
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেটজুম্বে িন্দকু সব িংসতা এিিং সব িংস অপরাধ প্রবতম্বরাধ ও 

হ্রাস করম্বত বতর্ অিংম্বের এম্বজন্ডা হ াষণা করম্বলর্  

  

মুখ্ে জর্বর্রাপত্তা উম্ব্োগ হেট ও স্থার্ীয় আইর্ প্রম্বয়াগকারীম্ব্র িন্দকু সব িংসতা 

হিম্বক বর্উ ইয়কনিাসীম্বক বর্রাপ্ প্রম্বয়াজর্ীয় সরঞ্জাম প্র্ার্ করম্বি  

  

র্তুর্ ইন্টারম্বেট িন্দকু হখ্াোঁজার কর্ম্বসার্টনয়াম অবিধ িন্দকু খ্ুোঁজম্বত স্থার্ীয় এলাকা 

এিিং প্রবতম্বিেী হেটগুবলর সাম্বি কাজ করম্বি  

  

সম্প্র্ায়-বভবত্তক িন্দকু সব িংসতায় সাো্াম্বর্ বতর্গুণ বিবর্ম্বয়াগ  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ 2022 হেট অফ দ্য হেকটর (State of the State) অংশ থ কেকে 

েন্দকু্ েথ ংেতা এেং েথ ংে অপরাধ প্রথতকরাধ ও হ্রাে ক্রকত থতর্ অংকশর একজন্ডা হ াষণা 

ক্রকলর্। গভর্ নর হ াক্কলর পথরক্ল্পর্া থতর্টট মলূ উকদ্যাকগ মকর্াক াগ হদ্য়: হেট এেং স্থার্ীয় 

আইর্ প্রকয়াগক্ারীকদ্র জর্য েন্দকু্ থর্রাপত্তা উকদ্যাকগর েংস্থাকর্ থেথর্কয়াগ ক্রা, েন্দকু্ পাচার 

েন্ধ ক্রকত স্থার্ীয় এলাক্া এেং প্রথতকেশী হেটগুথলর োকি অংশীদ্াথরত্ব ক্রা, এেং েম্প্রদ্ায়-

থভথত্তক্ েন্দকু্ েথ ংেতায় োড়াদ্াকর্ হেকটর থেথর্কয়াগ থতর্গুণ ক্রা।  

  

"গভর্ নর থ কেকে, আমার েেকিকক্ গুরুত্বপূণ ন দ্াথয়ত্ব  কলা থর্উ ইয়ক্নোেীকক্ থর্রাপদ্ রাখা," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হ ক তু েন্দকু্ েথ ংেতা এেং অর্যার্য েথ ংে অপরাধ 

দ্ুুঃখজর্ক্ভাকে েদৃ্ধি প্রশােকর্র থর্উ ইয়ক্নোেীকক্ েুরক্ষা প্রদ্াকর্ অতযন্ত মকর্াক াগী। আমাকদ্র 

দ্ধিমুখী পন্থা অপরাধ েদৃ্ধিকক্ োমাল থদ্কে এেং এক্ই োকি থর্দ্ধিত ক্রকে হ  েণ ন ও হেণী 

থর্থে নকশকষ েক্ল থর্উ ইয়ক্নোেী  াকত ম নাদ্া ও েম্মার্ লাভ ক্কর।"  

  

গভর্ নর পথরক্ল্পর্া  া ক্রকে:  

  

• জর্বর্রাপত্তার বিবর্ম্বয়াগ করম্বি এিিং হেট ও স্থার্ীয় িন্দকু বর্রাপত্তা প্রম্বয়াগ 

বিবর্ম্বয়াগ করম্বি: গভর্ নর হ াক্ল হেট পুথলকশর েন্দকু্ েথ ংেতা েংক্রান্ত 

ইকেথলকজন্স েংস্থার্ থতর্গুণ ক্রকে থেকেষক্কদ্র এক্টট দ্ল হ াগ ক্রার মাধযকম,  ারা 

থর্উ ইয়ক্ন হেট ইকেথলকজন্স হেোকর (New York State Intelligence Center) েন্দকু্ 

হখা োঁজার উপাত্ত প্রদ্ধক্রয়াজাত ক্রকে। এছাড়াও গভর্ নর হ াক্ল ক্থমউথর্টট 

হেথেলাইকজশর্ ইউথর্কটর (Community Stabilization Units) েংখযা থিগুণ ক্কর 16 



ক্রকের্, ফকল েম্প্রদ্াকয়র-থেকশষ অপরাধ েমেযা হমাক্াকেলায় হেট পুথলকশর (State 

Police) স্থার্ীয় আইর্ প্রকয়াগক্ারীকদ্র োকি অংশীদ্াথরত্ব ক্রার ক্ষমতা েদৃ্ধি পাকে। 

স্থার্ীয় আইর্ প্রকয়াগক্ারীকদ্র েমি নর্ ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল েন্দকু্ েংথেষ্ট েথ ংেতা 

অপোরণ ক্ম নেূথচকত Gun Involved Violence Elimination, GIVE)ত থেল েদৃ্ধি ক্রকের্ 

এেং এক্ই োকি থর্উ ইয়কক্নর অপরাধ থেকেষণ হক্ন্দ্রগুথলকত (New York's Crime 

Analysis Centers) থেথর্কয়াগ েদৃ্ধি ক্রকের্,  ারা অপরাধ ইকেথলকজন্স এেং উপাত্ত 

েংগ্ৰ  ক্কর এেং স্থার্ীয় আইর্ প্রকয়াগক্ারীকদ্র প্রদ্ার্ ক্কর। েেকশকষ, থর্উ ইয়ক্ন হেট 

হেকটর েক্ল অঞ্চকল অপরাধ েন্দকু্ ইকেথলকজন্স হেোর (Crime Gun Intelligence 

Centers) স্থাপর্ ক্রকে,  া হেট পুথলশকক্ ক্া নক্রভাকে মুখয অপরাধ েমাধার্ এেং 

হেটেমূক র মধযক্ার অবেধ আকেয়াস্ত্র পাচার হরাধ ক্রকত পারকে।  

• ইন্টারম্বেট িন্দকু হখ্াোঁজার কর্ম্বসার্টনয়াম (Gun Tracing Consortium) ততবরিঃ 

 থদ্ও আকগ অবেধ েন্দকু্ হখা োঁজার েযাপাকর পদ্কক্ষপ হর্ওয়া  কয়কছ, হেগুথল প্রায়ই 

এক্কক্দ্ধন্দ্রক্ এেং এক্ক্ শ করর জর্য আলাদ্া থছকলা। েমেযাটটর আকরা োথে নক্ এক্টট 

পন্থার জর্য, গভর্ নর হ াক্ল হেট পথুলশকক্ থর্কদ্নশর্া থদ্কের্ এক্টট ইোরকেট েন্দকু্ 

হখা োঁজার ক্র্কোটটনয়াম ( Interstate Gun Tracing Consortium) ততথর ক্রকত,  াকত স্থার্ীয় 

এলাক্ােমূ  এেং প্রথতকেশী হেটগুথলর োকি ইকেথলকজন্স আদ্ার্ প্রদ্ার্ ক্রা  ায়। 

ইোরকেট েন্দকু্ হখা োঁজার ক্র্কোটটনয়ামটট োস্তে েমকয় ইকেথলকজন্স আদ্ার্প্রদ্াকর্ 

এেং অভীষ্ট েন্দকু্ থর্কষধাজ্ঞার হক্ষকি ক্া নক্র েমন্বকয় মকর্াক াগ থদ্কে।  

• সম্প্র্ায়-বভবত্তক িন্দকু সব িংসতায় সাো্াম্বর্ বতর্গুণ বিবর্ম্বয়াগিঃ এছাড়াও 

গভর্ নর হ াক্ল হ েক্ল েম্প্রদ্ায়-থভথত্তক্ প্রথতকরাধ ও োড়াদ্ার্ প্রকচষ্টা েথ ংেতা ক্মায় 

েকল প্রমাথণত  কয়কছ হেখাকর্ থেথর্কয়াগ ক্রকের্। এই মুখয থেথর্কয়াগটট থর্উ ইয়ক্ন 

হেকটর 22টট ট্রমা হেোকরর েেক্য়টটকত  ােপাতাল-থভথত্তক্ েন্দকু্ েথ ংেতা 

থেকশষকজ্ঞর উপর থেথর্কয়াগ ক্রকে, র্ায়াগ্ৰা ফলে, ইউটটক্া এেং হেকর্ক্কটথি প নন্ত 

হেকটর SNUG থিট আউটথরকচর হর্টওয়াক্ন েম্প্রোথরত ক্রকে, হেকটর েথ ংেতা 

িামাকর্ার ক্াকজ জথড়ত িাক্া ঝুোঁ থক্কত িাক্া তরুণকদ্র জর্য দ্ক্ষতা-থভথত্তক্ চাক্থরর 

জর্য প্রস্তুথত প্রদ্ার্ ক্রকে এেং চাক্থর প্রদ্াকর্র প্রথশক্ষণ প্রদ্ার্ ক্রকে, এেং আউটথরচ 

ক্মীকদ্র থর্কয়াগ ও ধকর রাখার জর্য হদ্কশর প্রিম ক্ম নেূথচ শুরু ক্রকে।  

  

পুকরা হদ্কশ েন্দকু্ েথ ংেতা র্াটক্ীয়ভাকে েদৃ্ধি হপকয়কছ,  া হক্াথভি-19ম ামারীর এক্টট েমকয় 

 কে। 2019 হিকক্ 2020 প নন্ত, থর্উ ইয়কক্ন েন্দকু্ েংথেষ্ট  তযার েংখযা প্রায় 80 শতাংশ েদৃ্ধি 

হপকয়কছ,  া পথরোর ও েম্প্রদ্ায়কক্ থেপ নস্ত ক্করকছ। প্রথতদ্ধক্রয়ায়, গভর্ নর হ াক্ল 2021 োকল 

ক্রা উকেখক াগয থেথর্কয়াগ ও গ ৃীত পদ্কক্ষকপর উপর থভথত্ত ক্কর অকর্ক্ ধরকর্র উকদ্যাগ 

েম্প্রোথরত ক্রকের্  ার মকধয িাক্কে হেট ও স্থার্ীয় আইর্ প্রকয়াগক্ারীকদ্র ক্ষমতা েদৃ্ধি ক্রা, 

থর্উ ইয়ক্ন থেটট এেং প্রথতকেশী হেটেমূক র োকি অংশীদ্াথরত্ব ক্রা, এেং েম্প্রদ্ায়-থভথত্তক্ 

প্রথতষ্ঠার্ ও ক্ম নেূথচকত অথতথরক্ত েংস্থার্ প্রদ্ার্ ক্রা,  ারা পুকরা হেকট েন্দকু্ েথ ংেতা ক্মাকত 

এেং জর্থর্রাপত্তা হজারদ্ার ক্রকত ক্াজ ক্কর।  

  

###  
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