
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 10/18/2022  গবন নয কোবি হাকর 

 

 

ফাম্বপম্বরাম্বে হগারাগুবরয ঘটনায় অনরাইন প্ল্োটপভ নগুম্বরায বূবভকা ম্পম্বকন গবন নয 

হাকর এফং অোটবন ন হেনাম্বযর হেভ এয প্রবেম্বফদন প্রকা  

  

এই প্রবেম্বফদম্বন প্রাবিক ওম্বয়ফাইটগুম্বরাম্বে গুবরফল নণকাযী ফেক্তিয উগ্রন্থী ম্বয় উঠা, 

বংোয ঘটনা যাবয ম্প্রচাম্বযয েনে ভূরধাযায প্ল্োটপভ নগুম্বরা ফেফায কযা 

ম্পম্বকন বফস্তাবযে েিে েুম্বর ধযা ম্বয়ম্বে  

  

গবন নয হাকর, অোটবন ন হেনাম্বযর হেভ অনরাইম্বন চযভন্থী আচযণ ও বংো 

হভাকাম্বফরায় হপডাম্বযর ও হেট ম নাম্বয় আইবন ুনগ নঠন বনম্বয় আায আফান 

োবনম্বয়ম্বেন  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ এবং থর্উ ইয়র্ক্নর অ্যাটথর্ ন হের্ার্র হটটথলয়া হেম আে টপ 

হরাাথর হটার্র বার্ের্ার মম নাথিক্ গণার্র হগাাগুথর ঘটর্ায় অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার 

ভূথমক্া ম্পর্ক্ন এক্টট প্রথির্বদর্ প্রক্াল ক্র্রর্ের্, হয ঘটর্ায় 10 ের্ কৃ্ষ্ণাঙ্গ বযক্তি থর্ি 

র্য়থের্র্ এবং আর্রা থির্ের্ আি র্য়থের্র্। অ্যাটথর্ ন হের্ার্রর্র দপ্তর (Office of the 

Attorney General) অ্থভযুি গুথব নণক্ারী বযক্তি থক্ভার্ব িার ামার পথরক্ল্পর্া তিথর, 

প্রস্তুথি রণ, এবং ামার ঘটর্া ের্ম্মুর্ে প্রচার ক্রার ের্য অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার্ক্ 

বযবার ক্র্রর্ে িা পরীক্ষা ক্র্র হদোর ের্য ক্র্য়ক্ াোর পষৃ্ঠার র্থিপত্র ও হালযা থমথডয়া 

ক্র্েে পয নার্াচর্া ক্র্র হদর্ের্ে। এই িদি এবং এটটর ের্ তিথর ওয়া প্রথির্বদর্ গভর্ নর 

হাক্র্র হরোরা অ্র্ুযায়ী ম্পন্ন ক্রা র্য়র্ে। িদি চাক্াীর্ মর্য়, OAG গুথব নণক্ারী 

বযক্তির বযবার ক্রা ক্র্য়ক্টট অ্র্াইর্ প্ল্যাটের্ম নর বাথযক্ ও অ্ভযিরীণ ক্র্েে ও র্ীথিমাা 

ংর ও পয নার্াচর্া ক্র্রর্ে। এই প্রথির্বদর্র্ উপংার টার্া র্য়র্ে হয 4chan এর মর্িা 

প্রাথিক্ অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্া গুথব নণক্ারী বযক্তির্ক্ উরপন্থীর্ি পথরণি ক্র্রর্ে; টুইচ 

(Twitch) এর মর্িা াইভথিথমং প্ল্যাটেম নগুর্া থংিার ঘটর্া ের্ম্মুর্ে প্রচার ক্রা এবং 

অ্র্ুরূপ ঘটর্ার্ক্ উৎাথি ক্রার ের্য াথিয়ার থর্র্ব ক্ার্ে াগার্র্া র্য়র্ে; এবং এব 

প্ল্যাটের্ম নর িদারথক্, স্বচ্ছিা, ও েবাবথদথিার অ্ভাব ঘণৃা হির্ক্ অ্র্ুপ্রাথণি ও চরমপন্থী 

দৃটিভথঙ্গগুর্া অ্র্াইর্র্ বযাপক্ভার্ব েথশর্য় পশার ুর্যাগ ক্র্র থদর্য়র্ে, যা চরমপন্থী আচরণ 

বা থংিার থদর্ক্ থর্র্য় হগর্ে।  

  

এব িিয ামর্র্ আার পথরর্প্রথক্ষর্ি, গভর্ নর হাক্ এবং অ্যাটথর্ ন হের্ার্র হেম 

অ্র্াইর্র্ চরমপন্থী মিবাদ ও থংিার থবরুর্ে শাই ক্রার ের্য হেডার্র ও হটট পয নার্য় 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fag.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbuffaloshooting-onlineplatformsreport.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C205acc484eda43bdca2408dab12fe198%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017116454237357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cau%2F2nBhyPuM%2BdAq0t8Sb2cFGxLdWcW7k1h8hmY7Zic%3D&reserved=0


আইথর্ পুর্গ নঠর্র্র আবার্ োথর্র্য়র্ের্, যার মর্যয রর্য়র্ে হটট আইর্র্ হক্ার্র্া িযার ঘটর্ার 

অ্পরাযীর দ্বারা রাথেক্ েথব বা থভথডও যারণর্ক্ অ্পরায াবযস্ত ক্রা এবং হই এক্ই েথব বা 

থভথডও পুর্রায় হলয়ার ক্রা বা পুর্রায় হপাট ক্রা বযক্তির্দর লাক্তস্তর আওিায় থর্র্য় আা 

অ্িভুনি রর্য়র্ে। হইার্ি, গভর্ নর হাক্ এবং অ্যাটথর্ ন হের্ার্র হেম অ্র্াইর্ 

প্ল্যাটেম নগুর্ার েবাবথদথিা বকৃ্তে ক্রা এবং হক্াম্পাথর্গুর্ার ের্য িার্দর প্ল্যাটেম নগুর্ার্ি 

থং অ্পরার্যর ার্ি ংথিি হবআইথর্ ক্র্েে উপথিি ওয়া প্রথির্রায ক্রার ের্য 

যুক্তিঙ্গি পদর্ক্ষপমূ রণ ক্রার্ক্ আবলযক্ ক্রার ের্য হেডার্র হযাগার্যার্গর লাীর্িা 

আইর্র্র (Communications Decency Act) যারা 230-এ পথরবিনর্ আর্ার ুপাথরল ক্র্রর্ের্।  

  

"অ্র্র্ক্ দীঘ ন ময় যর্র, অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার্ি দুব নার গথির্ি ঘণৃা ও থবর্ভদ েথশর্য় পশর্ে 

— এবং আমার থর্ে লর বার্ের্ার্ি আমরা হযমর্টা হদর্েথে, এটট থবধ্বংী পথরণথি বর্য় 

আর্র্ে," ফম্বরম্বেন গবন নয হাকর। "এবের ঘর্ট যাওয়া মম নাথিক্ হেিাঙ্গ আথযপিযবাদী 

হগাাগুথর ঘটর্ার পথরর্প্রথক্ষর্ি, আথম অ্যাটথর্ ন হের্ার্রর্র দপ্তরর্ক্ এই গণিযার ঘটর্ার 

হপের্র্ অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার ভূথমক্া ম্পর্ক্ন অ্যযয়র্ ক্রার থর্র্দনলর্া থদর্য় এক্টট 

হরোরা োথর ক্র্রথোম। এই প্রথির্বদর্র্ এই ঘটর্ার ের্য দায়ী থবয়গুর্ার এক্টট অ্ির্র 

ক্াাঁপুথর্ যথরর্য় হদওয়ার মর্িা থববরণ উর্ঠ এর্র্ে, এবং গুরুত্বপূণ ন বযাপার র্চ্ছ অ্থযক্ির 

েবাবথদথিার থদর্ক্ এথগর্য় যাওয়ার এক্টট হরাডমযাপ িুর্ যরা র্য়র্ে।"  

  

"বার্ের্ার এই মম নাথিক্ হগাাগুথর ঘটর্া অ্থর্য়থিি অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার থিযক্ার্রর 

থবপদর্ক্ স্পি ক্র্র িুর্র্ে হযগুর্া হেিাঙ্গ আথযপিযবাদীর্দর ূথিক্াগার্র পথরণি র্য়র্ে," 

ফম্বরম্বেন অোটবন ন হেনাম্বযর হেভ। "আে আথম এই প্রথির্বদর্র্ উর্ঠ আা অ্র্ুন্ধার্র্র 

োেগুর্া হলয়ার ক্রার ের্য ভুির্ভাগীর্দর পথরবারগুর্ার র্ঙ্গ াক্ষাি ক্র্রথে। এই 

প্রথির্বদর্ আবার্রা প্রমাণ ক্র্রর্ে হয অ্র্াইর্র্ উরপন্থী ও চরমপন্থী মিবাদ থবস্তার াভ ক্রা 

আমার্দর ক্থমউথর্টটগুর্ার ের্য, থবর্ল ক্র্র অ্র্েিাঙ্গ ক্থমউথর্টটগুর্ার ের্য এক্টট 

গুরুির হুমথক্। আমরা ক্রাইটচাচন, লা নটথভ, এ পার্া, এবং বার্ের্ার্ি এটট ঘটর্ি 

হদর্েথে, এবং আমরা আমার্দর পদর্ক্ষপ রণ ক্রার আর্গ আর্রক্টট মম নাথিক্ ঘটর্া হদের্ি 

চাই র্া। অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার্ক্ িার্দর প্ল্যাটের্ম ন ঘণৃা হির্ক্ অ্র্ুপ্রাথণি ও থবপজ্জর্ক্ 

ক্র্েে েথশর্য় পশার ুর্যাগ হদওয়ার ের্য েবাবথদথিার ম্মুেীর্ র্ি র্ব। অ্র্াইর্র্ 

চরমপন্থী ক্র্েে বযাপক্ভার্ব েথশর্য় পশর্ে, এবং আমার্দর বাইর্ক্ অ্বলযই এই ংক্ট 

হমাক্ার্বায় এবং আমার্দর িার্র্দর ও ক্থমউথর্টটগুর্ার্ক্ ুরথক্ষি রাোর ের্য এক্র্ঙ্গ 

ক্াে ক্রর্ি র্ব।"  

  

OAG-এর এই প্রথির্বদর্র্ গুথব নণক্ারী বযক্তির বযবরৃি ক্র্য়ক্টট অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম ন পরীক্ষা 

ক্র্র হদো র্য়র্ে, হযমর্ 4chan, 8kun, হরথডট (Reddit), থডক্ডন (Discord), টুইচ, ও ইউটটউব, 

এবং অ্র্যার্য অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম ন হযোর্র্ OAG হগাাগুথর ঘটর্ার রাথেক্ ক্র্েে অ্িবা 

গুথব নণক্ারী বযক্তির মযাথর্র্ের্টা হপর্য়র্ে, যার মর্যয রর্য়র্ে হেবুক্ (Facebook), 

ইর্টারাম (Instagram), টুইটার (Twitter), টটক্টক্ (TikTok), এবং রাম্ব (Rumble)। OAG এব 

হক্াম্পাথর্র ক্ার্ে থপর্া পাটঠর্য়র্ে এবং ক্র্য়ক্ াোর পষৃ্ঠার র্থিপত্র পয নার্াচর্া ক্র্রর্ে। 

িদিক্ারীরা থক্ভার্ব প্ল্যাটেম নগুর্া বণ নবাদী ও অ্যাথের্র্মটটক্ থমম ও হমর্ে থবিরণ ও 

প্রচার ক্রা এবং বণ নবাদ হির্ক্ অ্র্ুপ্রাথণি পূর্ব নর হক্ার্র্া থংিার ঘটর্ার রাথেক্ থমথডয়া 



হলয়ার ক্রার ের্য বযবরৃি র্য়র্ে িার হো াঁে ক্র্রর্ে, হযগুর্ার উভয়টট গুথব নণক্ারী বযক্তির 

উরপন্থী র্য় উঠার হক্ষর্ত্র ভূথমক্া হরর্ের্ে। এোশাও থক্ভার্ব আর্রা হবথল থংিার ঘটর্ার্ক্ 

অ্র্ুপ্রাথণি ক্রার উর্ের্লয হগাাগুথর ঘটর্া রাথর ম্প্রচার ক্রার ের্য আর্রা ক্র্য়ক্টট 

মূযারার প্ল্যাটেম ন বযবার ক্রা র্য়র্ে, এবং থক্ভার্ব হগাাগুথর ঘটর্ার রাথেক্ থভথডও 

অ্র্াইর্র্ েথশর্য় পর্শর্ে িার থবস্তাথরি িিয এই প্রথির্বদর্র্ িুর্ যরা র্য়র্ে।  

  

হমাটক্িা, এই প্রথির্বদর্ থর্ক্তিি ক্রর্ে হয ক্হয়ক্টট অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম ন এই বণ নবাদ হির্ক্ 

অ্র্ুপ্রাথণি ামার ঘটর্ায় অ্র্স্বীক্ায ন ভূথমক্া পার্ ক্র্রর্ে, প্রিমি গুথব নণক্ারী বযক্তির 

বণ নবাদী ও থং ক্র্েে উপর্ভাগ ক্রার মযয থদর্য় িার্ক্ উরপন্থী ক্র্র হিাা, িার্ক্ ামার 

ের্য প্রস্তুথি থর্র্ি াাযয ক্রার মাযযর্ম, এবং বর্লর্ িার্ক্ হই ামার ঘটর্া ম্প্রচার 

ক্রার ুর্যাগ ক্র্র হদওয়ার মাযযর্ম। এই প্রথির্বদর্ হির্ক্ ক্র্য়ক্টট ক্ষযণীয় থবয় উর্ঠ 

এর্র্ে:  

  

 প্রাবিক প্ল্োটপভ নগুম্বরা উগ্রন্থী ভেফাদ বফস্তাম্বয ায়ক বূবভকা ারন 

কযম্বে: বার্ের্ার ঘটর্ায় গুথব নণক্ারী বযক্তির থর্র্ের াক্ষয হির্ক্ োর্া যায় 

হয থিথর্ মূযারার ইোরর্র্র্টর বাইর্র ক্ায নক্রম পথরচার্া ক্রা হবর্ামী, 

ভাচুনয়াভার্ব অ্থর্য়থিি ওর্য়বাইট ও প্ল্যাটেম নগুর্ার্ি থবর্দ্বপূণ ন বণ নবাদী ও 

অ্যাথের্র্মটটক্ ক্র্েে উপর্ভাগ ক্রার মযয থদর্য় উরপন্থীর্ি পথরণি 

র্য়র্ের্, হযব প্ল্যাটের্ম নর মর্যয 4chan বর্চর্য় উর্েের্যাগয। বার্ের্ার 

হগাাগুথর ঘটর্ার পথরর্প্রথক্ষর্ি, গুথব নণক্ারী বযক্তির াইভথির্মর এক্ের্ 

দল নর্ক্র হরক্ডন ক্রা হগাাগুথর ঘটর্ার রাথেক্ থভথডও প্রাথিক্ াইটগুর্ার্ি 

বযাপক্ভার্ব েথশর্য় পর্শথে। 4chan এবং এযরর্র্র প্ল্যাটেম নগুর্া হয হবর্ামী 

অ্বিায় িাক্ার ুর্যাগ প্রদার্ ক্র্র, এবং হক্ার্র্া অ্ি নপূণ ন উপার্য় ক্র্েেগুর্া 

িদারথক্ ক্রার বযাপার্র িার্দর অ্স্বীকৃ্থি োর্ার্র্া, এব প্ল্যাটের্ম নর বণ নবাদী 

হইট স্পস্পচ ও উরপন্থী মিবার্দর ূথিক্াগার র্য় উঠা অ্বযাি িাক্া থর্ক্তিি 

ক্রর্ে।  

 রাইববিবভং গণাম্বয গুবরফল নণকাযী ফেক্তিম্বদয েনে একটট াবেয়াম্বয 

বযণে ম্বয়ম্বে: াইভথিথমং গণার্র গুথব নণক্ারী বযক্তির্দর ের্য িার্দর 

অ্পরার্যর ঘটর্া ের্ম্মুর্ে প্রচার ক্রার, গুথব নণক্ারী বযক্তির টার্গ নটকৃ্ি 

ক্থমউথর্টটর্ক্ আর্রা হবথল ভীিিস্ত ক্র্র হিাার এক্টট াথিয়ার্র পথরণি 

র্য়র্ে এবং আর্রা হবথল থং ঘটর্ার ের্য অ্র্ুর্প্ররণা হযাগার্র্া ও উৎা 

হদওয়ার এক্টট উপায় থর্র্ব ক্াে ক্রর্ে। বার্ের্ার ঘটর্ায় গুথব নণক্ারী 

বযক্তি এই বযাপারটট থর্র্য় পুথক্ি হবায ক্রথে হয অ্র্যরা িার্ক্ থরর্য়-টাইর্ম 

অ্পরায ক্রর্ি হদের্ি পার্ব। যথদও হই বযক্তি িার পালথবক্িা াইভথিম 

ক্রার ের্য হয প্ল্যাটেম নটট বযবার ক্র্রথে িারা থংিার ঘটর্া শুরু ওয়ার 

দুই থমথর্র্টর মর্যয াইভথিম বন্ধ ক্র্র থদর্য়থে, থক্ন্তু দুই থমথর্টও অ্র্র্ক্ হবথল 

থক্েু।  

 ভূরধাযায প্ল্োটপভ নগুম্বরায েদাযবকয নীবেভারা অঙ্গবেূণ ন ও অস্বচ্ছ: 

বহু বশ আক্ার্রর, প্রথিটষ্ঠি প্ল্যাটেম ন অ্িীর্ির ঘটর্াগুর্ার িুর্ায়, বার্ের্ার 

হগাাগুথর ঘটর্ার ার্ি ম্পথক্নি মযাের্ক্ ক্র্েে, হযমর্ হগাাগুথর 



ঘটর্ার রাথেক্ থভথডও এবং গুথব নণক্ারী বযক্তির মযাথর্র্ের্টা, লর্াি ক্রা ও 

থরর্য় হোর হক্ষর্ত্র িার্দর াশাদার্র্র মর্য়র হক্ষর্ত্র উন্নথি ক্র্রর্ে। ির্ব, 

প্ল্যাটেম নগুর্ার াশাদার্ এক্ই পয নার্য়র থে র্া, হযোর্র্ এক্টট প্ল্যাটেম ন 

এমর্থক্ বযবারক্ারীর্দর থরর্পার্টনর মাযযর্ম হপাটগুর্ার্ক্ ফ্ল্যাগযুি ক্র্র 

হদওয়ার পর্রও াইটটটর বাইর্র িাক্া হগাাগুথর ঘটর্ার থভথডওর থংক্যুি 

হপাটগুর্া লর্াি ক্রর্ি বযি ন য়। এোশাও অ্র্র্ক্ প্ল্যাটেম ন িারা থক্ভার্ব ঘণৃা 

হির্ক্ অ্র্ুপ্রাথণি, চরমপন্থী, বা বণ নবাদী ক্র্েে মডার্রট ক্র্র িার্ক্ হ থবয়টট 

প্রক্াল ক্র্রথর্।  

 অনরাইন প্ল্োটপভ নগুম্বরাম্বে েফাফবদবোয অবাফ বফদেভান যম্বয়ম্বে : 

অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্া অ্র্র্ক্ হবথল পথরমার্ণ আইথর্ দায়মুক্তি উপর্ভাগ 

ক্রর্ে। হযাগার্যার্গর লাীর্িা আইর্র্র যারা 230 প্ল্যাটেম নগুর্ার্ক্ িার্দর 

ক্র্েে মডার্রলর্ ংক্রাি থোিগুর্ার দায়বেিা হির্ক্ িার্দরর্ক্ 

বযাপক্ভার্ব থবক্তচ্ছন্ন হরর্ের্ে, এমর্থক্ যের্ হক্ার্র্া প্ল্যাটেম ন বযবারক্ারীর্দরর্ক্ 

হবআইথর্ ক্র্েে হপাট ও হলয়ার ক্রার অ্র্ুমথি থদর্চ্ছ িের্র্া।  

  

এই প্রথির্বদর্র্ পাওয়া ির্িযর প্রথিক্তক্রয়াস্বরূপ, গভর্ নর হাক্ এবং অ্যাটথর্ ন হের্ার্র হেম 

অ্র্াইর্র্ চরমপন্থী আচরণ হমাক্ার্বা ক্রা এবং অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার েবাবথদথিা 

বকৃ্তে ক্রার ের্য হবল থক্েু পুর্গ নঠর্ থর্র্য় আার ের্য ুপাথরল ক্র্রর্ের্। এব ুপাথরর্লর 

মর্যয রর্য়র্ে:  

  

 েোয ঘটনায বববডও ধাযণ ও বফেযম্বণয হেম্বে দায়ফদ্ধো তেবয কযা: 

থর্উ ইয়ক্ন এবং অ্র্যার্য হটর্টর উথচি হক্ার্র্া অ্পরাযীর দ্বারা িযার ঘটর্ার 

থচত্র িুর্ যরা েথব বা থভথডও যারণ ক্রার্ক্ অ্পরায থর্র্ব াবযস্ত ক্রার ের্য 

আইর্ পাল ক্রা। থর্উ ইয়র্ক্নর উথচি হক্ার্র্া অ্পরাযীর যারণ ক্রা িার থর্র্ের 

িযার অ্পরায ংঘটর্র্র েথব বা থডথডও প্রচার বা থবিরর্ণ ভূথমক্া রাো 

হযর্ক্ার্র্া বযক্তির ের্য হদওয়ার্ী দায়বেিা আর্রাপ ক্রার উপায় অ্র্ন্ণ ক্রা। 

হক্লর্ 230-এর যিাযি পথরমােনর্র্র র্ঙ্গ ঙ্গথি রক্ষা ক্র্র এই দায়বেিা 

অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্া, হযমর্ হালা থমথডয়া ও াইভথিথমং প্ল্যাটেম নগুর্ার 

ের্য প্রর্যােয র্ব, হযগুর্া এযরর্র্র ক্র্েে উপথিি ওয়ার বযাপার্র হক্ার্র্া 

যুক্তিঙ্গি পদর্ক্ষপ রণ ক্রর্ে র্া।  

 রাইববিবভং এয হেম্বে বফবধবনম্বলধ আম্বযা কযা: পূর্ব নর ঘণৃা হির্ক্ 

অ্র্ুপ্রাথণি ামার ঘটর্াগুর্ার মর্িাই, বার্ের্ার ঘটর্ায় গুথব নণক্ারী 

বযক্তির দ্বারা াইভথিথমং এক্টট াথিয়ার থর্র্ব বযবরৃি র্য়থে, যা বযবার 

ক্র্র হই বযক্তি এক্ যরর্র্র েযাথি অ্েনর্ ক্রর্ি এবং অ্র্যর্দর উরপন্থী ক্র্র 

হিাার ের্য থর্র্ের থং ক্ম নক্াণ্ড িাৎক্ষথণক্ভার্ব যারণ ও ম্প্রচার 

ক্র্রথে। প্ল্যাটেম নগুর্ার্ি াইভথিথমং-হক্ থবথযথর্র্র্যর আওিায় থর্র্য় আা 

উথচি—হযমর্ যাচাইক্রর্ণর আবথলযক্িা এবং হটপ ক্রার হক্ষর্ত্র থবম্ব—যার্ি 

থংিার ঘটর্া বযাপক্ভার্ব প্রচাথরি ওয়ার আর্গই ঘটর্ার ের্য দায়ী 

বযক্তির্ক্ লর্াি ক্রা যায়।  



 ধাযা 230-এয ুনগ নঠন: বিনমার্র্, হেডার্র হযাগার্যার্গর লাীর্িা আইর্র্র 

যারা 230 অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার্ক্, হব প্ল্যাটের্ম নর মডার্রলর্ রীথি 

থর্থব নর্লর্, িার্দর হাট ক্রা িৃিীয়-পর্ক্ষর ক্র্ের্ের ের্য িার্দরর্ক্ 

দায়বেিা হির্ক্ মুি হরর্ের্ে। অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার ক্র্েে মডার্রলর্ 

রীথির বযাপার্র যারা 230 এর এক্টট মূ্পণ ন প্রথিরক্ষা থর্র্ব বযবাহরর ের্য 

ভয িাক্ার থবয়টট থর্র্য় ক্ংর্রর্র পুর্রায় ভাবা উথচি। এর পথরবর্িন, আইর্টট 

এমর্ভার্ব পুর্গ নঠর্ ক্রা উথচি যার্ি যারা 230-এর আওিাযীর্ ুরক্ষা হপর্ি 

ইচু্ছক্ অ্র্াইর্ প্ল্যাটের্ম নর ের্য হই প্ল্যাটের্ম ন থং অ্পরার্যর ার্ি 

ম্পথক্নি হবআইথর্ ক্র্েে উপথিি ওয়া প্রথিহরায ক্রর্ি যুক্তিঙ্গি পদর্ক্ষপ 

রণ ক্রা আবলযক্ য়। এই প্রস্তাব থডেল্ট অ্বিার পথরবিনর্ ঘটার্ব। যারা 230-

এর আওিায় ব নাবিায় ুরথক্ষি িাক্ার পথরবর্িন, হক্ার্র্া অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নর্ক্ 

িের্ এটটর র্ীথিমাা ও রীথিগুর্া হয হবআইথর্ ক্র্েে হমাক্ার্বা ক্রার ের্য 

যুক্তিঙ্গিভার্ব তিথর ক্রা র্য়র্ে হ থবয়টট প্রথিটষ্ঠি ক্রার প্রািথমক্ হবাঝা 

বর্ ক্রর্ি র্ব।  

 স্বচ্ছো ফৃক্তদ্ধ কযা এফং ভডাম্বযন হোযদায কযা: অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার 

উথচি হগুর্ার ক্র্েে মডার্রলর্ র্ীথিমাার বযাপার্র এবং থক্ভার্ব এব 

র্ীথিমাা বাস্তথবক্ হক্ষর্ত্র প্রর্য়াগ ক্রা য় হ বযাপার্র আর্রা হবথল স্বচ্ছিা প্রদার্ 

ক্রা, হযগুর্ার মর্যয ঘণৃা হির্ক্ অ্র্ুপ্রাথণি, চরমপন্থী, ও বণ নবাদী ক্র্েে 

হমাক্ার্বা ক্রার র্ীথিমাাগুর্া অ্িভুনি িাক্র্ব। এোশাও িার্দর উথচি 

এযরর্র্র ক্র্ের্ের বযাপক্িা ক্থমর্য় আর্ার ের্য থলল্পোিবযাপী বযবরৃি 

প্রক্তক্রয়া ও ক্ম নপেথিমূ উন্নি ক্রার ের্য থবথর্র্য়াগ ক্রা, হযমর্ িার্দর 

র্ীথিমাা ঙ্ঘর্র্র ের্য থবর্িণ ক্রা যার্ব এমর্ ক্র্ের্ের যরর্মূ 

ম্প্রারণ ক্রা, লর্ািক্রর্ণর প্রযুক্তি উন্নি ক্রা, এবং িিয হলয়ার ক্রার ের্য 

আর্রা হবথল ক্ায নক্র উপায় প্রদার্ ক্রা।  

 বল্পখাম্বেয বযম্বলফা প্রদানকাযীম্বদয প্রবে আম্বযা হফব অফদান যাখায 

েনে আফান োনাম্বনা: অ্র্াইর্ পথরর্বা প্রদার্ক্ারী, হযমর্ হডার্মইর্ 

হরক্তেিার এবং হাথটং হক্াম্পাথর্গুর্া প্রাথিক্ াইটগুর্া ও বযবারক্ারীর্দর 

মাঝোর্র্ দা াঁথশর্য় আর্ে। এব হক্াম্পাথর্র উথচি বার বার থং, ঘণৃা হির্ক্ 

অ্র্ুপ্রাথণি ক্র্েে ট্রাথেক্ ক্রর্ে এমর্ ওর্য়বাইটগুহার্ক্ ঘথর্ষ্ঠভার্ব 

পয নর্বক্ষণ ক্রা, এবং হেিাঙ্গ আথযপিযবাদ হির্ক্ অ্র্ুপ্রাথণি থংিার চক্র 

চ রাোর ের্য ক্ম নরি াইটগুর্ার্ক্ াথভন থদর্ি অ্স্বীকৃ্থি োর্ার্র্া।  

  

2022 ার্র হম মার্, গভর্ নর হাক্ থর্উ ইয়র্ক্নর থর্ব নাী আইর্র্র যারা 63(8)-এর অ্যীর্র্ 

OAG-হক্ বার্ের্ার হগাাগুথর ঘটর্ায় অ্র্াইর্ প্ল্যাটেম নগুর্ার ভূথমক্া িদি ক্র্র হদোর 

ের্য এক্টট হরোরা প্রদার্ ক্র্রর্।  

  

থরাচন এন্ড অ্যার্াথটটক্স থডথভলর্ (Research and Analytics Division) এবং ক্তক্রথমর্া োথট 

থডথভলর্ (Criminal Justice Division)-এর থবর্ল ায়িায় বুযর্রা অ্ব ইোরর্র্ট এন্ড 

হটক্র্র্াক্তে (Bureau of Internet and Technology) এবং বুযর্রা অ্ব থথভ রাইট (Bureau of 



Civil Rights)-এর হইট ক্রাইম ইউথর্ট এই িদি পথরচার্া এবং িদি প্রথির্বদর্ তিথরর ের্য 

ক্াে ক্র্রর্ে।  

  

###  
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