রে। থমউথর্থসপযাল পুথলশ থেভাগ এেং হশথররির 

অথিসগুরলার জর্য স্থার্ীয় পরীক্ষায় অংশ থর্রি আগ্র ী প্রািীরের সরাসথর স্থার্ীয় থসথভল 

সাথভনস সংস্থার মাধযরম আরেের্ ক্রা উথিি৷ হেসে স্থার্ীয় আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থা এথি-

হলরভল পরের জর্য পরীক্ষার আরয়াজর্ ক্ররে হসগুরলার িাথলক্া এখারর্ পাওয়া োরে৷  

  

বিপাটনম্বমন্ট অি বসবভল সাবভনম্বসর (Department of Civil Service) কবমের্ার টটম্বমাবি 

 গস িম্বলর্, "থডপােনরমে অে থসথভল সাথভনস আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার এথি-হলরভল পরের 

পরীক্ষা আরয়াজর্ ক্ররি হপরর আর্জিি, ো থর্উ ইয়ক্ন হেরের ক্মীেরল প্ররেশ ক্রার জর্য 

থর্রজর পুথলশ ক্যাথরয়ার শুরু ক্ররি আগ্র ী হেরক্ারর্া েযজক্তর জর্য এক্টে অসাধারণ সুরোগ। 

এই পরীক্ষা এক্টে উদ্দীপর্াপূণ ন ক্যাথরয়ার পরির প্ররেশপি, হ াক্ হসো থর্উ ইয়ক্ন হেরের 

র্ািথর্ক্ পাক্নগুরলারি ে ল হেওয়া, থর্উ ইয়রক্নর জলপিগুরলারি হোটেং ক্রা, অিো 

আমারের ক্রলজ ক্যাম্পাসগুরলারক্ সুরথক্ষি রাখা। আমারের পুথলশ োথ র্ীর ভথেষযি 

সেসযরের েযাপক্ভারে োোই ক্রার জর্য এেং থেথিত্র্ ও হমধােী প্রািীরের আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য 

আমারের অংশীোর সংস্থাগুরলার সরে ক্াজ ক্ররি হপরর থডপােনরমে আর্জিি। থর্উ ইয়ক্ন 

হেরের জর্য ক্াজ ক্রা শুধ ুজর্সাধাররণর ে ৃত্তর অংশরক্ হসো প্রোর্ ও সুরথক্ষি রাখার 

সুরোগই প্রোর্ ক্রর র্া, েরং থর্রেথেি জর্গরণর হসেক্রের সরে ক্াজ ক্রার সুরোরগর 

পাশাপাথশ িমৎক্ার স্বাস্থয সুথেধা ও ক্মরপর্রসশর্ পযারক্জ পাওয়ার সুরোগও প্রোর্ ক্রর। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fpolice%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ygm1VNqombK%2FubF0IoprD61p9THf9iNUPY6KHBgqfE4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fextdocs%2Fpdf%2FCOVID19VaccinationTestingScreeningProceduresCandidates.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BDZxp18%2FLd%2FH6qpfDKLCciQQ%2FTHv4F7YYrnDm%2Bvu%2FMk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cs.ny.gov%2Fpolice%2Flocal-exam-list.cfm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C39541298773a4642a47a08da5f72110e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637927240880983130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S9jqhD22e%2FaoFwcxGPayKY95Tw7BO9jN9bwTqfjCbog%3D&reserved=0


আথম আগ্র ীরের সোইরক্ আজই এই আসন্ন পরীক্ষার জর্য আরেের্ ক্ররি উৎসাথ ি 

ক্রথে।"  

  

বর্উ ই কন হেম্বটর শ্রম বিভাম্বগর (Department of Labor) কবমের্ার রিাটনা বর ারির্ 

িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীরেররক্ িারের ভারলাোসা জাগরে এমর্ ক্যাথরয়ার হেরে 

হর্ওয়ার সুরোগ ক্রর হেওয়ার থমশর্  ারি থর্রয়রের্, োর মরধয DEC, হেে পাক্নস, ও SUNY-

এর এই ক্ম নসংস্থারর্র সুরোগগুরলাও অন্তভভ নক্ত ররয়রে। থসথভল সাথভনস পরীক্ষা অসাধারণ 

ক্যাথরয়ার গঠরর্র সুরোরগর দ্বার উরন্মাির্ ক্ররি পারর। আথম থর্উ ইয়ক্নোসীরেররক্ এই 

সুরোগগুরলা অিো থর্উ ইয়ক্ন হেরের থসথভল সাথভনস থসরেরমর  াজাররা ক্যাথরয়াররর সুরোগ 

সম্পরক্ন জার্রি উৎসাথ ি ক্রথে।"  

  

পবরম্বিে সংরক্ষে বিভাম্বগর কবমের্ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "DEC হেেেযাপী 

ক্থমউথর্টেগুরলারি প্রিারণা েজৃদ্ধ ক্রা এেং িলমার্ েুইটে এক্ারডথম স  আররা এক্ারডথম 

আরয়াজর্ ক্রার মধয থেরয় থর্উ ইয়রক্নর এর্ভায়রর্রমে ক্র্জারভনশর্ পুথলশ অথিসার ও 

িররে হরঞ্জাররের সংখযা েজৃদ্ধ ক্ররি ক্াজ ক্ররে। এটে সে পেভূথমর হলাক্জরর্র জর্য থর্উ 

ইয়রক্নর পথররেশ ও জর্ থর্রাপত্তার সুরক্ষায় সামরর্র সাথররি অেস্থার্ ক্রর হসো প্রোরর্র 

মাধযরম িারের ক্যাথরয়াররর োত্র্া শুরু ক্রার জর্য িমৎক্ার এক্টে সুরোগ। আমারের হরঞ্জার 

ও অথিসাররা োরি থর্উ ইয়ক্নোসীরের প্রথিথর্থধত্ব ক্ররর্ হস থেষয়টে থর্জিি ক্ররি আমারের 

থর্রয়াগ প্রজিয়ায় বেথিত্র্য, সমিা, ও অন্তভভ নজক্ত েজৃদ্ধ ক্ররি DEC েৃঢ় প্রথিজ্ঞ।"  

  

হেট পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইি িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেে পারক্নর পুথলশ 

অথিসাররা আমারের হেরের প্রাকৃ্থিক্ ও ঐথি াথসক্ সম্পেরক্ সুরথক্ষি রারখ এেং থর্উ 

ইয়ক্ন হেরের পাক্নগুরলারি  ুররি োওয়া ক্রয়ক্ থমথলয়র্ মার্ুষ োরি এক্টে থর্রাপে ও 

উপরভাগয সময় ক্াোরি পাররর্ হস থেষয়টে থর্জিি ক্ররি সা ােয ক্রর। আইর্ প্ররয়াগক্ারী 

সংস্থায় এক্টে অর্র্য ও িলপ্রস ূক্যাথরয়ার গঠরর্ আগ্র ী সোইরক্ আথম হেে পারক্নর পুথলশ 

অথিসার  ওয়ার জর্য আরেের্ ক্ররি সময় হের ক্রার জর্য সথর্ে নন্ধ অর্ুররাধ জার্াজি।"  

  

SUNY-এর অন্তি নেীকালীর্ িোম্বেলর হিম্বিারা এফ. েোর্বল িম্বলর্, "আইর্ প্ররয়াগক্ারী 

সংস্থার ইউথর্েগুরলারি িারা হেসে ক্থমউথর্টেরি হসো প্রোর্ ক্ররের্ হসগুরলার বেথিত্র্য 

প্রথিিথলি  ওয়া উথিি, এেং SUNY-হি আমরা সে পেভূথমর হলাক্জর্রক্ এই গুরুত্বপূণ ন 

পেগুরলার জর্য আরেের্ ক্ররি উৎসাথ ি ক্রথে। SUNY আমারের ইথি ারস পুথলশ 

ক্থমশর্ার থ রসরে প্রিম মথ লা থর্রয়াগ থেরি হপরর গথে নি, ো এই খািরক্ আররা হেথশ 

বেথিত্র্যময় ক্রর হিালা এেং অগথণি ক্রের প্রথিথর্থধত্ব ক্রার পরি এক্টে েুগান্তক্ারী 

পেরক্ষপ। আমরা আগ্র ী সে েযজক্তরক্ থসথভল সাথভনস পরীক্ষায় অংশগ্র ণ ক্ররি উৎসাথ ি 

ক্রথে এেং আমরা আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার পরেিী প্রজরন্মর অথিসাররের স্বাগি জার্ারর্ার 

প্রিযাশা রাথখ োরা আমারের থশক্ষািীরের এেং হেেজরুড় ক্থমউথর্টেগুরলারক্ সুরথক্ষি রাখরের্ 

ও হসো প্রোর্ ক্ররের্।"  

  

হম মারস গভর্ নর হ াক্ল পুথলশ অথিসাররের মরধয আররা হেথশ সংখযক্ মথ লা সেসয হোগ 

ক্রার মাধযরম থেভাগগুরলার বেথিত্র্য েজৃদ্ধর জর্য জািীয় "30x30 অেীক্ার"-এর প্রথি DEC ও 



পাক্নস-এর অেীক্ারােদ্ধিার ক্িা হ াষণা ক্ররথেরলর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে পুথলশ ক্িৃনক্ মথ লা 

হেে ে্রুপাররের সংখযা েজৃদ্ধ ক্রার েযাপারর আরগর এক্টে অেীক্াররর পরর এটে  রেরে। 

30x30 উরেযারগর িূড়ান্ত লক্ষয  রলা 2030 সারলর মরধয পুথলশ থরক্্রুে ক্লারস র্ারীর সংখযা 30 

শিাংরশ হপ ৌঁোরর্া, এেং এটে থর্জিি ক্রা হে পুথলথসং এরজজিগুথল োরি িারা হেই এখথিয়ারর 

হসোোর্ ক্রর, এরজজি হের্ িার সথিযক্াররর প্রথিথর্থধ  য়। মথ লা, হভরেরার্, এেং 

ঐথি াথসক্ ক্াল হিরক্ েিােি প্রথিথর্থধত্ব হিরক্ েজিি ক্থমউথর্টেগুরলারি েসোসক্ারী থর্উ 

ইয়ক্নোসীরের এই পরীক্ষার জর্য আরেের্ ক্ররি হজারারলাভারে সথর্ে নন্ধ অর্ুররাধ ক্রা  রি, 

ো েুেনান্ত সে পােথলক্ সাথভনস ক্যাথরয়াররর থেরক্ থর্রয় হেরি পারর।  

  

আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার এথি-হলরভল পরের পরীক্ষা শুরু  ওয়ার অংশ থ রসরে, থর্উ ইয়ক্ন 

হেে এক্টে হেেেযাপী হসাশযাল থমথডয়া ক্যারম্পইর্ িাল ুক্রররে, োর মরধয এই পরীক্ষার জর্য 

আরেের্ ক্ররি প্রািীরের আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য সা ােয ক্ররি DCS-এর িরি হিরক্ থভথডও, 

ওরয়ে ক্রেে, ও র্িভ র্ িিযমূলক্ ওরয়থের্ার অন্তভভ নক্ত িাক্রে।  

  

ক্যারম্পইরর্র ক্রেে এেং োড়থি িরিযর পাশাপাথশ আরেের্ক্ারীরের পরীক্ষার জর্য প্রস্তুি 

ক্রর িভ লরি এক্টে হেে গাইড পাওয়া োরে www.cs.ny.gov/police টঠক্ার্ায়।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেরের জর্য ক্াজ ক্রা এেং পােথলক্ সাথভনরস এক্টে িলপ্রসূ ক্যাথরয়ার গঠরর্র 

হক্ষরত্র্ পরেিী পেরক্ষপ থক্ভারে গ্র ণ ক্রা োয় হস সম্পরক্ন আররা জার্রি, অর্ুগ্র  ক্রর 

থডপােনরমে অে থসথভল সাথভনরসর ওরয়েসাইে থভজজে ক্রুর্ এেং থডপােনরমেরক্ অর্ুসরণ 

ক্রুর্ হিসেুরক্ (Facebook), েভইোরর (Twitter), ও থলংক্ডইরর্ (LinkedIn)।  

  

  

###  
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