
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেট পাকন  পবুলে একাম্বেবমর 39 জর্ স্নাতকম্বক অবভর্ন্দর্ জার্ার্  
  

র্তুর্ অবিসারগণ স্টেট পাকন  িেিস্থার িাবষনক 74 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে দেনর্ার্থীর সরুক্ষায় সাহায্ে 
করম্বির্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট অ্নিস অ্ব পার্ন স, নরনিময়শর্ এন্ড নিমোনরর্ 
নিজারমভশর্ (স্টেট পার্ন স) পুনিশ এর্ামেনমর (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation Police Academy) 16 তম স্টবনসর্ সু্কমির 39 জর্ 
স্নাতর্মর্ অ্নভর্ন্দর্ জানর্ময়মের্। বানষনর্ 74 নমনিয়মর্র স্টবনশ পর্নটর্মের আর্ষনণ র্মর নর্উ 
ইয়মর্ন র এমর্ 180 টি পার্ন  এবং 35 টি স্টেট নিমোনরর্ সাইমট স্টসবা িোর্ র্রার উমেমশয র্তুর্ 
অ্নিসারগণমর্ স্টেটজমুে আঞ্চনির্ র্মান্ডগুমিামত নর্ময়াগ স্টেওয়া িময়মে।  
  
"আজ আমরা 39 জর্ র্ারী ও পুরুষমর্ স্বীরৃ্নত নেনি র্ারা নর্উ ইয়র্ন বাসীমের এবং আমামের 
হৃেময় িানিত স্টেট পার্ন  এবং ঐনতিানসর্ স্থার্গুমিামর্ রক্ষার আহ্বামর্ সাো নেময়মের্", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়র্ন  স্টেট পার্ন  পুনিশ সেসযরা িনতনের্ স্টেট পামর্ন র পর্নটর্ ও স্টেটজমুে 
মার্ুষমর্ রক্ষার জর্য স্বার্নিীর্ভামব র্াজ র্মর চমিমের্। সর্ি নর্উ ইয়র্ন বাসীর পমক্ষ আনম এই 
সব স্নাতর্ এবং তামের পনরবারবগনমর্ আমার অ্নভর্ন্দর্ জার্ানি।"  
  
ভারপ্রাপ্ত স্টেট পাকন স কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইে িম্বলর্, "আমামের স্টেট পার্ন  নসমেমমর 
বানষনর্ 74 নমনিয়র্ পর্নটর্মের জর্য এর্টি নর্রাপে ও স্বাগত পনরমবশ সৃনিমত আমরা 
িনতশ্রুনতবদ্ধ। এই র্তুর্ অ্নিসারগণ নর্উ ইয়র্ন জমুে স্টেট পার্ন  িযানসনিটিগুমিামত পর্নটর্মের 
আর্ন্দোয়র্ ও িিিস ূঅ্নভজ্ঞতা অ্জন মর্ সিায়তা র্রার স্টক্ষমে গুরুত্বপূণন ভূনমর্া পাির্ র্রমবর্।"  
  
পাকন  পবুলম্বের স্টেট পাকন  ভারপ্রাপ্ত বেম্বরক্টর মাকন  ভোর্উই িম্বলর্, "আমামের র্তুর্ পার্ন  পুনিশ 
অ্নিসারগণমর্ অ্নভর্ন্দর্। তামের িনশক্ষণ তামের এর্ চযামিনজং ও িিিসূ র্যানরয়ামরর জর্য 
িস্তুত র্মরমে - নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর পার্ন  ও ঐনতিানসর্ স্থামর্র নসমেম এবং স্টসগুমিামত আসা 
নমনিয়র্ সংখ্যর্ পর্নটর্গণমর্ রক্ষা র্রা। তারা এর্েি নর্মবনেত অ্নিসামরর সামর্ স্টর্াগ নেমির্ 
র্ারা নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর মার্ুষমের উন্নত পাবনির্ সানভন স িোর্ র্মর র্ামর্র্।"  
  
এই 39 জর্ স্নাতর্ আিবানর্ র্াউনির স্টরর্মসিারনভমি স্টেট পার্ন  পুনিশ এর্ামেনমমত েয় মামসর 
এর্ িনশক্ষণ স্টিাগ্রাম সম্পন্ন র্মরমের্। িনশক্ষমণ আসামী েন্ডনবনির র্ার্নিণািী, স্টিৌজোনর আইর্, 
র্ার্বাির্ ও ট্রানির্ আইর্, পার্ন  ও নবমর্াের্ আইর্, স্টিৌজোনর তেন্ত এবং অ্র্যার্য অ্মর্র্ পুনিনশ 



 

 

নবষময় স্টেণীর্মক্ষ পাঠোর্ র্রা িয়। এোো, নর্ময়াগিাপ্তগণ আমেয়াস্ত্র, দ্রুত সাোোর্, স্টস্নামমাবাইি 
অ্পামরশর্, ATV অ্পামরশর্, জরুনর র্ার্বাির্ অ্পামরশর্ এবং আইর্ িময়াগ সংিান্ত অ্র্যার্য 
নবষয় সম্পমর্ন  িামত র্িমম িনশক্ষণ িাভ র্মরর্। র্তুর্ অ্নিসারগণ 10-সপ্তামির এর্টি নিল্ড 
িনশক্ষণ স্টিাগ্রামম অ্ংশ স্টর্মবর্ স্টর্খ্ামর্ তারা নসনর্য়র অ্নিসারগমণর নর্র্ট সুপারভাইজে িনশক্ষণ, 
পরবতীমত স্টপমট্রামির োনয়ত্ব িাভ র্রমবর্।  
  
নর্ম্ননিনখ্ত স্নাতর্গণ নবমশষ স্বীরৃ্নত পুরস্কার স্টপময়মের্:  
  

• অ্নিসার নিমোিার স্টজ. রটন মজর্, সাউর্ নসটাউমর্ট, নর্উ ইয়র্ন  স্টর্মর্ নিোরনশপ 
অ্যাওয়ােন  স্টপময়মের্,  

• অ্নিসার অ্যাোম স্টজ. ম্লেনজয়ামর্ানস্ক, স্টশমর্র্মটনে, নর্উ ইয়র্ন  স্টর্মর্ এর্ামেনমর্ 
অ্যানচভমমি অ্যাওয়ােন  স্টপময়মের্।  

• অ্নিসার স্টজামসি এি. রর্, ওয়াটনর্ন্স স্টের্, নর্উ ইয়র্ন  স্টর্মর্ নিনজর্যাি নিটমর্স 
অ্যাওয়ােন  স্টপময়মের্।  

• অ্নিসার মানর্উ নে. র্র্মিাভনস্ক, স্টির্মচোর, নর্উ ইয়র্ন  স্টর্মর্ িায়ারআমনস িনিনশময়নন্স 
অ্যাওয়ােন  স্টপময়মের্।  

  
নর্উ ইয়র্ন  স্টেট অ্নিস অ্ব পার্ন স, নরনিময়শর্ এন্ড নিেনরর্ নিজারমভশর্ 250 টিরও স্টবনশ 
পার্ন , ঐনতিানসর্ স্থার্, নরনিময়শর্ স্টট্রইি, গিি স্টর্াসন, স্টবাট িঞ্চ এবং আমরা অ্মর্র্ নর্েুর 
স্টেখ্ভামির োনয়মত্ব রময়মে র্া ভ্রমমণর জর্য বেমর 74 নমনিয়র্ মার্ুমষর আর্ামগার্া ঘমট। এই 
নবমর্াের্ এিার্াগুমিার স্টর্মর্ামর্াটি সংিান্ত আমরা তমর্যর জর্য র্ি র্রুর্ 518-474-0456 র্ম্বমর 
অ্র্বা নভনজট র্রুর্ www.parks.ny.gov, আমামের সামর্ সংর্ুক্ত স্টিার্ Facebook, অ্র্বা 
আমামের িমিা র্রুর্ Instagram এবং Twitter এ।  
  
স্নাতর্ ক্লামসর র্াম, স্টিামটাউর্ ও আঞ্চনির্ অ্যাসাইমমি নর্মচ স্টেয়া িমিা:  
  

সেসয  স্টিামটাউর্  
িার্নমর্ অ্যাসাইর্মমি  

নেনিক্ট  অ্ঞ্চি  
অ্নিসার নিমোিার 
েনিউ. অ্যামমানরম  Ozone Park, NY  Long Island/Metro  New York City  

অ্নিসার র্যাটনির্ নস. 
নবনব  Minoa, NY  Long Island/Metro  New York City  

অ্নিসার আয়ারটর্ স্টজ. 
িযামের্বাগন  

Corfu, NY  Long Island/Metro  New York City  

অ্নিসার নভর্মসি এম. 
স্টবানসয়া  

Valley Stream, 
NY  Long Island/Metro  Long Island  

অ্নিসার নিসা এম. 
বাগনের্  

Westhampton, NY  Long Island/Metro  Long Island  

http://www.parks.ny.gov/
https://www.facebook.com/nystateparks
https://www.instagram.com/nystateparks/
https://twitter.com/NYstateparks


 

 

অ্নিসার সািবাতুমর এম. 
র্যানিয়া  

Tonawanda, NY  Long Island/Metro  New York City  

অ্নিসার স্টরমন্ড নে. র্নি  Adirondack, NY  Hudson Valley  Palisades  
অ্নিসার নর্মখ্াি এম. 
োইমভিু  Mattituck, NY  Long Island/Metro  Long Island  

অ্নিসার অ্যানন্ড্রয়া এম. 
ফ্রানন্সসমর্া  

Camillus, NY  Hudson Valley  Palisades  

অ্নিসার মাইমর্ি নব. 
স্টগমমি  Red Hook, NY  Hudson Valley  Taconic  

অ্নিসার মাইমর্ি স্টজ. 
িারিার্  

Huntington, NY  Long Island/Metro  Long Island  

অ্নিসার র্াইি এ. 
িযানরংটর্  Brewerton, NY  Long Island/Metro  Long Island  

অ্নিসার ফ্রাে স্টজ. নর্গার্  Watervliet, NY  Long Island/Metro  New York City  
অ্নিসার মযানর্উ এ. 
স্টর্িার  

West Babylon, 
NY  

Long Island/Metro  Long Island  

অ্নিসার পি এি. 
নর্ময়িার  Cowlesville, NY  Hudson Valley  Palisades  

অ্নিসার মযানর্উ নে. 
র্জিনস্ক  

Lancaster, NY  Hudson Valley  Taconic  

অ্নিসার মাইমর্ি ভী. 
কুমবর্  

East Amherst, 
NY  Long Island/Metro  New York City  

অ্নিসার নিমোিার আর. 
স্টিসনি  

Glenville, NY  Hudson Valley  Palisades  

অ্নিসার এনরর্ আর. 
নিউনর্গ  

Wading River, 
NY  Long Island/Metro  Long Island  

অ্নিসার শযার্র্ এ. মযামর্  Breezy Point, NY  Long Island/Metro  New York City  
অ্নিসার মযানর্উ এি. 
নমক্স  

Spencer, NY  Long Island/Metro  New York City  

অ্নিসার অ্যাোম স্টজ. 
স্টম্লামজমর্ানস্ক  Schenectady, NY  Hudson Valley  Palisades  

অ্নিসার জাোনর এম. 
মন্ট্রয়  

Ogdensburg, NY  Long Island/Metro  Long Island  

অ্নিসার োনের্ এ. মনরস  Cortland, NY  Long Island/Metro  Long Island  
অ্নিসার িযানমল্টর্ আর. 
র্ুমর্জ  

Pine Bush, NY  Long Island/Metro  Long Island  

অ্নিসার অ্যাোম এম. 
স্টপক্সটর্  Whitesboro, NY  Long Island/Metro  Long Island  



 

 

অ্নিসার স্টজমরনম এ. 
নপর্ানরং  

Collins, NY  Hudson Valley  Taconic  

অ্নিসার োইিার্ স্টজ. নপট  Newburgh, NY  Long Island/Metro  New York City  
অ্নিসার অ্যামজিা এম. 
রাগুসা  Wheatfield, NY  Hudson Valley  Palisades  

অ্নিসার র্মাস নপ. স্টর  Niagara Falls, NY  Long Island/Metro  New York City  
অ্নিসার িুইস স্টজ. 
রনিমগজ  Accord, NY  Long Island/Metro  New York City  

অ্নিসার নিমোিার স্টজ. 
রটন মজর্  

South Setauket, 
NY  

Long Island/Metro  Long Island  

অ্নিসার র্াইি নপ. রুনর্  Ellenville, NY  Hudson Valley  Palisades  
অ্নিসার স্টজামসি এি. রর্  Watkins Glen, NY  Hudson Valley  Palisades  
অ্নিসার ব্র্যান্ডর্ আর. 
স্টেিমার  

Putnam Valley, 
NY  

Hudson Valley  Palisades  

অ্নিসার জানের্ এর্. 
স্টশায়াজন মুিার  Wilson, NY  Long Island/Metro  New York City  

অ্নিসার নিমোিার এস. 
স্টেন্সার  

Oneida, NY  Hudson Valley  Palisades  

অ্নিসার নিমসর্ এম. 
স্টটামরা  

East Moriches, 
NY  Hudson Valley  Palisades  

অ্নিসার স্টজামসি উইয়ার 
IV  

Schenectady, NY  Hudson Valley  Palisades  
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