
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা পবরম্বিে সংরক্ষণ পবুলে অবিসার (ENVIRONMENTAL CONSERVATION 
POLICE OFFICERS, ECOs) এিং িম্বরস্ট ররঞ্জাম্বরর র্তুর্তম ক্লাম্বসর র াষণা বিম্বলর্  

  
পবরম্বিে সংরক্ষণ িপ্তম্বরর (Department of Environmental Conservation, DEC) 22তম রিবসক 

সু্কল ির ইউবর্িমনড অবিসার রেম্বক 44 জর্ স্নাতক হম্বেম্বের্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের পনরমেশ সংরক্ষণ দপ্তর-এর 22তম স্টেনসর্ 
সু্কল ফর ইউনর্ফমনড অ্নফসার স্টেমর্ 30 জর্ পনরমেশ সংরক্ষণ পুনলশ অ্নফসার এেং 14 জর্ 
ফমরে স্টরঞ্জামরর স্নাতর্ত্ব অ্জন মর্র স্ট াষণা নদময়মের্। নসরানর্উমজ অ্েনিত নর্উ ইয়র্ন  স্টেে 
স্টফয়ারগ্রাউন্ডমসর এক্সমপা স্টসন্টামর আর্ুষ্ঠানর্র্ অ্র্ষু্ঠামর্ 44 জর্ র্তুর্ র্মনর্তন া তামদর নডমলামা 
গ্রহণ র্মরর্।  
  
"নর্উ ইয়মর্ন র সমৃদ্ধ প্রারৃ্নতর্ সম্পদ সুরক্ষা এেং সংরক্ষমণর উমেমশয ফমরে স্টরঞ্জাসন এেং পনরমেশ 
সংরক্ষণ পনুলশ অ্নফসাররা স্টেে জমু়ে র্নমউনর্টিগুমলামত র্াজ র্মর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আজমর্ স্নাতর্ হওয়া র্ারী ও পুরুষমদরমর্ আনম অ্নভর্ন্দর্ জার্াই এেং তারা স্টেভামে নর্উ 
ইয়র্ন োসী এেং পনরদশনর্র্ারীমদর স্বািয ও নর্রাপত্তা সমার্ভামে সরুনক্ষত র্মর ঠির্ স্টসভামেই 
পনরমেশগত দানয়ত্বপালমর্ নর্উ ইয়মর্ন র সমৃদ্ধ ঐনতহযমর্ েহর্ র্রমে স্টসই নেষময় আত্মনেশ্বাসী।"  
  
29 সপ্তাহ ধমর চলা, স্টেনসর্ সু্কলটি (Basic School) 19 স্টম শুরু হময়নেল অ্সউইমগা র্াউনন্টর, 
পুলানস্কমত, DEC-এর জর্ নর্রাপত্তা প্রনশক্ষণ অ্যার্ামডনমর র্ােনালময় (Office for Public 
Protection's Training Academy), স্টেটি সযামর্ র্দীর তীমর অ্েনিত। প্রনশক্ষণ ও স্টর্ামসনওয়ামর্ন র 
মমধয নেল পনরমেশ সংরক্ষণ আইর্, স্টফৌজদানর র্ােননেনধ, োহর্ ও ট্রানফর্ আইর্, নফনজর্যাল 
র্নন্ডশনর্ং, আমেয়াস্ত্র, ের্যপ্রাণী শর্াক্তর্রণ, জরুনর োর্োহর্ অ্নভোর্, তল্লানশ ও উদ্ধার, ভূনম 
পনরভ্রমণ, এেং দাোর্ল দমর্। 22তম স্টেনসর্ সু্কল স্নাতর্রা নর্উ ইয়র্ন  স্টেে জমু়ে োর্া নেনভন্ন 
সম্প্রদায় স্টেমর্ এমসমে এেং তামদর মমধয রময়মে:  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ পবুলে কমনকতন া  
ECO Stephanie D. Anderson, West Islip  
ECO Aric J. Boyes, Neversink  
ECO Christine M. Brussell, Oxford  
ECO Garrett C. Cacciola, Northport  



 

 

ECO Heather L. Carl, Westerlo  
ECO Jacob A. Clark, Camden  
ECO Evan P. Crisafulli, Colonie  
ECO Shane M. Currey Jr., Buffalo  
ECO Christopher M. Doroski, Troy  
ECO Nicole B. DuChene, Oneida  
ECO Daniel E. Franz, Rome  
ECO Colton C. Garrand, North Bangor  
ECO Murel E. Lovgren, Pulaski  
ECO Casey J. Mangels, Cortlandt Manor  
ECO Brent E. McCarthy, Hartford  
ECO Shawn M. Michalet, Springfield  
ECO Darren M. Milliron, Pulaski  
ECO Jared F. Newell, Queensbury  
ECO Lawrence S. Pabes, West Hempstead  
ECO Paul J. Pansini, Staten Island  
ECO Glen K. Parker, Fredonia  
ECO Brennan M. Parmelee, Latham  
ECO Connor S. Paschke, Saranac Lake  
ECO Nicholas R. Perkins, Schenectady  
ECO Joshua P. Schneider, Black River  
ECO Dylan K. Schuck, Putnam Valley  
ECO Alexander F. Shea, Eden  
ECO April L. Small, Greene  
ECO Loren W. Traynor, North Bangor  
ECO Joshua K. Veloski, Springville  
  
িম্বরস্ট ররঞ্জাসন  
FR Anastasia E. Allwine, Syracuse  
FR Griggsby T. Cowart III, Cornwall  
FR Jenna K. Curcio, Cranberry Lake  
FR Stephen W. Ellis, Tupper Lake  
FR John S. Gullen, Tupper Lake  
FR Scott A. Hicks, Islip  
FR Steven R. Jackson, Selkirk  
FR Daniel H. Jahn, Warwick  
FR Tyler R. Mitchell, Guilderland  
FR Jacob M. Murphy, West Monroe  



 

 

FR John R. Scott, Buffalo  
FR Jacob C. Skudlarek, Randolph  
FR Erin E. Stoddard, Cicero  
FR Cameron J. Sweeney, Kingston  
  
বডপার্ন ম্বমন্ট অি এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, রিবসল রসম্বগাস িম্বলর্, "নর্উ 
ইয়মর্ন র পনরমেশ সংরক্ষণ পুনলশ অ্নফসার এেং ফমরে স্টরঞ্জাররা 1800 সামলর স্টশমষর নদর্ স্টেমর্, 
নর্উ ইয়মর্ন র পনরমেশ, প্রারৃ্নতর্ সম্পদ এেং র্নমউনর্টিমর্ সুরক্ষা প্রদামর্র গুরুত্বপূণন র্াজ র্মর 
োমের্। আনম এই নর্ময়াগপ্রাপ্তমদর এর্টি মহৎ র্মনজীের্ স্টেমে স্টর্য়ার জর্য সাধুোদ জার্াই এেং 
তারা স্টে ভনেষযৎ প্রজমের জর্য আমামদর আর্াশ, ভূনম, পানর্ এেং ের্যজীেমর্র স্বািয রক্ষা র্রমে 
তামত স্টর্ামর্া সমন্দহ স্টর্ই।"  
  
2020 সামল, DEC, স্টরঞ্জার এেং ECO প্রনশক্ষমণর ভনেষযমতর এর্টি অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন মাইলফলর্ 
নচনিত র্রমে, ো এই দইু জর্ নর্রাপত্তা প্রদার্র্ারী োনহর্ীর উত্তরানধর্ামরর স্বীরৃ্নত প্রদার্ র্মর। 
DEC র্তৃন র্ চলনত েেমরর শুরুমত ওসউইমগা র্াউনন্টর সামের্ নিভলযান্ড প্রােনমর্ নেদযালময়র 
অ্নধগ্রহমর্র পর, এই িাপর্াটি ECO ও ফমরে স্টরঞ্জারমদর জর্য স্টেনসর্ স্টট্রনর্ং এর্ামডনমর ভনেষযৎ 
জায়গা নহমসমে র্াজ র্রমে। এো়োও, 1880 সামল নর্উ ইয়মর্ন র প্রেম মৎসয ও স্টেলা সুরক্ষর্ 
(Fish and Game Protectors) প্রনতষ্ঠার পর ECO 140 তম োনষনর্ী উদোপর্ র্রমে। ফমরে 
স্টরঞ্জাররা তামদর পূেনসুরী, ফায়ার ওয়ামডন র্মদর নর্উ ইয়মর্ন র অ্যানডরন্ডযার্ ও র্যােনস্কল সংরনক্ষত 
ের্ েহল স্টদয়া শুরু র্রার 135 েের পালর্ র্রমে।  
  
মূলত স্টগম রক্ষর্ (Game Protector) র্ামম পনরনচত ECO, 1880 সামল প্রেম নর্ময়াগপ্রাপ্ত হয় 
এেং হনরণ নশর্ার তদন্ত ও িার্ীয় জলপমে নফনশং লাইমসন্স পরীক্ষা স্টেমর্ শুরু র্মর র্মপনামরে 
রাসায়নর্র্ ডানম্পং-এর উপর র্জরদানর র্রত। 2018 সামল স্টেে জমু়ে, ECO 21,668টিরও স্টেনশ 
র্মল সা়ো নদময়মে এেং 20,665টিরও স্টেনশ টিনর্ে ইসুয র্মরমে।  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ িপ্তর, আইর্ প্রম্বোগকারী বিভাম্বগর পবরচালক িার্নাডন  বরভারস িম্বলর্,  
"29-সপ্তামহর এই নেসৃ্তত এেং র্ম ার প্রনশক্ষণ স্টর্াসনটি আমামদর নর্ময়াগপ্রাপ্তমদর সাধারণ আইর্ 
প্রময়াগ এেং পনরমেশ আইর্ উভয় স্টক্ষমেই নেনভন্ন র্ামজর চামপর জর্য প্রস্তুত র্মর। স্বে োয়ু ও 
জলনেনধ প্রময়াগ, মাে ও ের্যপ্রাণী আইর্মর্ সমেনর্, এেং অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন পনরমেশগত অ্পরামধর 
তদন্ত র্রার মাধযমম পনরমেশ দষূণ স্টেমর্ নর্উ ইয়র্ন োসীমর্ রক্ষা র্রমত এই র্ারী ও পুরুষগণ 
েদ্ধপনরর্র। আমামদর র্াতামর তামদর এই স্টোগ স্টদয়ার  ের্ায় আনম গনেনত এেং উেীপ্ত।"  
  
ের্ সংরক্ষণ সৃনির সামে সামে 1885 সামল ফমরে স্টরঞ্জার প্রনতষ্ঠা র্রা হয় োরা মূলত ফায়ার 
ওয়ামডন র্ নহমসমে পনরনচত নেল। তামদর দানয়ত্ব স্টেমের ভূনম ও ের্ সুরক্ষার উপমর স্টর্নিভূত এেং 
আরও অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে তল্লানশ ও উদ্ধার অ্নভোর্, দাোর্ল দমর্ এেং স্টেমের ভূনমর নর্রাপদ 
েযেহার নেষময় জর্গর্মর্ স্টশোমর্া। 2018 সামল, DEC ফমরে স্টরঞ্জাসন 346টি তল্লানশ ও উদ্ধার 
অ্নভোর্ পনরচালর্া র্মরমে, স্টমাে 845 এর্র পনু়েময় স্টদয়া 105টি দাোর্ল োনমময়মে, 611 এর্র 

http://www.dec.ny.gov/press/118317.html


 

 

স্টপা়োমর্া ও পুর্জীনেতর্রমর্র নর্ধনানরত 24টি দাোর্মল অ্ংশগ্রহণ র্মর এেং মামলা নর্ময় র্াজ 
র্মরমে স্টেোমর্ ফলাফল নহসামে 2,354 টিনর্ে জানর ো স্টগ্রপ্তার র্মরমে।  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ, ির্ সংরক্ষণ বিভাম্বগর পবরচালক এবরক লাহার িম্বলর্, "DEC ফমরে 
স্টরঞ্জারমদর উপমর নর্উ ইয়মর্ন র নেশাল প্রারৃ্নতর্ সম্পদ এেং দরূ ও র্ামে স্টেমর্ আসা জর্গণমর্ 
সুরক্ষা প্রদামর্র দানয়ত্ব অ্পনণ র্রা হময়মে। আজমর্ উদোপর্ র্রা র্ারী ও পুরুমষরা স্টেে জমু়ে 
পােনতয অ্ঞ্চল ও র্নমউনর্টিগুমলামত জর্ নর্রাপত্তা প্রদার্ এেং স্টেমের পনরমেশ আইর্ প্রময়ামগর জর্য 
প্রময়াজর্ীয় দক্ষতা নশমেমে। আমামদর গুরুত্বপূণন নমশর্ পূরমণ তামদর প্রমতযমর্র সমে আনম র্াজ 
র্রার প্রতযাশা রানে।"  
  
স্নাতর্ অ্জন র্ র্রা িাস েতন মামর্ স্টেে জমু়ে 275 ECOs এেং 131 ফমরে স্টরঞ্জারমসর র্াতামর 
স্টোগ স্টদমে। এই র্তুর্ িামসর নর্ময়াগপ্রাপ্তমদরমর্ স্টেটি 2016 সামল সম্পন্ন হওয়া, সেনমশষ নসনভল 
সানভন স পরীক্ষার মাধযমম স্টোগযতা এেং পানসং স্টস্কামরর এর্টি উপেুক্ত তানলর্া স্টেমর্ নর্েনাচর্ র্রা 
হয়। ECO-এর জর্য র্মনমোগযতা স্টদেমত, www.dec.ny.gov/about/746.html নভনজে র্রুর্; 
ফমরে স্টরঞ্জারমদর জর্য, নভনজে র্রুর্ www.dec.ny.gov/about/732.html।  
  

###  
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