
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল িাম্বেম্বলাম্বে ির্ নিাদী গর্ গুবলির্ নম্বর্র পরিেীম্বে অভেন্তরীর্ 

সন্ত্রাসিাম্বদর িৃদ্ধির সাম্বি লড়াই করম্বে, হেম্বের িন্দকু আইর্ হ ারদার করম্বে এিং 

চরমপন্থী সব ংসোর ঘের্ার প্রচার কম্বর এমর্ হসােোল বমবিয়া প্ল্োেেম ন িন্ধ করম্বে 

সাবি নক পোম্বকম্ব র প্রবে সমি নর্ হঘার্র্া করম্বলর্  

  

সন্ত্রাসিাদবিম্বরাধী অবেম্বসর অধীম্বর্ একটে র্েুর্ অভেন্তরীর্ সন্ত্রাসিাদ ইউবর্ে গঠম্বর্ 

বর্ি না ী আম্বদম্বে স্বাক্ষর করম্বলর্ যার মম্বর্াম্বযাগ  ম্বি হমৌলিাদ বর্মম নল এিং ঝুুঁ বকর যাচাই 

িেিস্থাপর্া; হসােোল বমবিয়াম্বে চরমপন্থী সব ংস হুমবকর উপর র্ র রাখম্বে এিং 

সাড়াদার্ করম্বে বর্ম্বিবদে হেে পুবলে ইউবর্ে স্থাপর্ করম্বলর্  

  

হেে পুবলম্বের  র্ে বর্উ ইয়কন হেে হরি ফ্ল্োগ আইম্বর্র অধীম্বর্ সম্ভািে বিপজ্জর্ক 

মারু্ম্বর্র  র্ে িন্দকু কবর ও কাম্বে রাখা বর্বর্ি করম্বে সম্ভািে কারর্স  চরম ঝুুঁ বকর 

সুরক্ষা আম্বদেসমম ম্বক োইল করা আিেেক কম্বর বর্ি না ী আম্বদম্বে স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

সড়ক হিম্বক বিপজ্জর্ক িন্দকু অপসারর্ করম্বে "অর্ে িন্দকু" লুপম্ব াল িন্ধ করম্বে 

র্েুর্ বিবধমালার প্রস্তাির্া করম্বের্ হযখাম্বর্ আম্বেয়াম্বের সংজ্ঞা সংম্বোধর্ ও বিস্েৃে 

করা  ম্বি  

  

িন্দকু অপরাম্বধর বরম্বপাটেনং হ ারদার করম্বে এিং আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাব র্ী 

যাম্বে অপরাম্বধর সময় িেি ার করা িন্দকু আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি ট্র্োক করম্বে পাম্বর হস 

িোপাম্বর সা াযে করম্বে হসবম-অম্বোম্বমটেক বপস্তম্বলর মাইম্বরােোম্পং আিেেক কম্বর 

বিবধমালা পাে করম্বে আইর্সভার সাম্বি কা  করম্বির্  

  

অোেবর্ ন হ র্াম্বরম্বলর অবেম্বস হরোম্বরল  াবর করম্বলর্ সব ংসোর সম্প্রচার, প্রচার 

এিং স   করম্বে িাম্বেম্বলা গুবলির্ নম্বর্র সম্বন্দ ভা ম্বর্র িেিহৃে হসােোল বমবিয়া 

প্ল্োেেম নসমম  েদন্ত করার  র্ে  

  

  

শনিবার বাফেফ ার একটি সুপারমাফকেফি শ্বেতাঙ্গ আনিপতযবাদী সন্ত্রাসবাফদর ঘিিার সরাসনর 

সাড়াদাি নিফসফব, গভি ের কযানি শ্বিাক  আজফক একটি সানব েক পযাফকজ উফমাচি করফ ি যা 

অভযন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ এবং সনিংস চরমপন্থী কায েক াফপর নবরুফে  ড়াই কফর, শ্বেফির বন্দকু 

আইি শ্বজারদার কফর এবং এর  ুপফিা  বন্ধ কফর এবং সনিংস, শ্ববআইনি কাজ প্রচার ও 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7dRIjEydDtBi2NHdP3dge0t7tp4urWtmhAx4xSisGlU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-19-directing-state-police-file-extreme-risk-protection-orders&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=29%2FbLYVVNaA%2BEJTndv6nz9KLnTaoYdUFvmQQFQdEw0g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FExecutive_Law_63_Referral.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OjKQPa9%2Fge8hQBnfcGBVzn8AcFs4VCkhEBTexK0lKEg%3D&reserved=0


সম্প্রচার কফর এমি নবষয়বস্তু িারণ ও নবস্তারকারী এবং আমাফদর সম্প্রদায়সমূিফক নবপন্নকারী 

শ্বসাশযা  নমনিয়া প্ল্যািেম ে বন্ধ কফর।  

  

"গত সপ্তািাফন্ত বাফেফ াফত একজি শ্বেতাঙ্গ আনিপতযবাদীর সম্পানদত ভয়ািক এবং ঘৃণয 

সন্ত্রাসী কম েকাণ্ড প্রদশ েি কফর শ্বয একটি শ্বদশ নিফসফব আমরা দুইটি সঙ্কিফক নমন ত িফত শ্বদখনি: 

শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ, বণ েবাদ এবং শ্বেতাঙ্গ আনিপতযবাদসি ঘৃণা বক্তবযফক সািারণ ঘিিায় 

পনরণত করা, এবং নমন িানর-োই  অস্ত্র ও মযাগাজজফির সিজ ভযতা," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "এটি নিউ ইয়ফকে আমাফদর জাগ্রত িওয়ার সময় এবং আমরা এই প্রাণঘাতী হুমনকর 

সমািাফি সরাসনর বযবস্থা গ্রিণ করনি। আজফক আনম , অভযন্তরীণ সন্ত্রাসবাফদর উফেগজিক 

উত্থাফির নবরুফে  ড়াই করার জিয উফেখফযাগয পনরমাণ সংস্থাি ও মফিাফযাগ নিফবনদত কফর 

নিব োিী আফদশ জানর কফরনি, যা শ্বমৌ বাদী বযজক্তফদর সিাক্ত কফর এবং শ্বসাশযা  নমনিয়াফত 

তাফদর হুমনকর নবস্তার ট্র্যাক কফর, এবং শ্বেি পুন শফক নবপজ্জিক মািুফষর কাি শ্বিফক বন্দকু 

দফূর রাখার জিয আফরা ক্ষমতা প্রদাি করফব। এিাড়াও আনম অযািনি ে শ্বজিাফরফ র কাফি একটি 

শ্বরোফর  নচটি পািাজি বাফেফ া গুন বষ েফণ শ্বসাশযা  নমনিয়ার ভূনমকা তদন্ত করার জিয, এবং 

আনম একানিক নবনিমা া পাশ করার আহ্বাি করনি যা আইি শৃঙ্খ া রক্ষাকারী বানিিীফক সড়ক 

শ্বিফক বন্দকু দফূর রাখার কাফি সািাযয করফব।"  

  

"আমরা এই মিামারীফক সামফি শ্বিফক শ্বমাকাফব া করফত িাকফবা, আমাফদর সম্প্রদায়ফক 

হুমনকগ্রস্ত করা চরমপন্থীফদর নিমূ ে  করফবা, শ্বদফশর সবফিফক কটিি বন্দকু আইিফক আফরা 

শ্বজারদার করফবা এবং নিউ ইয়কেবাসীফদর নিরাপদ রাখফত সম্ভাবয সক  নকিু করফবা," গভর্ নর 

হ াকল হযাগ কম্বরর্।  

  

"বাফেফ ার সন্ত্রাসী িাম া আফরকবার প্রকাশ করফ া ঘৃণা নবস্তার ও প্রচারকারী অি াইি 

শ্বোরামগুন র গভীরতা ও নবপফদর বযাপাফর," অোেবর্ ন হ র্াম্বরল হলটেবেয়া হ মস িম্বলর্। 

"একজি বযজক্ত শ্বয শ্বকািও পনরণনত িাড়াই এমি ঘৃণয কম ে করার আফগ নবস্তানরত পনরকল্পিা 

শ্বপাে করফত পাফর এবং নবফের সকফ র শ্বদখার জিয তা নিম করফত পাফর, তা গা কাাঁনপফয় শ্বদয় 

এবং অনচন্তিীয়। আমরা যখি শ্বকফড় শ্বিওয়া জীবি নিফয় শ্বশাক প্রকাশ করনি ও তাফদর সম্মাি 

জািাজি, তখি আমরা এইসব শ্বকাম্পানি এবং এই িাম ায় তাফদর ভূনমকা তদন্ত কফর শ্বদখনি। 

সময় সমফয়, আমরা বাস্তব জীবফি এমি নবধ্বংসী ঘিিা শ্বদফখনি যা এইসব নবপজ্জিক ও ঘৃণয 

প্ল্যািেফম ে জম নিফয়ফি, এবং আমরা আমাফদর ক্ষমতার মফিয সকন  নকিু করনি এই 

নবপজ্জিক আচরফণ আফ াকপাত করার জিয এবং এটি যাফত আর িা িয় তা নিজিত করার 

জিয।"  

  

এইসব বযবস্থার মফিয, গভি ের শ্বিাক  দুইটি নিব োিী আফদশ জানর কফরফিি। প্রিম নিব োিী 

আফদশটি ততনর করা িফয়ফি অভযন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ ও সনিংসতা চরমপন্থী ঘিিার উফেগজিক 

বৃজের সাফি  ড়াই করফত যা প্রায়শ শ্বসাশযা  নমনিয়া প্ল্যািেম ে ও ইন্টারফিি শ্বোরাম োরা 

অিুপ্রানণত, বা শ্বসখাফি পনরকনল্পত ও শ্বপাে করা িয়। নিব োিী আফদশটি শ্বিাম যান্ড নসনকউনরটি 

এবং ইমাফজেজি সানভেফসস নিনভশিফক (Division of Homeland Security and Emergency 

Services) এর সন্ত্রাসবাদ নবফরািী অনেফসর (Office of Counter Terrorism) অিীফি একটি িতুি 

ইউনিি স্থাপি করফত আহ্বাি কফর, যা শুিু অভযন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ প্রনতফরাফি নিফবনদত িাকফব। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7dRIjEydDtBi2NHdP3dge0t7tp4urWtmhAx4xSisGlU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7dRIjEydDtBi2NHdP3dge0t7tp4urWtmhAx4xSisGlU%3D&reserved=0


িতুি ইউনিিটি ঝুাঁ নক যাচাই বযবস্থাপিা, স্থািীয়ফদর তাফদর নিজস্ব ঝুাঁ নক যাচাই বযবস্থাপিা দ  

গিি ও পনরচা িার জিয এবং শ্বমৌ বাদ সৃটির প্রজিয়ায় বািাদাফি শ্বসাশযা  নমনিয়ার বযবিাফরর 

জিয তিনব  নবতরণ করফব। এিাড়াও এটি আইি শৃঙ্খ া রক্ষাকারী বানিিীর সদসযফদর, 

মািনসক স্বাস্থয শ্বপশাদার এবং সু্ক  কম েকতোফদর অভযন্তরীণ ও স্বনবকনশত সনিংস চরমপন্থী 

কায েক াপ ও শ্বমৌ বাফদর বৃজের বযাপাফর নশনক্ষত কফর এবং একইসাফি শ্বমৌ বাদ সৃটির প্রজিয়া 

সিাক্ত ও শ্বসখাফি িস্তফক্ষফপর শ্বসরা অিুশী ি ততনর কফর।  

  

এিাড়া নিব োিী আফদশ নিউ ইয়কে শ্বেি পুন শফক নিউ ইয়কে শ্বেি ইফন্টন ফজি শ্বসন্টাফরর 

অিীফি শ্বসাশযা  নমনিয়ার মািযফম অভযন্তরীণ সনিংস চরমপন্থী কায েক াপ খুাঁফজ শ্ববর করফত 

একটি নিফবনদত ইউনিি স্থাপি করফত আহ্বাি কফর। ইউনিিটি শ্বসাশযা  নমনিয়া নবফেষফণর 

মািযফম সূফের তদন্ত নবকাশ করফব, যার নবফশষ মফিাফযাগ িাকফব সম্ভাবয হুমনক এবং শ্বমৌ বাদ 

ও সনিংস চরমপন্থী মফিাভাব োরা অিুপ্রানণত বযজক্তফদর সিাক্ত করা। পনরফশফষ, নিব োিী আফদশ 

প্রফতযক কাউনন্টফক অভযন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ শ্বমাকাফব ায় তাফদর বতেমাি শ্বকৌশ , পন নস এবং 

পেনতর একটি সামনগ্রক পয োফ াচিা করফত আহ্বাি কফর।  

  

নেতীয় নিব োিী আফদশটি যখিই শ্বকািও বযজক্ত নিফজর বা অফিযর জিয সম্ভাবয ক্ষনতর কারণ িফয় 

উিফত পাফর বফ  মফি িফব তখি নিউ ইয়কে শ্বেফি শ্বরি ফ্ল্যাগ আইফির অিীফি একটি চরম 

ঝুাঁ নক সুরক্ষা আফদশ োই  করা শ্বেি পুন ফশর জিয আবশযক কফর।   

  

এিাড়াও গভি ের শ্বিাক  নিব োিী আইি শ্বসকশি 63(8) এর অিীফি অযািনি ে শ্বজিাফরফ র অনেফস 

একটি শ্বরোফর  ইসুয কফরফিি, সনিংসতার সম্প্রচার, প্রচার এবং সিজ করফত, ঘৃণা নবস্তাফর 

এবং প্রনতস্থাপি তত্ত্ব তবিকরফণ বাফেফ া গুন বষ েফণর সফন্দিভাজফির বযবহৃত শ্বসাশযা  নমনিয়া 

প্ল্যািেম েসমূি নিফয় তদন্ত ও গফবষণা করার জিয। এই তদফন্ত যা পাওয়া যাফব তা ঘৃণা ও 

সনিংসতা চরমপন্থী কায েক াফপর সাফি  ড়াইফয় নিউ ইয়কে শ্বেফির শ্বকৌশ  উন্নত ও অগ্রসর 

করফত বযবিার করা িফব।  

  

পযাফকফজর একটি অংশ নিফসফব, গভি ের শ্বিাক  এিাড়াও নবিানিক বযবস্থার একটি নসনরজ 

অগ্রসর করার শ্বচিা করফিি যা আইি শৃঙ্খ া রক্ষাকারীফদর বন্দকু সংিান্ত অপরাি তদন্ত এবং 

প্রনতফরাি করফত সািাযয করফব। গভি ের "অিয বন্দকু"  ুপফিা  বন্ধ করফত িতুি নবনিমা ার 

প্রস্তাবিা করফিি শ্বযখাফি আফেয়াফস্ত্রর সংজ্ঞা সংফশািি ও নবস্তৃত করা িফব, যার েফ  আফরা 

শ্ববনশ বন্দকু ইনতমফিয নবদযমাি আফেয়াস্ত্র আইফির আওতায় আসফব।  

  

এিাড়াও গভি ের শ্বিাক  বন্দকু সম্পনকেত অপরাফির তদফন্তর বযাপাফর এবং এটিফক নিম াইি 

করার জিয আইিসভার সাফি দুইটি নব  পাশ করাফিার কাজ করফিি। প্রিমটি একটি পেনত 

নিি োরণ করফব শ্বযখাফি প্রস্তুতকৃত বা নিউ ইয়ফকের  াইফসিকৃত নি ারফদর কাফি সরবরাি করা 

শ্বসনম-অফিাফমটিক নপস্তফ র মাইফিােযাম্ম্পং-সজিয় করা আবশযক িফব। মাইফিােযাম্ম্পং 

একটি উদ্ভাবিী শ্বগা াবারুদ সিাক্তকারী শ্বকৌশ  যা প্রনতবার আফেয়াস্ত্র নিসচাজে িওয়ার সময় 

বুফ ি এবং কাটিেজ শ্বকসফক একটি অিিয আঙু্গফ র িাপ োরা নচনিত কফর। এর েফ  

তদন্তকারীরা ঘিিাস্থফ  পাওয়া বুফ ি এবং কাটিেজফক একটি নিনদেি বন্দকু এবং অিযািয সম্ভাবয 

অপরাফির সাফি সংযুক্ত করফত পারফব। নবনিমা ার নেতীয় অংশটি সক  আইি শৃঙ্খ া 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-19-directing-state-police-file-extreme-risk-protection-orders&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=29%2FbLYVVNaA%2BEJTndv6nz9KLnTaoYdUFvmQQFQdEw0g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FExecutive_Law_63_Referral.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OjKQPa9%2Fge8hQBnfcGBVzn8AcFs4VCkhEBTexK0lKEg%3D&reserved=0


রক্ষাকারী এফজজির জিয শ্বযফকািও অপরাি বন্দকু পাওয়ার 24 ঘণ্টার মফিয তা নরফপািে করা 

আবশযক কফর বন্দকু নরফপাটিেং প্রফিাক ফক শ্বজারদার করফব।  

  

এই সব েফশষ বযবস্থাগুন  বন্দকু সনিংসতা মিামারী সমািাফি গভি ের শ্বিাকফ র অবযািত 

প্রনতশ্রুনতর অংশ। প্রণীত শ্বেি বাফজফি জিনিরাপত্তা আইফি অি েপূণ ে ও উফেখফযাগয পনরবতেি 

রফয়ফি এবং একই সাফি আইি শৃঙ্খ া রক্ষাকারী এবং সম্প্রদায়নভনত্তক সংগিফির সনিংসতা 

প্রনতফরাি প্রফচিাফক শ্বজারদার কফর এমি সািসী উফদযাফগর জিয 227 নমন য়ি মানকেি ি ার 

রফয়ফি।  

  

অভযন্তরীণ সন্ত্রাসী িাম ায় সাম্প্রনতক বৃজে পুফরা মানকেি যুক্তরাফে জি নিরাপত্তার সব োনিক 

জরুনর হুমনকগুন র একটির প্রনতনিনিত্ব কফর। গত এক দশফক, অভযন্তরীণ সন্ত্রাসী িাম া এবং 

ঘিিা জাতীয়ভাফব নতি গুণ বৃজে শ্বপফয়ফি। 2021 সাফ , 73টি সন্ত্রাসী িাম া ও ঘিিা িফয়ফি, যার 

মফিয 38টি শ্বেতাঙ্গ আনিপতযবাদী এবং একই িরফির সমমিা সন্ত্রাসী িাম া ও ঘিিা।  

  

বর্উ ইয়কন হেে বভকটেম সাবভনম্বসস অবেম্বসর পবরচালক এবল াম্বিি হরাবর্র্ িম্বলর্, 

"OVS-এ আমরা নভকটিমফদর এবং বণ েবাদ ও গত শনিবার অি েিীিভাফব নিজ নিজ কাফজ বযস্ত 

িাকা নিরীি মািুষ িতযা োরা প্রভানবত সক ফক সমি েি করার জিয আমাফদর ক্ষমতার মফিয 

সবনকিু করনি। আমরা গভি ের শ্বিাক  এবং তার নিফজর িাউফির বানসন্দাফদর শ্বশাফকর সময়, শ্বসফর 

উিার প্রফচিায় এবং এমি নকিু যাফত আর িা ঘফি তা নিজিত করার শ্বচিায় তাফদর সমি েফি সক  নিউ 

ইয়কেবাসীর সাফি শ্বযাগদাি করনি। আমরা গভি ের শ্বিাক ফক এই সমফয় তার দৃঢ়তা ও শ্বিতৃফত্বর এবং 

নভকটিমফদর সমি েফি ও আমাফদর পুফরা শ্বেফি বন্দকু সনিংসতা ও ঘৃণা অপরাি হ্রাস করফত তার অনবচ  

প্রনতশ্রুনতর প্রশংসা করনি।"  

  

OVS একটি অনত গুরুত্বপূণ ে শ্বসেটি শ্বিি প্রদাি কফর এবং একটি অপরাফির েফ  িওয়া খরচ 

পনরফশাি করফত পাফর যখি বযজক্তর তা পনরফশাি করার উপায় িাফক িা, শ্বযমি অফন্তযটিজিয়া ও 

কবর শ্বদওয়ার খরচ, শ্বমনিফক  ও কাউফিন ং বযয় এবং শ্ববতি ও সমি েি িারাফিা নভকটিম ও 

পনরবারগুন ফক সিায়তা করা সি অিযািয খরচ।  

  

OVS ট্র্মা-জ্ঞাত সমি েি এবং শ্বজোরসি অযানভনিউফত দুুঃখজিক ঘিিাটি এবং চ মাি অপরাি 

তদফন্তর জিয িপস শ্বেন্ডন  মাফকেিস বন্ধ িওয়ার োরা প্রভানবত বানসন্দাফদর অনব ফে 

শ্বসবাদাফির একটি কনমউনিটি আউিনরচ শ্বসন্টার স্থাপি করফত ইনর কাউনন্টর নিনিক্ট অযািনি ে জি শ্বজ. 

নফ্ল্ি এবং শ্বেিাফর  ইিফভনেফগশি বুযফরা এবং বাফেফ া পুন শ নিপািেফমফন্টর সাফি শ্বযাগ নদফয়ফি। 

শ্বসন্টারটি আজফক রাফত এই কটিি সমফয় সািাফযযর প্রফয়াজফি িাকা সকফ র জিয খু ফব। শ্বসবার মফিয 

রফয়ফি মুনদ, ইউটিন টির শ্বপফমন্ট, বযাংনকং শ্বসবা এবং মািনসক স্বাস্থয কাউফিন ংফয় সিায়তা।  

  

দ্ধরবমর্াল  াবেস সাবভনম্বসস বিবভেম্বর্র কবমের্ার হরাসার্া হরাসাম্বিা িম্বলর্, 

"বাফেফ ার ভয়াবি গণ গুন বষ েণ একটি এ াকা, একটি শির, একটি শ্বেি, এবং একটি শ্বদফশর 

সামাজজক বুিিফক নিন্ন কফরফি। আমাফদর প্রনতফবশী, পনরবার এবং নপ্রয়জিফদর উপর 

ঘৃণাতানড়ত চরমপন্থী কায েক াপ োরা সৃি পীড়া, ক্ষনত এবং ট্র্মাফক বৃিা শ্বযফত শ্বদওয়া শ্বযফত 

পাফর িা এবং িফব িা। আমাফদরফক অবশযই শ্বসইসব মািুফষর কিা শুিফত িফব যারা সব োনিক 

ক্ষনতগ্রস্ত িফয়ফি এবং তাফদর শ্বশাক প্রকাশ, নিরাময় ও এই দুুঃখজিক ঘিিা কাটিফয় উিফত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=czGSE%2BkSDegSrQ7F3WlxbiBSiTyQyYJfAJ8M8fxPhHQ%3D&reserved=0


তাফদর পাফশ িাকফত িফব। গভি ের শ্বিাকফ র শ্বিতৃত্ব অিুসরণ কফর আমাফদরফক অবশযই ঘৃণা ও 

বণ েবাফদর নবরুফে, ভনবষযফতর সনিংস চরমপন্থী কায েক াপ প্রনতফরাফি, এবং অমাফদর সম্প্রদাফয় 

অববি বন্দফুকর প্রবাি শ্বিকাফত কাজ করফত িফব। আমরা বন্দকু সনিংসতা মিামারী শ্বশষ করফত 

সািাযয করার জিয গভি ের শ্বিাকফ র পাফশ আনি।"  

  

হ ামলোন্ড বসবকউবরটে এিং ইমাম্ব নদ্ধি সাবভনম্বসস বিবভেম্বর্র কবমের্ার  োবক হে 

িম্বলর্, "শ্বকািও ভু  করফবি িা, শ্বেতাঙ্গ আনিপতযবাদীতা এবং ইহুনদনবফরানিতা োরা চান ত 

অভযন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ আমাফদর শ্বদফশর মাটির জিয প্রিাি হুমনক। সন্ত্রাসবাদ নবফরািী অনেফসর 

অিীিস্থ িতুি ইউনিিটি এইসব হুমনক এবং শ্বসগুন ফক ইন্ধি শ্বযাগাফিা নবফষর জিয প্রফয়াজিীয় 

সংস্থাি, মফিাফযাগ ও সাড়াদািফক শ্বজারদার করফব।"  

  

হেম্বের পুবলে সুপাবরম্বেম্বন্ডে হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "শ্বেি পুন শ আমাফদর আইি 

শৃঙ্খ া রক্ষাকারী বন্দকু সনিংসতার নবরুফে এবং অভযন্তরীণ সন্ত্রাসবাফদর নবরুফে  ড়াই করফত 

আমাফদর স্থািীয়, শ্বেি এবং শ্বেিাফর  পয োফয় অংশীদারফদর সাফি কাজ করার জিয মফিাফযাগী 

আফি। আমরা এইসব প্রফচিাফক আফরা সম্প্রসানরত করফত গভি ের শ্বিাকফ  এবং আইিসভার 

সমি েফির প্রশংসা করনি। শ্বকািও একক আইি শৃঙ্খ া রক্ষাকারী এফজজি এইসব সমসযার 

সমািাি করফত পারফব িা, এ বযাপাফর অগ্রগনত করার জিয প্রফয়াজি সম্প্রদায় এবং এমিনক 

শ্বেি সীমািা িানড়ফয় একটি সজম্মন ত প্রফচিা।"  

  

বসম্বর্ের বকম্বেনর্ দ্ধ বলেোন্ড িম্বলর্, "শনিবাফরর গুন বষ েণ একটি দুফব োিয দুুঃখজিক ঘিিা 

যা 10 জি নিরপরাি নিউ ইয়কেবাসীর জীবি শ্বকফড় নিফয়ফি। আমাফদরফক এটি পুিরায় িওয়া 

প্রনতফরাি করফত সািাযয করার জিয আমাফদর পফক্ষ সম্ভব সব নকিু করফত িফব, অি োৎ 

আিমণাত্মক অস্ত্র আমাফদর সড়ক এবং নবপজ্জিক চরমপন্থীফদর শ্বিফক সনরফয় শ্বে া এবং 

অি াইি প্ল্যািেম েগুন  বণ েবাদমূ ক িযাি িারণা নবস্তার ও প্রচাফর কী ভূনমকা পা ি করফি তা 

তদন্ত করা। আনম এই দ্রুত এবং নসোন্তমূ ক পদফক্ষপ শ্বিওয়ার জিয গভি ের শ্বিাক ফক 

িিযবাদ জািাজি এবং আনম শ্বেিাফর  পয োফয় সািারণ শ্ববািমূ ক বন্দকু সংফশািিী, 

চরমপন্থীফদর সাফি  ড়াই, এবং নিউ ইয়কেবাসীফদর নিরাপদ রাখার জিয  ড়াই করফত িাকফবা।"  

  

প্রবেবর্বধ োয়ার্ ব বগি িম্বলর্, "পনরবার, কমী, প্রনতফবশী এবং সমূ্পণ ে বাফেফ া সম্প্রদায় শ্বয 

কি শ্বপফয়ফি, শ্বসরকম নকিু অিয শ্বকািও মািুষ বা শিরফক সিয করফত িওয়া উনচত িা। 

পদফক্ষপ এখি জরুনর ও প্রফয়াজিীয়। গভি ের কযানি শ্বিাক  এমি সানব েক বযবস্থা নিফয় শ্বিতৃত্ব 

দাি করফিি যা  ুপফিা ফক সমূফ  উৎপাটিত করফব এবং নিউ ইয়কেবাসীফদর আফরা ভাফ াভাফব 

সুরনক্ষত রাখফব। এই সপ্তাফি প্রনতনিনিফদর িাউজ এর নিজস্ব অভযন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ প্রনতফরাি 

নব  পাশ করার মািযফম তাফক অিুসরণ করফব। একফে আমাফদরফক সম্ভাবয সক  নকিু করফত 

িফব এিরফির প্রফয়াজিীয় দুুঃখজিক ঘিিার অনবরাম উপনস্থনত প্রনতফরাি করার জিয।"  

  

হেে বসম্বর্ের েোি হ াবলমোর্ িম্বলর্, "সানব েক বন্দকু সনিংসতা নবনিমা া পাশ করা 

আক্ষনরক অফি েই নিউ ইয়কেবাসীফদর জীবি মরফণর নবষয়। আমরা আমাফদর সমফয়র সব শ্বিফক 

বড় সমসযাগুন র একটির সাফি  ড়াই করনি, এবং যনদও আমাফদর আজফকর প্রফচিা বাফেফ া 

িাম ায় বণ েবাদ সম্পনকেত সন্ত্রাস িাম ায় প্রাণ িারাফিাফদর জীবি নেনরফয় নদফব িা, তফব আমরা 



এই নবফ র পযাফকফজর মািযফম ভনবষযফতর বন্দকু সনিংসতা নিমূ েফ  কাজ করফত পানর। 

আমাফদর মাইফিােযাম্ম্পং নব  (S.4116A/A.7926) বন্দকু প্রস্তুতকরণ ও নি ারফদর জিয 

মাইফিােযাম্ম্পং প্রযুজক্ত বাস্তবায়ি করা আবশযক করফব, যা খরচ িওয়া শ্বগা াবারুদ একটি 

ট্র্যাকফযাগয নসনরয়া  িের শ্বযাগ কফর, এবং এটি জিনিরাপত্তা নিজিত করফত ও অপরাি 

প্রনতফরাফি সািাযয করফব। আনম গভি ের শ্বিাকফ র প্রশংসা করনি এই দ্রুত ও কায েকর উপাফয় 

বন্দকু সনিংসতার নবপফক্ষ বযবস্থা গ্রিফণর জিয, এবং আনম অযা বানিফক এই শ্বসশি শ্বশষ িওয়ার 

পূফব ে প্রনতটি নব  পাশ করার তাগাদা নদজি।"  

  

হেে বসম্বর্ের োয়ার্ কোভার্া িম্বলর্, "আমাফদর শ্বেি এবং আমাফদর শ্বদশজফুড় শ্বশাক 

তরঙ্গ পািাফিা এই ঘৃণয, বণ েবাদী আিমফণর পরবতীফত, আনম গভি ের কযানি শ্বিাক  ও সরকাফর 

আমাফদর সিকমীফদর সাফি শ্বযাগ নদফয় নিউ ইয়কেবাসীফদরফক বন্দকু সনিংসতার উমাদিা শ্বিফক 

রক্ষা করার দ্রুত পদফক্ষপ নিফত শ্বপফর গনব েত। আমরা কখফিাই আমাফদর শ্বদশ শ্বিফক এমি 

িৃশংসতা সমূ্পণ েরূফপ দরূ করফত পারফবা িা যতনদি িা বন্দকু নশল্প এবং অফিক শ্বেফির 

কংফগ্রফস তাফদর পফক্ষর শ্ব াফকরা দানয়ত্বশী  ভাফব কাজ কফর এবং এই সনিংসতা বন্ধকারী 

আইি প্রনতফরাি করা বন্ধ িা কফর। নকন্তু আমরা আজফক শ্বয িরফির বযবস্থা নিজি তা নিউ ইয়ফকে 

আমাফদর সম্ভব এমি সব নকিু করার আমাফদর চ মাি প্রনতশ্রুনতর একটি গুরুত্বপূণ ে অংশ। 

আনম এই অসম্ভব কটিি সমফয় তার অনবচ  শ্বিতৃফত্বর জিয গভি ের শ্বিাক ফক এবং 

বণ েবাদমূ ক ঘৃণা ও চরম সনিংসতার তেত ক ফঙ্কর নবরুফে  ড়াইফয় শ্বযাগদািকারী সক ফক 

িিযবাদ জািাজি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে বলন্ডা বি. হরাম্ব র্িাল িম্বলর্, "গত সপ্তািাফন্ত বাফেফ ার অবণ েিীয় 

দুুঃখজিক গুন বষ েণ একটি উদািরণ শ্বয চরমপন্থীফদর তাফদর বণ েবাদমূ ক ঘৃণা বক্তবয নবস্তার 

করার এবং নিরপরাি জীবি শ্বকফড় শ্বিওয়ার অশুভ পনরকল্পিা বাস্তবায়ি করার ক্ষমতা প্রদাি 

করফ  কী িফত পাফর। কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাফয়র নবরুফে এই িাম ার পরবতীফত, নিউ ইয়কে শ্বেিফক 

অবশযই এমি শ্বমৌ বাদী ও চরমপন্থী চিান্ত তফত্ত্বর নবরুফে সুরক্ষার  ড়াইফয় শ্বিতৃত্ব নদফত িফব 

এবং আমাফদর সম্প্রদায়সমূিফক রক্ষা করফব এমি আফরা কটিি বন্দকু আইফির জিয চাপ 

প্রফয়াগ করফত িফব। নিউ ইয়কে শ্বেফি শ্বসনম-অফিাফমটিক নপস্ত  নবজির জিয মাইফিােযাম্ম্পং 

আবশযককারী নবনিমা ার স্পির নিফসফব, আনম গভি ের শ্বিাকফ র শ্বিতৃত্ব এবং সািসী 

পদফক্ষফপর জিয তার প্রশংসা করনি যা নিজিত করফব শ্বয ক্ষনত করফত চায় এমি কাফরা কাফি 

যাফত বন্দকু শ্বপৌৌঁিাফত িা পাফর। একবার আমাফদর মাইফিােযাম্ম্পং নবনিমা া আইফি পনরণত 

িফয় শ্বগফ , আইি শৃঙ্খ া রক্ষাকারী বানিিীর কাফি অপরািী খুাঁফজ শ্ববর করার এবং বন্দকু 

সনিংসতার ক ঙ্ক নিমূ েফ র আফরকটি িানতয়ার িাকফব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হ া অোর্ সাইমর্ িম্বলর্, "িিযবাদ গভি ের শ্বিাক , NY-র চরম ঝুাঁ নক 

সুরক্ষা আফদশ বাস্তবায়ি বৃজে করফত দ্রুত বযবস্থা গ্রিফণর জিয। নিউ ইয়কে যাফত আমাফদর 

সম্প্রদাফয়র নিরাপত্তা ও ভাফ া িাকা নিজিত করফত সম্ভাবয সব নকিু কফর তা নিজিত করা 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে। এই নিব োিী আফদশটি পুন শ কম েকতোফদর ERPO প্রনশক্ষণ আবনশযক করফব 

এবং ERPO শ্বযাগযতা নিণ োয়ক অজেিকারী মাম ার সুনপ্রম শ্বকাফিে দাফয়র করা আবশযক করফব, 

যার েফ  জীবি রক্ষা করা যাফব। ERPO মািুষফক নিফজফদর বা অিযফদর ক্ষনতগ্রস্ত করা শ্বিফক 

প্রনতফরাি কফর, এবং আনম এর বাস্তবায়ি শ্বজারদার করা সমি েি কনর।"  



  

কুইম্বির বিবিক্ট অোেবর্ ন হমবলন্ডা কোে  িম্বলর্, "একফে আমাফদরফক আমাফদর 

এ াকায় বন্দকু নবস্তার শ্বিকাফত িফব। এই প্রফচিার মফিয রফয়ফি তাফদর বযবিার ট্র্যাক করা, 

ইিফভন্টনর হ্রাস করা এবং গুন  করফত বযবহৃত অস্ত্র সিাক্ত করা। গভি েফরর প্রস্তাব শ্বেিফক শ্বসই 

পফি নিফয় শ্বযফত িাকফব।"  

  

েংম্বের বিবিক্ট অোেবর্ ন িারম্বসল বি. ক্লাকন িম্বলর্, "বাফেফ া সুপারমাফকেফি কৃষ্ণাঙ্গ 

িওয়ার কারফণ 10 জিফক িতযা করার অনভফযাফগ অনভযুক্ত তরুণ বন্দকুবাজ এই শ্বেফি তবি 

উপাফয় বন্দকু িয় করফত শ্বপফরফি, এবং শ্বস এটিফক অববি উচ্চ িারণক্ষমতার মযাগাজজি নদফয় 

পনরবতেি কফর নিফয়ফি। শ্বস গত বির িাই সু্কফ  নশক্ষািীফদর মারার হুমনক নদফয়ফি, যা স্থািীয় 

পুন শ তদন্ত কফরফি। আফেয়াফস্ত্রর সংজ্ঞা "অিয শ্বযফকািও অফস্ত্র" সম্প্রসারণ করার প্রস্তানবত 

আইিটি রূপান্তরফযাগয আিমণাত্মক অস্ত্র অন্তভুেক্ত করফব, এবং যখিই শ্বকািও বযজক্ত নিফজর 

বা অফিযর জিয সম্ভাবয ক্ষনতর কারণ িফয় উিফত পাফর বফ  মফি িফব তখি নিউ ইয়কে শ্বেফি 

শ্বরি ফ্ল্যাগ আইফির অিীফি একটি চরম ঝুাঁ নক সুরক্ষা আফদশ োই  করা শ্বেি পুন ফশর জিয 

আবশযক করা এই গণ গুন বষ েণ শ্বশষ করফত আমাফদর  ড়াইফয় সািাযয করফব। "গভি ের 

শ্বিাকফ র নিব োিী আফদশ শ্বেি পুন শফক আহ্বাি কফর শ্বসাশযা  নমনিয়ার মািযফম অভযন্তরীণ 

সনিংস চরমপন্থী কায েক াপ ট্র্যাক করফত একটি ইউনিি স্থাপি করার জিয, এটি নিউ 

ইয়কেবাসীফদর নিরাপত্তা উন্নত করার জিয আফরা একটি বযবস্থা।  

  

হরভাম্বরন্ড অোল োপ নের্ িম্বলর্, "সরকার এবং নবিায়কফদর জিয বণ েনভনত্তক অভযন্তরীণ 

সন্ত্রাসবাফদর হুমনকফক অতযন্ত গুরুতরভাফব নবফবচিা করা এবং এর শ্বমাকাফব া করফত ক্ষমতার 

মফিয সব নকিু করা অতযাবশযক; এই শ্বদফশর ইনতিাফসর শ্বযমি কফর এই শ্বদশ, নবিায়ক এবং 

গভি েফররা জজম শ্বিা আইি, িারী অনিকাফরর আইি, এবং LGBTQIA অনিকাফরর আইফির 

শ্বক্ষফে কাজ কফরফি। আমাফদরফক অবশযই এখি এই ঘিিার পনরফপ্রনক্ষফত বণ েনভনত্তক শ্বেতাঙ্গ 

আনিপতযবাদীতা সৃি অভযন্তরীণ সন্ত্রাসবাদফক নবনিমা া নদফয় সমািাি করফত িফব। আমরা শুিু 

সিািুভূনতশী  িফ  চ ফব িা, আমাফদর নবনিমা া ও আইি প্রণয়ি করফত িফব।"  

  

বর্উ ইয়কনাস ন এম্বগইর্ে গার্ ভাম্বয়াম্বলম্বির বর্ি না ী পবরচালক হরম্বিকা বেোর িম্বলর্, 

"যখি বন্দকু সনিংসতা এবং শ্বেতাঙ্গ আনিপতযবাদীতা চান ত গুন বষ েণ আমাফদর শ্বেিফক 

জজেনরত করফি এবং কৃষ্ণাঙ্গ ও বাদানম নিউ ইয়কেবাসীফদর অসামঞ্জসযপূণ েভাফব প্রভানবত করফি, 

তখি আমরা কৃতজ্ঞ শ্বয গভি ের শ্বিাক  জীবি বা াঁচাফত এই তাৎক্ষনণক পদফক্ষপ 

নিফিি। গভি েফরর নিব োিী আফদশসমূি এবং নবনিমা ার প্রস্তাবিা গণ গুন বষ েণ, আত্মিতযা, 

পানরবানরক সনিংসতা, এবং অিযািয বন্দকু সনিংসতা শ্বিকাফব যা প্রনতনদি আমাফদর সম্প্রদায়ফক 

ক ুনষত করফি।মাইফিােযাম্ম্পং প্রযুজক্ত এবং অপরাি বন্দকু নরফপাটিেং বন্দকু পাচার সঙ্কফির 

সমািাি করফব, বন্দকু নি ারফদর দায়বে করফব এবং অপরাি সমািাফি সািাযয করফব। আমরা 

আজফক গভি ের শ্বিাকফ র পাফশ দা াঁড়াফত শ্বপফর গনব েত এবং নিউ ইয়কেবাসীফক সুরক্ষা করফত এই 

সব জীবি রক্ষাকারী পন নসর পফক্ষ কিা ব ার জিয তার প্রশংসা করনি।"  

  

সাম্বোক কাউবে হেবরে এম্বরাল বি. হেৌলর্  ুবর্য়র িম্বলর্, "বন্দকু সনিংসতা এখি 

সব েকাফ র সব শ্বিফক শ্ববনশ এবং আনম এইসব নবস্তার প্রস্তাবিার জিয গভি ের শ্বিাকফ র প্রশংসা 



করনি, আনম নবোস কনর শ্বয এগুন  আইি শৃঙ্খ া রক্ষাকারী বানিিীফক এইসব অপরাি 

সম্পাদিকারী বযজক্তফদর খুাঁফজ শ্ববর করফত এবং আমাফদর আফরা বানসন্দাফদর নভকটিম িওয়ার 

িাত শ্বিফক রক্ষা করফব।"  

  

অোলিাবর্ পুবলে বচে এবরক  বকি িম্বলর্, "অি েিীি বন্দকু সনিংসতা পুফরা নিউ ইয়কে 

শ্বেফির সম্প্রদায়গুন ফত একটি নবধ্বংসী প্রভাব শ্বরফখফি। আনম আইি শৃঙ্খ া রক্ষাকারী বানিিীর 

কাফি এই চ মাি সমসযা শ্বমাকাফব ায় প্রফয়াজিীয় সংস্থাি িাকা নিজিত করফত গভি ের 

শ্বিাকফ র প্রনতশ্রুনতর প্রশংসা করনি।"  

  

েোবি হপ্রবসম্বিে দ্ধরস োউর্ িম্বলর্, "যনদও নিউ ইয়ফকের বন্দকু সনিংসতা প্রনতফরাি 

আইিগুন  শ্বদফশর সবফিফক কটিি আইিগুন র মফিয রফয়ফি, সািারণ শ্ববাি সমািাি শ্বসগুন ফক 

আফরা শজক্তশা ী করফত সাজায় করফব এবং আইি শৃঙ্খ া রক্ষাকারী বানিিীফক আফরা সিফজ 

অপরাফির সমািাি করফত সািাযয করফব। গভি ের শ্বিাকফ র আজফকর শ্বঘানষত পন নসগুন  নিউ 

ইয়ফকের নবদযমাি আইিগুন ফক আফরা সূক্ষ্ম করফত সািাযয করফব, শ্বযমি চরম ঝুাঁ নকর আইি 

যাফক আফরা কায েকরভাফব বাস্তবায়ি করা সম্ভব, এবং িতুি, প্রমাণনভনত্তক সমািাি প্রফয়াগ 

করফব শ্বযমি মাইফিােযাম্ম্পং প্রযুজক্ত। এই পন নসগুন  সািারণ শ্ববাি। এগুন  বাফেফ াফত 

িাম ার মফতা ভনবষযৎ দুুঃখজিক ঘিিা প্রনতফরাফি সািাযয করফব, পুফরা শ্বেফির 

সম্প্রদায়গুন ফত পনরবারফক বন্দকু সনিংসতার িাত শ্বিফক রক্ষা করফব, এবং পুফরা শ্বদফশর 

শ্বেিগুন ফত একটি ইনতবাচক প্রভাফবর সূচিা করফব। "  

  

হেল্টাবরং আম নম্বসর প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা এবল াম্বিি মোকাবি ন িম্বলর্, "শ্বশল্টানরং 

আম েফস, আমরা এই দুুঃখজিক ঘিিা শ্বিফকই শ্বসফর উিার শ্বচিায় িাকা বাফেফ া বানসন্দাফদর 

দুুঃখ অিুিাবি করফত পারনি। বন্দকু সনিংসতা এবং ঘৃণা অপরাি আমাফদর সক ফক প্রভানবত 

কফর এবং আমাফদর জিয একফে এই সমসযাগুন র সম্মুখীি িওয়া গুরুত্বপূণ ে। আমাফদর রক 

শ্বসে নিিস দ  োর রকওফয়ফত নিফজফদর সম্প্রদাফয় বন্দকু সনিংসতা বন্ধ করফত কাজ কফর 

এবং আমরা নিউ ইয়ফকের প্রফতযক সম্প্রদাফয় শানন্ত নেনরফয় আিফত শ্বেিজফুড় আমাফদর 

অংশীদারফদর সাফি কাজ করার সুফযাগফক স্বাগত জািাজি।"  

  

সাউদার্ ন হপাভাটেন ল হসোম্বরর বচে অে োে হলবসয়া ব্রুকস িম্বলর্, "আমরা ঘৃণার 

নবরুফে এফতা স্পি ও শজক্তশা ীভাফব কিা ব ার জিয এবং কৃষ্ণাঙ্গ ও বাদানম সম্প্রদায়সমূফির 

নবরুফে এইসব সনিংস, বণ েবাদ োরা অিুপ্রানণত িাম া বফন্ধ তার প্রফচিার জিয গভি ের শ্বিাকফ র 

প্রশংসা করনি। অফিক সনিংস চরমপন্থীর মফতা, বাফেফ ার অনভযুক্ত িাম াকারী অি াইি 

শ্বেতাঙ্গ আনিপতযবাদীতা সংসৃ্কনত োরা উদ্বুে িফয়ফি যা শ্বসাশযা  নমনিয়া প্ল্যািেম েসমূফি ঘৃণার 

বযাপক স্থায়ীকরণ োরা সম্ভব িফয়ফি। আজফকর শ্বঘানষত প্রফচিাগুন  ওফয়ফবর অন্ধকার শ্বকািায় 

একটি উজ্জ্ব  আফ া জ্বা াফব যার েফ  পদফক্ষপ গৃিীত িফব এবং ভনবষযফতর ভয়াবি ঘিিা 

প্রনতফরাি করা যাফব। অফিক শ্ববনশ সময় িফর, এই শ্বকাম্পানিগুন  জিসািারফণর ক যাণ অফপক্ষা 

মুিাোফক অগ্রানিকার নদফয়ফি, যার শ্বশষ িফতই িফব। শ্বসাশযা  নমনিয়া শ্বকাম্পানিগুন ফকও 

নিফজফদরফক আফরা অফিক শ্ববনশ পন নস ও প্রফিাক  প্রফয়াগ করফত িফব যাফত ভু  তিয, 

ঘৃণাসূচক ও সনিংস নবষয়বস্তু অপসারণ করা যায়। আমরা এই চ মাি প্রফচিায় সিফযানগতা 

করফত প্রস্তুত আনি।"  



  

মাচন ের আওয়ার লাইভস পবলবসর পবরচালক দ্ধ র্াে ইয়াব য়া িম্বলর্, "যখি শ্বেতাঙ্গ 

আনিপতযবাদীতা এর কদাকার এবং প্রাণঘাতী মািা উাঁচু কফর, আমাফদর শ্বিতৃবৃফন্দর কাি শ্বিফক 

আমাফদর দ্রুত পদফক্ষপ প্রফয়াজি যাফত শ্বেতাঙ্গ আনিপতযবাদীতাফক নবস্তাফরর স্থাি প্রদাি িা 

করা িয়। আমরা দীঘ েনদি িফর খুনিফদর জিয 'কুখযানত িয়' এর পফক্ষ কিা বফ নি যাফত 

কনপকযাি শুিার প্রনতফরাি করা যায়। এটি এখি স্পি শ্বয 'কুখযানত িয়' শ্বেতাঙ্গ 

আনিপতযবাদীতার নবস্তার শ্বরাফিও সািাযয করফব। শ্বসাশযা  নমনিয়া প্ল্যািেম েগুন র ভূনমকা তদন্ত 

করফত গভি ের শ্বিাকফ র নিফদেশ টিক তাই করফব, এবং বন্দকু  ুপফিা  বফন্ধর পাশাপানশ এটি 

একটি জীবি রক্ষাকারী বযবস্থা িফয় উিফব। এই পদফক্ষপগুন  প্রফরাচক, প্রনতজিয়াশী  িয়, এবং 

আমরা আিজন্দত শ্বয গভি ের শ্বসগুন র প্রনত অঙ্গীকার কফরফিি।"  

  

বগম্বোিনস ল হসোর েু বপ্রম্বভে গার্ ভাম্বয়াম্বলম্বির হিপুটে বচে কাউদ্ধিল হিবভি 

পুবচম্বর্া িম্বলর্, "বাফেফ ার ভয়াবি গণ গুন বষ েণ, এবং শ্বযই ঘৃণা এটিফক অিুপ্রানণত কফরফি, 

এগুন  আমরা গ্রিণ করনি িা এবং কখফিাই করফবা িা। আমরা এই অি েিীি, ঘৃণয ঘিিার 

ভুক্তফভাগীফদর এবং নপ্রয়জি িানরফয়ফি যারা তাফদর কি বুঝফত পারনি, নকন্তু আমাফদর িজর এই 

শ্বদফশর আইি প্রফণতাফদর উপর, যাফদর নিুঃসফন্দফি আফরা কাজ করফত িফব। নিউ ইয়কেজফুড় 

সম্প্রদায়সমূফির দানব িফ া তাফদরফক বন্দকু সনিংসতা শ্বিফক রক্ষা করফত আফরা কাজ করা, 

এবং আমরা গভি ের শ্বিাক ফক িিযবাদ জািাজি এইসব অনত গুরুত্বপূণ ে পদফক্ষফপর আহ্বাি 

করার জিয।"  

  

SAVE ইে  াম্বল নম, GOSO, পবরচালক ওমর  োকসর্ িম্বলর্, "অফিক শ্ববনশবার এমি 

িফয়ফি শ্বয একটি প্রাণঘাতী দুুঃখজিক ঘিিা ঘিফ , আমাফদর সম্প্রদায়ফক শ্বসই সনিংসতার ে  

শ্বভাগ করফত িয়। গত সপ্তািাফন্তর মম োনন্তক ঘিিা আমাফদরফক স্মরণ কনরফয় শ্বদয় শ্বয বন্দকু 

সনিংসতা ও ঘৃণার মারাত্মক এবং িমবি েমাি জিস্বাস্থয সঙ্কফির নবরুফে  ড়াই করফত আমাফদর 

আফরা সংস্থাি প্রফয়াজি। "SAVE প্রনতনদি তরুণফদর সাফি শ্বযাগাফযাগ স্থাপি করার মািযফম 

বন্দকু সনিংসতার নবরুফে  ড়াই কফর এবং আমাফদর সমাফজর জিয মািনসক স্বাস্থযফসবায় 

আফরা সংস্থাি নিফবদি করা, বণ েবাফদর নিন্দা করা, বন্দফুকর উপ ভযতা হ্রাস করা এবং আমাফদর 

সম্প্রদায়সমূিফক ঝুাঁ নকর মুফখ শ্বে া ঘৃণা ও সনিংসতার নবরুফে প্রনতফরাি করা অনত গুরুত্বপূণ ে।  

  

হসন্ট্রাল েোবমবল লাইে হসোর, ে্রু েু লাইম্বের হপ্রাগ্রাম মোম্বর্ ার মাইক হপবর 

িম্বলর্, "আমরা অি েিীি বন্দকু সনিংসতায় নিিত নভকটিমফদর পনরবাফরর সাফি একাত্মতা 

প্রকাশ করনি। আমরা আশা করনি শ্বয মম োনন্তক এই ঘিিাটি নিব োনচত কম েকতোফদর এখিই 

পদফক্ষপ নিফত এবং নিউ ইয়কে নসটিফত সনিংসতা প্রনতফরাি গ্রুপ সমি েি করফত উদ্বুে করফব। 

উপরন্তু, আমরা একফে কাজ কফর এ িরফির সনিংস কাফজর সৃটিকারী অসমতার ইনতিাস 

শ্বভফঙ্গ শ্বে ফত কাজ করফত উমুখ।"  

  

 োকবি হমবিম্বকল হসোর, েোন্ড আপ ভাম্বয়াম্বলম্বির বর্ি না ী কম নসমবচ পবরচালক 

কায না িবকংস  োবমল্টর্ িম্বলর্, "নিউ ইয়কে নসটি শ্বি ি+িাসপাতা /জযাকনবর েযান্ড আপ 

ভাফয়াফ ি কম েসূনচটি এই কটিি সমফয় বাফেফ াফত আমাফদর সংসৃি SNUG কম েসূনচর সাফি 

এবং বাফেফ ার বানসন্দাফদর সাফি একাত্মতা প্রকাশ করফি। আমরা আমাফদর সম্প্রদায়ফক 



ক ুনষত করা সনিংসতার নবরুফে রুফখ দা াঁড়াফত আমাফদর নিফবদি অবযািত রাখনি এবং শ্বসইসব 

বণ েবাদ আদফশ ের নিন্দা করনি যার েফ  এই মম োনন্তক ঘিিা ঘফিফি। আমরা আমাফদর নিউ ইয়কে 

শ্বেি সম্প্রদায়সমূফি নবধ্বংসী সনিংসতা প্রনতফরাফি আমাফদর চ মাি নমশফি অনবচ  আনি।"  

  

হসোর ের হকােন ইম্বর্াম্বভের্, SOS হসভ আওয়ার বিেস/RISE প্রকম্বের পবরচালক 

হ ইবল হর্ালাম্বকা িম্বলর্, "আমরা জখি শ্বকানভি-19 মিামারীর েফ  একটি িতুি স্বাভানবফক 

মানিফয় শ্বিওয়ার শ্বচিা করনি, তখি এটি একটি দুভোগযজিক বাস্তব শ্বয বন্দকু সনিংসতা অফিক 

অন্তনি েনিত সমসযার কারফণ বনি েত িফয়ফি শ্বযমি িজজরনবিীি শ্ববকারত্ব, মািনসক স্বাস্থয সমসযা, 

এবং সংস্থাফির বনি েত প্রনতবন্ধকতার প্রভাব। নিউ ইয়কে এবং শ্বদশজফুড় এ াকাসমূি বন্দকু 

সনিংসতার সাফি আসা পীড়া ও ট্র্মা োরা নবহ্ব  িফয় আফি। সমসযাটির জিয সম্প্রদায় শ্বকজিক 

জিনিরাপত্তা দীঘ েফময়ানদ নবনিফয়াগ প্রফয়াজি যা বহুমুখী িফব এবং প্রনতফরাি ও পদফক্ষপফক 

একে করফব। আমাফদরফক অবশযই এই সমসযাগুন র মূ  কারণ শ্ববর করফত িফব এবং নিজিত 

করফত িফব শ্বয একটি বন্দকু বযবিার করা বা এর োরা ক্ষনতগ্রস্ত িওয়ার সব োনিক সম্ভাবয তরুফণরা 

যাফত SOS শ্বসভ আওয়ার নিিস এবং NYC সঙ্কি বযবস্থাপিা নসফেফমর মফতা নবেস্ত শ্বমফসঞ্জার 

কম েসূনচর সাফি যুক্ত িাকফত পাফর।"  

  

কবমউবর্টে কোপাবসটে হিম্বভলপম্বমম্বের বর্ি না ী পবরচালক ও প্রবেষ্ঠাো হক. হিইর্ 

িম্বলর্, "যনদও শ্বযফকািও মািুফষর অি েিীিভাফব জীবি িারাফিা একটি দুুঃখজিক ঘিিা, তফব 

বাফেফ ার কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাফয়র নবরুফে িওয়া এই আিমফণর বণ েবাফদর সাফি সংনেিতা 

উফেগজিক। আমরা এটিফক শুিু একজি মািনসক নবকারগ্রস্ত মািুফষর নবচার-বুজেিীি কাজ 

নিফসফব িফর নিফত পানর িা। আমরা শ্বদফশর সক  পয োফয়র, এবং রাজবিনতক, িমীয়, 

একাফিনমক, বযবসা ও সম্প্রদাফয়র প্রনতষ্ঠাি নিনব েফশফষ সক  শ্বিতৃবৃন্দফক আহ্বাি করনি যাফত 

তারা অনব ফে নবফশষভাফব কৃষ্ণাঙ্গ, বাদানম, এনশয়াি এবং আনদবাসী মািুষফক  ক্ষয করা বণ েবাদ 

োরা অিুপ্রানণত, নসফেনমক সনিংসতার ঐনতিানসকভাফব স্থানপত পযািাি ে ভাঙ্গফত কাজ কফর।"  

  

লাইে কোম্বপর প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা এবরকা হোিন িম্বলর্, "LIFE কযাম্প গভি ের 

শ্বিাকফ র ঘৃণা অপরাফির নবরুফে সরব িওয়া এবং বন্দকু সনিংসতা নিমূ েফ  নবনিফয়াফগর জিয 

তার প্রশংসা করফি এবং আমরা আহ্বাি করনি শ্বেফির নবনিফয়াফগ যাফত সাংসৃ্কনতকভাফব শ্বিতৃত্ব 

শ্বদওয়া শ্বগাষ্ঠী এবং নিরাময় ও ট্র্মা শ্বিফক শ্বসফর উিার েন্ট াইি নবফশষজ্ঞফদর এবং একইসাফি 

তবনচেযময় সম্প্রদাফয়র সনিংসতার ইন্টারফভিশি শ্বগাষ্ঠীফক অন্তভুেক্ত করা িয়।"  

  

এভবরোউর্ ের গার্ হসেটের হপ্রবসম্বিে  র্ োইর্ব্ল্োে িম্বলর্, "শ্বিতৃফত্বর সত্তা িফ া 

বাফেফ ার গণ গুন বষ েফণর মফতা দুুঃখজিক ঘিিার শ্বক্ষফে শুিু ব ার জিয িয়, বরং বাস্তব 

সমািাি নিফয় সাড়াদাি করা, এবং গভি ের শ্বিাক  এইসব জীবি রক্ষাকারী পন নসফক সমি েি 

করার মািযফম টিক তাই করফিি। আমাফদর কাফি ইনতমফিযই বন্দকু সনিংসতা প্রনতফরাি করফত 

প্রফয়াজিীয় বযবস্থার অফিকগুন ই রফয়ফি, এখি আমাফদরফক নিজিত করফত িফব আইি শৃঙ্খ া 

রক্ষাকারী বানিিী, মািনসক স্বাস্থয শ্বপশাদার, সু্কফ র প্রশাসি, এবং প্রনতনদফির নিউ ইয়কেবাসীরা 

যাফত শ্বসই বযবস্থা বযবিার করফত পাফর।"  

  



এভবরোউর্ সাভনাইভার হেম্বলা এিং মমস বিমান্ড অোকেম্বর্র বর্উ ইয়কন চোপ্টাম্বরর 

হস্বচ্ছাম্বসিক পাম্বমলা  াইে, যার হেম্বল ইয়া-কুইর্ ইংবলেম্বক 2013 সাম্বল গুবল কম্বর 

 েো করা  য় এিং হেম্বল হ ম্বরমাইর্  াইেম্বক 2016 সাম্বল েুবরকাঘাে কম্বর  েো করা 

 য়, িম্বলর্, "আনম গভি ের শ্বিাকফ র প্রনত কৃতজ্ঞ, নযনি আমার মফতা বন্দকু সনিংসতার 

ভুক্তফভাগীফদর পাফশ দা াঁড়াফিি। বাফেফ ার গুন বষ েণ আমাফক প্রব ভাফব প্রভানবত কফরফি, 

নভকটিমগণ আমার মফতা শ্বদখফত, আমার মফতা জীবিযাপি করফতা এবং আমার মফতা 

ভাফ াবাসফতা। আমার বাচ্চাফদর আর শ্বকািও নকিুই নেনরফয় আিফত পারফব িা, নকন্তু আনম 

গভি ের শ্বিাকফ র প্রনত গভীরভাফব কৃতজ্ঞ শ্বয নতনি ঘৃণা বন্ধ করফত এবং আফরা পনরবাফরর এই 

একই কি পাওয়া প্রনতফরাি করফত পদফক্ষপ নিফিি।"  
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নিউ ইয়কে শ্বেি | এজিনকউটিভ শ্বচোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আিসাবস্ক্রাইব করুি 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0aZpthbqqY5x4VWumOhmN1Z7CW7HicdqJJzfux44yLg%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES7E8988B9749DF299852588460067105500000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YmafP3gxEBC%2Bl3AvE01j6Td6RUqOonBwGz%2FLepdDLf4%3D&reserved=0

