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িনউ ইয়কর্  ে�ট পাকর্  পিুলশ 

ে�ট পাকর্  পিুলেসর িবরে� িকভােব অিভেযাগ জানােবন

 িকভােব অিভেযাগ জানােবন 

যিদ আপিন একজন িনউ ইয়কর্  ে�ট পাকর্  পিুলশ (NYS Park Police) কম�র গহৃীত বয্ব�া বা পিুলশ ি�য়াকলােপর েয েকানও 
িবষেয়র বয্াপাের অিভেযাজ জানােত ই�কু হন তাহেল আপিন এই উপায়গিলর মেধয্ েয েকানও একিট বয্বহার কের তা করেত 
পােরন:  

• ে�ট পাকর্  পুিলশ ে�শেন আসুন এবং েয েকানও পুিলশ কম�েক বলনু েয আপিন অিভেযাগ জানােত চান;

অথবা 

• ে�ট পাকর্  পুিলশ ে�শেন কল করন এবং েয বয্ি� েফােনর উত্তর েদেবন তােক বলনু েয আপিন অিভেযাগ জানােত চান;

অথবা 

• এেজি�র ওেয়বসাইেট উপল� “িনউ ইয়কর্  ে�ট পাকর্  পুিলশ জনসাধারেণর অিভেযাগ বা অিভেযাগ ফমর্ ” স�ূণর্ করন:
https://parks.ny.gov/employment/park-police/ 

অথবা 

• আপনার অিভেযাগ িলখুন এবং তা ডাকেযােগ এখােন পাঠান:

Commanding Officer, New York State Park Police 
Zone Headquarters 

–উপযু� �ানীয় েজান েহডেকায়াটর্ ােরর িঠকানা –

(আমােদর েজান েহডেকায়াটর্ ােরর িঠকানা এবং েটিলেফান ন�র সংযু� পাতায় তািলকাভু� আেছ) 

একজন পুিলশ কম� বা ে�ট পাকর্  পুিলেসর িবরে� অিভেযাগ জানােনার জনয্ িবভােগর েয েকানও সদসয্ আপনােক সাহাযয্ করেব। 
অিফসার আপনােক আপনার পিরচয় জানােত বলেবন এবং তারপর আপনার অিভেযাগ স�েকর্  িনিদর্� িববরণ েদওয়ার অনুেরাধ 
করেব। 

এরপর আপনার অিভেযােগর তদ� করা হেব। আপনার অিভেযােগর বয্াপাের আপনার সে� েযাগােযাগ করা েযেত পাের এবং 
অিতির� �� িজ�াসা করা েযেত পাের। 

যিদ তদে�র মেধয্ িনউ ইয়কর্  ে�ট পাকর্  পুিলেশর িদক েথেক েকানও অনয্ায় আচরেণর বয্াপাের জানা যায় তাহেল উপযু� বয্ব�া 
�হণ করা হেব। 

 



(ফমর্ ি�� করন এবং স�ণূর্ করন) 

িনউ ইয়কর্  ে�ট পাকর্  পিুলশ 
জনসাধারেণর �শংসা বা অিভেযাগ ফমর্ 

িনউ ইয়কর্  ে�ট পাকর্  পুিলশ িনউ ইয়কর্  ে�েটর আবািসক এবং পিরদশর্কেদর উ� মােনর পুিলশ পিরেষবা �দান করার জনয্ 
অ�ীকারব�। ে�ট পাকর্  পুিলেশর জনয্ আপনার �শংসা এবং অিভেযাগ গর�পূণর্ এবং আমােদর সে� েযাগােযাগ করার উে�েশয্ 
সময় েদওয়ার জনয্ আমরা কৃত�। 

অন�ুহ কের িচি�ত করন েয এিট একিট �শংসা নািক  অিভেযাগ। 
আপনার স�েকর্ : 

নাম: বািড়র েফান: কমর্�েলর েফান: 

বািড়র রা�ার নাম: শহর: ে�ট/�িভশন িনেজর েদশ: িজপ েকাড: 

রা�ার নাম: শহর: ে�ট/�িভশন িনেজর েদশ: িজপ েকাড: 

আপিন েয NYSPP কম�(গণ) স�েকর্  বলেছন তােক িচি�ত করার জনয্ কম� এবং ঘটনার বয্াপাের আপনার িববরেণ যতটা স�ব 
িনিদর্�ভােব উে�খ করা খুব গর�পূণর্: 

ঘটনার স�েকর্ : 
#1 ম কম�র নাম: বয্াজ#: তািরখ: সময় 

#2 য় কম�র নাম: বয্াজ#: �ান: 

লাইেসনস্ ে�ট #: অনয্ানয্ বণর্নামলূক তথয্: 

অনু�হ কের ঘটনা(গিলর) সংি�� িববরণ �দান করন যার কারেণ আপিন এিট আমােদর সমে� িনেয় এেসেছন: 

যিদ �েয়াজন হয় তাহেল অনয্ িদেকও িলখুন।

�শংসা ডাকেযােগ এই িঠকানায় পাঠান: 
অিভেযাগ ডাকেযােগ এই িঠকানায় 
পাঠান: 
Commanding Officer 

�া�র: 

New York State Park Police New York State Park Police 
Division Headquarters 
625 Broadway, 2nd Fl. 
Albany, NY 12238 

Zone Headquarters 
(উপযু� �ানীয় েজান) তািরখ: 

 েহডেকায়াটর্ ারসমেূহর িঠকানা – 
 সংযু� তািলকা েদখুন 
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িনউ ইয়কর্  ে�ট পাকর্  পিুলশ 

িডি�� এবং েজান েহডেকায়াটর্ ারসমূেহর িডের�ির 

ওেয়�ানর্ িডি�� েয কাউি�েত পিরেষবা �দান করা হয় 

Allegany েজান েহডেকায়াটর্ ারসমূহ Allegany, Cattaraugus, Chautauqua 
NYS Park Police 
Allegany State Park 
2373 ASP, Route 1, Suite 3 
Salamanca, NY 14779 
716-354-9111

Genesee েজান েহডেকায়াটর্ ারসমূহ Genesee, Livingston, Monroe, Orleans, Wyoming 
NYS Park Police 
1 Letchworth State Park 
Castile, NY 14427-1124 
585-658-4692

Niagara েজান েহডেকায়াটর্ ারসমূহ Erie, Niagara 
NYS Park Police 
PO Box 1132 
570 Whirlpool Street 
Niagara Falls, NY 14303-1132 
716-278-1777

িমড-ে�ট িডি�� েয কাউি�েত পিরেষবা �দান করা হয় 

েস�াল েজান েহডেকায়াটর্ ারসমূহ Broome, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, 
Madison, Oswego, Oneida, Onondaga, Otsego NYS Park Police 

Clark Reservation State Park 
6105 East Seneca Turnpike 
Jamesville, NY 13078 
315-492-6422

Finger Lakes ন েহডেকায়াটর্ ারসমূহ Cayuga, Chemung, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, 
Tompkins, Tioga, Wayne, Yates NYS Park Police 

Taughannock Falls State Park 
2221 Taughannock Park Road 
Trumansburg, NY 14886-1055 
607-387-7081

Thousand Island ন েহডেকায়াটর্ ার Clinton, Franklin, Jefferson, Lewis, St. Lawrence 
NYS Park Police 
PO Box 247, 45449 Otter Street 
Alexandria Bay, NY 13607 
315-482-1071
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িনউ"ইয়কর্ "ে�ট পাকর্  পিুলশ 
িডি�� এবং েজান েহডেকায়াটর্ ারসমূেহর িডের�ির 

LONG ISLAND েমে�া িডি�� েয কাউি�েত পিরেষবা �দান করা হয় 

Long Island েজান েহডেকায়াটর্ ারসমহূ
NYS Park Police 
Belmont Lake State Park 
PO Box 247 
Babylon, NY 11702-0247 
631-321-3700

Nassau, Suffolk 

New York City ন েহডেকায়াটর্ ারসমহূ
NYS Park Police 
Riverbank State Park 
679 Riverside Drive 
New York, NY 10031 
212-694-3620

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond 

HUDSON VALLEY িডি�� েয কাউি�েত পিরেষবা �দান করা হয় 

Palisades েজান েহডেকায়াটর্ ারসমূহ Orange, Rockland, Sullivan, Ulster 
NYS Park Police 
Administration/Headquarters 
3006 Seven Lakes Drive 
Bear Mountain, NY 10911-0427 
845-786-2701 ext. 209

Saratoga কয্ািপটাল েজান েহডেকায়া র্টারসমূহ Albany, Fulton, Greene, Montgomery, Rensselaer, 
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, Washington NYS Park Police 

65 South Broadway, Suite 103 
Saratoga Springs, NY 12866 
518-584-2004

Taconic  েজান েহডেকায়াটর্ ারসমূহ
NYS Park Police 
PO Box 308, 9 Old Post Road 

Westchester, Putnam, Duchess, Columbia 

Staatsburg, NY 12580 
845-889-8866

িডিভশনাল েহডেকায়াটর্ ারসমূহ 

NYS Park Police 
625 Broadway, 2nd Floor 
Albany, NY 12238 
518-474-4029


