
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/24/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ ইন্টারম্বেট িন্দকু টাস্ক হ াম্বস নর কারম্বণ জার্ুয়াবর 

হিম্বক 6,000-র হিবে অবিধ িন্দকু জব্দ করা  ম্বয়ম্বে  

  

স্থার্ীয়, হেট এিং হ ডাম্বরল এম্বজন্সিগুবলর মধেকার ইন্ট্রাম্বেট এিং ইন্টারম্বেট 

স ম্ব াবগতা  ল বিম্বে  

  

2022 সাম্বলর জার্ুয়াবর হিম্বক জুলাই প নন্ত বর্উ ইয়কন হেম্বট হমাট জম্বব্দর সংখ্ো গত 

িেম্বরর প্রিম সাত মাম্বসর তুলর্ায় 20 েতাংে িৃন্সি হপম্বয়ম্বে  

  

হেট অি নাবয়ত িন্দকু সম্পবকনত সব ংসতা বর্মম নল উম্বিোম্বগ অংেগ্র ণকারী 

সম্প্রিায়গুবলম্বত িন্দমু্বকর গুবলম্বত আ ত িেন্সির সংখ্ো 12 েতাংে কম্বমম্বে এিং বর্উ 

ইয়কন বসটটম্বত 11 েতাংে কম্বমম্বে  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পুবলে দ্বারা িন্দকু জব্দ করা 2021 সাম্বলর আগে হিম্বক 2022 

সাম্বলর জুলাই প নন্ত, 2020 সাম্বলর আগে হিম্বক 2021সাম্বলর জুলাইম্বয়র তুলর্ায় 140 

েতাংে িৃন্সি হপম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে পুথলশ একজন্সিসমূ  থর্উ ইয়ক্ন হেকের 

সম্প্রদায়সমূ  হিকক্ বছকরর প্রিম সাত মাকস 6,007টে অববধ বন্দকু্ জব্দ ক্করকছ, ো 2021 

সাকলর এক্ই সময়ক্াকলর তুলর্ায় 20 শতাাংশ হবথশ। থর্উ ইয়ক্ন থসটের হময়র এথরক্ অযাডামস 

এবাং অযালকক্া ল, তামাক্, আকেয়াস্ত্র ও থবকফারক্ বুযকরার পথরচালক্ থেকভর্ হডকেলবাকক্র 

সাকি েুক্ত  কয়, অববধ বন্দকুক্র ইন্টারকেে োস্ক হ াকস নর সাকি এক্টে ববঠকক্র পূকব ন গভর্ নর 

হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ অববধ বন্দকুক্র প্রবা  বন্ধ ক্রকত, বন্দকু্ সথ াংসতা হ্রাস ক্রকত এবাং 

জীবর্ রক্ষা ক্রকত তার প্রশাসকর্র সাথব নক্ প্রকচষ্টার বযাপাকর জার্ার্। ATF পথরচালক্ হডকেলবাক্ 

োস্কক াস নটের প্রশাংসা ক্কর এটেকক্ হদকশর অর্যার্য অঞ্চলগুথলর জর্য এক্টে অর্ুসরণীয় আদশ ন 

বকলর্।  

  

"আমার প্রশাসর্ হেেজকুে সম্প্রদায়গুথলকত বন্দকু্ সথ াংসতার থবপে নয় হঠক্াকত থর্থবে 

মকর্াকোগী, এবাং আমরা এই সঙ্কেকক্ সামকর্ হিকক্ হমাক্াকবলা ক্রার জর্য সা সী পদকক্ষপ 

গ্র ণ ক্রথছ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই হরক্ডন সাংখ্যক্ বন্দকু্ জব্দ ক্রার  ের্া  কলা স্থার্ীয় 

ও হ ডাকরল পে নাকয় থর্কবথদত আইর্ শঙৃ্খলারক্ষাক্ারী হপশাদারকদর মকধয র্ন্সজরথব ীর্, হদকশর 



শীষ নস্থার্ীয় সমথিত সাোদাকর্র  ল। আথম অপরাধ সমাধাকর্র ক্াজ র্া ক্কর অপরাধ 

প্রথতকরাকধর ক্াজ ক্রকত চাই, এবাং এধরকর্র প্রিম ইন্টারকেে বন্দকু্ োস্ক হ াকস নর ক্লযাকণ 

আমরা টঠক্ তাই ক্রথছ।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল এছাোও হ াষণা ক্করর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেে পুথলশ 2021 সাকলর আগে হিকক্ 

2022 সাকলর জলুাই পে নন্ত 1,468টে বন্দকু্ জব্দ ক্করকছ: ো এই একজন্সির ইথত াকস সকব নাচ্চ 

সাংখ্যক্। এটে 2020 সাকলর আগে হিকক্ 2021 সাকলর জলুাইকয়র তুলর্ায় 140 শতাাংশ হবথশ, 

হেই সময় হেে পুথলশ 612টে বন্দকু্ জব্দ ক্করকছ।  

  

অোলম্বকা ল, তামাক, আম্বেয়াস্ত্র এিং বিম্বফারক িুেম্বরার পবরচালক বেম্বভর্ 

হডম্বটলিাক িম্বলর্, "পথরবতনর্ আর্ার জর্য এই োস্কক াস নটেরই প্রকয়াজর্ থছকলা, এবাং ATF 

আমাকদর অপ্রাধর্ বন্দকু্ বুন্সিমত্তা হক্ন্দ্রগুথলর মাধযকম, আমাকদর ইকেস অপরাধ বন্দকু্ হেথসাং 

বযবস্থার মাধযকম, এবাং NIBIN দ্বারা আমাকদর আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী অাংশীদারকদরকক্ ক্ম নক্ষম 

বুন্সিমত্তা এবাং সূত্র প্রদার্ ক্রকত প্রথতশ্রুথতবি োকত তারা আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ ভীত ক্কর 

রাখ্া বন্দকু্ চালক্কদর এবাং তাকদরকক্ অববধভাকব বন্দকু্ সরবরা ক্রা মার্ুষকদরকক্ সর্াক্ত 

ক্রকত পাকর।"  

  

অববধ বন্দকুক্র ইন্টারকেে োস্ক হ াস নটে এই বছকর গটঠত  ওয়ার পর হিকক্ ক্াইকর্টেক্াে, 

হমইর্, মযাসাচুকসেস, থর্উ  যাম্পশায়ার, থর্উ জাথস ন, ও াকয়া, হপর্থসলভযাথর্য়া, হরাড আইলযান্ড 

এবাং ভাম নকন্টর স্থার্ীয়, হেে এবাং হ ডাকরল আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী একজন্সিসমূক র মকধয 

উকেখ্কোগয স কোথগতা ও সমিকয়র থবক্াশ ক্করকছ। োস্ক হ াকস নর সদসযরা আজকক্ সক্াকল 

চতুি নবাকরর মকতা এক্ন্সত্রত  কয় হডো, বুন্সিমত্তা, হক্ৌশল এবাং অর্যার্য ক্াে নপিথত থর্কয় 

আকলাচর্া ক্কর ো 2020 সাকলর শুরু হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন ও হদকশ হবকে োওয়া বন্দকু্ সথ াংসতা 

সমাধাকর্ তাকদর চলমার্ প্রকচষ্টার জর্য অথত গুরুত্বপূণ ন। আগামী ববঠক্টে  কব থর্উ জাথস নকত, 

আগামী মাকস।  

  

এই ক্াজটে, বন্দকু্ সথ াংসতার হবথশ  ার িাক্া সম্প্রদাকয় হরক্ডন পথরমাণ থবথর্কয়াকগর সাকি এবাং 

স্থার্ীয় আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী ও হেে পুথলকশর মধযক্ার উন্নত তিয বণ্টকর্র সাকি েুক্ত  কয় 

 লা ল প্রদার্ ক্করকছ। থর্উ ইয়ক্ন হেকের বন্দকু্ সম্পথক্নত সথ াংসতা থর্মূ নল উকদযাকগ 

অাংশগ্র ণক্ারী 20টে পুথলশ থডপােনকমন্ট এছাোও 2021 সাকলর তুলর্ায় 2022 সাকলর প্রিম সাত 

মাকস গুথলর  ের্ায় 12 শতাাংশ হ্রাস থরকপােন ক্করকছ। হসই পুথলশ থডপােনকমন্টগুথলর থরকপােন 

ক্রা  তযার  ের্া পর পর থতর্ মাস হ্রাস হপকয়কছ।থর্উ ইয়ক্ন থসটেকত, মকধয আগে পে নন্ত গুথলর 

থশক্ার বযন্সক্তর সাংখ্যা 11.8 শতাাংশ ক্কমকছ এবাং থরকপােন ক্রা  তযার সাংখ্যা 11 শতাাংশ ক্কমকছ।  

  

হেে পুথলশ 2022 সাকলর জার্ুয়াথর হিকক্ জলুাই পে নন্ত 813টে বন্দকু্ জব্দ ক্করকছ, ো গত বছর 

এক্ই সময়ক্াকল জব্দ ক্রা বন্দকুক্র থদ্বগুণ (406)। এই হমাকের মকধয রকয়কছ 30টে অববধ 

অযাসল্ট রাইক ল এবাং হগাে গার্ ো হেকের পুথলশ বন্দকু্ পাচার ইন্টারথডক্শর্ ইউথর্ে (State 

Police Gun Trafficking Interdiction Unit ) ক্কয়ক্ মাকসর তদকন্তর পর এক্টে বহু ক্াউথন্টর 

পাচার চক্র হিকক্ জব্দ ক্করকছ। এছাোও ইউথর্েটে 2022 সাকলর জার্ুয়াথর হিকক্ জরু্ পে নন্ত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XGDun57dmBc4V84OMGtv0U%2BsUJ2ErxonvcSk9DnIrlg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fnypd%2Fdownloads%2Fpdf%2Fcrime_statistics%2Fcs-en-us-city.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RFx4%2FbMRfiR4NsnKNNVbCQiFOwv3%2FjfHUMl%2FArlFA04%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0


482টে বন্দকু্ হেথসাং তদন্ত ক্করকছ, ো 91টে এমর্ সূত্র প্রদার্ ক্করকছ ো 25টে হেকের 

ক্তৃনপক্ষকক্ সেক্ ও সম্প্রদায় হিকক্ 149টে অববধ বন্দকু্ অপসারণ ক্রকত থদকয়কছ।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পুবলে সুপাবরম্বন্টম্বেন্ট হকবভর্ বপ ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "হেে পুথলশ এবাং 

আমাকদর আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী অাংশীদারকদর ক্তৃনক্ জব্দ ক্রা বন্দকুক্র বথধ নত সাংখ্যা প্রদশ নর্ 

ক্কর হে আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেকে অববধ বন্দকু্ অর্ুপ্রকবকশর সাকি লোইকয় ক্ী অগ্রগথত 

ক্করথছ। আমাকদর সদসযরা প্রমাণ ক্করকছ হে অববধ বন্দকু্ জব্দ ক্রা হছাে বযাপার র্য়।এই 

প্রকচষ্টাগুথল আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ রক্ষা ক্রার এক্টে অথবকেদয অাংশ এবাং অববধ বন্দকু্ 

আমদাথর্ ও সাকি রাখ্া স য ক্রা  কব র্া।"  

  

হেকের অি নবছর 23 বাকজকে সম্প্রদায়থভথত্তক্ সাংগঠকর্র অন্তভুনন্সক্তকত আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী 

একজন্সির বাস্তবাথয়ত উদ্ভাবর্ী ক্ম নসূথচ ও অাংশীদাথরকত্বর জর্য 227 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ 

ক্রা  কয়কছ।  

  

• SNUG ও জর্স্বাস্থয পন্থা বযব ার ক্কর এমর্ সম্প্রদায়থভথত্তক্ বন্দকু্ সথ াংসতা 

উকদযাগসমূক র জর্য বন্দকু্ সথ াংসতা সমাধাকর্ 24.9 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা 

 কয়কছ োরা : উৎস সর্াক্ত ক্রকব, থবস্তার বন্ধ ক্রকব এবাং সাথব নক্ হসবা প্রদার্ ক্রার 

মাধযকম প্রভাথবতকদর থচথক্ৎসা ক্রকব এবাং বন্দকু্ সথ াংসতার মকধয দী নথদর্ িাক্ার  কল 

সষৃ্ট েমা সমাধাকর্ সমি নর্ ক্রকব। এছাোও থবথর্কয়াগটে এমর্ হপ্রাগ্রাথমাংকক্ সা ােয ক্রকব 

ো অর্যার্য উকদযাকগর মকধয দুুঃস্থ তরুণকদর হমৌথলক্ চাথ দা হমোকব; এবাং দক্ষতাথভথত্তক্ 

চাক্থরর প্রস্তুথত প্রদার্ ক্রকব এবাং ক্াকজ থর্কয়াকগর প্রথশক্ষণ প্রদার্ ক্রকব।  

• GIVE উকদযাকগ অাংশগ্র ণ ক্কর এমর্ আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী একজন্সিকদর জর্য 18.2 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা  কব, োরা গুথলর  ের্া হ্রাস ক্রকত এবাং জীবর্ রক্ষা 

ক্রকত বন্দকু্ সথ াংসতা দ্বারা সবকিকক্ হবথশ আক্রান্ত 17টে ক্াউথন্টর 20টে সম্প্রদাকয় 

প্রমাণথভথত্তক্ হক্ৌশল বযব ার ক্কর।  

• থর্উ ইয়কক্নর 10টে অপ্রাধর্ থবকেষণ হক্কন্দ্রর হর্েওয়াকক্নর জর্য 15 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার, োরা অপরাধ বুন্সিমত্তা সাংগ্র , োর মকধয রকয়কছ অপরাধ বন্দকু্ হডো, ও এগুথল 

350টে হেে ওথস স্থার্ীয় আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী একজন্সির মকধয বণ্টর্ ক্কর, এটে 

আকেয়াস্ত্র সম্পথক্নত সথ াংস অপরাধস  সক্ল অপরাধ এোকর্া, তদন্ত ও সমাধার্ ক্রার 

অথত গুরুত্বপূণ ন সাংস্থার্ প্রদার্ ক্কর।  
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আকরা সাংবাদ পাওয়া োকব এখ্াকর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেে | এন্সিথক্উটেভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

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%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vosVxQqzQNpSXHbZUs0m67JoZOV68BhdWixcN59kw2I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fops%2Fgunviolencereduction%2Findex.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ISW4WFa9f%2BUZ41Ay49ZaqXGyZp8daEdUktwKjCqHZN4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2Fimpact%2FCAC%2520Network%2520Map%252006%252002%252022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q18PdZPy24xH4Z0M5AdN4MeXWQC2Lz%2F1f1TC%2BZOLaTY%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

