
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/24/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

রাজধার্ী অঞ্চম্বলর ক্রাইম অোর্ালাইবিি হিন্টাম্বরর িম্প্রিারণ িম্পম্বকন গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ াষণা এিং স্থার্ীয় আইর্ প্রম্বয়াগকারী িংস্থাগুম্বলার জর্ে ত বিল িৃদ্ধি 

করার জর্ে হেট অি দ্ে হেম্বটর প্রস্তািগুম্বলার উপর আম্বলাকপাত  

  

র্তুর্ হিন্টারটট 500,000 ডলার িেম্বয় আপম্বেড করা  ম্বে, আম্বগর জায়গার হেম্বয় 

োরগুণ জায়গা বর্ম্বয় অিবস্থত, এিং বিগুণ িংখ্েক কমীর িংকুলার্  ম্বি  

  

গভর্ নর হ াকম্বলর িংে  করা 15 বমবলয়র্ ডলাম্বরর হরকডন পবরমাণ বিবর্ম্বয়াম্বগর িারা 

অি নায়র্কৃত হেটজুম্বে 10টট হিন্টাম্বরর মম্বধে একটট  

  

গভর্ নর 2023 িাম্বলর হেট অি দ্ে হেট ভাষম্বণর অংে ব ম্বিম্বি িৃ ৎ জর্ বর্রাপত্তা 

উম্বদ্োগগুম্বলার উপর আম্বলাকপাত কম্বরম্বের্, যার মম্বধে ক্রাইম অোর্ালাইবিি হিন্টার 

হর্টওয়াকনম্বক বর্উ ইয়কন বিটটম্বত িম্প্রিারণ করা, আম্বেয়াস্ত্র িংক্রান্ত িব ংিতা 

দ্রূীকরম্বণর উম্বদ্োম্বগর জর্ে বিগুণ ত বিল িরাে করা, এিং হেম্বটর 62টট বডবিক্ট 

অোটবর্ ন অবিম্বির জর্ে বতর্গুণ ত বিল িরাে করা অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ আলবাথর্তে রাজধার্ী অঞ্চতলর ক্রাইম অযার্ালাইথিি হিন্টার 

(Capital Region Crime Analysis Center) িম্প্রিারণ ক্রার হ াষণা থিতেতের্, হেটি আইর্ 

প্রতোগক্ারী িংস্থাগুতলাতক্ আতরা ক্াে নক্রভাতব অপরাতধর িমাধার্ ক্রতে, ক্থমতে আর্তে, ও 

প্রথেতরাধ ক্রতে িা ােয ক্রার জর্য অথে গুরুত্বপূণ ন অপরাধ থবতেষণ, েিয, ও েিন্তমূলক্ 

ি ােো প্রিাতর্র জর্য হেতির ি ােোে পথরচাথলে হর্িওোতক্নর অন্তভভ নক্ত 10টি হিন্টাতরর 

মতধয এক্টি। আলবাথর্ থিটির পুথলশ িিরিপ্ততর অবথস্থে হিন্টারটি 500,000 ডলাতরর 

আপতেড হপতেতে, ো এটিতক্ থিগুণ িংখ্যক্ ক্মীর িংকু্লার্ ক্রার মতো জােগা ি  িাতবক্ 

অবস্থাতর্র েভলর্াে চারগুণ বড় আক্ার থিতেতে। হিন্টারটি  ুতর হিখ্ার পতর, গভর্ নর হ াক্ল 

2023 িাতলর হেি অব িয হেি এতজন্ডাে অন্তভভ নক্ত ক্রা ব ৃৎ জর্ থর্রাপত্তা উতিযাগগুতলার 

উপর আতলাক্পাে ক্তরর্, হেগুতলার মতধয ক্রাইম অযার্ালাইথিি হিন্টার হর্িওোক্নতক্ থর্উ 

ইেক্ন থিটিতে িম্প্রিারণ ক্রা, হেতির আতেোস্ত্র িংক্রান্ত িথ ংিো িরূীক্রতণর উতিযাতগর 

জর্য থিগুণ ে থবল বরাদ্দ ক্রা, এবং হেতির 62টি থডথিক্ট অযািথর্ ন অথিতির জর্য ি ােোর 

পথরমাণ থের্গুতণর হবথশতে উন্নীে ক্রা অন্তভভ নক্ত রতেতে।  

  



"প্রতেযক্ থর্উ ইেক্নবািী োতে থর্রাপতি বিবাি ক্রতে পাতরর্ ো থর্শ্চিে ক্রার হচতে বড় 

হক্াতর্া িােবদ্ধো হর্ই, এবং এটি িবিমেই আমার এক্ র্ম্বর অোথধক্ার থ তিতব রতেতে," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "স্থার্ীে আইর্ প্রতোগক্ারী িংস্থাগুতলার অপরাতধর থবরুতদ্ধ 

লড়াইতের প্রতচষ্টািমূত র হমরূিণ্ড থ তিতব ভূথমক্া পালর্ ক্রা অর্র্য এক্টি হর্িওোক্ন তেথর 

ক্রার জর্য আমরা স্থার্ীে, হেি, ও হিডাতরল পে নাতের িংস্থার্িমূ  ক্াতজ লাথগতেথে। আমরা 

ডািা থবতেষণ ক্রা এবং েিয হশোর ক্রার জর্য িব নাধুথর্ক্ প্রেুশ্চক্ত বযব ার ক্রা চাথলতে োতবা, 

ো েিন্তক্ারীতিরতক্ হেিজতুড় খ্রু্, ডাক্াথে, চভ থর ও আতেোস্ত্র িংক্রান্ত অপরাধগুতলা িমাধার্ 

ক্রার এবং িবার জর্য এক্টি অথধক্ের থর্রাপি থর্উ ইেক্ন গতড় হোলার িুতোগ ক্তর হিতব।"  

  

হিন্টারগুতলা থক্ভাতব পুথলশ িংস্থাগুতলা এবং প্রথিথক্উিরতির অথিিগুতলাতক্ ি ােো ক্তর 

িাতক্, থবতশষ ক্তর আতেোস্ত্র িংক্রান্ত হক্িগুতলাতে, হি িম্পতক্ন আতরা েিয জার্ার জর্য 

হিন্টাতরর পথরচালর্া হবাতডনর িতে তবঠক্ ক্রার পর গভর্ নর হ াক্ল আলবাথর্র হমের ক্যাথি 

থশ ার্ এবং আলবাথর্ ক্াউথন্টর এশ্চিথক্উটিভ ডযার্ মযাক্ক্তের িতে হিন্টারটি  ুতর হিতখ্র্। 

হেতির থডথভশর্ অব শ্চক্রথমর্াল জাথেি িাথভনতিি (Division of Criminal Justice Services, 

DCJS) এবং েুক্তরাতের বুযতরা অব অযালতক্া ল, হিাবাতক্া, িাোরআম নি এন্ড এিতলাথিভি 

(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF)-এর মধযক্ার এক্টি অর্র্য 

অংশীিাথরতত্বর মাধযতম 10টি হিন্টার ATF-এর র্যাশর্াল ইথন্টতেতিড বযাথলথেক্ ইর্িরতমশর্ 

হর্িওোক্ন (National Integrated Ballistic Information Network, NIBIN) অযাতিি ক্তর িাতক্, 

এবং এই েীষ্ম র্াগাি প্রথেটি হিন্টাতর হেিজতুড় এক্াথধক্ থবচাথরক্ হেতের আওোধীর্ থবথভন্ন 

ক্রাইম থির্ হিতক্ পাওো হশল হক্থিং প্রশ্চক্রোক্রণ ক্রা এবং িম্ভাবয থমল শর্াক্ত ক্রার জর্য 

অর্-িাইি প্রেুশ্চক্ত িাক্তব। এই শর্াক্তক্রণ প্রশ্চক্রোর জর্য এর আতগ এক্ মাি পে নন্ত িমতের 

প্রতোজর্  তো থক্ন্তু এখ্র্ 24 হিতক্ 48  ণ্টার প্রতোজর্  তব এবং থর্ভভ নলোর হরটিং 99.6 

িাক্তব।  

  

বডবভের্ অি দ্ধক্রবমর্াল জাবেি িাবভনম্বিি-এর কবমের্ার হরাজার্া হরাম্বিম্বডা িম্বলর্, 

"DCJS আমাতির আইর্ প্রতোগক্ারী িংস্থার অংশীিারতিরতক্ অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন িংস্থার্িমূ , 

প্রথশেণ এবং অর্যার্য ি ােো প্রিার্ ক্রতে হপতর গথব নে, োতে এিব িংস্থা আমাতির 

ক্থমউথর্টিগুতলাতক্ আতরা ভাতলাভাতব হিবা প্রিার্ ক্রতে পাতর এবং আতেোস্ত্র িংক্রান্ত 

িথ ংিো প্রথেতরাধ ক্রা এবং িথ ংি অপরাধ ক্থমতে আর্ার জর্য ি ােো ক্রতে ক্াে নক্র 

হক্ৌশলিমূ  বযব ার ক্রতে পাতর। আমরা গভর্ নর হ াক্লতক্ োর হর্েৃতত্বর জর্য এবং 

আমাতির জর্ থর্রাপত্তা প্রতচষ্টাগুতলার প্রথে িমি নতর্র জর্য ধর্যবাি জার্াই, হেিব প্রতচষ্টা 

আমাতির আইর্ প্রতোগক্ারী িংস্থার অংশীিারতির ক্াতে িবতচতে গুরুত্বপূণ ন িমিযাগুতলার 

প্রথে মতর্াতোগ হিওো এবং িমে থর্উ ইেক্নজতুড় অথধক্ের থর্রাপি ক্থমউথর্টি তেথর ক্রার 

জর্য োতির প্রতোজর্ীে  াথেোরগুতলা িাক্ার থবষেটি থর্শ্চিে ক্রতে িা ােয ক্রতে।"  

  

যুক্তরাম্বের িুেম্বরা অি অোলম্বকা ল, হটািাম্বকা, িায়ারআম নি এন্ড এক্সম্বলাবিভি-এর 

হেোল এম্বজন্ট ইর্ োজন জর্ বড বভম্বটা িম্বলর্, "ATF এবং আমাতির িব হিডাতরল, হেি 

ও স্থার্ীে অংশীিারতির মধযক্ার এই অংশীিাথরত্ব থর্উ ইেক্ন হেতি আতগর হেতক্াতর্া িমতের 

হচতে হবথশ শশ্চক্তশালী  তেতে। এই অংশীিাথরতত্বর জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্তলর প্রথে 

থবতশষভাতব কৃ্েজ্ঞ এবং ATF ক্রাইম গার্ ইতন্টথলতজন্স (Crime Gun Intelligence)-এর িথ ংি 



অপরাধ ক্থমতে আর্ার হক্ৌশল ে ণ ক্রার জর্য DCJS হর্েৃতত্বর প্রথে কৃ্েজ্ঞ। অপরাধ 

িং িতর্র জর্য বযবহৃে আতেোস্ত্র ট্র্যাক্ ক্রা, বযাথলথেক্ থবতেষণ এবং েিন্ত ক্াতজ 

থর্তোশ্চজে অংশীিারতির মতধয িম্পূণ ন ি তোথগো িব আইর্ প্রতোগক্ারী িংস্থাতক্ 

জর্িাধারণতক্ আতরা ভাতলাভাতব িুরথেে রাখ্তে িা ােয ক্রতব। এর িবথক্েভ ই হেিজতুড় 

এবং চূড়ান্ত পে নাতে থগতে হিশজতুড় এিব অেযন্ত গুরুত্বপণূ ন জর্ থর্রাপত্তা িংক্রান্ত 

িংস্থার্গুতলাতে থবথর্তোগ ক্রা এবং হিগুতলা িম্প্রিারণ ক্রার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল 

এবং DCJS-এর ক্থমশর্ার হরাজার্া হরাতিতডার অেীক্ারাবদ্ধোর িিল।"  

  

আলবাথর্ ক্াউথন্টর আইর্ প্রতোগক্ারী িংস্থাগুতলাতক্ হিবা প্রিাতর্র জর্য 2009 িাতল প্রিম 

প্রথেটিে  ওো রাজধার্ী অঞ্চতলর ক্রাইম অযার্ালাইথিি হিন্টার এখ্র্ ক্লথম্বো, মন্টতগাতমথর, 

হরর্তিলার, িারাতিাগা, হেতর্ক্তিথড, ও ওোথশংির্ ক্াউথন্টতক্ হিবা প্রিার্ ক্রতে এবং 

অর্ুতরাধ িাতপতে হেতক্াতর্া পুথলশ িংস্থা বা প্রথিথক্উিতরর অথিিতক্ ি ােো প্রিার্ ক্তর 

িাতক্। এই হিন্টাতর বেনমাতর্ 24 জর্ অযার্াথলে ও ক্মী ক্ম নরে রতেতের্, োতিরতক্  ে DCJS-

এর িারা অি নাের্ ক্রা  তে অিবা স্থার্ীে, হেি, ও হিডাতরল পে নাতের িংস্থাগুতলা থর্েুক্ত 

ক্তরতে, হেিব িংস্থার মতধয আলবাথর্ ও হেতর্ক্তিথডর পুথলশ থবভাগ; আলবাথর্ ক্াউথন্ট 

হপ্রাতবশর্ থডপািনতমন্ট (Albany County Probation Department); থর্উ ইেক্ন হেি পুথলশ 

(New York State Police); থর্উ ইেক্ন র্যাশর্াল গাডন (New York National Guard); থর্উ ইেক্ন-

থর্উ জাথি ন  াই ইতন্টর্থিটি ড্রাগ ট্র্াথিথক্ং এথরো (New York-New Jersey High Intensity Drug 

Trafficking Area, HIDTA); ATF; এবং হিডাতরল বুযতরা অব ইর্তভথেতগশর্ (Federal Bureau 

of Investigation, FBI) অন্তভভ নক্ত রতেতে। 4,100 বগ নিুি আেেতর্র র্েভর্ অবস্থার্টি 

হিন্টারটিতক্ 39 জর্ পে নন্ত ক্মী িংকু্লার্ ক্রার িুতোগ ক্তর থিতে।  

  

গে বের, গভর্ নর হ াক্ল DCJS ক্েৃনক্ পথরচাথলে ক্রাইম অযার্ালাইথিি হিন্টার হর্িওোতক্নর 

জর্য 23 িাতলর অি নবেতরর বাতজি হিতক্ 15 থমথলের্ ডলার থর্শ্চিে ক্তরতের্, ো হেতির 

থবথর্তোগতক্ প্রাে থিগুতণ উন্নীে ক্তরতে। হর্িওোতক্নর মধযক্ার অর্য হিন্টারগুতলা ব্রুম, এথর, 

ফ্র্যাঙ্কথলর্, র্াোো, মর্তরা, ওতর্ইডা, ওতর্ার্ডাগা, অতরঞ্জ, ও িাতিাক্ ক্াউথন্টতে অবথস্থে এবং 

হর্িওোক্নটি 43টি হিতশর 350টিরও হবথশ আইর্ প্রতোগক্ারী িংস্থাতক্ এবং অর্ুতরাধ িাতপতে 

হেতক্াতর্া িংস্থাতক্ হিবা প্রিার্ ক্তর িাতক্। DCJS-এর পাশাপাথশ স্থার্ীে ও হেি িংস্থাগুতলার 

প্রথেথর্থধতির থর্তে গটঠে এক্টি পথরচালর্া হবাডন প্রথেটি হিন্টার েত্ত্বাবধার্ ক্তর িাতক্।  

  

2022 িাতল, 10টি হিন্টাতরর ক্মীরা স্থার্ীে, হেি ও হিডাতরল আইর্ প্রতোগক্ারী িংস্থাগুতলার 

ক্াে হিতক্ আিা 66,000 এরও হবথশ অর্ুতরাতধ িাড়া থিতেতের্ এবং িংস্থাগুতলাতক্ খ্ুর্, 

ডাক্াথে, চভ থর, আতেোস্ত্র িংক্রান্ত অপরাধ, এবং অর্যার্য গুরুের অপরাধ িমাধার্ ক্রতে 

িা ােয ক্তরতের্। এই গে িপ্তাত ই, ইে থের্বুশ পুথলশ থডপািনতমন্ট (East Greenbush Police 

Department) হ াষণা ক্তরতে হে এটি 1994 িাতল  তি োওো 81 বের বেিী উইতলাথমোর্া 

"ভাতোতলি" থিলথক্ন্স-এর খ্ুতর্র র িয িমাধার্ ক্তরতে; রাজধার্ী অঞ্চতলর হিন্টারটির ক্মীরা 

এই হক্তির েিতন্তর হেতে ি ােো প্রিার্ ক্তরতে।  

  



গভর্ নতরর 2023 িাতলর হেি অব িয হেি এতজন্ডাে, গভর্ নর হ াক্ল আতেোস্ত্র িংক্রান্ত 

িথ ংিো এবং িথ ংি অপরাধ ক্থমতে আর্ার জর্য এক্টি িমথিে জর্ থর্রাপত্তা পথরক্ল্পর্া ও 

থবথর্তোতগর রূপতরখ্া েভ তল ধতরতের্ োর মতধয রতেতে:  

• হেতির ক্রাইম অযার্ালাইথিি হিন্টার হর্িওোক্নতক্ থর্উ ইেক্ন থিটিতে 

িম্প্রিারণ ক্রা।  

• আতেোস্ত্র িংক্রান্ত িথ ংিো িরূীক্রতর্র উতিযাতগর (Gun Involved Violence 

Elimination, GIVE) জর্য থিগুণ ে থবল বরাদ্দ ক্তর 36 থমথলের্ ডলাতর উন্নীে 

ক্রা। GIVE উতিযাগ 17টি ক্াউথন্টর 20টি পুথলশ থডপািনতমন্টতক্ ি ােো প্রিার্ 

ক্তর িাতক্, হেিব ক্াউথন্টতে থর্উ ইেক্ন হেতি থর্উ ইেক্ন থিটির বাইতর 

িং টিে অপরাধগুতলার 80 শোংতশরও হবথশ িং টিে  তে িাতক্: অযালবাথর্, 

ব্রুম, হচৌিাউক্া, ডাতচি, এথর, মর্তরা, র্ািাউ, র্াোো, ওতর্ইডা, ওতর্ার্ডাগা, 

অতরঞ্জ, হরর্তিলার, রক্লযান্ড, হশতর্ক্িযাথড, িাতিাক্, আলোর এবং 

ওতেেতচোর। এিব ক্াউথন্টর থডথিক্ট অযািথর্ নতির অথিি, হপ্রাতবশর্ 

থডপািনতমন্ট, হশথরিতির অথিি, এবং অর্যার্য অংশীিাররাও এই উতিযাতগর 

মাধযতম ে থবল হপতে িাতক্।  

-2022 িাতল, ক্তেক্টি GIVE থবচাথরক্ হেতের মতধয হগালাগুথলর  ির্া আতগর 

বেতরর হচতে ক্তম এতিতে, োর মতধয রতেতে বাতিতলা (32 শোংশ ক্তমতে), লং 

আইলযান্ড (29 শোংশ ক্তমতে), ওতেেতচোর (17 শোংশ), এবং রতচোর (13 

শোংশ)।  

• ক্থমউথর্টি েযাথবলাইতজশর্ ইউথর্ি (Community Stabilization Units) 16টি 

ক্থমউথর্টি হিতক্ 25টি ক্থমউথর্টিতে বশৃ্চদ্ধ ক্রা, র্শ্চজরথব ীর্ চারটি এক্াতডথম 

ক্লাতির জর্য ে থবল প্রিার্ এবং হিডাতরল িাে হিাতি ন উপথস্থথে বশৃ্চদ্ধ ক্রার 

মাধযতম হেি পুথলতশর জর্য ি ােো বশৃ্চদ্ধ ক্রা।  

• হেতির 62টি থডথিক্ট অযািথর্ নর অথিতির জর্য ে থবতলর পথরমাণ 12 থমথলের্ 

ডলার হিতক্ থের্গুতণরও হবথশ বশৃ্চদ্ধ ক্তর 52 থমথলের্ ডলাতর উন্নীে ক্রা এবং 1 

জার্ুোথর, 2020 োথরখ্ হিতক্ ক্াে নক্র  ওো আথবষ্কার ও থবচারপূব ন ক্াে নধারার 

হেতে িাম্প্রথেক্ শ্চক্রথমর্াল জাথেি পুর্গ নঠর্গুতলা বাস্তবােতর্র িাতি 

িম্পথক্নে বযে থর্ব নাত র জর্য আথবষ্কার ও থবচারপূব ন পথরতষবার জর্য অি নাের্ 

চালু রাখ্া।  

  

আম্বেয়াস্ত্র িংক্রান্ত িব ংিতা কবমম্বয় আর্া  

গে বের, থর্উ ইেক্ন থিটিতে হগালাগুথলর  ির্া 17 শোংশ এবং থিটির বাইতর 15 শোংশ 

ক্তমতে। হিইিাতি, গে বের থর্উ ইেক্ন জতুড় িব আইর্ প্রতোগক্ারী িংস্থার িারা 10,093টি 

আতেোস্ত্র জব্দ ক্রা  তেতে। এটি 2019 িাতলর েভলর্াে 59 শোংশ হবথশ, হে িমতে 6,819টি 

আতেোস্ত্র জব্দ ক্রা  তেথেল, এবং 2021 িাতলর েভলর্াে 11 শোংশ বশৃ্চদ্ধ, হে িমতে 9,088টি 

আতেোস্ত্র জব্দ ক্রা  তেথেল। এোড়াও ম ামারীর আতগর িমতের েভলর্াে হেি পুথলশ ক্েৃনক্ 

আতেোস্ত্র জব্দ ক্রার পথরমাণও 160 শোংশ বশৃ্চদ্ধ হপতে 2019 িাতলর 528টি হিতক্ বশৃ্চদ্ধ হপতে 

2022 িাতল 1,376টিতে এতি িা াঁথড়তেতে। এোড়াও হেি পুথলশ 2022 িাতল 120টি হগাে গার্ 

জব্দ ক্তরতে, ো 2021 িাতলর েভলর্াে 85 শোংশ হবথশ।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EaumqQ5Om%2F1llKugamiuHtDMcH9ZTp5%2BxXEhbCg8Jg4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EaumqQ5Om%2F1llKugamiuHtDMcH9ZTp5%2BxXEhbCg8Jg4%3D&reserved=0


িাথেত্ব ে তণর পর হিতক্, গভর্ নর হ াক্ল থর্ম্নথলথখ্ে প্রতচষ্টাগুতলা এথগতে হর্ওোর মাধযতম থর্উ 

ইেক্ন হেতির আতেোস্ত্র িংক্রান্ত িথ ংিো প্রথেতরাধ থবষেক্ আইর্গুতলা শশ্চক্তশালী ক্রার 

জর্য পিতেপ ে ণ ক্তর আিতের্:  

• হগাে গার্ থর্থষদ্ধক্রণ।  

• আতেোস্ত্র িংক্রান্ত অপরাতধর জর্য জাথমতর্র উপেুক্তো িম্প্রিারণ ক্রা।  

• আতেোস্ত্র পাচাতরর অপরাতধর থবচার ক্তঠারের ক্রা।  

• হরড ফ্ল্যাগ আইতর্র বযব াতরর মযাতন্ডি প্রিার্ ক্রা, োর িতল 5,400টিরও হবথশ 

চরম পে নাতের ঝুাঁ থক্ হিতক্ িুরোর আতিশ ইিুয ক্রা  তেতে, হেটি থেল 2021 

িাতলর েভলর্াে 300 শোংশ বশৃ্চদ্ধ।  

• হিথম-অতিাতমটিক্ অস্ত্র ক্রে ক্রার বেি 21 বেতর উন্নীে ক্রা।  

• হিতশর মতধয প্রিম অববধ আতেোস্ত্র থবষেক্ আন্তঃতেি িাে হিাি ন ( Interstate 

Task Force on Illegal Guns) চালু ক্রা হেটি হিব্রুোথরর মাঝামাশ্চঝ িমতে 

আবার তবঠতক্ বিতব।  

• আতেোস্ত্র িংক্রান্ত িথ ংিোে বাধািার্ ক্রার ক্ম নিূথচগুতলাতে হেতির 

থবথর্তোগ থের্গুতণ উন্নীে ক্রা।  

  

আলিাবর্র হময়র কোবি বে ার্ িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন হেতির িবতচতে র্েভর্ এবং িবতচতে 

বড় ক্রাইম অযার্ালাইথিি হিন্টাতরর টঠক্ার্া  তে হপতর আলবাথর্ গথব নে। এখ্াতর্ হে ক্াজ 

িম্পন্ন  তে ো আমাতির িড়ক্গুতলা হিতক্ হরক্ডন িংখ্যক্ আতেোস্ত্র িথরতে থর্তে, িথ ংি 

ক্ম নক্াতণ্ড থলপ্ত বযশ্চক্ততিরতক্ পাক্ড়াও ক্রতে, এবং পুথলতশর িংস্থার্গুতলাতক্ িুরোর ক্াতজ 

থর্তোশ্চজে ক্রার জর্য আমাতিরতক্ অবথ ে ক্রতে িা ােয ক্রার জর্য প্রবণোগুতলা শর্াক্ত 

ক্রতে আমাতিরতক্ িা ােয ক্রতে। থচি  থক্ন্স এবং আলবাথর্ পুথলশ থডপািনতমতন্টর িতে 

অংশীিার  ওোর জর্য এবং প্রথেথির্ জর্ থর্রাপত্তা বশৃ্চদ্ধ ক্তর চলা এই গুরুত্বপূণ ন থবথর্তোগ 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং DCJS-এর ক্থমশর্ার হরাজার্া হরািাতডাতক্ ধর্যবাি।"  

  

আলিাবর্ কাউবন্টর এদ্ধক্সবকউটটভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. মোককয় িম্বলর্, "থর্উ ইেক্নবািীরা 

থর্রাপি ক্থমউথর্টিতে বিবাি ক্রার মাধযতম অশ্চজনে মার্থিক্ প্রশাথন্ত পাওোর অথধক্ার 

রাতখ্র্, এবং আলবাথর্তে ক্রাইম অযার্ালাইথিি হিন্টার িম্প্রিারতণর জর্য 500,000 ডলাতরর 

এই থবথর্তোগ জর্ থর্রাপত্তার প্রথে গভর্ নর হ াক্তলর অেীক্ারাবদ্ধোর আতরক্টি প্রমাণ। 

িড়ক্ হিতক্ আতেোস্ত্র িরাতর্া এবং ভথবষযতে িথ ংি অপরাধ িং টিে  ওো প্রথেতরাধ ক্রার 

হেতে স্থার্ীে আইর্ প্রতোগক্ারী িংস্থাগুতলাতক্ ি ােো ক্রার জর্য হে গুরুত্বপূণ ন ক্াজ 

িম্পন্ন ক্রা  তে ো িরািথর প্রেযে ক্রার জর্য আজ গভর্ নর এবং হমের থশ াতর্র িতে এই 

র্েভর্ িযাথিথলটি  ুতর হিখ্তে হপতর আথম আর্শ্চিে হবাধ ক্রথে।"  

  

থডথভশর্ অব শ্চক্রথমর্াল জাথেি িাথভনতিি  তলা অপরাতধর র্যােথবচাতরর হেতে ি ােোক্ারী 

এক্টি মাথি-িাংশর্ িংস্থা এবং এর থবথভন্ন ধরতর্র িাথেত্ব রতেতে, োর মতধয আইর্ 

প্রতোগক্ারী িংস্থাতক্ প্রথশেণ প্রিার্; হেিবযাপী িং টিে অপরাতধর ডািা িংে  ও থবতেষণ; 

অপরাতধর ইথে াতির েিয ও আেুতলর োতপর িাইল িংরেণ; থর্উ ইেক্ন হেি পুথলতশর িাতি 

অংশীিার  তে, হেতির DNA ডািাবযাংতক্র প্রশািথর্ক্ েিারথক্; হপ্রাতবশর্ ও ক্থমউথর্টি 

িংতশাধর্ ক্ম নিূথচগুতলার অি নাের্ ও েত্ত্বাবধার্; হিডাতরল ও হেি পে নাতের শ্চক্রথমর্াল জাথেি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-convenes-new-interstate-task-force-illegal-guns-including-partnership-mayor&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YQIlVlOOCm5yeo2vm7zGGDzOfA689Jv%2BkenbNP%2BGAa8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-convenes-new-interstate-task-force-illegal-guns-including-partnership-mayor&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YQIlVlOOCm5yeo2vm7zGGDzOfA689Jv%2BkenbNP%2BGAa8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c%2Bob3UQr9FUcygiarSK7WTqsXkTn%2ByHnoTFu1%2B9Ap38%3D&reserved=0


ে থবল বরাদ্দক্রণ; হেিবযাপী হিৌজিাথর থবচার িংক্রান্ত িংস্থাগুতলাতক্ ি ােো প্রিার্; এবং 

হেতির হিি অতিন্ডার হরশ্চজথি থর্েন্ত্রণ, ইেযাথি অন্তভভ নক্ত রতেতে। এই িংস্থাতক্ িভইিাতর 

(Twitter) এবং হিিবুতক্ (Facebook) অর্ুিরণ ক্রুর্।  

  

###  
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