
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেয়র অোডােস ও NYPD-এর সম্বে অংেীদাবরত্ব স , অবিধ আম্বেয়াস্ত্র বিষয়ক র্তুর্ 

আন্তঃম্বেট টাস্ক হ াস ন এই সপ্তাম্ব  বিঠক শুরু করম্বি িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

বর্উ ইয়কন হেট পুবলে, NYPD, ATF এিং র্য়টট র্ি নইোর্ ন হেম্বটর 50টটরও হিবে আইর্ 

প্রম্বয়াগকারী সংস্থার প্রবতবর্বধরা অবিধ আম্বেয়াম্বস্ত্রর প্রিা  িন্ধ করার উম্বেম্বেে ডাটা ও 

সংস্থার্ হেয়ার করার জর্ে এসপ্তাম্ব  বেবলত  ম্বি  

  

2022 সাম্বলর হেট অি দো হেট িক্তম্বিে, গভর্ নর হ াকল অবিধ আম্বেয়াস্ত্র বিষয়ক 

আন্তঃম্বেট টাস্ক হ াস ন বতবর করার এিং জর্বর্রাপত্তা বিষম্বয় হেয়র অোডােস ও 

হল ম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর হিঞ্জাবেম্বর্র সম্বে কাজ করার পবরকল্পর্া হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেয়র এথরক্ অ্যাডােস ও NYPD-এর সরে 

অ্ংশীদাথরত্ব স  অ্বৈধ আরেয়াস্ত্র থৈষয়ক্ র্তুর্ আন্তঃরেট টাস্ক হ ারস নর প্রিে বৈঠক্ ৈুধৈারর 

অ্র্ুষ্ঠিত  রৈ। অ্বৈধ আরেয়াস্ত্র থৈষয়ক্ এই আন্তঃরেট টাস্ক হ াস ন থর্উ ইয়ক্ন ও তার 

আরশপারশর অ্ঞ্চরল সথ ংসতা ও অ্পরারধর  টর্ার থপেরর্ দায়ী অ্বৈধ আরেয়ারস্ত্রর জরুথর 

সেসযা হোক্ারৈলার জর্য র্য়ষ্ঠট র্ি নইোর্ ন হেরটর আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার ক্ে নক্তনারদর 

এক্ত্রিত ক্ররৈ। এই বৈঠক্ ক্ভার ক্ররত আগ্র ী থেথডয়ার জর্য থৈস্তাথরত তিয আগােীরত 

প্রক্াশ ক্রা  রৈ।  

  

"আোরদর সড়ক্গুরলারত অ্বৈধ আরেয়ারস্ত্রর এই চরে সেসযা হোক্ারৈলায় আোরদর 

সাধযেরতা সক্ল প্ররচষ্টা চালারর্ার বর্থতক্ দায়ৈদ্ধতা ররয়রে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "আোরদর সড়ক্গুরলারত ক্খরর্াই িাক্ার ক্িা থেল র্া এের্ অ্বৈধ আরেয়ারস্ত্রর 

ক্াররণ অ্রর্ক্ হৈথশ জীৈর্  াথররয় হগরে। এই অ্ঞ্চরলর আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থাগুরলার 

ক্ে নক্তনারদর থর্রয় এক্সরে ৈসার োধযরে আেরা অ্বৈধ আরেয়ারস্ত্রর প্রৈা  প্রথত ত ক্রা এৈং 

থর্উ ইয়ক্নৈাসীরদর থর্রাপদ রাখার জর্য ইরেথলরজন্স ও ক্লারক্ৌশল হশয়ার ক্ররত পাররৈা।"  

  

হল ম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হিঞ্জাবের্ িম্বলর্, "আোরদর সড়ক্গুরলা হিরক্ অ্বৈধ 

আরেয়াস্ত্র সরারর্া আোরদর সেরয়র সৈরচরয় গুরুত্বপূণ ন বর্থতক্ ক্তনৈয। গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল 

এৈং আথে আোরদর হেরট আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সথ ংসতার অ্ৈসার্  টারত ক্রঠার পদরেপ 

গ্র ণ ক্রথে, আয়রর্ পাইপলাইর্ পি থদরয় আরেয়ারস্ত্রর প্রৈা  ৈন্ধ ক্রার েরধয থদরয় এষ্ঠট শুরু 

 রৈ। আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সথ ংসতার ে াোরীর  রল সষৃ্ট জর্স্বাস্থয সংক্ট হোক্ারৈলার জর্য 

হেট, আোরদর স্থার্ীয় ক্তৃনপে, হ ডাররল সরক্ার, এৈং আোরদর ক্থেউথর্ষ্ঠট গ্রুপগুরলার 



সরৈ নাচ্চ দলগত প্ররচষ্টার প্ররয়াজর্  রৈ। থর্উ ইয়ক্নৈাসীরদর ও তারদর পথরৈাররদর আতত্রিত 

ক্রর রাখা এই সথ ংসতা ও ভরয়র থর্ত্রিত ও দ্রুত থর্রসরর্র উরেরশয সক্ল পরের সরে থর্থৈড় 

স রোগী  রয় ক্াজ ক্রার জর্য গভর্ নর ও আথে প্রস্তুত আথে।"  

  

অ্বৈধ আরেয়াস্ত্র থৈষয়ক্ এই আন্তঃরেট টাস্ক হ াস ন, হেষ্ঠট গভর্ নর হ াক্রলর 2022 সারলর হেট 

অ্ৈ দযা হেট ৈক্তরৈযর সেয় প্রিে হ াষণা ক্রা  রয়থেল, ইে থগ্রর্ৈুরশ থর্উ ইয়ক্ন হেট 

ইরেথলরজন্স হসোর (New York State Intelligence Center, NYSIC)-এ 26হশ জার্ুয়াথররত 

বৈঠরক্ ৈসরৈ। এষ্ঠট জর্থর্রাপত্তার অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ ন থৈষয়ষ্ঠট থর্রয় গভর্ নর হ াক্ল, 

হল রটরর্ে গভর্ নর হৈঞ্জাথের্ ও হেয়র অ্যাডােস স  হেট ও থসষ্ঠট হর্তৃৈরৃের পে হিরক্ 

এক্ষ্ঠট এক্তাৈদ্ধ পদরেপ গ্র রণর জর্য সৈ নরশষ হেৌি প্ররচষ্টা। এই বৈঠরক্র এরজন্ডার েরধয 

তিয হশয়ার ক্রার ক্র্রসাষ্ঠটনয়াে এৈং অ্পরাধ থৈরেষণ হক্ন্দ্র হসট আপ ক্রা এৈং হসইসারি 

প্ররতযক্ অ্ঞ্চরলর প্রথসথক্উটর ও আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থাগুরলার সরে অ্ংশীদার  রয় থৈথভন্ন 

আইথর্ অ্থধরেরির েরধয ইরেথলরজন্স, হেথসং টুলস ও ক্লারক্ৌশল হশয়ার ক্রার উপায় 

অ্ন্তভুনক্ত িাক্রৈ।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ (New York State Police), থর্উ ইয়ক্ন থসষ্ঠট পুথলশ থডপাটনরেে (New 

York City Police Department, NYPD), হ ডাররল ৈুযররা অ্ৈ অ্যালরক্া ল হটাৈারক্া এন্ড 

 ায়ারআে নস (federal Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms, ATF) এৈং থর্উ ইয়ক্ন, হরাড 

আইলযান্ড, ক্ারর্থিক্াট, ভারেে, ও াইও, েযাসাচুরসটস, হপর্থসলরভথর্য়া, থর্উ জাথস ন ও থর্উ 

 যাম্পশায়াররর আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থাগুরলার প্রথতথর্থধরা অ্বৈধ আরেয়ারস্ত্রর প্রৈা  ৈন্ধ 

ক্ররত এৈং আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সথ ংসতা প্রথতররারধ অ্থধক্তর সা ােয ক্ররৈ এের্ তাৎেথণক্ 

পদরেপ গ্র রণর জর্য সেন্বরয়র উরেরশয এই টাস্ক হ ারস নর বৈঠরক্ এক্ত্রিত  রৈর্।   

  

গভর্ নর হ াক্রলর FY 2023 থর্ৈ না ী ৈারজরট জর্ থর্রাপত্তা খারত এৈং আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত 

সথ ংসতার থৈধ্বংসী প্রভাৈ ক্থেরয় আর্ার প্ররচষ্টায় থৈথর্রয়াগ ক্রা  রে। র্তুর্ হলাক্ৈল, 

আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত অ্পরাধ হেথসং অ্যার্াথলে, হসাশযাল থেথডয়া অ্যার্াথলে ও ক্ম্পম্পউটার 

অ্পরাধ থৈরশষজ্ঞ থর্রয়ারগর উরেরশয থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলরশর জর্য গভর্ নর হ াক্ল প্রায় 9 

থেথলয়র্ ডলার ৈরাে হদওয়ার প্রস্তাৈ ক্রররের্। এোড়াও হেট পুথলরশর েরধয এক্ষ্ঠট 

ক্ম্পম্পউটার ও সাইৈার অ্পরাধ ইউথর্রটর জর্য সরঞ্জাে ও স টওয়যার ক্ররয়র জর্য গভর্ নর 

হ াক্ল আর্েুাথর্ক্ 4 থেথলয়র্ ডলার থৈথর্রয়ারগর অ্েীক্ার ৈযক্ত ক্রররের্।  

  

এক্ হেট হিরক্ অ্র্য হেরট আরেয়াস্ত্র পাচাররর  রল থর্উ ইয়রক্ন হে থৈশঙৃ্খলা ও বর্রাজয বতথর 

 রে তা ডাটা হিরক্ ইরতােরধয স্পষ্ট  রয় উরঠরে। থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলরশর ত্রক্রথের্াল গার্ 

থিয়াথরং  াউরজর (Criminal Gun Clearinghouse) তিযেরত গত ৈের হোট 1,074ষ্ঠট অ্বৈধ 

আরেয়াস্ত্র উদ্ধার  রয়রে। NYPD-এর প্রািথেক্ পথরসংখযারর্ হদখা োয় হেরটর ৈাইররর উৎস 

হিরক্ হোট 4,473ষ্ঠট অ্বৈধ আরেয়াস্ত্র হেস ক্রা  রয়রে, োর হৈথশরভাগ এরসরে জত্রজনয়া, সাউি 

ক্যাররাথলর্া ও হলাথরডার েরতা দথেণাঞ্চলীয় হেটগুরলা হিরক্।  

  

###  

  



 
আর ো সংবোদ পোওয়ো যোরব এখোরে www.governor.ny.gov -এ 

নেউ ইয়র্ক স্টেট | এক্সিনর্উটটভ স্টেম্বো  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আেসোবস্ক্রোইব র্রুে 

 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

