
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হিআইবর্ িন্দকু সংক্রান্ত সফল আন্তঃরাজ্ে টাস্ক হফাম্বস নর সূচর্া হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

জ্ার্ুযাবরর হেম্বষর বিম্বক টাস্ক হফাস ন গঠম্বর্র পর হিম্বক রাজ্ে জ্ুম্ব়ে পুবলম্বের তিন্ত 

1,753টট িন্দকু িাম্বজ্যাপ্ত কম্বরম্বে  

  

বর্উ ইযকন হেট পুবলে একাই িন্দকু হেস করার তিন্ত 75 েতাংে িৃদ্ধি কম্বরম্বে এিং 

িন্দকু আটম্বকর সংখ্ো বিগুণ কম্বরম্বে  

  

টাস্ক হফাস ন, মাবি-হেট কর্ম্বসাটটনযাম এিং রাজ্ে জ্ুম্ব়ে আইর্ প্রম্বযাগকারী সংস্থাগুবল 

বমবলত  ওযা এিং তিে হেযার করা চাবলম্বয যাম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থিথর্ অবৈধ ৈন্দরুক্র উপর আন্তঃরাজয টাস্ক 

হ ার্ ন (Interstate Task Force) এক্ত্রিি ক্রার পর দুই মারর্ রারজয 1,753টট আরেযাস্ত্র 

ৈারজযাপ্ত ক্রা  রযরে - ো রাজয এৈং আঞ্চথলক্ অংশীদাথররের র্ রোথগিা এৈং হোগারোগ 

ৈৃত্রির ক্াররণ ৈারজযাপ্ত ক্রা ৈন্দরুক্র র্ামথিক্ র্ংখ্যায 20-শিাংশ ৈৃত্রি। থর্উ ইযক্ন হেট 

পুথলশ, (New York State Police) থর্উ ইযক্ন থর্টট পুথলশ থৈভাগ (New York City Police 

Department), অযালরক্া ল, হটাৈযারক্া, আরেযাস্ত্র এৈং থৈরফাররক্র হ ডাররল ৈুযররা এৈং থর্উ 

ইযক্ন, হরাড আইলযান্ড, ক্ারর্ক্টটক্াট, ভারমন্ট, ও াইও, মযার্াচুরর্টর্, হপর্থর্লভাথর্যা, থর্উ 

জাথর্ ন এৈং থর্উ  যাম্পশাযার হিরক্ আইর্ প্ররযাগক্ারী র্ংস্থাগুথল রারজযর র্ীমার্া জরু়ে অবৈধ 

ৈন্দরুক্র প্রৈা  ৈন্ধ ক্রার জর্য এৈং হদশ জরু়ে শ রগুথলরক্ জজনথরি ক্রর এমর্ আরও ৈন্দকু্ 

র্থ ংর্িা প্রথিররাধ ক্রার জর্য হদখ্া ক্রা এৈং িিয ভাগ ক্রা অৈযা ি হররখ্রে৷  

  

"আমরা জাথর্ হে আমারদর শত্রি র্ংখ্যায, এৈং অবৈধ ৈন্দরুক্র উপর আন্তঃরাজয টাস্ক হ ার্ ন 

ৈৃ ত্তম আঞ্চথলক্ পুথলশ ক্র্রর্াটটনযামরক্ এক্ত্রিি ক্রররে ৈন্দকু্ র্থ ংর্িার এই জািীয 

 টর্াটটর থৈরুরি ল়োই ক্রার জর্য," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথম হ াষণা ক্ররি হপরর 

গথৈ নি হে টাস্ক হ ার্ ন ইথিমরধযই  লা ল প্রদার্ ক্ররে, থর্উ ইযক্ন হেট পুথলশ, থর্উ ইযক্ন থর্টট 

পুথলশ থৈভাগ এৈং আমারদর স্থার্ীয পুথলশ র্ংস্থাগুথল গি থির্ মারর্ রাস্তা হিরক্ 1,700টটরও 

হৈথশ ৈন্দকু্ র্থররয হর্ওযার র্ারি।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-convenes-new-interstate-task-force-illegal-guns-including-partnership-mayor&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C35d907fcd8cb422acdc008da1987ad68%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637850367766019948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=amAx7DLDGrHdJbKjRpcNoyfmHKvX5WF7hMR%2Fzb%2BDY2g%3D&reserved=0


"হদশ জরু়ে অরু্ভূি ৈন্দকু্ র্থ ংর্িার ৈৃত্রির র্ারি র্ারি, র্াধারণ ৈযৈস্থা এৈং র্মাধারর্র ৈাইরর 

থচন্তা ক্রা র্রক্াররর দাথযে। থর্উ ইযরক্নর জর্য, এই উদ্ভাৈর্ দুটট ত্রজথর্রর্র দাথৈ রারখ্: 

আঞ্চথলক্ িিয হশযার ক্রা এৈং আইর্ প্ররযাগক্ারী এৈং র্রক্ারী র্ীথিরি র্রৈ নাত্তম এৈং 

উজ্জ্বলিম মর্গুথলর অটল আত্মথর্রৈদর্," হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্। 

"জারু্যারীরি আমারদর প্রিম বৈঠরক্র পর হিরক্ অবৈধ ৈন্দরুক্র থৈষরয আমারদর আন্তঃরাজয 

টাস্কর ার্ ন হে প্ররচষ্টা চাথলরযরে িার জর্য আথম গথৈ নি। েিক্ষণ র্া প্রথিটট অবৈধ ৈন্দকু্ 

আমারদর রাস্তা হিরক্ র্রর র্া োয িিক্ষণ পে নন্ত আমরা ক্াজ চাথলরয োৈ।"  

  

জারু্যাথর হিরক্ মাচন পে নন্ত, থর্উ ইযক্ন থর্টট হেট পুথলশ (New York State Police, NYSP) 

bajeyapto ক্রা ৈন্দরুক্র র্ংখ্যা থিগুণ ক্রররে এৈং ৈন্দকু্ হের্ ক্রার িদরন্তর র্ংখ্যা 75 

শিাংশ ৈাথ়েরযরে। এই ৈের এখ্র্ পে নন্ত, রাজয জুর়ে রাজয পুথলশ এৈং স্থার্ীয থৈভাগগুথলর 

িারা ৈারজযাপ্ত ক্রা ৈন্দরুক্র র্ংখ্যা৷  

  

থর্উ ইযক্ন হেট আরেযাস্ত্র ৈারজযাপ্ত ক্রার পথরর্ংখ্যার্ জারু্যারী হিরক্ মাচন 2022 পে নন্ত  

  

  জারু্যাথর  হ ব্রুযাথর  মাচন  হমাট (YTD)      

NYSP আরেযাস্ত্র ৈারজযাপ্তক্রণ  72  96  150  318      

ৈারজযাপ্ত ক্রা এমর্ আরেযাস্ত্র ো NYC-র র্য  269  365  310  944      

ৈারজযাপ্ত ক্রা NYC-র আরেযাস্ত্র  434  370  462  1,266      

ৈারজযাপ্ত ক্রা NYS এর হমাট আরেযাস্ত্র  775  831  922  2,528      

  

NYSP 20টট হগাে ৈন্দকু্ও উিার ক্রররে এৈং 2022 র্ারলর প্রিম থির্ মারর্ 167টট ৈন্দরুক্র 

হেথর্ংরযর িদন্ত পথরচালর্া ক্রররে। এই হক্র্গুথল হিরক্, NYSP 35টট িদন্তমূলক্ থলড 17টট 

রারজয পাটঠরযরে হেখ্ারর্ হর্ই রারজযর এক্জর্ ৈাথর্ন্দারক্ থর্উ ইযরক্ন অবৈধভারৈ আরেযাস্ত্র 

রাখ্ার এৈং পাচাররর জর্য হিপ্তার ক্রা  রযথেল৷ ৈযত্রিরদর এক্টট অবৈধ আরেযারস্ত্রর দখ্রল 

পাওযা হগরে এৈং থর্উ ইযরক্ন হলাথরডা, উত্তর ক্যাররাথলর্া, ও াইও, হটরর্থর্, ভাত্রজনথর্যা, হটক্সার্ 

এৈং হর্ভাডায ৈর্ৈার্ক্ারী অর্যার্যরদর মরধয হিপ্তার ক্রা  রযথেল। হৈথশরভাগ হক্ষরি, 

এক্াথধক্ আরেযাস্ত্র এক্জর্ ৈযত্রির ক্ারে থেল।  

  

  

রাম্বজ্ের পুবলে সুপাবরর্ম্বটর্ম্বেন্ট হকবভর্ বপ. ব্রুম্বযর্ িম্বলর্, "আমারদর র্ম্প্রদাযগুথল 

হিরক্ অবৈধ ৈন্দকু্গুথল হৈর ক্রা এক্টট শীষ ন অিাথধক্ার, এৈং অর্যার্য আইর্ প্ররযাগক্ারী 

র্ংস্থাগুথলর র্ারি আমরা হে অংশীদাথরে গর়ে িুলথে িার জর্য আমরা িাি্ক্ষথণক্ অিগথি 

হদখ্রি পাত্রি৷ আথম থৈশ্বার্ ক্থর হে আমরা ো অজনর্ ক্ররি পাথর িার র্ামার্যই আমরা ক্ররি 

হপররথে। আমারদর ক্াজ থর্রৈত্রিন্নভারৈ চলরি িাক্রৈ, এৈং আথম গভর্ নর হ াক্লরক্ র্মি নরর্র 

জর্য এৈং আমারদর স্থার্ীয, হ ডাররল এৈং রাজযর অংশীদাররদর এই প্ররচষ্টার প্রথি িারদর 

প্রথিশ্রুথির জর্য ধর্যৈাদ জার্ারি চাই।"  

  

অোলম্বকা ল, তামাক, আম্বেযাস্ত্র এিং বিম্বফারক িুেম্বরার (Bureau of Alcohol, 

Tobacco, Firearms and Explosives) বিম্বেষ এম্বজ্ন্ট ইর্ চাজ্ন জ্র্ হেবভম্বটা িম্বলর্, 



"গভর্ নর হ াক্রলর র্ত্রিয এৈং উদ্ভাৈর্ী হর্িৃে  ল আমারদর র্ম্প্রদারযর ৈন্দরুক্র র্থ ংর্িারক্ 

হমাক্ারৈলা ক্রার জর্য আমারদর টঠক্ হে ধররর্র থচন্তাভাৈর্া প্ররযাজর্, িাই। ATF এই ধররর্র 

উরদযাগরক্ র্মি নর্ ক্রার জর্য এখ্ারর্ এৈং হদশ জরু়ে চলমার্ র্ রোথগিারক্ র্মি নর্ ও 

শত্রিশালী ক্ররৈ।"  

  

গি মারর্, থর্উ ইযক্ন হেরটর 10টট অপরাধ থৈরেষরণর হক্রের জািীযভারৈ স্বীকৃ্ি হর্টওযাক্ন 

প্রথিটট হক্রে িাইম গার্ ইরন্টথলরজন্স ডযাশরৈাডন চালু ক্রররে। এই ডযাশরৈাডনগুথল এখ্র্ গুথল 

চালারর্া, উিার ক্রা ৈন্দকু্, আরেযাস্ত্র-র্ম্পথক্নি অপরারধর জর্য হিপ্তার, এৈং ATF হিরক্ 

অপরারধর ৈন্দকু্ হেথর্ংরযর িরিযর রাজযৈযাপী হডটা ভাগাভাথগ এৈং দৃশযরগাচর ক্রার জর্য 

এক্টট গুরুেপূণ ন র্রঞ্জাম র্রৈরা  ক্রর। এই িিযটট 350টটরও হৈথশ রাজয এৈং স্থার্ীয আইর্ 

প্ররযাগক্ারী র্ংস্থাগুথলর মরধয ভাগ ক্রা  রযরে োরা হর্ই হর্টওযারক্ন অংশি ণ ক্রর এৈং 

িারদর রাস্তা হিরক্ ৈন্দকু্ অপর্ারণ এৈং ৈ়ে অপরারধর র্মাধার্ ক্রার জর্য পুথলথশং এৈং 

িদন্তমূলক্ হক্ৌশলগুথল র্ম্পরক্ন অৈগি ক্রর৷ থডথভশর্ অ  ত্রিথমর্াল জাথের্ র্াথভনরর্র্ 

(Division of Criminal Justice Services) এৈং স্থার্ীয আইর্ প্ররযাগক্ারী র্ংস্থাগুথল িারা রারজযর 

হর্টওযাক্ন র্মথি নি এৈং অি নাযর্ ক্রা৷  

  

NYSP 10টট হক্েরক্ িারদর ডযাশরৈারডন অন্তভুনি ক্রার জর্য র্াপ্তাথ ক্ থভথত্তরি হ ডাররল 

হেথর্ংরযর িিয প্রদার্ ক্ররে। িরিযর এই ভাগাভাথগ স্থার্ীয িদন্তরক্ উন্নি ক্ররি শুরু ক্রররে, 

এৈং হৈশ ক্রযক্টট আরেযাস্ত্র পাচাররর থর্রষধাজ্ঞা এৈং থৈচাররর লরক্ষযর থৈক্ারশর উরেরশয 

থর্রয োরি।  

  

এই অপরাধমূলক্ ৈন্দকু্ র্ংিান্ত ইরন্টথলরজন্স ডযাশরৈাডনগুথল  ল CAC-এর হর্টওযারক্নর জর্য 

ি থৈল 8.1 থমথলযর্ হিরক্ 15 থমথলযর্ ডলার অৈথধৈৃত্রিক্র এৈং প্রথিটট হক্রের মরধয 

থর্রৈথদি অপরাধমূলক্ ৈন্দকু্ র্ংিান্ত ইরন্টথলরজন্স র্ক্ষমিা স্থাপরর্র জর্য গভর্ নর ক্যাথি 

হ াক্রলর 2022 হেট অ  দয হেট র্ীথি প্রস্তারৈর এক্টট মূল উপাদার্। হক্েগুথল ৈিনমারর্ 

আরেযাস্ত্র এৈং ৈযাথলথেক্ হেথর্ং র্রঞ্জামগুথল পাওযার প্রত্রিযার মরধয ররযরে োরি আইর্ 

প্ররযাগক্ারী র্ংস্থাগুথলরক্ আরেযাস্ত্র জথ়েি র্থ ংর্ অপরারধর র্মাধার্ এৈং প্রথিররাধ ক্রার 

জর্য দ্রুি প্রমাণ র্ংি , প্রত্রিযা এৈং থৈরেষণ ক্রার অরু্মথি হদয, ো রারজযর ৈন্দকু্ র্ংিান্ত 

র্থ ংর্িা হ্রার্ ক্রার প্ররচষ্টা র্মি নর্ ক্রার জর্য এক্টট উরেখ্রোগয র্ংস্থার্ হোগ ক্রর।  

  

2হশ মাচন, NYSP এক্টট আন্তঃরাষ্ট্রীয বৈঠরক্র আরযাজর্ ক্রর হেখ্ারর্ ATF, থর্উ ইযক্ন হেট 

অযাটথর্ ন হজর্াররল অথ র্ (New York State Attorney General's Office), DCJS, রাজযৈযাপী 

প্রধার্ এৈং হশথর রদর অযারর্াথর্রযশর্, ক্াউথন্ট প্রথর্থক্উটর, NYPD এৈং ইউএর্ অযাটথর্ নরদর 

অথ রর্র প্রথিথর্থধরা উপথস্থি থেরলর্। 24 হশ মাচন, আন্তঃরাজয ক্র্রর্াটটনযারমর থিিীয র্ভাটট 

হৈােরর্ ATF িারা হ াে ক্রা  রযথেল এৈং ভথৈষযরির থমটটংগুথল থর্ধ নাথরি ক্রা  রি৷  
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