
 

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

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে রাজ্ে পুবলে রাজ্য়িেপই িন্দকু িাম্বজ্য়াপ্ত করা 

অিো ত হরম্বেম্বে  

  

2021 সাম্বলর একই সময়কাম্বলর তুলর্ায় িাম্বজ্য়াপ্ত করা িন্দমু্বকর সংেো 2022 সাম্বলর 

তুলর্ায় 104 েতাংে হিবে িম্বল রাজ্ে পুবলে জ্াবর্ম্বয়ম্বে  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের পুবলে ইউবর্ম্বের িড় ধরম্বণর িন্দকু িাম্বজ্য়াপ্তকরণ প্রম্বেষ্টা এম্বত 

অন্তভুনক্ত, 30টে হিআইবর্ িন্দকু িাম্বজ্য়াপ্ত করা  ম্বয়ম্বে, োর মম্বধে আম্বে অোসল্ট 

রাইম্বেল এিং অবর্য়বিত িন্দকু; একাবধক সম্বন্দ ভাজ্র্ িেক্তক্তর হেেতার  

  

রাম্বজ্ের িাম্বজ্ম্বে গভর্ নর হ াকল 2.5 বমবলয়র্ ডলার সুরবিত কম্বরম্বের্ বর্উ হেে 

পুবলে গার্ ট্র্োবেবকং ইন্টারবডকের্ ইউবর্ম্বের জ্র্ে 14টে পম্বের জ্র্ে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে রাজয পুথলশ এই বের বন্দকু্ বারজোপ্তক্ররণ 

104 শতাাংশ বদৃ্ধির থররপার্ন ক্ররে, হে পথরসাংখ্যার্ এক্টর্ মাসবযাপী তদরের ক্াররণ বদৃ্ধি 

হপর়েরে, এই তদরের ফরল প্রচুর পথরমারণ আরে়োস্ত্র উিার ক্রা  র়েরে এবাং এক্াথিক্ 

সরন্দ ভাজর্রক্ হেপ্তার ক্রা  র়েরে োরা এক্টর্ বন্দকু্ পাচার চরের সারি জথ়িত থেল। হের্ 

পুথলশ গার্ ট্র্যাথফথক্াং ইন্টারথিক্শর্ ইউথর্র্ (State Police Gun Trafficking Interdiction Unit) 

দ্বারা সফল তদেটর্ পথরচাথলত  ়ে। গভর্ নর হ াক্ল গত েীরে ইউথর্র্ ততথরর পর অি নবের 

2023-এর বারজরর্ 14টর্ GTIU পরদর জর্য অি না়েরর্র জর্য 2.5 থমথল়ের্ িলার সুরথিত 

ক্রররের্। বন্দকু্ বারজ়োপ্ত ক্রা়ে এই উরেখ্রোগয বদৃ্ধি এই িররর্র হক্ৌশলগত থবথর্র়োরগর 

সরাসথর ফলাফল অববি আরে়োরস্ত্রর থবরুরি হজার ক্রর ক্াজ ক্রা আইর্ প্রর়োগক্ারী 

উরদযাগরক্ সমি নর্ ক্রার জর্য।  

  

"থর্উ ই়েক্নরক্ জজনথরত ক্রররে এমর্ বন্দকু্ সথ াংসতার থবরুরি আমারদর আেমণাত্মক্ 

ল়িাইর়ে আমরা সথতযক্াররর অেগথত চাথলর়ে োদ্ধি," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "র্তুর্ হের্ 

পুথলশ গার্ ট্র্যাথফথক্াং ইন্টারথিক্শর্ ইউথর্রর্র (State Police Gun Trafficking Interdiction 

Unit) প্রথত আমারদর সমি নরর্র মািযরম োরা রারজয বন্দকু্ পাচার ক্ররে এবাং রারজযর বন্দরুক্র 

থবথি লঙ্ঘর্ ক্রার উরেরশয িাক্া অর্য অপরািীরদর ক্ারে অববিভারব হসগুথল থবদ্ধে ক্ররে 

তারদর তদে ও থবচাররর থদরক্ আমরা মরর্াথর্রবশ ক্রথে। তারদর গুরুত্বপূণ ন ক্াজরক্ সমি নর্ 

ক্রার উরেরশয এই থবরশষাথ়েত ইউথর্রর্র জর্য হের্ বারজরর্ 2.5 থমথল়ের্ িলাররর ত থবল 



সুরথিত ক্ররত সা ােয ক্ররত হপরর আথম গথব নত এবাং আজ আমরা সব নত্র বন্দকু্ 

পাচারক্ারীরদর এক্টর্ শদ্ধিশালী বাতনা পাঠাই: আমরা আমারদর রাস্তা়ে সথ াংসতা আর্রত 

তারদর ভূথমক্ার জর্য তারদর দা়েবি ক্রব এবাং অববি বন্দকু্ বারজ়োপ্ত ক্রা চাথলর়ে োব।"  

  

হেে পুবলম্বের সুপাবরর্ম্বের্ম্বডন্ট হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলম্বের্, "আথম গভর্ নররক্ তার 

অবযা ত সমি নরর্র জর্য ির্যবাদ জার্ারত চাই। আমরা আমারদর থর্জস্ব সাংস্থারর্র প্রথতশ্রুথত 

এবাং আইর্ প্রর়োগক্ারী অাংশীদাররদর সারি সব স্তরর স রোথগতার মািযরম আমারদর রারজয 

অববি বন্দরুক্র প্রবা  ক্মারত সম্পূণ নরূরপ প্রথতশ্রুথতবি।"  

  

গত বেররর হশরষর থদরক্, হের্ পুথলশ GTIU এক্াথিক্ অথিরিরত্র পথরচাথলত এক্টর্ বন্দকু্ 

পাচাররর চরের প্রিম তদে শুরু ক্রর। মাসবযাপী তদরের ফরল থবথভন্ন ক্াউথন্টরত এক্াথিক্ 

স্থারর্ অর্ুসন্ধারর্র পররা়োর্া সম্পাদর্ ক্রা  র়েরে। সামথেক্ভারব, এই হক্রস ে়েটর্ অযাসল্ট 

রাইরফল, সাতটর্ উচ্চ-িমতার মযাগাদ্ধজর্, বাররাটর্ অথর়্েথিত বন্দকু্ থপস্তল এবাং থবথভন্ন 

অথর়্েথিত বন্দরুক্র অাংশ স  30টর্ বন্দকু্ বারজ়োপ্ত ক্রা  র়েরে। এক্াথিক্ বযদ্ধিরক্ হেফতার 

ক্রা  র়েরে। থবচারািীর্ িাক্ার ক্াররণ অথতথরি তিয এই সমর়ে আর্রক্ রাখ্া  রি।  

  

হের্ পুথলশ GTIU গত েীরে থর্উ ই়েরক্ন অববি বন্দরুক্র পাচাররক্ লিয ক্রার জর্য ততথর ক্রা 

 র়েথেল এবাং এটর্ সরবরার র উৎস হ্রাস ক্রার উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্রর জটর্ল, দী নরম়োদী 

তদে পথরচালর্া ক্রর। তদরে অাংশীদাথরত্ব ক্রা অর্যার্য আইর্ প্রর়োগক্ারী এরজদ্ধিগুথলর 

সারি GTIU-এর লিয  ল অববি বন্দরুক্র দখ্ল এবাং প্রা়েশই অর্ুসরণ ক্রা সথ াংস অপরাি 

হ্রাস ক্রা।  

  

এই বের এখ্র্ পে নে হের্ পুথলশ 795টর্ বন্দকু্ বারজ়োপ্ত ক্রররে ো গত বেররর এক্ই সমর়ের 

মরিয বারজ়োপ্ত ক্রা 389টর্ বন্দরুক্র তুলর্া়ে 104 শতাাংশ হবথশ। হমার্ রারজযর সমস্ত আইর্ 

প্রর়োগক্ারী এরজদ্ধির দ্বারা 3,166টর্ বন্দকু্ বারজ়োপ্ত ক্রা  র়েরে বরল জার্ারর্া  র়েরে, গত 

বেররর এক্ই সমর়ের মরিয 2,181টর্র তুলর্া়ে, ো  ল 45 শতাাংশ বদৃ্ধি৷  

  

হের্ পুথলশ GTIU  ল থর্উ ই়েক্ন হেরর্ বন্দরুক্র সথ াংসতার ম ামারীরক্ আেমণাত্মক্ভারব 

আেমণ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল দ্বারা সমথি নত হবশ ক্র়েক্টর্ উরদযারগর মরিয এক্টর্। এর 

মরিয রর়েরে অববি বন্দরুক্র উপর আেঃরাষ্ট্রী়ে র্াস্ক হফাস ন (Interstate Task Force on Illegal 

Guns), ো ক্ারর্ক্টর্ক্ার্, হমইর্, মযাসাচুরসর্স, থর্উ  যাম্পশা়োর, থর্উ জাথস ন, হপর্থসলভাথর়্ো, 

ভাম নন্ট, কু্ইরবক্, হসই সারি অযালরক্া ল, হর্াবযারক্া, ফা়োরআম নস অযান্ড এক্সরলাথসভস বুযররা 

(Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, ATF) এবাং থর্উ ই়েক্ন থসটর্ পুথলশ থিপার্নরমন্ট 

(New York City Police Department) হিরক্ আইর্ প্রর়োগক্ারী প্রথতথর্থিরদর এক্দ্ধত্রত ক্রার 

প্রিম উরদযাগ বন্দকু্ পাচাররর তদে সম্পথক্নত তিয, হক্ৌশল এবাং ক্াে নপিথত ভাগ ক্রার জর্য।  

  

 2023 অি নবেররর হের্ বারজরর্ 227 থমথল়ের্ িলার অেভুনি আরে আইর্ শঙৃ্খলা রিাক্ারী 

এবাং সম্প্রদা়েথভথিক্ সাংগঠর্গুথলর বন্দকু্ সথ াংসতা প্রথতররাি প্ররচষ্টা হজারদার ক্রার 

উরেরশয সা সী উরদযারগর জর্য। এর মরিয আরে সম্প্রদার়ের থস্থথতশীলক্রণ ইউথর্রর্র 

(Community Stabilization Units) বযব ার সম্প্রসারণ ক্ররত 13.1 থমথল়ের্ মাথক্নর্ িলার, 



বন্দকু্ সথ াংসতা প্রথতররারি স্থার্ী়ে আইর্ শঙৃ্খলা রিাক্ারী বাথ র্ীর সরাসথর সমি নরর্ 18 

থমথল়ের্ মাথক্নর্ িলার, বন্দকু্ সথ াংসতার পরবতীরত আঞ্চথলক্ চাথ দার জর্য 20 থমথল়ের্ 

মাথক্নর্ িলার, এবাং বন্দকু্ সথ াংসতা প্রথতররাি অথফরসর (Office of Gun Violence Prevention) 

জর্য 3 থমথল়ের্ মাথক্নর্ িলার।  

  

###  
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