
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেটিোপী আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাব র্ীর 'হরড ফ্ল্োগ' আইম্বর্র 

িেি ার িোপকভাম্বি িৃদ্ধির হ াষণা করম্বলর্, যা বর্ম্বেম্বের িা অর্েম্বের ঝ ুঁ বকগ্রস্ত 

করম্বে পাম্বর এমর্ িেদ্ধিম্বের ফম্বল  ওয়া িন্দ ক সব িংসো হিম্বক বর্উ ইয়কনিাসীম্বক 

স রবক্ষে রাখম্বি  

  

সম্পূণ ন 2021 সাম্বলর েুলর্ায় গে বের্ মাম্বস উম্বেখম্বযাগে পবরমাণ হিবে হরড ফ্ল্োগ 

আম্বিের্ েমা করা  ম্বয়ম্বে  

  

হরড ফ্ল্োগ আম্বিেম্বর্ হেট প বলে 93 েোিংম্বের হিবে িৃদ্ধি, সাম্বফাক কাউবির 

হেবরম্বফর অবফস 75 েোিংম্বের হিবে িৃদ্ধি বরম্বপাটন কম্বরম্বে  

  

অগ্রগবে এম্বসম্বে গভর্ নর হ াকম্বলর বর্ি না ী আম্বেে িাস্তিাবয়ে  ওয়ার এিিং হরড ফ্ল্োগ 

আইর্ িাস্তিায়র্ আিেেককারী র্েুর্ বিবিমালা পাে করার পর  

  

হেট এভবরটাউর্ ফর গার্ হসফটটর সাম্বি অিংেীোবরম্বে র্েুর্ হরড ফ্ল্োগ আইর্ 

প্রবেক্ষণ প্রোর্ করম্বি  

  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়কক্নর হরড ফ্ল্যাগ আইকর্র (Red Flag 

Law) অধীকর্ চরম ঝ ুঁ থক্ স রক্ষা আকেকের (Extreme Risk Protection Orders, ERPO) 

আকেেকর্র সংখ্যা েযাপক্ভাকে েদৃ্ধি হপকয়কে, এেং সম্পূণ ন 2021 সাকলর তুলর্ায় গত থতর্ মাকস 

উকেখ্কোগয পথরমাণ হেথে হরড ফ্ল্যাগ আকেের্ জমা ক্রা  কয়কে। োকেকলাকত গণ গুথলেষ নকণর 

পর গভর্ নর হ াক্ল হে থসিান্তমূলক্ পেকক্ষপ গ্র ণ ক্করকের্ তার েকল এই েদৃ্ধি  কয়কে, থতথর্ 

হেট প থলকের জর্য হরড ফ্ল্যাগ আইকর্র েযে ার থেস্তৃত ক্রা আেেযক্ ক্কর এক্টট থর্ে না ী 

আকেে (Executive Order) জাথর ক্করর্ এেং আইর্সভার সাকি ক্াজ ক্কর এক্টট র্তুর্ আইর্ 

পাে ক্রার্ ো থর্উ ইয়কক্নর সক্ল আইর্ েঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী একজদ্ধির জর্য এই সম্ভােয জীের্ 

রক্ষাক্ারী আকেকের েযে ার েদৃ্ধি ক্রা আেেযক্ ক্কর। গভর্ নর সাকোক্ ক্াউথিকত এই হ াষণা 

ক্করর্ হেখ্াকর্ ক্াউথি হেথরকের অথেস গত থতর্ মাকস হরড ফ্ল্যাগ আইর্ েযে াকর 75 

েতাংকের হেথে েদৃ্ধি থরকপাটন ক্করকে।  

  

"গভর্ নর থ কসকে আমার েীষ ন অগ্রাথধক্ার থর্উ ইয়ক্নোসীকের থর্রাপে রাখ্া," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আমার হ ামটাউর্ োকেকলাকত ভয়ঙ্কর গুথলেষ নকণর পথরকেথক্ষকত, আমরা আমাকের 



সড়ক্ হিকক্ অবেধ েন্দ ক্ অপসারণ ক্রকত এেং থর্কজকের ো অর্যকের ক্ষথতগ্রস্ত ক্রকত পাকর 

এমর্ েযদ্ধিকের ক্াে হিকক্ েন্দ ক্ সথরকয় থর্কত দ্রুত এেং থসিান্তমূলক্ পেকক্ষপ গ্র ণ ক্করথে। 

এখ্র্, আমরা হেখ্থে হে আমাকের েকচষ্টা ক্াজ ক্রকে, আমাকের আইর্ েঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী 

অংেীোরকের েীরত্বপূণ ন েকচষ্টার ক্লযাকণ, োরা জর্থর্রাপত্তা স রথক্ষত রাখ্কত এেং েন্দ ক্ 

সথ ংসতার ক্লঙ্ক হেষ ক্রকত সম্ম খ্ সাথরকত ো ুঁথড়কয় লড়াই ক্কর োকে।"  

  

োকেকলা গুথলেষ নকণর চার থের্ পর, 18 হম তাথরকখ্ গভর্ নর হ াক্ল এক্টট থর্ে না ী আকেে জাথর 

ক্করর্ ো হক্ার্ও েযদ্ধি থর্কজর ো অকর্যর েথত থেপজ্জর্ক্  কত পাকর এমর্ সম্ভােয ক্ারণ 

িাক্কল হেট প থলেকক্ এক্টট ERPO-র জর্য আকেের্ ক্রার থর্কেনে হেয়। 6 জ লাই গভর্ নকরর 

স্বাক্ষর ক্রা এক্টট র্তুর্ হেট আইর্ ক্াে নক্র  য়, ো এই আকেেটটকক্ সক্ল আইর্ েঙৃ্খলা 

রক্ষাক্ারী একজদ্ধি ও থডথিক্ট অযাটথর্ নর জর্য থেস্তৃত ক্রা  য়। এোড়াও আইর্টট ক্রা 

আকেেটটর আকেের্ ক্রকত পারকে হসই তাথলক্ায় সংকোজর্ ক্কর।  

  

গত থতর্ মাকস (হম-আগে 2022) থর্উ ইয়ক্ন হেকট 832টট অস্থায়ী ও চূড়ান্ত ERPO জাথর ক্রা 

 কয়কে, তুলর্া ক্রকত হগকল আগে 2019 হিকক্ এথেল 2022 পে নন্ত 1,424টট জাথর ক্রা 

 কয়থেকলা।  

  

18 হম, 2022 তাথরকখ্ গভর্ নর হ াক্ল থর্ে না ী আকেে 19 স্বাক্ষর ক্রার পর হিকক্ হেট প থলে 

184টট হরড ফ্ল্যাগ আকেের্ জমা ক্করকে, ো প করা 2021 সাকল হেট প থলকের জমা ক্রা 95টট 

আকেকের তুলর্ায় 93 েতাংকের অথধক্ হেথে। সাকোক্ ক্াউথি 2019 সাকলর আগে মাকস হরড 

ফ্ল্যাগ আইর্ েণীত  ওয়ার পর হিকক্ ERPO েযে াকরর হক্ষকে েীকষ ন আকে। 16 হম সপ্তা  হিকক্, 

সাকোক্ ক্াউথির হেথরকের অথেস (Suffolk County Sheriff's Office) 114টট স রক্ষা আকেে 

েোর্ ক্করকে, ো প করা 2021 সাকলর তুলর্ায় 75 েতাংকের অথধক্ েদৃ্ধি।  

  

হেম্বটর প বলে স পাবরম্বিম্বেি হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "আমরা েন্দ ক্ সথ ংসতা হ্রাকস 

মকর্াকোগী এেং আমাকের সেসযকের জর্য এই থমের্ সেল ক্রার জর্য েকয়াজর্ীয় সংস্থার্ 

েোর্ ক্রার হক্ষকে গভর্ নকরর সমি নকর্র আমরা েেংসা ক্রথে। ফ্ল্যাগ আইর্টট আইর্ 

েকয়াগক্ারী সংস্থা, পথরোকরর সেসয এেং স্বাস্থয হপোোর  স্তকক্ষপ ক্রার এেং সথ ংসতা  টার 

পূকে নই েথতকরাধ ক্রার ক্ষমতা েোর্ ক্কর। হেট প থলে জর্সাধারণকক্ তাকের স্ক ল ো 

ক্থমউথর্টটগুকলাকত সকন্দ জর্ক্ দ্ধিয়াক্লাপ পে নকেক্ষণ ক্রার অর্ কেরণা হেয়। োসথিক্ তিয 

জাথর্কয় হেয়ার মাধযকম, আমরা সক্কলই ট্র্যাকজথড েথতকরাকধ স ায়তা ক্রকত পাথর।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল এোড়াও হ াষণা ক্রকের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অপরাধ র্যায়থেচার হসো 

থডথভের্ (Division of Criminal Justice Services, DCJS) এেং এভথরটাউর্ ের গার্ হসেটটর 

(Everytown for Gun Safety) সাকি অংেীোথরকত্ব হেট আইর্ েঙৃ্খলা রক্ষাক্ারীকের জর্য এক্টট 

থের্ামূকলযর েথেক্ষণ ওকয়থের্াকরর েযেস্থা ক্রকে োর থেকরার্াম "Extreme Risk Protection 

Orders - Overview for Law Enforcement (চরম ঝ ুঁ থক্ স রক্ষা আকেে - আইর্ েঙৃ্খলা 

রক্ষাক্ারীকের জর্য ওভারথভউ)।" থর্উ ইয়কক্নর সক্ল আইর্ েঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী একজদ্ধিকক্ েেত্ত 

েথেক্ষণটট অর্ টিত  কে 24 আগে, এেং এটটকত চরম ঝ ুঁ থক্পূণ ন েযে ার সর্াি ক্রা, ক্ীভাকে 

ERPO-র আকেের্, থর্ে না  ও সম্প্রসারণ ক্রকত  কে হস েযাপাকর েলা  কে।  



  

অপরাি র্োয়বিচার বডবভেম্বর্র কবমের্ার হরাসার্া হরাসাডা িম্বলর্, "গণ গুথলেষ নকণর পর 

োয়ই হে কক্ োয় হে আমরা 'হরড ফ্ল্যাগ' সম্পকক্ন জার্কত পাথর, ো  কলা অথস্থর ো ঝ ুঁ থক্পূণ ন 

আচরকণর পযাটার্ ন হেগুথলকক্  য়কতা হখ্য়াল ক্রা োয় র্া, অগ্রা য ক্রা  য় ো গুরুত্ব হেওয়া  য় 

র্া। আথম চরম ঝ ুঁ থক্ স রক্ষা আকেে হজারোর ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর পেকক্ষপসমূক র েেংসা 

ক্রথে এেং আমার একজদ্ধি এভথরটাউকর্র সাকি অংেীোথরত্ব ক্কর আইর্ েঙৃ্খলা রক্ষাক্ারীকের 

েথেক্ষকণর েযেস্থা ক্রকত হপকর গথে নত ো তাকেরকক্ এই আকেেকক্ থর্কজকের সম্প্রোয়সমূ কক্ 

থর্রাপে রাখ্ার জর্য 'আকরক্টট  াথতয়ার' থ কসকে েযে ার ক্রকত সা ােয় ক্রকে।"  

  

সাম্বফাক কাউবি বর্ি না ী বেভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃকত্বর ক্লযাকণ, থর্উ 

ইয়ক্ন থেচক্ষণ েন্দ ক্ থর্য়ন্ত্রকণর হক্ষকে সেকিকক্ এথগকয় আকে। সাকোকক্ আমরা 2019 সাকলর 

আগে মাকস হরড ফ্ল্যাগ আইর্ েণীত  ওয়ার পর হিকক্ ERPO েযে াকরর হক্ষকে েীকষ ন িাক্কত 

হপকর গথে নত। আমরা আমাকের সম্প্রোয়সমূ কক্ স রক্ষা েোর্ ক্রকত, আমাকের োথসন্দাকের 

থর্রাপত্তা থর্দ্ধিত ক্রকত, এেং থর্কজকের ও অর্যকের জর্য থেপজ্জর্ক্  কত পাকর এমর্ 

মার্ কষর  াত হিকক্ েন্দ ক্ েকূর রাখ্কত থসিান্তমূলক্ পেকক্ষপ গ্র ণ অেযা ত রাখ্কো।"  

  

সাম্বফাক কাউবির প বলে কবমের্ার হরাডবর্ হক.  োবরসর্ িম্বলর্, "সাকোক্ ক্াউথি 

হক্াটন ক্তৃনক্ থর্কজকের ো অর্যকের জর্য হুমথক্র ক্ারণ  কত পাকর এমর্ েযদ্ধিকের ক্াে হিকক্ 

আকেয়াস্ত্র েকূর রাখ্ার জর্য হরড ফ্ল্যাগ আইর্ েযে াকরর হক্ষকে হেকটর মকধয েীকষ ন রকয়কে এেং 

সাকোক্ ক্াউথির প থলে থডপাটনকমি (Suffolk County Police Department) এই ক্াজ অেযা ত 

রাখ্কত অিীক্ারেি। "আথম থমউথর্থসপযাথলটটগুথলকক্ আমাকের োথসন্দাকের থর্রাপে রাখ্ার 

জর্য এেং থেকেষ ক্কর স্ক কলর থেশু ও স্থার্ীয় েযেসার পিৃকপাষক্কের থর্রাপে রাখ্ার জর্য 

েকয়াজর্ীয় েযেস্থা েোর্ ক্রার মাধযকম এই েযাপাকর গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃত্বোকর্র েেংসা 

ক্রথে।  

 

সাম্বফাম্বকর হেবরফ এম্বরাল বড. হটালর্ ে বর্য়র িম্বলর্, "সাকোক্ ক্াউথি প করা হেকট 

ERPO-র হক্ষকে েীকষ ন আকে এেং আমাকের থেয়জর্, েন্ধ , এেং েথতকেেীকের থভক্টটম  ওয়া 

হেক্াকত আমাকের হডপ টটরা সম্ম খ্সাথরকত হিকক্ ক্াজ ক্কর োকে। আমরা সাকোকক্র মকডল 

আকরা ভাকলা ক্রকত, োর উকেেয মম নাথন্তক্  টর্া েথতকরাধ ক্রা এেং আমাকের 

সম্প্রোয়সমূ কক্ থর্রাপে রাখ্া, আইর্ েঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী একজদ্ধিগুথলর সাকি ক্াজ ক্কর 

োকো।আথম হেটজ কড় আইর্ েঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী একজদ্ধির র্ারী ও প রুষকের েথতথেকর্র ক্রা এই 

ক্টের্ এেং গুরুত্বপূণ ন ক্াকজর স্বীকৃ্থত োকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যোে জার্াদ্ধে।"    

  

এভবরটাউর্ ফর গার্ হসফটটর হেট সরকার অোম্বফয়াম্বস নর বসবর্য়র পবরচালক মবর্ো 

হ র্বল িম্বলর্, "হরড ফ্ল্যাগ আইর্গুথল  কলা এক্টট েি থভকতর েন্দ ক্ থর্রাপত্তা পথলথস ো 

েন্দ ক্কক্ সঙ্ককট িাক্া েযদ্ধিকের  াকতর র্াগাকলর োইকর রাকখ্, থেয়জর্ ও পথরোরকক্ থর্রাপে 

রাকখ্, এেং থর্উ ইয়ক্ন হেটজ কড় সম্প্রোয়সমূ কক্ রক্ষা ক্কর। আমরা গভর্ নর হ াক্কলর 

অেযা ত অংেীোথরকত্বর জর্য তার েথত কৃ্তজ্ঞ, এেং আমরা এই আইর্গুথল োকত ক্াে নক্রভাকে 

োস্তোথয়ত  য় তা থর্দ্ধিত ক্রকত হেকটর চলমার্ েকচষ্টাকক্ সমি নর্ ক্রা অেযা ত রাখ্কত 

উন্ম খ্।"  
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