
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/26/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেয়র অোডােস ও NYPD-র সাম্বি অংেীদাবরত্ব স  র্তুর্ অবিধ 

িন্দমু্বকর আন্তঃম্বেট টাস্কম্ব াস ন সেম্বিত করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়কন হেট পুবলে, NYPD, ATF এিং 50টটর হিবে একাবধক হেম্বটর আইর্ 

প্রম্বয়াগকারী প্রবতবর্বধ একত্রিত  র্ অবিধ িন্দকু প্রিা  িন্ধ করম্বত পরস্পম্বরর হডটা ও 

সংস্থার্ িেি ার করার জর্ে  

  

এছাড়াও NYSP সেিাম্বয়র অংে ব ম্বসম্বি পুম্বরা বর্উ ইয়কন হেম্বটর স্থার্ীয় আইর্ 

প্রম্বয়াগকারী এম্বজত্রিগুবলম্বক সেম্বিত করম্বি  

  

গভর্ নর হ োকল আজকক অবৈধ ৈন্দকুকর আন্তঃকেট টোস্কক োকস নর (Interstate Task Force on 

Illegal Guns) প্রথম বৈঠককর হর্তৃত্ব হের্। একোধধক হেকটর এই কর্কসোর্টনয়োমর্ট ৈন্দকু 

সধ িংসতোর ধৈরুকে লড়োই করকত, ধৈকেষ ককর এর সিংধিষ্ট হেট হথকক হেকট আকেয়োস্ত্র পোচোর 

প্রধতকরোকধ ৈুদ্ধেমত্তো, যন্ত্র, যুেককৌেল এৈিং হকৌেকলর পোরস্পধরক ধৈধর্ময় করকত সমকৈত 

 কয়কে। অর্যোর্য ধৈষকয়র মকধয, হেট পুধলে (New York State Police, NYSP) উপলভয 

সৈ নোধুধর্ক যন্ত্র ও প্রযুদ্ধি ধর্কয় এৈিং একই সোকথ অযোলককো ল, তোমোক, আকেয়োস্ত্র এৈিং 

ধৈকফোরককর (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) হ ডোকরল 

ৈুযকরোর ধৈকিষণ এৈিং এই প্রকচষ্টোর অর্যোর্য হডটো উৎস অগ্রসর করো ধর্কয় আকলোচর্ো ককরকে।  

  

"ৈন্দকু সধ িংসতো একর্ট জর্স্বোস্থ্য সঙ্কট যো হেকটর ৈোইকর হথকক ধর্উ ইয়ককন আসো অবৈধ 

ৈন্দকুকর ম োমোরী দ্বোরো চোধলত  য়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরো এই সঙ্কটকক সোমকর্ 

হথকক হমোকোকৈলোর জর্য পেকেপ ধর্দ্ধি, এৈিং আমোকের স্থ্োর্ীয়, আন্তঃকেট, এৈিং হ ডোকরল 

অিংেীেোরকের সোকথ এই স কযোধগতোমূলক সমন্বয় অবৈধ ৈন্দকুকর প্রৈো  ৈন্ধ করকৈ এৈিং জীৈর্ 

রেো করকৈ।"  

  

ধর্উ ইয়কন হেট পুধলে, ধর্উ ইয়কন পুধলে ধডপোটনকমন্ট (New York Police Department, NYPD), 

ATF-র প্রধতধর্ধধকের সোকথ হযোগ হেয় হরোড আইলযোন্ড, কোইকর্র্টকোট, ভোরমন্ট, ও োইও, 

মযোসোচুকসটস, হপর্ধসলকভধর্য়ো, ধর্উ জোধস ন, এৈিং ধর্উ  যোম্পেোয়োকরর আইর্ প্রকয়োগকোরী 

প্রধতধর্ধধগণ, এৈিং তোরো ধতর্ ঘণ্টোর বৈঠকক আকেয়োস্ত্র সিংধিষ্ট তেন্ত, পুধলকের হকৌেল এৈিং 

হসরো অর্ুেীলর্ ধর্কয় একোধধক ধৈষকয় আকলোচর্ো ককর। েলর্ট স্থ্োর্ীয়, হেট ও হ ডোকরল 

লোইকর্র মোধযকম ৈন্দকু হডটোর পোরস্পধরক ধৈধর্কয়োগ উন্নত করোর পন্থো ধর্কয় আকলোচর্ো ককর 

এৈিং হগোে ৈন্দকু সিংক্রোন্ত হ ডোকরল ও হেট আইকর্র পোথ নকয ধর্কয় কথো ৈকল।  



  

েলর্ট আগোমী সপ্তো গুধলকত একর্ট  কলো-আপ বৈঠক করকৈ, এৈিং NYSP পুকরো হেকটর স্থ্োর্ীয় 

আইর্ প্রকয়োগকোরী একজদ্ধিগুধলর সোকথ তথয ধৈধর্মকয়র জর্য একর্ট হেকটর অভযন্তরীণ 

কর্কসোর্টনয়োম গঠকর্র পধরকল্পর্ো করকৈ।  

  

স জলভয আকেয়োস্ত্র ধর্উ ইয়ককনর সোম্প্রধতক ৈন্দকু সধ িংসতোর এৈিং হগোে ৈন্দকুকর উত্থোর্কক 

ইন্ধর্ ধেকি, এইসৈ অকস্ত্রর হৈধেরভোগ হেকের অর্যোর্য এলোকো হথকক হেকটর সকল স্থ্োকর্ 

আসকে। একর্ট সোধৈ নক পন্থো অৈলম্বর্ করোর জর্য, গভর্ নর হ োকল তোর 2022 হেট অ  েয 

হেকট (State of the State) আন্তঃকেট ৈন্দকু হ ো োঁজোর কর্কসোর্টনয়োম হঘোষণো ককরকের্, যো 

প্রধতকৈেী হেটসমূ  এৈিং ধর্উ ইয়কন ধসর্টর আইর্ প্রকয়োগকোরী একজদ্ধিগুধলর অিংেীেোধরকত্ব 

কোজ করকে। এর্ট  কলো একর্ট জর্ধর্রোপত্তোর অধত গুরুত্বপূণ ন ৈযোপোকর একদ্ধিত পন্থো প্রকয়োগ 

করকত হেট ও ধসর্টর হর্তৃৈকৃন্দর সৈ নকেষ একদ্ধিত প্রকচষ্টো, যোকের মকধয রকয়কে গভর্ নর হ োকল, 

হল কটর্যোন্ট গভর্ নর হৈঞ্জোধমর্ এৈিং হময়র অযোডোমস।  

  

"আজকক আমরো উত্তরপূৈ ন অঞ্চকলর হসরো ও সৈকথকক হমধোৈী আইর্ প্রকয়োগকোরীকের একদ্ধিত 

ককরধে, এৈিং সধতয ৈলকত ধক, আধম হসই স কযোধগতো ও সমন্বয় হেক  অধভভূত," হল ম্বটর্োন্ট 

গভর্ নর ব্রায়ার্ হিঞ্জাবের্ িম্বলর্। "কীভোকৈ আমরো অবৈধ ৈন্দকু পোচোর ৈন্ধ করকত পোধর তোর 

হকৌেকলর হর্তৃত্ব অধভজ্ঞ ধৈকেষজ্ঞরো ধেকি, তোই আধম ধর্শ্চয়তো ধেকয় ৈলকত পোধর হয আমরো 

আকরো ধর্রোপে একর্ট ধর্উ ইয়কন হপকত যোদ্ধি। আধম অবৈধ ৈন্দকুকর আন্তঃকেট টোস্কক োস ন 

গঠকর্ গভর্ নকরর হর্তৃকত্বর জর্য তোকক ধর্যৈোে জোর্োদ্ধি। আপধর্ এই কর্কসোর্টনয়োকমর মোধযকম 

হয  স্তকেপ ও ইকন্টল প্রকচষ্টোকক েদ্ধিেোলী ককরকের্, তো ধর্উ ইয়কনৈোসীকের জীৈর্ রেো 

করকৈ।"  

  

"গত ধতর্ সপ্তোক , আমরো ৈন্দকু সধ িংসতো উকদ্বগজর্কভোকৈ ৈোড়কত হেক ধে, এৈিং এর্ট 

আমোকের ে কর অকর্ক হৈধে মম নস্পেী েুঘ নটর্ো ঘর্টকয়কে," বর্উ ইয়কন বসটটর হেয়র এবরক 

অোডােস িম্বলর্। "আমরো আমোকের কষ্টকক উকেকেয পধরণত করকৈো এৈিং পেকেপ হর্ওয়োর 

জর্য একদ্ধিত  কৈো। আমরো জোধর্ ধর্উ ইয়কন ধসর্ট এই সঙ্কট হমোকোকৈলোয় একো র্য়, এৈিং আধম 

গভর্ নর হ োকল এৈিং আমোকের সকল অিংেীেোকরর প্রধত কৃতজ্ঞ।"  

  

গভর্ নর হ োককলর 2023 অথ নৈেকরর ধর্ৈ নো ী ৈোকজকট হেট পুধলে কমীর জর্য জরুধর ধৈধর্কয়োগ 

রকয়কে, যো ধৈকিষণ ৈযোন্ডউইথ ৈদৃ্ধে করকৈ, তোকের স্থ্োর্ীয় ধডপোটনকমন্টগুধলকক ৈন্দকু পোচোর 

ধৈকরোধী ও অপরোধ সিংক্রোন্ত ধৈস্তোধরত তেন্ত করকত সো োযয করকৈ। ধৈধর্কয়োকগর ধৈস্তোধরত 

ধৈৈরণ:  

• ৈন্দকু অপরোধ হ ো োঁজোর েল ৈদৃ্ধে করকত 215,000 মোধকনর্ ডলোর  

• হসোেযোল ধমধডয়ো ধৈকিষকণর জর্য 527,000 মোধকনর্ ডলোর  

• ট্রুপ কম্পম্পউটোর অপরোকধর জর্য 1.4 ধমধলয়র্ মোধকনর্ ডলোর  

• প্রধতর্টকত 300 ট্রুপোরস  েুইর্ট একোকডধম হেণীর ধর্কয়োকগর জর্য 6 ধমধলয়র্ 

মোধকনর্ ডলোর  

• সরঞ্জোম/স টওয়যোর/ধৈকেষ কম্পম্পউটোর অর্কৈোধডনিং/সোইৈোর ক্রোইম ইউধর্কটর 

জর্য 3.9 ধমধলয়র্ মোধকনর্ ডলোর  



  

অপরোধ র্যোয়ধৈচোর পধরকষৈো ধডপোটনকমকন্টর (Department of Criminal Justice Services) 

অপরোধ ধৈকিষণ হকন্দ্র হর্টওয়োককন (Crime Analysis Center network) 13 ধমধলয়র্ মোধকনর্ 

ডলোর হয োকর্ প্রধতর্ট হককন্দ্র থোককৈ ধর্কৈধেত অপরোধ ৈন্দকু ও গুধল  ুোঁকজ পোওয়োর সরঞ্জোম। 

এেোড়োও হেট পুধলে ৈন্দকু সধ িংসতো ও ৈন্দকু পোচোকরর তেন্ত করকত সরঞ্জোম ৈযৈ োর করকৈ, 

ধৈকেষ ককর ধ ঙ্গোর হলকস ও পদ্ধশ্চম ধর্উ ইয়কন অঞ্চকল হয োকর্ একজদ্ধির্ট হপর্ধসলকভধর্য়ো ও 

ও োইও হথকক ধেপকমকন্টর আগমর্ হে কে।  

  

এেোড়োও গভর্ নর হ োকল আজকক কযোধলয়োর্ো এস. টমোসকক ধর্উ ইয়কন হেট ৈন্দকু সধ িংসতো 

প্রধতকরোধ অধ কসর (New York State Office of Gun Violence Prevention, OGVP) পধরচোলক 

ধ কসকৈ ধর্কয়োকগর কথো হঘোষণো ককরকের্। ধর্উ ইয়কন হেটৈযোপী আকেয়োস্ত্র সিংক্রোন্ত সধ িংসতো 

প্রধতকরোধ করো ও কধমকয় আর্োর জর্য গভর্ নকরর কম নকোকের অিংে ধ কসকৈ, OGVP ধর্উ ইয়কন 

হেকট আকেয়োস্ত্র সিংক্রোন্ত সধ িংসতো কধমকয় আর্োর জর্য গ্র ণ করো হযকত পোকর এমর্ 

পেকেপসমূ  ের্োি করোর উকেকেয কধমউধর্র্ট ও আইর্ প্রকয়োগকোরী সিংস্থ্োর অিংেীেোরকের 

ধচধিত ও একদ্ধিত করকৈ। হ লথ ধডপোটনকমকন্টর (Department of Health) কধমউধর্র্ট হ লথ 

হসন্টোকর (Center for Community Health) অৈধস্থ্ত OGVP ৈন্দকু সধ িংসতোর ধৈেযমোর্ ও 

উেীয়মোর্  ট স্পকট প্রকচষ্টোর সমন্বয় ও সিংস্থ্োর্ ধর্কেনে করোর জর্য অপরোধ র্যোয়ধৈচোর পধরকষৈো 

ধৈভোগ এৈিং অর্যোর্য় হেট একজদ্ধির সোকথ কোজ করকৈ।  

  

অকটোৈকর, গভর্ নর হ োকল ধৈধধমোলোয় স্বোের ককরর্ হয োকর্ ৈন্দকু সধ িংসতো ম োমোরীর 

সমোধোর্ করোর জর্য লোইকসিধোরী ৈন্দকু ধর্ম নোতো ৈো আকেয়োস্ত্র ধডলোর েোড়ো সককলর জর্য 

অসমোপ্ত হেে ৈো ধরধসভোকরর মোধলকোর্ো ধর্ধষে ককর; হগোে ৈন্দকু ধৈদ্ধক্র ধর্ধষে ককর এৈিং 

ৈন্দকু ধর্ম নোতো ৈো আকেয়োস্ত্র ধডলোরকের জর্য তোকের মোধলকোর্োধীর্ আকেয়োস্ত্র ধর্ৈন্ধর্ করো 

ৈোধযতোমূলক ককর; এৈিং; হ লর্োর মকতো ককর র্কেো করো আকেয়োস্ত্রকক 'েদ্মকৈেী ৈন্দকুকর' 

সিংজ্ঞোয় সিংকযোদ্ধজত ককর।  
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