
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/6/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

আরও বর্রাপদ বর্উ ইয়কন গম্ব়ে তুলম্বত সি নাঙ্গীণ ককৌেম্বলর অংে বিসাম্বি কদম্বের প্রথম 

িন্দমু্বকর বিংসা বিজাস্টার এমাম্বজনন্সি ক াষণা করম্বলর্ গভর্ নর কুওম্বমা  

  

বর্ি নািী আম্বদম্বের মাধ্েম্বম িন্দমু্বকর বিংসাম্বক বিজাস্টার এমাম্বজনন্সি বিসাম্বি ক াষণা 

করা িম্বে, যাম্বত িন্দমু্বকর বিংসার িোপাম্বর স্থার্ীয় পুবলে বিপার্নম্বমম্বের কাছ কথম্বক 

 র্র্া-স্তম্বরর কির্া DCJS-কক সংগ্রি এিং কেয়ার করম্বত িম্বি  

  

িন্দকু বিংসার ির্স্পর্গুবলম্বত বরম্বসাম্বস নর বর্ম্বদনে বদম্বত এিং ভাম্বলাভাম্বি সািাযে করম্বত 

িন্দমু্বকর বিংসা প্রবতম্বরাধ্কারী অবিস ততবর করা িম্বয়ম্বছ  

 

তুণম্বদর কম নসংস্থাম্বর্র িোিস্থা করম্বত, ঝুুঁ বকর মুম্বে থাকা তুণম্বদর এর্ম্বগজ করম্বত 

িস্তম্বেপ, প্রবতম্বরাধ্ এিং কম নসংস্থার্ কপ্রাগ্রাম্বম $138.7 বমবলয়র্ বিবর্ম্বয়াগ  

 

রাম্বজে কিআইর্ী িন্দমু্বকর আগমর্ আর্কাম্বত র্তুর্ কস্টর্ পুবলে িন্দকু পাচার 

ইোরবিকের্ ইউবর্র্ ততবর  

  

পুবলে-কবমউবর্টর্ সম্পকন মজিুত করম্বত জবর্ কজ কম্বলজ অি ন্সিবমর্াল জাবস্টম্বসর 

সাম্বথ িাত কমলাম্বর্া  

    

আরও নিরাপদ নিউ ইয়র্ক গড়ে তুলডত সর্ কাঙ্গীণ কর্ৌশডলর অংশ নিসাডর্ কদডশর প্রথম র্ন্দডুর্র 

নিংসা নিজাস্টার এমাডজকন্সি ক াষণা র্রডলি গভি কর রু্ওডমা। এই িতুি কর্ৌশডলর মাধ্যডম 

র্ন্দরু্ সংক্রান্ত নিংসাডর্ এর্টি জিস্বাস্থ্য সমসযা নিসাডর্ নর্ডর্চিা র্রা িয়, সরাসনর র্ন্দরু্ 

সংক্রান্ত নিংসা নিয়ন্ত্রণ এর্ং কগালাগুনল চালাডিার  িিার িার র্ামডত স্বল্পডময়াদী সমাধ্াি, 

সডর্ কাপনর দী কডময়াদী সমাধ্াডির র্যর্িার যাডত র্নমউনিটি-নভনির্ িস্তডেপ এর্ং 

প্রনতডরাধ্মূলর্ কর্ৌশডল কজার কদওয়া িয়, যাডত নিংসার চক্র কভডে কেলা যায়। নিজাস্টার 

এমাডজকন্সির মাধ্যডম রাজয র্নমউনিটিগুনলডত অথ ক এর্ং নরডসাস ক দ্রতু পাঠাডত পাডর যাডত তারা 

র্ন্দডুর্র নিংসার িাডগ কিগুনলর দ্রতু সমাধ্াি র্ডর নিডত পাডর।  

  

কদশ-জডু়ে এই র্ন্দরু্ নিংসা প্রনতডরাধ্র্ারী প্রডচষ্টা সুষ্ঠুভাডর্ পনরচালিা র্রডত গভি কর 

র্ন্দডুর্র নিংসা প্রনতডরাডধ্ অনেস ততনরর ক াষণা র্ডরডেি। এো়ো গভি কডরর নির্ কািী আডদডশর 

র্ারডণ উডেখডযাগয পুনলশ নিপািকডমন্টগুনলডর্ র্ন্দরু্ নিংসার র্যাপাডর  িিা-স্তডরর কিিা 

কশয়ার র্রডত িডর্ DCJS এর সাডথ, যারা সাপ্তানির্ নভনিডত এই কিিা সংগ্রি র্রডর্। র্ন্দুর্ 



নিংসার িিস্পিগুনল ট্র্যার্ র্রডত র্ন্দরু্ নিংসা প্রনতডরাডধ্র িতুি অনেস এই কিিা র্যর্িার 

র্রডর্ এর্ং কযখাডি প্রডয়াজি কসই এনরয়াডত নরডসাস ক কমাতাডয়ি র্রা িডর্।  

  

এই সর্ কাঙ্গীণ কর্ৌশডল রডয়ডে $138.7 নমনলয়ি নর্নিডয়াগ, যা িস্তডেপ এর্ং প্রনতডরাধ্মূলর্ 

কপ্রাগ্রাডম র্যর্িার র্রা িডর্, এডত রডয়ডে কসইসর্ কপ্রাগ্রাম যার মাধ্যডম ঝুুঁ নর্ডত থার্া তরুণডদর 

গ্রীষ্মর্ালীি চার্নরর সুডযাগ কদওয়া িয় এর্ং তরুণডদর র্াডজর সুডযাগ নদডত র্নমউনিটি 

অযানিনভটি পনরচালিা র্রা িয় এর্ং চলনত র্ন্দরু্ নিংসা প্রনতডরাধ্র্ারী কপ্রাগ্রাডম সািাযয র্রা 

িয়। এো়ো গভি কর িতুি কস্টি পুনলশ র্ন্দরু্ পাচাডরর  ইন্টারনির্শি ইউনিি ততনরর ক াষণা 

র্ডরি, কযটি দুর্ কল র্ন্দরু্ আইডির সুডযাগ নিডয় নিউ ইয়ডর্ক অিযািয কস্টি কথডর্ আসা 

কর্আইিী র্ন্দডুর্র আগমি আির্াডর্।  এো়ো নিউ ইয়র্ক কস্টি পুনলশ সংস্কার এর্ং 

পুিঃআনর্ষ্কার সিডযানগতামূলর্ লযান্ডমাডর্কর মাধ্যডম ততনর সংস্কার পনরর্ল্পিার মূলযায়ি এর্ং 

র্াস্তর্ায়ডি স্থ্ািীয় এলার্াগুনলডর্ সািাযয র্রডতজি কজ র্ডলজ অর্ ন্সক্রনমিাল জানস্টডসর 

সাডথ অংশীদানরডের সািাডযয রাডজযর তরে কথডর্ পুনলশ-র্নমউনিটির মডধ্য সম্পর্ক মজর্ুত 

র্রার প্রন্সক্রয়া চানলডয় যাওয়া িডর্।   

       

"আমরা নিউ ইয়র্কডর্ আডগর কচডয় অডির্ ভাডলা র্ডর তুলনে তডর্ এই পুিঃনিম কাডণর এর্টি 

অংশ িল কর্ানভি (COVID)-এর র্ারডণ কয পদ্ধনতগত অনর্চার কদখা নদডয়ডে তার কমার্ানর্লা 

র্রা। আপিারা যনদ সাম্প্রনতর্ নিসাডর্র নদডর্ তার্াি তািডল জািডর্ি কর্ানভি এর কচডয় 

র্ন্দডুর্র নিংসায় আরও কর্নশ মািুডষর মৃতুয িডে - এটি এর্টি জাতীয় সমসযা তডর্ র্াউডর্ িা 

র্াউডর্ এই সমসযার সমাধ্াি র্রডত িডর্ র্ারণ এর ওপডর আমাডদর ভনর্ষযৎ নিভকর র্রডে," 

িম্বলম্বছর্ গভর্ নর কুওম্বমা। "টঠর্ কযমি কর্ানভি এর কেডে িডয়ডে, কতমনি র্ন্দরু্ সংক্রান্ত 

নিংসা প্রনতডরাডধ্ সর্ কাঙ্গীণ দৃটষ্টভনঙ্গর মাধ্যডম সমগ্র কদশডর্ নদশা কদখাডর্ নিউ ইয়র্ক এর্ং 

আমাডদর প্রথম ধ্াপ িল র্ন্দুর্ নিংসার র্যাপাডর কদডশর প্রথম নিজাস্টার এমাডজকন্সি সি 

সমসযার অন্সস্তে স্বীর্ার র্রা। আমরা যখি কর্াডিা অনর্চার কদনখ, তখি আমরা অিয নদডর্ 

কচাখ নেনরডয় নিই িা, আমরা রুডখ দাুঁ়োই এর্ং ল়োই র্নর র্রাণ কসিাই িল নিউ ইয়ডর্কর 

চনরে।"  

 

িন্দকু বিংসায় জর্স্বাস্থে দৃটিভবঙ্গর প্রম্বয়াগ  

র্ন্দডুর্র নিংসা প্রনতডরাডধ্র িতুি অনেস পনরচালিার দানয়ডে থার্ডর্ নিউ ইয়র্ক কস্টি স্বাস্থ্য 

দপ্তর (New York State Department of Health) এর্ং কিতৃডে থার্ডর্ি গভি কর-নিডয়ান্সজত 

এর্জি র্ন্দডুর্র নিংসা প্রনতডরাধ্র্ারী কর্াঅনিকডিির, নযনি সমস্ত সরর্ারী দৃটষ্টভনঙ্গর নর্ষয়টি 

সুষ্ঠুভাডর্ পনরচালিা র্রডর্ি, তাডত নিন্সিত িডর্ কয র্ন্দডুর্র নিংসা প্রনতডরাধ্ কর্ৌশল 

এর্র্ভাডর্ রাজয এর্ং স্থ্ািীয় কপ্রাগ্রাম অিুযায়ী পনরচানলত িডে। এই অনেডসর িাস্ক কোডস ক 

রাডজযর এডজন্সিগুনলর প্রনতনিনধ্রা থার্ডর্ি, যাডত রডয়ডে মািনসর্ স্বাস্থ্য দপ্তর, নশশু ও পনরর্ার 

পনরডষর্া, অস্থ্ায়ী এর্ং অেমতায় সিায়তা, গািকস্থ্য নিংসা প্রনতডরাধ্, ভুক্তডভাগী পনরডষর্া, শ্রম 

নর্ভাগ, িাউন্সজং, স্বাস্থ্য, সংডশাধ্ি এর্ং র্নমউনিটি পনরচালিা, সডর্ কাপনর এম্পায়ার কস্টি নর্ভাগ, 

রাজয পুনলশ, র্াডজি নিনভশি এর্ং অিযািয।  

 

এো়ো স্থ্ািীয় প্রডয়াজিগুনল কমিাডত রাজয, কলার্ানলটি এর্ং র্নমউনিটি গ্রুপগুনলর মডধ্য 

কর্াঅনিকডিশি নিন্সিত র্রডত র্ন্দডুর্র নিংসা হ্রাস র্রডত গভি কডরর িতুি র্াউন্সিডল 



অংশগ্রিণ র্রডত গভি কর কস্টর্ডিাল্ডারডদর আমন্ত্রণ জািাডর্ি। সংস্কাডরর জিয র্াউন্সিডলর 

তরে কথডর্ র্তকমাি আইি এর্ং স্থ্ািীয় প্রস্তাডর্র পয কাডলাচিা র্রা িডর্ এর্ং নর্জ্ঞাি ও কিিা 

অিুযায়ী পনরর্তকডির জিয প্রস্তার্ কদওয়া িডর্।  

 

"ির্ স্পর্গুবল" র্াম্বগ নর্ করম্বত বিজ্ঞাম্বর্র িেিিার  

গভি কডরর নির্ কািী আডদডশ উনেনখত অিুযায়ী, রাজযজডু়ে থার্া পুনলশ নিপািকডমন্টগুনলডত গুনল 

চালাডিার  িিা-স্তডরর কিিার জিয -নিনভশিাল অর্ ন্সক্রনমিাল জানস্টস সানভকস খনতডয় কদখডর্ 

যাডত র্ন্দডুর্র নিংসা প্রনতডরাডধ্র িতুি অনেস আসন্ন িিস্পিগুনল নচনিত এর্ং ট্র্যার্ র্রডত ও 

কযখাডি প্রডয়াজি কসখাডি নরডসাস ক পাঠাডত পাডর।   

 

কর্ানভি এর মডতা মিামানর প্রনতডরাধ্ এর্ং কমার্ানর্লা র্রডত রাজয এর্টি ক্লাস্টার-নভনির্ 

কর্ৌশল র্যর্িার র্রডর্ এর্ং র্ন্দডুর্র নিংসার  স্পিগুনল নচনিত র্রডত কযখাডি অল্প নর্েু 

কলাডর্রা কগালাগুনল চালায়। প্রাথনমর্ িিস্পিগুনল নচনিচ র্রা িডয়ডে নিউ ইয়র্ক শির, 

আলডর্নি, র্াোডলা, নসরার্জ এর্ং লং আইলযাডন্ড। এডত কদখা যাডে কসই র্নমউনিটিগুনলডত 

সাম্প্রনতর্ র্ন্দডুর্র নিংসায় 48.5 শতাংডশর জিয 18-24 র্ের র্য়সী 4,090 তরুণ জন়েত। মযাপ 

কদখডত পাডরি এখাডি.  

 

তুণম্বদর জর্ে কাম্বজর সুম্বযাগ ততবর করম্বত এিং কবমউবর্টর্ অোবিবভটর্র জর্ে  

$76 বমবলয়র্ বিবর্ম্বয়াগ  

কর্ানভি এর র্ারডণ অডির্ তরুণ সু্কডল এর্ং র্াডজ িা যাওয়ায়, কসাশযাল সাডপািক এর্ং সানভকডস 

র্াধ্া আসায়, নদডির কর্লায় নিরাপদ, কপ্রািানিভ কর্ািও জায়গায় কযডত িা পারায় র্ন্দরু্ 

সংক্রান্ত নিংসা রৃ্ন্সদ্ধ পডয়ডে। এই র্াধ্াগুনলর র্ারডণ অডির্ ভারসাময িষ্ট িডয়ডে, নর্ডশষত 

তরুণডদর মডধ্য র্ন্দডুর্র নিংসা রৃ্ন্সদ্ধ পডয়ডে। গডর্ষণা কথডর্ জািা নগডয়ডে কয গ্রীষ্মর্ালীি 

চার্নরর সুডযাগ কপডল নিংসায় জন়েত থার্ার সম্ভার্িা 45 শতাংশ র্ডম যায়।  

   

ঝুুঁ নর্ডত থার্া তরুণডদর জিয র্াডজর সুডযাগ ততনর এর্ং র্নমউনিটি অযানিনভটির জিয রাজয 

অভূতপূর্ কভাডর্ $76 নমনলয়ি খরচ র্রডর্।  

   

UFT, 32BJ, দয MTA, দয পািকিারনশপ ের NYC, কির্:NYC, দয NYC িসনপিানলটি 

অযালাডয়ি, র্্রুর্নলি কচম্বর অর্ র্মাস ক, রু্ইি কচম্বার অর্ র্মাস ক এর্ং স্টযাডিি আইলযান্ড 

কচম্বার অর্ র্মাস ক এর্ং নিউ ইয়র্ক কস্টি পাডর্কর দ্বারা চার্নর ততনরর প্রনতশ্রুনত সি এই গ্রীডষ্ম 

তরুণডদর জিয নিউ ইয়র্ক 21,000 এরও কর্নশ চার্নরর র্যর্স্থ্া র্রডর্। র্যর্সাগুনলডর্ উৎসাি 

কদওয়া িডে তারা কযি চার্নরগুনল উপলভয র্ডর কতাডল কস্টডির ওডয়র্সাইডি। এই র্াজগুনলর 

জিয কর্তি কদডর্ রাজয।  

   

এো়ো িতুি র্াডজর প্রনশেণ, প্রনশেডণর স্টাইডপন্ড, ন্সক্রডিিনশয়ানলং এর্ং ভাডলা কর্তডির 

চার্নরডত কেসডমডন্টর জিয NYC কসন্ট্রাল শ্রম র্াউন্সিডলর র্মীর্ানিিীর উন্ননত, র্মীডদর 

নশোর জিয র্িডসাটিকয়াডমর সাডথ রাজয অংশীদানরে র্রডর্। মূলত র্ন্দডুর্র নিংসায় েনতগ্রস্ত 

অঞ্চলগুনলডত র্সর্াসর্ারী 2,400 তরুণ যারা সু্কডলর র্াইডর, তাডদর জিয দী কডময়াদী চার্নর।   

   

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/Gun_Maps.pdf
https://otda.ny.gov/workingfamilies/2021-summer-youth-program.asp


এো়ো এই গ্রীডষ্ম ক্রী়ো, নশল্প এর্ং নর্ডিাদিমূলর্ কেনসনলটির জিয রাডজযর তরে কথডর্ 

উপলভয তিনর্ল রৃ্ন্সদ্ধ র্রা িডর্। নচনিত র্রা িিস্পিগুনলডত কপ্রাগ্রাডম অনতনরক্ত তিনর্ডলর 

জিয  গুরুে কদওয়া িডর্।      

   

বিংসায় িস্তম্বেপ কপ্রাগ্রাম্বম রাম্বজের বিবর্ম্বয়াগ প্রায় বিগুণ  

নিংসায় িস্তডেপ কপ্রাগ্রাম, যা র্ন্দডুর্র নিংসা এর্ং প্রনতডশাডধ্র চক্র ভােডত প্রভানর্ত 

র্নমউনিটির সাডথ র্াজ র্ডর, তার মাধ্যডম 60 শতাংশ পয কন্ত নিংসা র্মাডিা নগডয়ডে। ব্রংডে 

জযাডর্ানর্ কমনিডর্ল কসন্টাডর নিউ ইয়র্ক কস্টডির কপ্রাগ্রামডর্ দয নগডোিকস ল কসন্টাডরর তরে 

কথডর্ কসরা মডিডলর তর্মা কদওয়া িডয়ডে।  

   

িিস্পি র্নমউনিটিগুনলডত রাজয এর্টি িতুি িসনপিাল-নভনির্ নিংসা প্রনতডরাধ্মূলর্ কপ্রাগ্রাম 

ততনর র্রডর্, যাডত র্ডর এটির সর্ডচডয় প্রডয়াজিীয় জযাডর্ানর্ মডিডলর নর্স্তার 

 িডর্। িসনপিাল-নভনির্ নিংসায় িস্তডেপমূলর্ কপ্রাগ্রামগুনল সেল মডিল নিসাডর্ প্রমানণত 

িডয়ডে যার মাধ্যডম র্ায কর্রভাডর্ কগালাগুনলর  িিায় ভুক্তডভাগীডদর সাডথ সরাসনর র্মীরা 

কযাগাডযাগ র্রডত পারডর্ি, ভুক্তডভাগী এর্ং তাডদর পনরর্ারডদরডর্ সািাযয কদওয়া, নিংসাত্মর্ 

 িিা র্মাডিা।  

   

এো়ো সেল SNUG নিি কপ্রাগ্রাম প্রায় 50 শতাংশ পয কন্ত রৃ্ন্সদ্ধ র্রডর্ রাজয। দয SNUG নিি 

আউিনরচ কপ্রাগ্রামটি পনরচালিা র্ডর নিনভশি অর্ ন্সক্রনমিাল জানস্টস সানভকডসস এর্ং সর্ডচডয় 

ঝুুঁ নর্ডত থার্া তরুণডদর নচন্তাভার্িা র্দলাডত, র্নমউনিটি ইডভডন্টর আডয়াজি র্রডত, র্ন্দডুর্র 

নিংসা কথডর্ তরুণডদর দডূর রাখডত এর্ং প্রনতডশাধ্মূলর্ নিংসা প্রনতডরাডধ্ কগালাগুনল চালিার 

 িিায় পদেপ নিডত র্নমউনিটিডত নর্শ্বস্ত কমডসঞ্জারডদর সাডথ র্াজ র্ডর। এই কপ্রাগ্রামটি 

প্রায় নদ্বগুণ র্ডর কদওয়ার মাধ্যডম রাডজযর তরে কথডর্ আগ্রাসী পদডেপ কিওয়া িডে যাডত 

সর্ডচডয় প্রভানর্ত র্নমউনিটিগুনলডত র্ন্দডুর্র নিংসা র্মাডিা যায়।  

   

রাস্তা কথম্বক অবিধ্ অস্ত্র সংগ্রি  

সমগ্র কদডশর মডধ্য নিউ ইয়র্ক রাডজয সর্ডচডয় শন্সক্তশালী র্ন্দরু্ সুরো আইি রডয়ডে, রাডজযর 

অপরাডধ্র জিয র্যর্িার র্রা 74% র্ন্দরু্ অিয রাজয কথডর্ নর্ডি আিা িয়। নিউ ইয়ডর্কর 

রাস্তায় অিয রাজয কথডর্ আসা অবর্ধ্ র্ন্দরু্ আির্াডত নিউ ইয়র্ক কস্টি পুনলডশর মডধ্য রাজয 

এর্টি িতুি র্ন্দরু্ পাচারর্ারী ইন্টারনির্শি ইউনিি ততনর র্রডর্। এো়ো নিউ ইয়র্ক কস্টি 

অঞ্চডল থার্া অিয রাজযগুনলর সাডথ র্ন্দরু্ সন্ধাির্ারী কিিা কশয়ার র্রডর্ যাডত আন্তঃরাজয 

র্ন্দডুর্র পাচার আির্াডিা যায় এর্ং নিউ ইয়ডর্কর র্নমউনিটিডত অিয রাজয কথডর্ আসা র্ন্দরু্ 

প্রনতডরাধ্ র্রা যায়।  

   

পুবলে-কবমউবর্টর্ সম্পকন মজিুত করা  

কিিা কথডর্ জািা যাডে কয র্নমউনিটি যখি পুনলডশর ওপর কর্নশ ভরসা র্ডর িা, 911-এ র্ল 

এর্ং নিয়নমত িিলদানর র্ডম যায়, তখি র্ন্দডুর্র নিংসা এর্ং অপরাডধ্র িার কর্ড়ে যায়। 2020 

সাডলর জিু মাডস ততনর নিউ ইয়র্ক কস্টি পুনলশ সংস্কার এর্ং পুিঃআনর্ষ্কার সিডযানগতামূলর্ 

পদডেপডর্ এনগডয় নিডয় কযডত স্থ্ািীয় স্তডর সংস্কাডরর জিয পুনলশ নর্ভাগডর্ িতুি পনরর্ল্পিা 

ততনর র্রডত িডর্, পুনলশ নর্ভাগ কর্ডে নিডত রাজয িতুি অংশীদানরে ক াষণা র্রডে যাডত 



পনরমাপমূলর্ উন্ননতর জিয স্টযান্ডািক ততনর র্রডত এর্ং তাডদর পনরর্ল্পিার জিয কর্ৌশল 

র্াস্তর্ায়ি র্রডত জনি কজ র্ডলজ অর্ ন্সক্রনমিাল জানস্টডসর সাডথ রাজয িতুি অংশীদানরে 

ক াষণা র্ডরডে।  

 

এো়ো রাজয এর্টি িতুিডপািকাল চালু র্রডে রাজযর্যাপী পুনলডশর সংস্কাডরর র্যাপাডর, যা কথডর্ 

প্রডতযর্ডর্ জনুরসনিেডির র্যাপাডর জািডত উৎসাি কদওয়া িডে।  

   

এো়ো এই র্ের গভি কডরর স্বাের র্রা এর্টি িতুি করগুডলশি র্াস্তর্ায়ির্ারী আইি ইসুয 

র্রডত নিনভশি অর্ ন্সক্রনমিাল জানস্টস সানভকসডর্ নিডদকশ নদডে গভি কর, যার মাধ্যডম পুনলশ 

অনেসারডদর জিয নিডয়াগ ও র্যার্গ্রাউন্ড তদন্ত মজরু্ত িয় এর্ং অিয পুনলশ নর্ভাডগ 

অনেসার নিসাডর্ দানয়ে পালডির মডতা গুরুতর র্া অপারাধ্মূলর্ অিযায় আচরণ কথডর্ 

অনেসারডদর প্রনতডরাধ্ র্রডত এর্টি আইিী োুঁর্ র্ন্ধ র্ডর।   
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