
 

 

 

 

 

 

 

 

 

নং 19 

রাজ্য পুলিশকে চরম ঝুুঁ লে সংক্রান্ত সুরক্ষার লিকদেশ প্রদাি েকর  

 

যেখাকি, আগ্নেয়াস্ত্র সহ সহহংসত়া গ়াহহস্থ্য চরমপন্থীগ্নের দ্ব়ার়া হনগ্নয়াজিত সব চচগ্নয ম়ার়াত্মক 

চকৌশল হহস়াগ্নব রগ্নয চগগ্নে, সহহংস চেত়াঙ্গ আহিপতযব়ােী চরমপন্থীর়া "প্রহতস্থ়্াপন তত্ত্ব" দ্ব়ার়া অনুপ্র়াহিত 

হগ্নয অগ্নট়াবর 2018-এ হপটসব়াগ হ, চপনহসলভ়াহনয়ায একটট হসন়াগগগ্নক লক্ষ্য কগ্নর ম়ার়াত্মকভ়াগ্নব গুহল 

বর্ হি কগ্নর; এহপ্রল 2019-এ চপ়াওগ্নয, কয়াহলগ্ন ়াহন হয়ায একটট হসন়াগগ্নগ; এবং আগস্ট 2019 এ একটট এল 

প়াগ্নস়া, চটক্স়াগ্নসর ওয়ালম়াগ্নটহ একই ক়াি কগ্নর; 

 

যেখাকি, 14 চম, 2022-এ ব়াগ্ন গ্নল়া, NY-চত, একটট সুপ়ারম়াগ্নকহগ্নট চেত আহিপতযব়ােী গ়াহ হস্থ্য 

সন্ত্র়াগ্নসর একটট জিয়াকল়াগ্নপ একটট উচ্চ-ক্ষ্মত়াসম্পন্ন ময়াগ়াজিন হেগ্নয সজ্জিত একটট আি়া-স্বযংজিয 

র়াইগ্ন ল হেগ্নয 10 িনগ্নক হতয়া কর়া হগ্নযহেল, য়া ভহবর্যগ্নত অনুরূপ হবগ্নয়াগ়ান্ত ঘটন়া ঘট়া প্রহতগ্নর়াি কর়ার 

িনয বহি হত সতকহত়ার প্রগ্নয়ািনীযত়া প্রেশ হন কগ্নর; 

 

যেখাকি, চসন্ট়ার  র স্ট্র্য়াগ্নটজিক অয়ান্ড ইন্ট়ারনয়াশন়াল স্ট়াহিি অনুয়াযী 2011 চেগ্নক 2021 

স়াল পয হন্ত অভযন্তরীি চরমপন্থী হ়ামল়া এবং চি়াগ্নন্তর সংখ্য়া হতনগুগ্নিরও চবহশ হগ্নযগ্নে ে়া াঁহিগ্নযগ্নে, 2021 

স়াগ্নল "38টট চেত়াঙ্গ আহিপতযব়ােী এবং অনয়ানয সম-মনষ্ক সন্ত্র়াসী হ়ামল়া এবং চি়ান্ত" সহ; 

 

যেখাকি, পূগ্নব হ়াক্ত এই িমবি হম়ান, হনউ ইযকহ র়াগ্নিয ঘন ঘন ঘট়া হবপে চেগ্নক িনস়াি়ারিগ্নক 

রক্ষ়্া কর়ার িনয অহবলগ্নে হনষ্পহিমূলক পেগ্নক্ষ্প চনওয়া প্রগ্নয়ািন; এবং 

 

সুতরাং, এখি, আলম, েযালি য ােি , হনউ ইযকহ চস্টগ্নটর গভন হর, হনউ ইযকহ চস্টগ্নটর সংহবি়ান 

ও আইন অনুয়াযী আম়ার উপর অহপ হত কতত হত্ব বগ্নল , এতদ্ব়ার়া হনগ্নো়াক্ত আগ্নেশ প্রে়ান করহে   

 

হনউ ইযকহ চস্টট পুহলশ (New York State Police) হনজিত করগ্নব চয ত়ার শপে চনওয়া সেসযগ্নের 

প্রহশহক্ষ্ত কর়া হগ্নযগ্নে এবং হসহভল প্রয়াকটটস আইন এবং হবহিগুহলর 63-A অনুগ্নেে অনুয়াযী একটট 

চরম ঝুাঁ হকর সুরক্ষ়্ার আগ্নেগ্নশর িনয একটট আগ্নবেন  ়াইল কর়ার িনয হনগ্নেহশ চেওয়া হগ্নযগ্নে।  

 

হনউ ইযকহ চস্টট পুহলগ্নশর সকল শপে চনওয়া সেসযগ্নের অবশযই একটট আগ্নবেন ে়াহখ্ল করগ্নত হগ্নব, য়া 

সপগ্নের অিীগ্নন হগ্নব এবং সমে হনক়ারী নহেপত্র ত়ার স়াগ্নে ে়াকগ্নব, ত়াগ্নত একটট অস্থ়্াযী চরম ঝুাঁ হক 

সংি়ান্ত সরুক্ষ়্ার আগ্নেশ ি়াহর কর়ার নয়াযযত়া বয়াখ়্া কর়া ে়াকগ্নব যখ্ন এ কে়া মগ্নন কর়ার সম্ভ়াবয ক়ারি 

আগ্নে চয প্রহতব়ােী এমন আচরি করগ্নত প়াগ্নরন য়া ত়ার হনগ্নির ব়া অনয়ানযগ্নের গুরুটগ্নয ক্ষ্হত করগ্নত 

প়াগ্নর, চযমন ম়ানহসক স্ব়াস্থ্যহবহি আইগ্ননর ি়ার়া 9.39-এর উপহবভ়াগ (a) এর এক ব়া েুই অনুগ্নেগ্নে 

সংজ্ঞ়াহযত কর়া হগ্নযগ্নে। হসহভল প্রয়াকটটস আইন এবং হবহিগুহলর (Civil Practice Laws and Rules) 63-A 



অনুগ্নেে অনুয়াযী প্রহতব়ােী চয ক়াউহন্টগ্নত ে়াগ্নকন চসই ক়াউহন্টর সুহপ্রম চক়াগ্নটহ এই আগ্নবেন এবং ত়ার 

সমে হনক়ারী নহেপত্র ে়াহখ্ল কর়া হগ্নব৷  

 

 

 

 

 

 

 

আম়ার স্বহগ্নে এবং চস্টগ্নটর হনিস্ব 

সীলগ্নম়াহগ্নরর অিীগ্নন, 

অয়ালব়াহন শহগ্নর েুই হ়াি়ার 

ব়াইশ স়াগ্নলর চম ম়াগ্নসর 

আগ্নেগ্নর়াতম হেগ্নন এটট প্রে়ান 

কর়া হগ্নল়া। 

 

 

 

 

গভন হর কতত হক   

 

গভন হগ্নরর সহচব 

 

 


