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আম্বযা বনযাদ ও নোয়যায়ণ বনউ ইয়কন হেট গম্ব তুরম্বত 2023 এয ফাম্বেট 

বফবনম্বয়াম্বগয হ ালণা কম্বযম্বেন গবন নয হাকর  

   

ফন্দকু ংক্রান্ত বংতায হপ্রাগ্রাম্বভয েনে 227 বভবরয়ন ডরায   

   

90 বভবরয়ন ডরায বডকবাবয ও াম্বাটন বপ্রট্রায়ার বযম্বলফায েনে 90 বভবরয়ন ডরায   

    

143 বভবরয়ন ভাবকনন ডরাম্বযয বফবনম্বয়াগ ভানবক স্বাস্থ্ে ংকট বযকাঠাম্বভায েনে   

   

াইফাযববকউবযটটয েনে 62 বভবরয়ন ভাবকনন ডরায   

   

  

গভর্ র ক্যাথি হাক্ আজ 2023 অি বছররর বারজরের জর্থর্রাপত্তার াইাইেগুথর হঘাণা 

ক্রররছর্। বারজরে আমারের জর্থর্রাপত্তা আইরর্ অি ব এবং উরেখরযাগয পথরবর্র্গুথ 

অন্তভভ ক্ত রর়েরছ যা আমারের রাস্তা়ে অরর্রক্ই হবাধ ক্রা বযাপক্ অস্বস্তস্তর হমাক্ারবা ক্রর 

এবং আমারের রাজযরক্ থর্রাপে ক্রর এবং আমারের হ জোথর থবচার বযবস্থারক্ আর র্যাযয 

ক্রর হর্ার। এই পথরবর্র্গুথর মরধয রর়েরছ বন্দরুক্র অথভরযারগর জর্য থবচারক্রের জাথমর্ 

থর্ধ ারণ ক্ররর্ হে়ো যার জর্য আরগ শুধু মুস্তক্ত হে়ো র্, হক্ার্ জাথমর্-হযাগয অপরারধর 

জর্য জাথমর্ থর্ধ ারণ ক্রার ম়ে থবচারক্রের অবলযই থবরবচর্া ক্ররর্ রব এমর্ ক্ারণ হযাগ 

ক্রা, হরইজ েয এজ এবং থিক্ভাথরর মযজর্ক্  াাঁক্গুথ বন্ধ ক্রা, হক্ন্ডরার আইর্রক্ 

আর ক্ায ক্র ক্রর হর্াা, এবং 90 থমথ়ের্ িাররর র্র্ভর্ অি া়ের্ থিক্ভাথর ংস্কার 

বাস্তবা়ের্ এবং থিট্রা়ো পথররবাগুথরক্ মি র্ ক্রার জর্য।   

    

"যখর্ থর্উ ই়েক্বাীরের থর্রাপত্তার ক্িা আর, র্খর্ আমরা থপথছর়ে হযরর্ পাথর র্া - 

আমারের অবলযই এক্টে থর্রাপে এবং আর র্যাযয রারজযর উরেরলয অগ্রর রর্ রব, এবং 

আথম এই রযাথগর্ামূক্ িস্তি়োর জর্য ংখযাগথরষ্ঠ হর্র্া ্েভ়োে-ক্াস্তজর্ এবং স্পিক্ার 

হথিরক্ াধুবাে জার্াই যা অি ব এবং উরেখরযাগয পথরবর্রর্র থেরক্ পথরচাথর্ ক্ররথছ 

আমারের জর্থর্রাপত্তা আইর্গুথ," গবন নয হাকর ফম্বরন। "অববধ বন্দরুক্র পাচার বন্ধ 

ক্রর, ঘণৃামূক্ অপরাধ এবং গাস্থয থংর্ার থলক্াররের রক্ষা ক্রর, অপরাধ পুর্রাবথৃত্ত ক্রা 

অপরাধীরের চি বন্ধ ক্রর এবং আমারের মার্থক্ স্বাস্থয পথরক্াঠারমারর্ থবথর্র়োগ ক্রর, 

আমরা িমাণ ক্রথছ হয র্যা়েথবচার এবং জর্থর্রাপত্তা পারিথরক্ভারব এক্রচটে়ো র়্ে।"   

   



ক্ায থর্ব াী বারজরে আইর্ ির়োগক্ারী এবং ম্প্রো়ে-থভথত্তক্ ংস্থাগুথর বন্দকু্ থংর্া 

িথর্ররারধর িরচষ্টারক্ লস্তক্তলাী ক্ররব এমর্ উরেযারগর জর্য অি া়েরর্র উরেরলয 227 

থমথ়ের্ িার অন্তভভ ক্ত রর়েরছ। এই বযাপক্ পেরক্ষপগুথর মাধযরম, আমরা রারজযর বন্দকু্ 

থংর্ার ইরেথরজন্স ংস্থার্ থর্র্গুণ বাথশর়ে থর্উ ই়েক্বাীরের থর্রাপত্তা  ম্প্রোর়ের 

অর্ুভূথর্ পুর্রুদ্ধার ক্ররর্ ক্াজ ক্রব, ক্থমউথর্টে হিথবাইরজলর্ ইউথর্রের বযবার 

ম্প্রাররণর জর্য 13.1 থমথ়ের্ িার িোর্ ক্রব, থর্উ ই়েরক্র SNUG আউেথরচ হিাগ্রারম 

থবথর্র়োগ থর্র্গুণ ক্রব, বন্দকু্ থংর্া িথর্ররারধর জর্য স্থার্ী়ে আইর্ ির়োগক্ারীরের 

ির্যক্ষ া়ের্ার জর্য 18 থমথ়ের্ িার িোর্ ক্রব, বন্দকু্ থংর্ার পরর আঞ্চথক্ 

ির়োজরর্ াশা থেরর্ 20 থমথ়ের্ িার বরাে ক্ররবা, এবং বন্দকু্ থংর্া িথর্ররাধ 

অথ রর (Office of Gun Violence Prevention) জর্য 3 থমথ়ের্ িার িোর্ ক্ররবা, যা 2.5 

থমথ়ের্ িাররর বসৃ্তদ্ধ।  

    

োবভন বনধ নাযণ কযায ভয় বফচাযকম্বদয অফেই বফম্বফচনা কযম্বত ম্বফ এভন 

বফলয়গুবর স্পষ্ট কযা এফং প্রাবযত কযা৷   

এগুথ হযাগ ক্রর FY2023 িণীর্ বারজে হই থব়েগুথর র্াথক্া িাথরর্ ক্রর যা 

থবচারক্রের অবলযই জাথমর্ থর্ধ াররণর ম়ে থবরবচর্া ক্ররর্ রব: (1) বন্দকু্ বযবার বা েখর 

রাখার ইথর্া (যা বর্মারর্ শুধু গাস্থয থংর্ার হক্ষরে িরযাজয); (2) ুরক্ষার আরেরলর 

পূব বর্অ হক্ারর্া ঙ্ঘর্ (যা বর্মারর্ শুধ ুগাস্থয থংর্ার হক্ষরে িরযাজয); এবং (3) 

অথভরযাগটে এক্জর্ বযস্তক্ত বা বযস্তক্তর গুরুর্র ক্ষথর্ ক্রররছ বর অথভরযাগ ক্রা র়েরছ থক্র্া। 

এছাশা, থবচারক্রের দ্বারা ক্রা জাথমর্ থর্ধ াররণর ারি ম্পথক্র্ র্র্ভর্ িথর্রবেরর্র 

আবলযক্র্া িাক্রব, এবং হগুথ ক্ীভারব িথথক্উেররের দ্বারা ক্রা ুপাথররলর ারি 

ম্পথক্র্ হ ংিান্ত আবলযক্র্া িাক্রব।   

   

ফাযফায অযাধ এফং  ৃণাভূরক অযাম্বধয েনে হগ্রপ্তায-হমাগেতা এফং োবভন-

হমাগেতা প্রাবযত কযা   

FY2023 িণীর্ বারজে পুথলরক্ হগ্রপ্তার ক্রার অর্ুমথর্ হেরব, শুধ ুহিক্্ উপথস্থথর্র টেথক্ে 

ইুয ক্ররব র্া, বর্মারর্ জাথমর্ আইরর্র আর্াধীর্ মস্ত পুর্রাবথৃত্ত ়ো অপরারধর জর্য 

— পুর্রাবতৃ্ত অপরাধ এবং হক্ারর্া বযস্তক্ত বা ম্পথত্তর ক্ষথর্র ারি জথশর্ এক্টে ক্লা A 

অপক্ম  এখর্ হগ্রপ্তাররর হযাগয এবং জাথমর্-হযাগয উভ়েই রব। োথররযযর অপরারধর জর্্য 

ীথমর্ থক্ছভ  বযথর্িম , ম্পথত্ত চভ থরর ারি জথশর্ পুর্রাবথৃত্ত ়ো অপরাধগুথ এখর্ 

হগ্র র্ার-হযাগয এবং জাথমর্-হযাগয রব। এছাশা, "হিস্ক অযাথপ়োররন্স টেরক্ে ু রা" বন্ধ 

ক্রা রব, যারর্ আইরর্র এই থবধার্গুথ পুর্রাবথৃত্ত ়ো অপরারধর হক্ষরে িরযাজয রব এমর্ 

থক্ যথে এখর্ িিম অপরারধর জর্য অথভযুক্ত ক্রা র়ে িারক্। ব হলর, মস্ত ঘণৃামূক্ 

অপরাধ যা বর্মারর্ হগ্রপ্তাররর হযাগয র়্ে, হগুথ হগ্রপ্তাররর হযাগয র়ে উঠরব যথে বযস্তক্তর 

ব়ে আঠাররা বা র্ার হবথল ়ে।   

   

ফন্দকু ংক্রান্ত অযাম্বধয েনে হফইম্বরয হমাগেতায প্রাযণ   

FY2023 আইর্কৃ্র্ বারজে থবচারক্রের থর্র্টে অপরাধমূক্ বন্দরুক্র অপরারধর জর্য জাথমর্ 

হে়োর অর্ুমথর্ হে়ে হযগুথ বর্মারর্ জাথমর্-হযাগয র়্ে; এক্জর্ র্াবারক্র ক্ারছ এক্টে 

আরে়োরের অপরাধমূক্ থবি়ে (265.16) এবং এক্টে থবকৃ্র্ ক্রা আরে়োরের অপরাধমূক্ 



েখোরী (265.02(3)) মূ্পণ ভারব জাথমর্-হযাগয রব, এবং এক্টে আর্রাি ক্রা বন্দরুক্র 

অপরাধমূক্ েখোরী (265.01(b)) থদ্বর্ী়ে অপরারধ জাথমর্-হযাগয (এবং হগ্রপ্তার-হযাগয) র়ে 

যারব। এছাশা, সু্করর মারঠ বন্দরুক্র অপরাধমূক্ েখ (265.01(a)) (াধারণর্ আর্রাি 

ক্রা বন্দরুক্র হক্ষরে িরযাজয), যা ইথর্মরধযই জাথমর্-হযাগয থক্ন্তু হগ্রপ্তাররর হযাগয র়্ে, র্া 

হগ্রপ্তাররর হযাগয রব যথে বযস্তক্তর ব়ে আঠাররা বছর বা র্ার হবথল ়ে।   

   

ফন্দকু াচাম্বযয হেম্বে আইবন দম্বে হনওয়া ে কযা   

FY2023 িণীর্ বারজে বন্দকু্ পাচাররর হক্ষেগুথরর্ আইথর্ পেরক্ষপ হর়্ো জ ক্রর 

হর্ার, যা গভর্ ররর েয িথর্টষ্ঠর্ আন্তঃ- এবং আন্তঃ-রাজয বন্দকু্ হট্রথং ক্র্রাটে়োরমর 

ক্াজরক্ জর্র ক্ররব। এক্ বছররর মরধয েুই বা র্রর্াথধক্ বন্দরুক্র অববধ থবি়ে এখর্ 

এক্টে C অপরাধ (আরগর পাাঁচটে বন্দকু্ হিরক্ ক্ম) গঠর্ ক্ররব এবং এক্ বছররর মরধয থর্র্ বা 

র্রর্াথধক্ বন্দরুক্র অববধ থবি়ে এখর্ এক্টে B অপরাধ (আরগর েলটে বন্দকু্ হিরক্ ক্ম) 

গঠর্ ক্ররব। উপরন্তু, থর্র্টে বা র্রর্াথধক্ বন্দকু্ (আরগর পাাঁচটে হিরক্ ক্ম) েখোরী, 

থবির়ের অথভিার়ের এক্টে অর্ুমার্ গঠর্ ক্ররব, যা এই অথভহযাগগুথরক্ ববৎ ক্রা জ 

ক্রর র্ভরব।   

   

আবফষ্কায ংক্রান্ত আইন হভযভত কযা   

FY2023 িণীর্ বারজে থর্স্তির্ ক্রর হয মামাগুথ স্ব়েংস্তি়েভারব খাথরজ র়ে যারব র্া যখর্ 

িথথক্উেররা থবশ্বারর থভথত্তরর্ ক্রা থবথির্ থিক্ভাথর ক্ররর্। থবচারক্রা থবথির্ 

আথবষ্কাররর দ্বারা ৃষ্ট আামীর িথর্ থবরূপ মরর্াভারবর পথরমাণ মূযা়ের্ ক্ররবর্, িরযাজয 

র, হক্ার্ থর্রধাজ্ঞাগুথ উপযুক্ত, র্া থর্ধ ারণ ক্ররবর্। র্াছাশা, স্ব়েংস্তি়ে আথবষ্কার আর 

িরযাজয রব র্া ট্রাথ ক্ ঙ্ঘরর্র হক্ষরে এবং অর্যার্য িলাথর্ক্ টেথক্রের হক্ষরে।   

   

"হযইে দে এে রুম্বারটট" ফন্ধ করুন এফং োা াওয়ায ভয় বকম্বাযম্বদয হপ্রাগ্রাভ 

হযপাম্বযরগুবর প্রদান কযা   

FY2023 িণীর্ বারজে "হরইজ েয ুপরা" বন্ধ ক্রর এবং হযখারর্ 16-  17-বছর-ব়েী 

বযস্তক্তরা অপরারধর জর্য অথভযুক্ত থক্ন্তু র্ারের 18 বছর র্া ়ো পয ন্ত াজা হে়ো ়ে র্া 

এমর্ হক্গুথর উপর এখথর়্োর িোর্ ক্রর পাথরবাথরক্ আোর্রক্; বর্মারর্ এই 

মামাগুথ এখথর়্োররর অভারব খাথরজ র়ে যা়ে। হয থক্রলাররা মুস্তক্ত পারে হই থক্রলাররের 

হিাগ্রাম এবং পথররবাগুথর হর াররগুথ িোর্ ক্রা আোরর্র জর্য আবলযক্ রব।   

  

  

হকন্ড্রায আইন প্রাবযত ও উন্নত কযা   

FY2023 িণীর্ বারজে হক্ন্ড্রার আইর্রক্ 2027 পয ন্ত িাথরর্ ক্রর, এবং 2005 ার ংরলাধর্ 

ক্রার পর হিরক্ আইর্টের ব হচর়ে উরেখরযাগয হমথক্ ংরলাধর্গুথ ক্ায ক্র ক্রর৷ এই 

ংরলাধর্ীগুথ "া়ের্া ক্রা বথথব ভারগর হরাগীরের থচথক্ৎা" (assisted outpatient 

treatment, AOT) অিারগুথরক্ আর ক্ায ক্রভারব ক্াজ ক্রারব, পদ্ধথর্গর্ বাধাগুথ থরর়ে 

হেরব এবং পথররবা িোর্ক্ারীরের মরধয মন়্ে বাশারব৷ AOT শুর্াথর্ আর ভারাভারব 

ক্ষম ক্রার জর্য থচথক্ৎক্রা এখর্ ক্ায র্ াক্ষয থেরর্ ক্ষম রবর্। যারের উপগ গুথ 

আর খারাপ র়েরছ র্ারের জর্য আোর্গুথ AOT আরেল জাথর ক্ররর্ ক্ষম রব। এবং 



াপার্াগুথরক্ এখর্ AOT আরেলগুথ র্ত্ত্বাবধারর্র জর্য ো়েী মার্থক্ স্বাস্থযর 

হপলাোররের ারি হরাগীর র্িয ভাগ ক্ররর্ রব। উপরন্তু, রাজয 30 জরু্, 2026 এর মরধয 

হস্বোরবী পথররবা গ্রণক্ারী বযস্তক্তরের র্ভর্া়ে AOT-হর্ বযস্তক্তরের মার্থক্ স্বাস্থযর 

থচথক্ৎার  া রর উপর এক্টে স্বাধীর্ অধয়ের্ পথরচার্া ক্ররব।   

   

বফচাযকম্বদয বপ্রটট্রয়ার বযবরম্বেয একটট তন বাম্বফ ভানবক স্বাস্থ্েয ভূরোয়ন 

আফেক কযম্বত হদয়   

FY2023 িণীর্ বারজে আোর্গুথরক্ এমর্ বযস্তক্তরের মর্স্তাস্তত্ত্বক্ মূযা়েরর্র আরেল থেরর্ 

হে়ে যারা িষ্ট এবং থবশ্বারযাগয িমারণর মাধযরম মার্থক্ভারব অুস্থ থররব িমাথর্র্, এমর্ 

অবস্থা়ে হয র্ারের র্ত্ত্বাবধার্ র্া ক্রর র্ারের আচার-আচরণ র্ারের থর্রজরের বা অর্যরের 

ক্ষথর্ ক্ররর্ পারর। এক্জর্ থচথক্ৎক্ দ্বারা মূযা়ের্ এবং থর্ধ াররণর থভথত্তরর্, বযস্তক্তরের 

মার্থক্ স্বাস্থযথবথধর আইর্ অর্ুারর অবর্স্তেক্ভারব ভথর্ রাখার আর্াধীর্ ক্রা রর্ পারর। 

অথর্থরক্তভারব, ির়োজর্ী়ে থচথক্ৎা এবং পথররবা  মুস্তক্তর হয হক্ার্ লরর্র ারি ম্মথর্ 

থর্স্তির্ ক্ররর্ থবচারক্রের মূযা়েরর্র ারাংরলর অযারে িাক্রব।   

   

ভানবক স্বাস্থ্েয বযম্বলফা এফং বচবকৎায় বফবনম্বয়াগ করুন   

িণীর্ বারজে মার্থক্ স্বাস্থযর ংক্রের পথরক্াঠারমারর্ উরেখরযাগয থবথর্র়োগ ক্রর, যার 

মরধয রর়েরছ:   

 আত্মর্যা িথর্ররাধ এবং আচরণগর্ স্বাস্থয ঙ্করের োইর্ থরিম, 9-8-8 এর 

হেলবযাপী িবর্রর্র জর্য থর্উ ই়েক্রক্ িস্তুর্ ক্ররর্ 35 থমথ়ের্ িার যা 

FY2024 এ 60 থমথ়ের্ অবথধ হবরশরছ;   

 াপার্াগুথর 1,000টে ইর্রপরলে াইথক়্োটট্রক্ হবি অর্াইরর্ থ থরর়ে 

আর্ার জর্য 55 থমথ়ের্ িার (27.5 থমথ়ের্ িার রারজযর র্থব এবং 

হ িারর মযাথচং িারর);   

 গৃীর্র্ার ম্মুখীর্ থর্উ ই়েক্বাীরের রাথর ়োর্-অর্-়োর্ আউেথরচ 

পথরচার্া ক্রার জর্য মার্থক্ স্বাস্থয থবহলজ্ঞরের মন্র়ে গভর্ ররর হ  

অপলর্ ারপাে (Safe Options Support, SOS) গৃীর্ আউেথরচ টেমগুথ চাু 

ক্রার জর্য 11.3 থমথ়ের্ িার, যা FY2024 হিরক্ শুরু ক্রর 21.5 থমথ়ের্ 

িাররর মূ্পণ  বাথ ক্ থবথর্র়োগ পয ন্ত বসৃ্তদ্ধ ক্রা রব;   

 রাস্তা, াবর়ে এবং আশ্র়েরক্ন্দ্র হিরক্ থস্থথর্লী আবারর্ আর ংক্রে িাক্া 

বযস্তক্তরের দ্রুর্ স্থার্ান্তর ক্ররর্ 500টে থর্রবথের্ থবথক্ষপ্ত াইরের া়েক্ 

াউস্তজং হবরির জর্য 12.5 থমথ়ের্ িার;   

 ংক্ে িথর্স্তি়ো পথরক্াঠারমা থবথর্র়োগ বাবে অথর্থরক্ত 10 থমথ়ের্ িার;  

 পয াপ্ত ক্মঅ এবং ধারণ ক্ষমর্া থর্স্তির্ ক্ররর্ OMH রাজয-চাথর্ মার্থক্ 

হক্ন্দ্রগুথর জর্য র্থবরর জর্য 10.2 থমথ়ের্ িার পুর্রুদ্ধার; এবং   

 াইথক়্োটট্রি এবং াইথক়্োটট্রক্ র্া  অর্ুলীর্ক্ারীরের থর্র়োরগর জর্য এক্টে 

ঋণ মা  হিাগ্রাম চাু ক্ররর্ 9 থমথ়ের্ িার।   

   

এছাশা, িণীর্ বারজরে বযাপক্ আবার্ মূধর্ পথরক্ল্পর্া়ে 10,000 ইউথর্ে া়েক্ আবার্ 

অন্তভভ ক্ত রর়েরছ।   



   

আবফষ্কায এফং বপ্রট্রায়ার বযম্বলফায় বফবনম্বয়াগ   

আথবষ্কার ংস্কার বাস্তবা়ের্ এবং থিট্রা়ো পথররবাগুথরক্ মি র্ ক্রার জর্য বারজরে 90 

থমথ়ের্ িাররর র্র্ভর্ ংস্থার্ অন্তভভ ক্ত রর়েরছ। এর মরধয রর়েরছ 65 থমথ়ের্ িাররর র্র্ভর্ 

থবথর্র়োগ থিক্ভাথরর জর্য যা জর্থর্রাপত্তা থর্স্তির্ ক্রর, যার মরধয রর়েরছ থরিম-বযাপী 

মন়্ে, িযুস্তক্ত, বথধ র্ হিাররজ ক্ষমর্া এবং িলাথর্ক্ া়ের্া। এরর্ থিট্রা়ো পথররবার 

জর্য 25 থমথ়ের্ িার আরছ, ক্ারাবন্দী পথররবাগুথর থবক্ল্প এবং পুর্ঃিরবল হিাগ্রামগুথর 

থবক্ল্প থররব। এই পথররবাগুথর মরধয রর়েরছ অর্ুস্মারক্ এবং আোরর্ উপথস্থথর্র 

থর্রীক্ষণ, স্ক্রীথর্ং এবং মার্থক্ স্বাস্থয এবং পোরি র অপবযবাররর থচথক্ৎার জর্য হর ারর।   

   

াইফায বনযাত্তা   

এটে থর্উ ই়েক্ হিরের াইবার ুরক্ষা়ে থবথর্র়োরগর জর্য এই বছররর বারজরে গভর্ র 

হাক্রর ঐথর্াথক্ িস্তারবর উপর থভথত্ত ক্রর গরশ র্ভ ররছ, যার মরধয াইবার থর্রাপত্তার 

জর্য 61.9 থমথ়ের্ িার আরছ, যা আরগর থবথর্র়োগরক্ থদ্বগুণ ক্রর। এই থবথর্র়োগগুথ 

রারজযর াইবার হরি টেম হিাগ্রারমর ম্প্রারণ  গুরুত্বপূণ  ুরক্ষগুথর অি া়ের্ ক্ররব 

অথর্থরক্ত অর্ুিরবল পরীক্ষা, এক্টে িাথরর্ থ থলং অর্ুলীর্ হিাগ্রাম, েুব র্া স্কযাথর্ং এবং 

অথর্থরক্ত াইবার ঘের্ার িথর্স্তি়ো পথররবা িোর্ ক্রার জর্য। এই থবথর্র়োগগুথ থর্স্তির্ 

ক্ররর্ াাযয ক্রর হয যথে হর্ে়োরক্র এক্টে অংল আিান্ত ়ে, র্ার রাজয থরিরমর 

অবথলষ্ট অংল থবস্তেন্ন ক্ররর্ এবং রক্ষা ক্ষম ়ে।   

   

এই িস্তারবর অংল থারব, গভর্ র স্থার্ী়ে রক্ার এবং অর্যার্য আঞ্চথক্ অংলীোররের 

র্ারের াইবার িথর্রক্ষা হজারোর ক্রার জর্য উচ্চ মারর্র াইবার থর্রাপত্তা পথররবা অজর্ 

এবং স্থাপর্ ক্ররর্ া়ের্া ক্রার জর্য 30 থমথ়ের্ িাররর "হল়োরি াথভ" হিাগ্রারমর 

িস্তাব ক্ররছর্৷ রারজযর হর্ে়োক্ এবং IT হিাগ্রামগুথর আন্তঃংযুক্ত িকৃ্থর্র অি   

আিমণগুথ দ্রুর্ রাজয জরুশ ছথশর়ে পশরর্ পারর। অরর্ক্ রক্ারী ংস্থার িা়েলই র্ারের 

থরিমগুথরক্ রক্ষা ক্রার জর্য ির়োজর্ী়ে র্থব বা ংস্থার্ িারক্ র্া, র্ারের মরধয র্াম 

ক্রার মর্ থক্ছভ   স্বাস্থযরবা, আইর্ ববর্ক্রণ, জরুরী বযবস্থাপর্া, পাথর্র হলাধর্ এবং 

হবক্ারত্ব বীমার মরর্া গুরুত্বপূণ  পথররবা িোর্ ক্রর।   
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