
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাজ্ে পবুলে কমনকর্ন াম্বের িবি কোম্বমরা পরা এিং আইর্ েৃঙ্খলা 
রক্ষাকারী িাবির্ীর অসোচরম্বের র্েন্তমূলক অবিস তর্বর করম্বর্ আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
র্রু্র্ আইর্ জ্িািবেবির্া িৃবি এিং আইর্ েৃঙ্খলা িলির্ করার ক্ষক্ষম্বে স্বচ্ছর্া উন্নয়ম্বর্ সিায়র্া 

করম্বি  
  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ আইর্ স্বোক্ষর কমরমের্ যোমে নর্উ ইয়কন  স্টেট পুনিমের সকি 
কমনকেন োমক টহি স্টেওয়োর সময় বনি কযোমমরো পরো বোধ্যেোমূিক (S.8493/A.8674); এবং 
আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরী বোনহর্ীর অসেোচরমের েেন্তমূিক অনিস তেনর করো বোধ্যেোমূিক কমর 
(S.3595-C/A.10002)।  
  
"আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরী বোনহর্ী এবং েোরো স্টয সম্প্রেোময়র স্টসবো কমর েোমের মমধ্য সম্পকন  কোজ 
করমে র্ো," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  এই জোনের প্রগনেেীি রোজধ্োর্ী, এবং পুনিমের 
কোমজ স্বচ্ছেোর বনৃি, আমোমের আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরী সংস্থোগুনির মমধ্য জবোবনেনহেো উন্নীে করো 
এবং পনরমেমে পুনিে এবং সম্প্রেোময়র মমধ্য সম্পকন  সংমেোধ্মর্র জর্য প্রকৃে সংস্কোমরর মোধ্যমম 
আমরো এনগময় আনে।"  
  
িবি কোম্বমরার িেিিার প্রম্বয়াজ্র্ীয় (S.8493/A.8674)  
এই র্েুর্ আইমর্র অধ্ীমর্ নর্উ ইয়কন  স্টেট পুনিমের সকি টহি কমনকেন োমক েরীমর পনরনহে 
কযোমমরো বযবহোর করমে হমব যোমে যখর্ একজর্ কমনকেন ো টহমির যোর্বোহর্ স্টেমক স্টবর হমবর্ 
েোর ঠিক আমগ স্টরকিন  করো স্টযমে পোমর, স্টযমর্ স্টকোর্ মোর্েু বো পনরনস্থনের সোমে নমেনিয়োর 
জর্য; বি প্রময়োমগর সকি বযবহোর; সকি স্টেপ্তোর এবং সমর্; অপরোধ্মূিক কোযনকিোমপর 
সমেহভোজর্ বযনির সোমে সকি নমেনিয়ো; বযনি ও সম্পনির সকি অর্ুসন্ধোর্; স্টকোর্ বেন মোর্ 
অপরোমধ্র স্থোমর্ আহ্বোর্; জর্গমের সোমে নমেনিয়ো সম্পনকন ে েেন্তমূিক কোযনক্রম; মোর্নসকভোমব 
নবপযনস্ত বযনির সোমে স্টয স্টকোর্ নমেনিয়ো; এবং স্টয স্টকোর্ পনরনস্থনে স্টযখোমর্ একজর্ কমনকেন ো স্টকোর্ 
আসন্ন নবপে অর্ভুব কমরর্ অেবো কেন বযরে অবস্থোয় েোমের সময় র্নেভুি করোর প্রময়োজর্ 
অর্ুভব কমরর্। এই আইমর্র অধ্ীমর্ আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরীমের এই সমস্ত নমেনিয়োর নভনিও 
স্টরকিন  রোখমে হমব।  
  



 

 

ক্ষসম্বর্টর ক্ষকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "প্রোয়ই অনবচোর কোমরো স্টচোমখ পমে র্ো এবং পুনিে কমনকেন োরো 
নর্মজরোই নবচোরক এবং জনুর নহমসমব কোজ করমে উৎসোনহে স্টবোধ্ কমরর্। বনি কযোমমরোগুনি পুনিে 
এবং েোমের পনরমবনেে সম্প্রেোময়র মমধ্য নবশ্বোমসর অভোব কনমময় স্টেমব। এই গুরুত্বপূেন আইর্ 
প্রেয়র্ স্বোক্ষর করোর জর্য গভর্নরমক ধ্র্যবোে।"  
  
অোম্বসেবল সেসে লোবিস ওয়াকার িম্বলর্, "স্টেমের অর্যেম বৃহৎ রোজয পুনিে সংস্থো নহমসমব, 
নর্উ ইয়কন  স্টেট পুনিেমক একটি উেোহরে স্থোপর্ করোর প্রেম এমজনিগুনির মমধ্য হওয়ো উনচে 
যোরো, অর্যমের স্টেখোমব নকভোমব জর্গমের কোমে স্বচ্ছেো এবং জবোবনেনহেো প্রেোমর্র জর্য বনি 
কযোম সঠিকভোমব বযবহোর করো যোয়। এই আইর্ প্রেয়র্ স্টসই পনরনস্থনেগুনিমে আমিোকপোে করমে 
সোহোযয করমব স্টযখোমর্ অনেনরি বি প্রময়োগ করো হয়, এবং আেো করো যোয় স্টয স্টেে পযনন্ত "বি 
প্রময়োমগর" সংখযো কনমময় আর্ো হমব এবং আইর্ েঙৃ্খিো রক্ষোকোরী এবং েোমের পনরমেনবে 
সম্প্রেোময়র মমধ্য আস্থো নিনরময় আর্োর জর্য একটি গুরুত্বপূেন পেমক্ষপ েহে করো হমব।"  
  
আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারীম্বের অসোচরে র্েম্বন্তর কার্নালয় তর্বর করা (S.3595-C/A.10002)  
এই র্েুর্ আইর্, আইর্ নবভোমগর মমধ্য স্বেন্ত্র আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরীমের অসেোচরে েেমন্তর েপ্তর 
প্রনেষ্ঠো কমর রোমজযর পনুিে সংস্থোগুনির পযনোমিোচর্ো, অধ্যয়র্, নর্রীক্ষো এবং েোমের পরোমেন স্টেওয়োর 
জর্য, যোর িক্ষয আইর্ েঙৃ্খিো রক্ষোকোরীমের কোযনকোনরেো বনৃি; জর্গমের নর্রোপিো বৃনি; র্োগনরক 
স্বোধ্ীর্েো এবং র্োগনরক অনধ্কোর রক্ষো; সোংনবধ্োনর্ক সুরক্ষো এবং স্থোর্ীয়, রোষ্ট্র এবং স্টিিোমরি 
আইর্ স্টমমর্ চিো নর্নিে করো; এবং আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরীর প্রনে জর্গমের আস্থো বৃনি করো। 
 
 এেোেোও এই অনিস রোজয জমুে স্টয স্টকোর্ স্থোর্ীয় আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরী সংস্থোর নবরুমি 
অসেোচরমের অনভমযোগ পনরচোির্ো করমব। স্টেেোি প্রনসনকউটমরর অসেেৃ, যো শুধ্ুমোত্র আইর্ েৃঙ্খিো 
রক্ষোকোরী সম্পনকন ে মৃেুযর স্টক্ষমত্র প্রমযোজয হয়, এটি স্টয স্টকোর্ স্থোর্ীয় আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরী 
সংস্থোর প্রনে অসেোচরমের অনভমযোমগর একটি স্বোধ্ীর্ পযনোমিোচর্ো করোর অর্মুনে স্টেমব। রোজয পনুিে 
এমজনিগুনির জর্য, রোজয ইিমপক্টর স্টজর্োমরি এবং MTA ইিমপক্টর স্টজর্োমরি এবং বের 
কেৃন পমক্ষর ইিমপক্টর স্টজর্োমরমির এখনেয়োর প্রসোনরে করো হময়মে আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরী বোনহর্ীর 
অসেোচরমের অনভমযোগ স্টপমে।  
  
ক্ষসম্বর্টর ক্ষকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "রোজয জমুে স্থোর্ীয় আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরী বোনহর্ীর সোমঞ্জসযপূেন 
র্জরেোনর নর্উ ইয়মকন র নর্নিে করোর সময় পোর হময় স্টগমে। আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরী বোনহর্ীর 
অসেোচরে েেন্তকোরী েপ্তর র্ীনে, অর্ুেীির্ এবং পিনের উন্ননে ঘটোমব অনেনরি স্বোধ্ীর্ 
পুঙ্খোর্ুপুঙ্খ েেমন্তর মোধ্যমম সর্োি করোর জর্য স্টয কখর্ আমোমের স্থোর্ীয় পুনিে বযনিগে অর্যোয় 
বো পিনেগে সমসযোর স্টমোকোমবিো করমে বযেন হমচ্ছ। আনম আেো কনর, যখর্ পুমরোপুনর কোযনকর 
করো হমব, এটো আমোমের পুনিে নবভোমগ স্টয অসেোচরে ভমর স্টগমে েো প্রনেমরোধ্ করোর এক বযবস্থো 
হমব এবং আমোমের সম্প্রেোময়র আস্থো পরু্রুিোর করমব। এই প্রময়োজর্ীয় আইমর্ স্বোক্ষর কমর েো 
প্রেয়র্ করোর জর্য আপর্োমক ধ্র্যবোে গভর্নর কুওমমো।"  
  



 

 

অোম্বসেবল ক্ষমোর আল ক্ষটলর িম্বলর্, "বেমরর পর বের ধ্মর পুনিমের অসেোচরে এবং অনেনরি, 
প্রোয়ই মোরোত্মক েনি প্রময়োগ, কৃষ্ণোঙ্গ এবং বোেোমী সম্প্রেোয়গুনিমে স্টেখোয় স্টয এখর্ পযনন্ত আইর্ 
প্রময়োগকোরী সংস্থোগুমিোর মমধ্য এই নবেয়টি স্টমোকোমবিো করোর জর্য আমরো স্টয সব সরঞ্জোম বযবহোর 
কমরনে েো খুবই অপযনোপ্ত। জজন  ফ্লময়ি, নিওর্ো স্টটইির এবং আরও অমর্মকর মৃেুযর পর, 
আমমনরকো এই কেো বিমে স্টবনরময় এমসমে স্টয যমেষ্ট হময়মে এবং প্রকৃে পনরবেন র্ েোনব করোর 
জর্য। রোষ্ট্রীয় অযোটনর্ন স্টজর্োমরমির অনিমসর মমধ্য আইর্ েৃঙ্খিো রক্ষোকোরী বোনহর্ীর অসেোচরে 
েেমন্তর অনিস প্রনেষ্ঠো করমি েোর জর্য পুনিমের অসেোচরমের েেন্তগুনি এক স্বোধ্ীর্, নর্রমপক্ষ 
সংস্থোর দ্বোরো করোমে হমব, স্থোর্ীয় প্রনসনকউটরমের বেমি। এই পনরবেন র্ নর্উ ইয়কন  জমুে আইর্ 
প্রময়োগকোরী সংস্থোগুমিোর স্টক্ষমত্র বহু প্রময়োজর্ীয় স্বচ্ছেো এবং জবোবনেনহেো নর্ময় আসমব, যো আমোমের 
সবোর জর্য একটি আমরো নর্রোপে এবং আমরো র্যোয়সঙ্গে বযবস্থো তেনর করমব। গভর্নর কুময়োমমো 
আপর্োমক ধ্র্যবোে এই নবমি স্বোক্ষর কমর আইর্ নহমসমব প্রেয়র্ করোর জর্য এবং নর্উ ইয়কন মক 
আমোমের অপরোধ্ নবচোর বযবস্থোর তবেময স্টমোকোমবিোয় স্টর্েৃত্ব নেমে সোহোযয করোর জর্য।"  
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