
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পবুলম্বের ককৌেল ও কমনসূবি কেম্বল সাজাম্বর্া ও আধুবর্কায়ম্বর্র জর্ে বর্িনাহী 
আম্বেম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
'বর্উ ইয়কন  কেট পবুলে বরফমন অোন্ড বরইর্ম্বভর্ের্ ককালোম্বিাম্বরটিভ' অর্ুযায়ী স্থার্ীয় পবুলে 

এম্বজবিম্বক কবমউবর্টি ইর্পমু্বটর উপর বভবি কম্বর একটি পবরকল্পর্া তৈবর করম্বৈ হম্বি  
  

ভবিষ্েৎ কেট ৈহবিম্বলর জর্ে কযাগে হম্বৈ পবুলে িাবহর্ীম্বক অিেেই 1 এবপ্রল, 2021 এর মম্বধে 
একটি পবরকল্পর্া গ্রহণ করম্বৈ হম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 'নর্উ ইয়র্ন  স্টেট পুনিশ নরফমন অ্যান্ড নরইর্মভর্শর্ 
স্টর্ািযাম ামরটিভ' র্ামম এর্টি নর্ নাহী আমেমশ স্বাক্ষর র্মরমের্ - যার ফমি নর্উ ইয়র্ন  নিটি পুনিশ 
নিপাটন মমন্ট (New York City Police Department, NYPD) িহ স্থার্ীয় পুনিশ এমজনিমর্ 
র্নমউনর্টি ইর্পুমটর উপর নভনি র্মর পনুিমশর স্টর্ৌশি এ ং র্মনিনূি স্টেমি িাজামর্া এ ং 
আধুনর্র্ায়মর্র জর্য পনরর্ল্পর্া তৈনর র্রমৈ হম । প্রনৈটি পুনিশ িংস্থার িংস্কার পনরর্ল্পর্ায় 
অ্ শযই থার্মৈ হম  র্ীনৈ, পদ্ধনৈ, অ্র্ুশীির্ এ ং নর্ময়াগ,  ি  য হার িহ নর্ন্তু এর মমধয 
িীমা দ্ধ র্য়।  
  
ভন ষ্যৎ স্টেট ৈহন মির জর্য স্টযাগয হমৈ পুনিশ  ানহর্ীমর্ অ্ শযই 1 এনপ্রি, 2021 এর মমধয 
এর্টি পনরর্ল্পর্া গ্রহণ র্রমৈ হম  এ ং নর্নিৈ র্রমৈ হম  স্টয ৈারা:  

1. পুনিমশর স্টর্ৌশি এ ং িরঞ্জামমর উপর এর্টি ি নজর্ীর্ এ ং উন্মুক্ত প্রনিয়ায় 
স্টের্মহাল্ডারমের অ্ন্তভুন ক্ত র্মরমে;  

2. স্থার্ীয় পুনিশ  ানহর্ীর প্রধার্ নর্ নাহী এ ং প্রধার্ র্ৈতন র্ মন্তম যর জর্য জর্গমণর র্ামে 
এর্টি পনরর্ল্পর্া উপস্থাপর্ র্মরমে;  

3. স্টর্ার্ মন্ত য ন ম ির্া র্রার পর, এই ধরমর্র পনরর্ল্পর্া স্থার্ীয় আইর্ পনরষ্মের 
(র্াউনিি  া আইর্িভা যা যথাযথ) র্ামে উপস্থাপর্ র্রা হময়মে যা এই ধরমর্র 
পনরর্ল্পর্া অ্র্ুমমাের্ র্মরমে (হয় স্থার্ীয় আইর্  া নিদ্ধামন্তর দ্বারা); এ ং  

4. যনে এই ধরমর্র স্থার্ীয় িরর্ার এই পনরর্ল্পর্াইয় িম্মনৈ র্া স্টেয়, ৈাহমি পনুিশ  ানহর্ী 
ভন ষ্যমৈ স্টেট ৈহন ি পাওয়ার স্টযাগয র্াও হমৈ পামর।  

  



 

 

"জজন  ফ্লময়মির হৈযার্ামের প্রনৈনিয়ায় িারা স্টেশ এ ং নর্উ ইয়র্ন  জমু়ে স্টয ন মক্ষাভ অ্র্ুনিৈ 
হমে ৈা আমামের স্থার্ীয় পুনিশ এমজনির প্রনৈ র্নমউনর্টির আস্থা হারামর্ার ন ষ্য়টি ৈুমি ধমরমে 
- এর্টি  াস্ত ৈা যা আমামের স্টেমশর র্ত ষ্ণাঙ্গ এ ং  াোমী মার্ুমষ্র পুনিশ িংনিষ্ট মতৈুযর ইনৈহামি 
ইন্ধর্ জনুগময়মে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "জর্গমণর নর্রাপিা নর্নিৈ র্রমৈ আমামের আইর্ 
শতঙ্খিা রক্ষার্ারী  ানহর্ীর র্মনর্ৈন ারা অ্পনরহাযন- ৈারা আক্ষনরর্ অ্মথনই আমামের রক্ষা র্রার 
জর্য প্রনৈনের্ নর্মজমের ন পমের মুমে স্টেমি স্টের্।  াস্ত ৈা অ্র্ুিন্ধার্ এ ং র্নমউনর্টির অ্থন হ 
ইর্পুমটর উপর নভনি র্মর পুনিমশর জর্য এর্টি র্ৈুর্ পনরর্ল্পর্া তৈনর র্রমৈ  াধয র্রার মাধযমম 
এই জরুনর প্রন ধার্ পুনিশ এ ং ৈারা স্টযই র্নমউনর্টিমৈ স্টি া প্রোর্ র্মরর্ স্টিই র্নমউনর্টির 
মমধয আস্থা পুর্রুদ্ধার র্রমৈ িাহাযয র্রম ।"  
  
জজন  ফ্লময়মির মতৈুযর পরপরই গভর্নর কুওমমা স্ট শ নর্েু িংস্কার র্ীনৈ পনরর্ল্পর্া র্মরর্- যার র্াম 
"Say Their Name (স্টি স্টেয়ার স্টর্ম)" এমজন্ডা - যার মমধয রময়মে র্াগনরর্ অ্নধর্ার আইমর্র 
50-a িংস্কামরর মাধযমম আইর্ শতঙ্খিা রক্ষার্ারী  ানহর্ীর র্মনর্ৈন ামের পূ ন ৈী শতঙ্খিামূির্ স্টরর্মিন  
স্বেৈা আর্া; আইর্ শতঙ্খিা রক্ষার্ারী  ানহর্ীর র্মনর্ৈন ামের র্ৈতন র্ শ্বািমরাধ র্মর ধরা নর্নষ্দ্ধ 
র্রা; নমথযা জানৈ নভনির্ 911 নরমপাটন  নর্নষ্দ্ধ র্রা এ ং স্টিগুমিামর্ অ্পরামধ পনরণৈ র্রা; এ ং 
আইর্ প্রময়ামগর ফমি নর্রস্ত্র স্ট িামনরর্ র্াগনরমর্র মতৈুযর িামথ িম্পনর্ন ৈ ন ষ্য়গুনির জর্য এর্জর্ 
অ্যাটনর্ন স্টজর্ামরিমর্ স্বাধীর্ প্রনিনর্উটর নহিাম  মমর্ার্ীৈ র্রা।  
  
আইর্ প্রময়ামগর ফমি নর্রস্ত্র স্ট িামনরর্ র্াগনরমর্র মতৈুযর িামথ িম্পনর্ন ৈ ন ষ্য়গুনির জর্য এর্জর্ 
অ্যাটনর্ন স্টজর্ামরিমর্ স্বাধীর্ প্রনিনর্উটর নহিাম  নর্ময়াগ িহ গভর্নমরর স্টর্ওয়া পূ ন ৈী নর্ নাহী 
পেমক্ষমপর উপর নভনি র্মর এটি গম়ে উমেমে।  
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