
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/7/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

রম্বেস্টাম্বর আম্বেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সব ংসতার পবরমাণ কম্বমম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর 

হ াষণা এিং অপরাম্বের পবরমাণ আম্বরা কবমম্বয় আর্ম্বত এিং বর্উ ইয়কনিাসীম্বক 

সুরবিত রাখার জর্ে 2024 অি নিেম্বরর বর্ি না ী িাম্বজম্বের প্রস্তািসমূম্ব র উপর 

আম্বলাকপাত  

  

2021 সাম্বলর তুলর্ায় 2022 সাম্বল রম্বেস্টাম্বর হগালাগুবলর ফম্বল হলাকজর্ আ াতপ্রাপ্ত 

 ওয়ার  ের্া 13 েতাংে কম্বমম্বে, খুম্বর্র সংখো 11 েতাংে কম্বমম্বে, এিং আম্বেয়াম্বস্ত্রর 

গুবলম্বত আ াতপ্রাপ্ত  ওয়া িেক্তির সংখো 67 জর্ কম বেল   

   

2024 অি নিেম্বরর বর্ি না ী িাম্বজম্বে অপরাম্বের পবরমাণ কবমম্বয় আর্া, পুর্রায় অপরাম্বে 

বলপ্ত  ওয়ার প্রিণতা কবমম্বয় আর্া, এিং রম্বেস্টার বসটে ও মর্ম্বরা কাউবিম্বত কম নসূবে ও 

পবরম্বষিাসমূ  আম্বরা েক্তিোলী করার জর্ে 20 বমবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে িরাে করা 

 ম্বয়ম্বে  

   

প্রম্বজক্ট RISE-এর মােেম্বম কবমউবর্টেবভবিক সংস্থাসমূ ম্বক 2 বমবলয়র্ ডলার িরাে করা 

 ম্বয়ম্বে এিং রম্বেস্টার িম্বয়জ এন্ড গাল নস ক্লাম্বির উন্নয়ম্বর্র জর্ে 112,000 ডলাম্বরর 

অর্ুদার্ প্রদার্ করা  ম্বয়ম্বে   

   

   

গত এক বছরে েরেস্টারে আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সহ ংসতাে পহেমাণ করম এরসরছ বরে গভর্ নে 

কযাহি হ াকে আজ হ াষণা করেরছর্ এবং তাে 2024 আহি নক বছরেে হর্ব না ী বারজরেে 

প্রস্তাবগুরোে উপে আরোকপাত করেরছর্, যাে মরযয অপোরযে পহেমাণ আরো কহমরয় আর্া, 

পুর্োয় অপোরয হেপ্ত  ওয়াে প্রবণতা কহমরয় আর্া এবং কহমউহর্টেরক শক্তিশােী কোে জর্য 

েরেস্টাে হসটে এবং মর্রো কাউহিরত জর্ হর্োপত্তা সংক্রান্ত উর্যাগগুরোে জর্য 20 হমহেয়র্ 

ডোরেেও হবহশ বোদ্দ হ্ওয়া অন্তভভ নি েরয়রছ। েরেস্টাে পুহেশ হডপােনরমি (Rochester Police 

Department) হিরক পাওয়া ডাো হিরক হ্খা যায় হয 2021 সারেে তভের্ায় গত বছে 

হগাোগুহেে ফরে হোকজর্ আ াতপ্রাপ্ত  ওয়াে  ের্া 13 শতাংশ করম -- 350টে হিরক 

303টেরত -- হর্রম এরসরছ। ডাো হিরক আরো হ্খা যায় হয এই একই সময়কারে খুরর্ে সংখযা 

11 শতাংশ করমরছ। এছাড়া 2021 সারেে তভের্ায় 2022 সারে আরেয়ারস্ত্রে গুহেরত আ াতপ্রাপ্ত 

বযক্তিে সংখযা 67 জর্ করমরছ -- 419 জর্ হিরক 352 জরর্ -- হর্রম এরসরছ। এবছরেে প্রিম 

আে সপ্তার  এসব করম যাওয়া অবযা ত েরয়রছ, হযখারর্ 2022 সারেে একই সময়কারেে 

তভের্ায় হগাোগুহেরত আ াতপ্রাহপ্তে  ের্া 14টে করমরছ, যা 42 শতাংশ কম এবং আরেয়ারস্ত্রে 



গুহেরত আ াতপ্রাপ্ত বযক্তিে সংখযা 20 জর্ করমরছ, যা 51 শতাংশ কম। বরয়জ এন্ড গাে নস ক্লাব 

অব েরেস্টারে (Boys and Girls Club of Rochester) আজ সকারে একটে অর্ুষ্ঠার্ েোকােীর্ 

সমরয় গভর্ নে হ াকে এই ডাো তভ রে যরের্, হযখারর্ হতহর্ প্ররজক্ট RISE (Project RISE)-এে 

মাযযরম কহমউহর্টেহভহত্তক সংস্থাসমূর ে জর্য 2 হমহেয়র্ ডোরেে র্তভর্ হস্টে ত হবরেে কিা 

এবং ক্লাবটেে টের্ হসিারেে উন্নয়রর্ে জর্য 112,000 ডোরেে অর্ু্ার্ প্র্ার্ কোে কিাও 

হ াষণা করের্।   

   

"েরেস্টারে এবং অর্যার্য স্থার্ীয় কহমউহর্টেরত এসব প্রতযক্ষ হবহর্রয়াগ অপোরযে পহেমাণ 

কহমরয় আর্রত এবং বহু হর্উ ইয়কনবাসীরক তার্ে কাঙ্ক্ষিত হিতীয় সুরযাগ পাওয়া হিরক বক্তিত 

করে োখাে মাযযরম পুর্োয় অপোরয হেপ্ত  ওয়াে প্রবণতাে ্ুষ্টেক্র হভরে হ্রত সা াযয 

কেরব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সহ ংসতা ও অপোয করম আসাে এই 

ইহতবােক প্রবণতা অবযা ত োখাে জর্য আমো সাযযমরতা কাজ করে যাক্তি কােণ আরেয়াস্ত্র 

সংক্রান্ত সহ ংসতাে কােরণ একজর্ হর্উ ইয়কনবাসীে জীবর্  াোরর্াও অরর্ক বড় একটে 

ক্ষহত।"   

  

এছাড়া হর্উ ইয়কন হসটে এবং হস্টরেে আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সহ ংসতা ্েূীকেরণে (Gun Involved 

Violence Elimination, GIVE) উর্যারগ অংশগ্র ণকােী কহমউহর্টেগুরোও 2020 সারেে প্রিম 

অরয নরকে পে হিরক গত মারস হগাোগুহেে ফরে হোকজর্ আ াতপ্রাপ্ত  ওয়াে  ের্াে সংখযা 

সবরেরয় কম হছে বরে জাহর্রয়রছ। GIVE-এ অংশগ্র ণকােী 20টে পুহেশ হডপােনরমি, যাে মরযয 

েরেস্টােও েরয়রছ, জাহর্রয়রছ হয 2023 সারেে জার্ুয়াহে মারস হগাোগুহেে ফরে হোকজর্ 

আ াতপ্রাপ্ত  ওয়াে  ের্াে সংখযা হছে 50টে, যা 2020 সারেে মােন মারসে পে হিরক সবরেরয় 

কম, অর্যহ্রক হর্উ ইয়কন হসটে 73টে  ের্াে কিা জাহর্রয়রছ, যা 2020 সারেে হম মারসে পে 

হিরক সবরেরয় কম। হস্টেজরুড় আইর্ প্ররয়াগকােী সংস্থাগুরো গত বছে 10,093টে আরেয়াস্ত্র 

জব্দ করেরছ, যা 2021 সারে জব্দ  ওয়া 9,088টে আরেয়ারস্ত্রে হেরয় 11 শতাংশ হবহশ। এছাড়াও 

ম ামােীে আরগে সমরয়ে তভের্ায় হর্উ ইয়কন হস্টে পুহেশ কতত নক আরেয়াস্ত্র জব্দ কো 171 

শতাংশ বতক্তি হপরয়রছ: 2019 সারে 528টে জব্দ  ওয়াে তভের্ায় 2022 সারে 1,429টে জব্দ কো 

 রয়রছ। এছাড়াও হস্টে পুহেশ 2022 সারে 120টে হগাস্ট গার্ জব্দ করেরছ, যা 2021 সারেে 

তভের্ায় 85 শতাংশ হবহশ।   

   

গত গ্রীরেে সময় গভর্ নে হ াকরেে স্থার্ীয়, হস্টে ও হফডারেে হস্টকর াল্ডাের্েরক একক্তিত 

কোে পে হিরক আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সহ ংসতা ও সহ ংস অপোরযে হবরুরি েড়াইরয় হয 

অগ্রগহত  রয়রছ হস সম্পরকন হতহর্ আরোকপাত করেরছর্। গভর্ নে আজ হসই অগ্রগহত অবযা ত 

োখা এবং আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সহ ংসতাে কােরণ আ াতপ্রাপ্ত ও হর্ ত  ওয়া বযক্তিে সংখযা 

কহমরয় আর্াে জর্য আরো হবহশ স রযাহগতামূেক ও সমন্বয়মূেক প্ররেষ্টা সম্পরকন আরোের্াে 

জর্য গুরুত্বপূণ ন হস্টকর াল্ডাের্ে সরে সাক্ষাত করের্, যার্ে মরযয েরেস্টারেে হময়ে মাহেক 

ইভান্স, মর্রো কাউহিে এক্তিহকউটেভ অযাডাম হবরো, মর্রো কাউহিে হশহেফ েড বযািোে, 

মর্রো কাউহিে হডহিক্ট অযােহর্ ন সান্ড্রা ডভ েরে এবং হফডারেে, হস্টে ও স্থার্ীয় আইর্ 

প্ররয়াগকােী সংস্থাে অর্যার্য হর্তত বতন্দ অন্তভভ নি হছরের্।  

  



গভর্ নে 2024 অি নবছরেে হর্ব না ী বারজরে প্রস্তাহবত জর্ হর্োপত্তা সংক্রান্ত হবহর্রয়াগগুরোে 

স্থার্ীয় প্রভাব সম্পরকন আরোকপাত করের্ হযগুরো েরেস্টাে হসটে এবং মর্রো কাউহিরত 

একটে অহযকতে হর্োপ্ ও আরো হবহশ শক্তিশােী কহমউহর্টে গরড় তভেরত সা াযয কেরব। 

সুহর্হ ন্ষ্টভারব, হর্উ ইয়কনবাসীর্েরক হর্োপ্ োখরত এবং দ্রুত ও র্যাযয হবোে  ওয়া হর্ক্তিত 

কেরত সা াযয কোে জর্য স্থার্ীয় আইর্ প্ররয়াগকােী সংস্থা এবং এই এোকাে কহমউহর্টে 

অংশী্াের্ে জর্য 20 হমহেয়র্ ডোরেেও হবহশ প্র্ার্ কো  রব বরে অেীকাে কো  রয়রছ। 

এই অেীকাোবিতা 2020 সারেে পে হিরক এই এোকায় স্থার্ীয় জর্ হর্োপত্তামূেক প্ররেষ্টাে 

জর্য হস্টে স ায়তাে পহেমাণ হতর্গুরণ উন্নীত  ওয়ারক প্রহতফহেত করে, যা শুরুে 6 হমহেয়র্ 

ডোরেে হেরয় গত ্ুই বছরে 14 হমহেয়র্ ডোে বতক্তি হপরয়রছ। এই ত হবে হস্টরেে GIVE 

উর্যারগ অংশগ্র ণকােী এরজক্তন্স ও সংস্থাগুরো, আিহেক অপোয হবরেষণ হকন্দ্র, হবোে 

প্রক্তক্রয়া ও উ্ ােরর্ স ায়তা, SNUG হিে আউেহেে কম নসূহে (SNUG street outreach 

program), কাোরুিকেরণে হবকল্পসমূ  এবং হবোেপূব ন পহেরষবা প্র্ার্কােীর্ে, এবং কাউহিে 

হে-এহি োস্ক হফাস নরক বোদ্দ কো  রব।   

  

আইর্ প্ররয়াগ সংক্রান্ত প্ররেষ্টায় স ায়তা কোে পাশাপাহশ এসব পহেরষবা হফৌজ্াহে হবোে 

বযবস্থাে সরে সম্পতি  ওয়াে ঝুুঁ হকরত িাকা বযক্তির্েরক শর্াি কো ও সা াযয কোে হক্ষরি 

এবং তার্েরক হবহভন্ন কম নসূহে হযমর্, মা্কদ্রবয বযব াে ও মার্হসক স্বাস্থয পহেরষবা, হসাশযাে 

ওয়াকন এবং হকস মযারর্জরমি, এবং োকহেে প্রহশক্ষণ ও কম নসংস্থারর্ে সুরযাগ, ইতযাহ্ে সরে 

সংরযাগ কহেরয় হ্ওয়াে মাযযরম জর্ হর্োপত্তা উন্নত কোে হক্ষরি একটে গুরুত্বপূণ ন ভূহমকা 

পাের্ করে। ত হবে প্র্ার্ সংক্রান্ত হবজ্ঞহপ্ত এবং সুহর্হ ন্ষ্ট অর্ু্ারর্ে পহেমাণ বারজে প্রণয়রর্ে 

পে প্রকাহশত  রব। এছাড়াও গভর্ নে হকারর্া গুরুতে অপোরযে জর্য হগ্রপ্তাে  ওয়া বযক্তিরক 

তার্ে হবোে প্রক্তক্রয়া অর্ুটষ্ঠত  ওয়াে আরগ হছরড় হ্ওয়া  রব র্াহক তত্ত্বাবযারর্ োখা  রব হস 

হসিান্ত হর্ওয়াে হক্ষরি হবোেকর্ে জর্য "সবরেরয় কম হবহযহর্রষয" প্ররয়াগ কো আবশযক 

করে হস্টরেে জাহমর্ আইরর্ হব্যমার্ ভাষাটে অপসােণ কোে জর্য হর্ব না ী বারজরে তাে আইর্ 

প্রণয়র্মূেক প্রস্তারবে কিাও উপস্থাপর্ করের্। গত সপ্তার , 100 জরর্েও হবহশ কহমউহর্টে 

হর্তত বতন্দ এবং হর্ব নাহেত কম নকতনা এসব পহেবতনর্ সমি নর্ করে একটে হেটিরত স্বাক্ষে করেরছর্।  

  

আজরকে ইরভরি, গভর্ নে হ াকে হ াষণা করেরছর্ হয, হর্উ ইয়কন হস্টরেে হডহভশর্ অব 

ক্তক্রহমর্াে জাহস্টস সাহভনরসস (Division of Criminal Justice Services) কতত নক পহেোহেত প্ররজক্ট 

RISE-এে মাযযরম হকাঅহডনরর্রেড হকয়াে সাহভনরসস (Coordinated Care Services), কহমউহর্টে 

হেরসাস ন হকাোরবারেটেভ (Community Resource Collaborative), আইরবরো-আরমহেকার্ 

অযাকশর্ হেগ (Ibero-American Action League), এবং হভো অব হ াপ (Villa of Hope)-এে 

মরযয সমার্ভারব হশয়াে কোে জর্য 2 হমহেয়র্ ডোরেে অর্ু্ার্ প্র্ার্ কো  রয়রছ। এসব 

অর্ু্ার্প্রাপ্ত সংস্থাে প্ররতযকটে তার্ে প্রাপ্ত অর্ু্ারর্ে কমপরক্ষ 25 শতাংশ ততণমূে পয নারয়ে 

সংস্থাগুরোরক স ায়তা কোে জর্য বযব াে কেরব। এই ততণমূে পয নারয়ে উপ-অর্ু্ার্ এবং 

প্রযুক্তিগত স ায়তাে মাযযরম হমাে 12টে সংস্থা ত হবে োভ কেরব: হবরয়ান্ড ্য সযাঙ্কেভয়াহে 

(Beyond the Sanctuary), অযা  রস নস হেন্ড (A Horses Friend), 9th হলাে আেন কারেকটেভ 

(9th Floor Art Collective), অপারেশর্ হগা (Operation Go), হে-এহি এন্ড কহমউহর্টে 

হডরভেপরমি হসিাে (Re-entry and Community Development Center), োইজ আপ 

েরেস্টাে (Rise Up Rochester), হোকভাহে হফেরর্স (ROCovery Fitness), েক ্য হপস (Roc the 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-28-million-combat-gun-violence-increase-opportunity-youth-and&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c38e4aff0e2455f41d408db1f3864a4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138099301657724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nMjrADgl1BidoRBMCtAz909SCkJH8bvJ0onUYXTzT4Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-28-million-combat-gun-violence-increase-opportunity-youth-and&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c38e4aff0e2455f41d408db1f3864a4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138099301657724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nMjrADgl1BidoRBMCtAz909SCkJH8bvJ0onUYXTzT4Y%3D&reserved=0


Peace), হসহভং AJ (Saving AJ), ট্রাইব হসরভর্ (Tribe Seven), উবুর্্েভ  কহমউহর্টে হভরেজ 

(Ubuntu Community Village), এবং আর্ট্রযাপড হমহর্হিজ (Untrapped Ministries)। প্ররজক্ট 

RISE স্থার্ীয় পহেোেক কহমটেগুরোে মাযযরম কাজ করে যাো অি নায়রর্ে জর্য একটে সমহন্বত 

পহেকল্পর্া প্রণয়র্ কেরব হযটে তার্ে হর্রজর্ে কহমউহর্টেরত সহ ংসতাে জর্য ্ায়ী 

অন্তহর্ নহ ত হবষয়গুরো হমাকারবো কোে জর্য কম নসূহে বাস্তবায়র্ ও টেহকরয় োখাে জর্য 

কহমউহর্টেে সক্ষমতা গরড় হতাোে েরক্ষয হর্রজর্ে এোকাে অর্র্য োহ ্াগুরো পূেণ কেরব; 

এবং সহ ংসতাে প্রহত সাড়া্ার্ উন্নত কেরত হর্োময় ও সমতাে ত্টষ্টভহে কারজ োগারব। 

েরেস্টারেে পাশাপাহশ, প্ররজক্ট RISE-এে ত হবে আেবাহর্, বারফরো, মাউি ভার্ নর্, হর্উবাগ ন, 

হসোহকউস ও ইয়ংকাস নরক উপকত ত কেরব।  

  

সবরশরষ, এম্পায়াে হস্টে হডরভেপরমি করপ নারেশর্ (Empire State Development 

Corporation) বরয়জ এন্ড গাে নস ক্লাবরক আযুহর্ক োইটেং, আপরডেকত ত প্রশাহন্ত্ায়ক েে ও 

উন্নত প্রযুক্তি হ্রয় সাজারর্া োউঞ্জ হেস হযাগ করে এটেে টের্ হসিােটে আপরগ্রড কোে 

সুরযাগ করে হ্ওয়াে জর্য 112,000 ডোরেে একটে অর্ু্ার্ প্র্ার্ কেরছ। হসিােটে 13 বছে 

হিরক 19 বছে বয়সী হকরশাে-হকরশােীর্ে জর্য কমী উন্নয়র্ প্রহশক্ষণ স  অহত গুরুত্বপূণ ন 

স ায়তা ও পহেরষবাসমূ  প্র্ার্ করে িারক।   

  

বডবভের্ অি ক্তক্রবমর্াল জাবস্টস সাবভনম্বসস-এর কবমের্ার হরাজার্া হরাম্বসম্বডা 

িম্বলর্, "অি ন ীর্ আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সহ ংসতাে কােরণ অরর্ক হবহশ সংখযক হর্উ ইয়কনবাসী 

হর্রজর্ে জীবর্  াহেরয়রছ। DCJS-হত আমো আমার্ে হস্টেজরুড় অহযকতে হর্োপ্ এবং 

আরো হবহশ শক্তিশােী কহমউহর্টে গরড় তভেরত সা াযয কোে জর্য GIVE এবং প্ররজক্ট RISE-এে 

মরতা সমহন্বত কম নসূহেগুরো বাস্তবায়র্ কেহছ। হর্উ ইয়কনবাসীর্রক সুেহক্ষত োখাে জর্য এবং 

সহ ংসতাে সমসযা ্েূ কোে জর্য জর্ হর্োপত্তামূেক হবহর্রয়াগ ও উর্যাগগুরো 'হিগুণ বতক্তি' 

কোয় আমো গভর্ নে কযাহি হ াকরেে কারছ কত তজ্ঞ।"  

  

হস্টে বসম্বর্ের হজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "এটে হর্ততত্ব হ্ওয়াে মরতা একটে মু তূ ন, এবং আহম 

আমার্ে গভর্ নে ও আমার্ে কহমউহর্টে অংশী্াের্েরক যর্যবা্ জার্ারত োই যাো 

েরেস্টােরক সব পহেবারেে জর্য এবং আরশপারশে সব এোকাে জর্য হর্োপ্ করে তভেরত 

অপহে ায ন কটির্ আরোের্ায় অংশ হর্ওয়াে জর্য অেীকাোবি েরয়রছর্। হর্খুুঁত হকারর্া 

সমাযার্ র্া পাওয়া হগরেও, আমো হকছভ  একো কোে জর্য কহমউহর্টেে আক্তজনগুরো শুর্হছ। 

এবং আমার্ে হবশ্বাস এটে হকবে শুরু। আমো একটে অহযকতে হর্োপ্, উন্নত েরেস্টাে 

হর্ম নাণ কেরবা।"  

  

রম্বেস্টাম্বরর হময়র মাবলক বড. ইভান্স িম্বলর্, "আরমহেকাে আে হকারর্া গভর্ নে জর্ 

হর্োপত্তাে হবষরয় গভর্ নে কযাহি হ াকরেে মরতা এতো অেীকাোবি র্র্। সাযােণ 

হবরবের্ারবারযে সারি সেহতপূণ ন আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত আইর্, হশশু ও পহেবােগুরোে জর্য 

র্ক্তজেহব ীর্ হবহর্রয়াগ অিবা অপোরযে হবরুরি েড়াইরয় বযবহৃত প্রযুক্তিে গহত এহগরয় হর্ওয়া, 

হয উপারয়ই হ াক র্া হকর্, সহ ংস অপোয ্েূীকেণ এবং আমার্ে কহমউহর্টেগুরোরত শাহন্ত 

আর্য়রর্ে জর্য গভর্ নরেে অেীকাোবিতা প্রহতটে পয নারয় ত্ঢ়প্রহতজ্ঞ, সুহবরবের্াপূণ ন, ও 



কহেৎকম না হিরকরছ। এই অহত গুরুত্বপূণ ন হবষরয় কযাহি হ াকরেে স ায়তাে জর্য আহম কত তজ্ঞ, 

যা আমার্েরক একটে হর্োপ্, সমতাপূণ ন ও সমতিশীে েরেস্টাে ততহে কেরত সা াযয কেরছ।"  

  

গভর্ নে হ াকরেে 2024 অি নবছরেে হর্ব না ী বারজে প্রস্তারবে মরযয হস্টেজরুড় আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত 

সহ ংসতা এবং সহ ংস অপোয কহমরয় আর্রত ফেপ্রস ূপ্রমাহণত  ওয়া কম নসূহে ও 

উর্যাগগুরোে জর্য 337 হমহেয়র্ ডোে অন্তভভ নি েরয়রছ - যা আরগে হেরয় 110 হমহেয়র্ ডোে 

হবহশ।  

  

• GIVE উর্যারগে ত হবে হিগুণ করে 36 হমহেয়র্ মাহকনর্ ডোে কো। GIVE 17টে 

কাউহিরত 20টে পুহেশ হবভাগরক সমি নর্ করে, যা হর্উ ইয়কন হসটেে বাইরে হর্উ ইয়কন 

হস্টরে সং টেত সহ ংস অপোরযে 80 শতাংশরক এে আওতাযীর্ করে: অযােবাহর্, ব্রুম, 

হেৌোউকা, ডারেস, এহে, মর্রো, র্াসাউ, র্ায়াগ্রা, ওরর্ইডা, ওরর্ার্ডাগা, অরেঞ্জ, 

হের্রসোে, েকেযান্ড, হশরর্কেযাহড, সারফাক, আেস্টাে এবং ওরয়স্টরেস্টাে। এইসব 

কাউহিে হডহিক্ট অযােহর্ নে অহফস, হপ্রারবশর্ হবভাগ, হশহেরফে অহফস, এবং অর্যার্য 

অংশী্াে এই উর্যারগে মাযযরম ত হবে োভ করে।  

• কহমউহর্টে স্টযাহবোইরজশর্ ইউহর্ে (Community Stabilization Units) 16টে 

কহমউহর্টে হিরক 25টে কহমউহর্টেরত বতক্তি কো, র্ক্তজেহব ীর্ োেটে একারডহম ক্লারসে 

জর্য ত হবে প্র্ার্ এবং হফডারেে োস্ক হফারস ন উপহস্থহত বতক্তি কোে মাযযরম হস্টে 

পুহেরশে জর্য স ায়তা বতক্তি কো।  

• হস্টরেে 62টে হডহিক্ট অযােহর্ নে অহফরসে জর্য ত হবরেে পহেমাণ 12 হমহেয়র্ ডোে 

হিরক হতর্গুরণেও হবহশ বতক্তি করে 52 হমহেয়র্ ডোরে উন্নীত কো এবং 1 জার্ুয়াহে, 

2020 তাহেখ হিরক কায নকে  ওয়া আহবষ্কাে ও হবোেপূব ন কায নযাোে হক্ষরি সাম্প্রহতক 

ক্তক্রহমর্াে জাহস্টস পুর্গ নির্গুরো বাস্তবায়রর্ে সারি সম্পহকনত বযয় হর্ব নার ে জর্য 

আহবষ্কাে ও হবোেপূব ন পহেরষবাে জর্য অি নায়র্ োেু োখা।  

• হস্টরেে ক্রাইম অযার্াোইহসস হসিাে হর্েওয়াকনরক (Crime Analysis Center Network) 

হর্উ ইয়কন হসটেরত সম্প্রসােণ কোে মাযযরম, এই হর্েওয়ারকন হসিারেে সংখযা 11রত 

উন্নীত কো, হয হর্েওয়াকনটে স্থার্ীয় আইর্ প্ররয়াগকােী সংস্থাগুরোে অংশী্াহেরত্বে 

মাযযরম হস্টরেে স ায়তায় পহেোহেত  য়। মর্রো কাউহি হছে প্রিম পয নারয় প্রহতটষ্ঠত 

োেটে ক্রাইম অযার্াোইহসস হসিারেে টিকার্া, এবং মর্রো ক্রাইম অযার্াোইহসস 

হসিােটে হছে আইর্ প্ররয়াগকােী সংস্থাগুরোরক হেরয়ে-োইম তিয, ডাো ও হবরেষণ 

প্র্ার্কােী প্রিম হসিাে।  

  

্াহয়ত্ব গ্র ণ কোে পে হিরক, গভর্ নে হ াকে হগাস্ট গার্, বড় কযাপাহসটেে মযাগাক্তজর্ এবং বহড 

আম নাে হর্হষি কো; আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সহ ংসতাে জর্য জাহমরর্ে উপযুিতা সম্প্রসােণ কো; 

হসহম-অরোমযাটেক অস্ত্র ক্রয় কোে বয়সসীমা 21 বছরে উন্নীত কো; এবং হ্রশে মরযয প্রিম 

আরেয়াস্ত্র হবষয়ক আন্তঃরস্টে োস্ক হফাস ন (Interstate Task Force on Illegal Guns) োে ুকো, 

হযটে মারেনে মাঝামাক্তঝ সমরয় আবাে তবিরক অংশ হর্রব, এবং অর্যার্য উর্যারগে মাযযরম হর্উ 

ইয়কন হস্টরেে আরেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সহ ংসতা প্রহতরোয হবষয়ক আইর্সমূ  শক্তিশােী কোে জর্য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-highlights-fy-2024-executive-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c38e4aff0e2455f41d408db1f3864a4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138099301657724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=alTakj4ujGQ3FLvjNXJNb7ZXO474Ls1o%2BV7Ug1ZVvfY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expansion-capital-region-crime-analysis-center-and-highlights-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c38e4aff0e2455f41d408db1f3864a4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138099301657724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IZ%2FsEsbFz2FmSEgoAjCUVsAkO7ID%2FIb8PD6CHcgVCB0%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c38e4aff0e2455f41d408db1f3864a4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138099301657724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ujfSQNoGDf2CkXSsuVFAoA%2F6QGP%2FVDV5AQZZBeStgOE%3D&reserved=0


প্রক্ষপ গ্র ণ করে আসরছর্।   

  

   

###  
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