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ননর্বাহী আদেশ

নিউ ইয়র্ক স্টেট পুনিশ সংস্কার এবং পুিঃআনবষ্কার সহয ানিতামূির্

স্ট খাযি, ননউ ইয়র্ব রাদযের সংনর্ধান গভনবরদর্ যত্ন ননদে র্াধে র্দর যয ননউ ইয়দর্ব র আইন
নর্শ্বস্তভাদর্ অনুনিে হয়; এর্ং
স্ট খাযি, আনি সংনর্ধাদনর 13 নং অনুদেে, 1 নম্বর অনুদেে অনুযায়ী শপথ ননদয়নি, সংনর্ধানদর্
সিথবন র্রার এর্ং গভনবদরর েপ্তদরর োনয়ত্ব পালদনর যনে; এর্ং
স্ট খাযি, 25 যি 2020 োনরদে নিদনদসাটায় যযব ফ্লদয়দের পুনলশ-যনিে িৃেুের পর সারা যেশ এর্ং
ননউ ইয়র্ব রাদযের নর্নভন্ন সম্প্রোদয়র িদধে পুনলদশর যনিে িৃেুে এর্ং র্র্বর্াে-পক্ষপােেুষ্ট আইন শৃঙ্খলা
রক্ষার্ারী র্ানহনীর পনরর্েব দনর এর্ং োদের োয়র্দ্ধ র্রার োনর্দে নর্দক্ষাভ অনুনিে হদয়দি; এর্ং
স্ট খাযি, ননউ ইয়র্ব রাদযে র্ৃ ষ্ণাঙ্গ এর্ং আনির্ান-আদিনরর্ান নাগনরর্দের প্রনে বর্ষিেিূলর্ র্ের্হাদরর
এর্ েীর্ব এর্ং যর্েনাোয়র্ ইনেহাস আদি আদিনরর্ার প্রথি ক্রীেোস আনির্ানদের আগিদনর সিয় যথদর্;
এর্ং
স্ট খাযি, এই সাম্প্রনের্ ইনেহাদস পুনলদশর যর্শ নর্িু র্টনা রদয়দি যার ফদল ননরস্ত্র নাগনরর্রা,
প্রধানে র্ৃ ষ্ণাঙ্গ এর্ং আনির্ান-আদিনরর্ান পুরুষদের িৃেুে র্দটদি, যা আিাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার র্ের্স্থা
এর্ং যফৌযোনর নর্চার র্ের্স্থার প্রনে যনগদর্র আস্থা এর্ং নর্শ্বাস ের্ব র্দরদি, এর্ং এই ধরদনর পনরনস্থনে
চলদি এর্ং যরুরী নভনিদে এর সংদশাধন র্রা প্রদয়াযন; এর্ং
স্ট খাযি, ননউ ইয়র্ব যেদটর এই িৃেুেগুদলার িদধে রদয়দি অোন্টনন র্াদয়য, আিােু োয়াদলা, উসিাদন
যাদঙ্গা, শন যর্ল, রািানলব গ্রাহাি, পোনির্ েনরসিন্ড, আর্াই গুনলব, এর্ং এনরর্ গানবার, এর্ং অনোনে রাদযের
িদধে রদয়দিন অস্কার গ্রান্ট, যিভন িার্টবন, িাইদর্ল ব্রাউন, োনির রাইস, লাকুয়ান িোর্দোনাল্ড, ওয়াল্টার
স্কট, যিনে যগ্র, নফলাদন্ডা র্োনেল, এন্টন যরায যুননয়র, আহিাউে আরদর্নর, যব্রওনা যটইলর, এর্ং যযব
ফ্লদয়ে, অনোনেদের িদধে।
স্ট খাযি, এই অপ্রদয়াযনীয় িৃেুেগুনল আিাদর্ যস যেয়ার এদযন্ডাদর্ আইন নহদসদর্ স্বাক্ষর র্রদে র্াধে
র্দরদি যা ননউ ইয়র্ব রাদযে পুনলশ র্ের্স্থার নর্িু নেদর্র সংস্কার র্দর; এর্ং
স্ট খাযি, সরর্াদরর োনয়ত্ব আদি নননিে র্রা যয আইদনর সািদন োর সর্ল নাগনরদর্র সাদথ সিান,
নোযে এর্ং নোয়সঙ্গে আচরর্ র্রা হয়; এর্ং
স্ট খাযি, সাম্প্রনের্ সিদয় রাদযের প্রনের্ট এলার্ায় যয প্রনের্াে এর্ং নর্দক্ষাভ প্রেনশবে হদয়দি, ো
উদেদগর গভীরো এর্ং নর্স্তৃ নে েু দল ধদরদি; এর্ং
স্ট খাযি, র্ৃ ষ্ণাঙ্গ যীর্নগুনলর িূলে আদি; এর্ং

স্ট খাযি উপদরাক্তগুনলআিাদর্ এই নসদ্ধাদে উপনীে হদে র্াধে র্দর যয পুনলদশর র্ের্স্থায় র্র্বর্ােী
বর্ষিে েূর র্রা প্রদয়াযন, পুনলদশর যর্ৌশল, নীনে, পদ্ধনে এর্ং অনুশীলন সংদশাধন এর্ং আধুননর্ র্রার যনে
এর্ং যনগদর্র ননরাপিা উন্নীে র্রার যনে, সাম্প্রোনয়র্ নর্যাদিান উন্নে র্রদে, এর্ং নর্শ্বাস লালন র্রদে
এিন অনুশীলন বেনর র্রদে যা র্ৃ ষ্ণাঙ্গ সম্প্রোয়গুনলর নর্দশষ প্রদয়াযনগুনলর যিার্ানর্লা র্রার যনে; এর্ং
স্ট খাযি, র্াদযট নর্ভাগ (Division of the Budget) রাদযের আইন এর্ং ননউ ইয়র্ব যেদটর সংনর্ধান
অগ্রসর র্রার যক্ষদে েহনর্দলর যথাযথ র্ের্হার ননধবারর্ র্রার যনে ক্ষিোনয়ে; এর্ং
স্ট খাযি, নেনভশন অফ নক্রনিনাল যানেস সানভব দসদসর (Division of Criminal Justice Services)
সংস্থাদনর সাদথ সিন্বয় যরদে, র্াদযট নর্ভাগ যফৌযোনর নর্চার র্ের্স্থার র্াযবর্ানরো র্ািাদে পাদর নননিে
র্রদে যয রাদযের স্থানীয় পুনলশ সংস্থাগুনল স্থানীয় সম্প্রোদয়র যের্দহাল্ডারদের সাদথ সনক্রয়ভাদর্ যুক্ত হদয়দি
এর্ং স্থানীয় পুনলশ এদযনির যর্ৌশল, নীনে এর্ং পদ্ধনের যনে স্থানীয়ভাদর্ অনুদিানেে পনরর্ল্পনা আদি; এর্ং
এখি, অতএব, আনি, অোন্ড্রু এি. কুওদিা, ননউ ইয়র্ব যেদটর গভনবর, ননউ ইয়র্ব যেদটর সংনর্ধান ও
আইন-র্েৃব র্ আিাদর্ প্রেি ক্ষিো র্দল, নননেব ষ্টভাদর্ আর্টবদর্ল IV, যসর্শন এর্ অনুযায়ী ননম্নরূপ আদেশ এর্ং
ননদেব শ প্রোন র্রনি:
র্াদযট নর্ভাদগর পনরচালর্, নক্রনিনাল যানেস সানভব দসস নর্ভাদগর সাদথ পরািশব র্দর সর্ল স্থানীয় সরর্াদরর
র্াদি ননদেব নশর্া যানর র্রদর্ন, এই ননদেব শ প্রোন র্দর:
যফৌযোনর র্াযবনর্নধর 1.20 ধারায় সংজ্ঞানয়ে পুনলশ র্িবর্েব াদের সাদথ পনরচানলে প্রনের্ট স্থানীয় সরর্ার
সংস্থাদর্ অর্শেই র্েব িান পুনলশ র্ানহনী যিাোদয়ন, যর্ৌশল, নীনে, পদ্ধনে এর্ং অনুশীলদনর এর্র্ট নর্স্তৃ ে
পযবাদলাচনা র্রদে হদর্ এর্ং এই ধরদনর ননদয়াগ, যর্ৌশল, নীনে, পদ্ধনে এর্ং অনুশীলন উন্নে র্রার যনে
এর্র্ট পনরর্ল্পনা বেনর র্রদে হদর্ যসই সর্ পুনলশ এদযনির োরা পনরদষর্া প্রোন র্রা সম্প্রোয়গুনলর নননেব ষ্ট
প্রদয়াযনগুনল যিার্ানর্লা র্রার যনে এর্ং সম্প্রোদয়র নর্যািন র্ৃনদ্ধ র্রার যনে, নর্শ্বাস, নোযেো এর্ং
ননরদপক্ষো লালন র্রার যনে এর্ং যয যর্ান র্র্বর্ােী পক্ষপানেত্ব এর্ং র্ৃ ষ্ণাঙ্গ সম্প্রোদয়র অসিানুপানের্
পুনলনশ র্ের্স্থার যিার্াদর্লা র্রার যনে।
এই ধরদনর স্থানীয় সরর্াদরর প্রনের্ট প্রধান ননর্বাহী স্থানীয় পুনলশ এদযনির প্রধান এর্ং সম্প্রোদয়র
যের্দহাল্ডারদের এই ধরদনর পনরর্ল্পনা উন্নয়দনর যনে আহ্বান র্রদর্ন, যা প্রিার্-নভনির্ পুনলশ র্ের্স্থার
যর্ৌশল নর্দর্চনা র্রদর্, যার িদধে রদয়দি, নর্ন্তু োদেই সীিার্দ্ধ নয়, র্ল প্রদয়াগ সংক্রাে নীনে, প্রনক্রয়াগে
নোয়নর্চার; যয যর্ান অধেয়ন যা পুনলশ র্ের্স্থায় পদ্ধনেগে র্র্বর্ােী পক্ষপানেত্ব র্া র্র্বর্ােী নোয়নর্চার ননদয়
যর্ান গদর্ষর্া; প্রেন্ন পক্ষপাে সদচেনো প্রনশক্ষর্; নে-এদস্কদলশন যিননং এর্ং অনুশীলন; আইন শৃঙ্খলা
রক্ষার্ারী র্ানহনীর সহায়োয় োইভারশন যপ্রাগ্রাি; পুনর্বহালিূলর্ নোয়নর্চার অনুশীলন; সম্প্রোয়নভনির্
আউটনরচ এর্ং েন্দ্ব ননষ্পনি; সিসো নভনির্ পুনলশ র্ের্স্থা; হট স্পট যপানলনশং; যর্ন্দ্রীভূ ে প্রনেদরাধ;
পনরদর্শগে নর্শার িাধেদি অপরাধ প্রনেদরাধ; সনহংসো প্রনেদরাধ এর্ং হ্রাসর্রর্ হস্তদক্ষপ; ননউ ইয়র্ব যেট
নিউনননসপোল পুনলশ যিননং র্াউনিল (New York State Municipal Police Training Council) র্েৃব র্
প্রর্নেব ে িদেল নীনে ও ননদেব নশর্া; এর্ং ননউ ইয়র্ব যেট ল এনদফাসবদিন্ট অোদক্রনেদটশন যপ্রাগ্রাি (New
York State Law Enforcement Accreditation Program) োরা প্রর্নেব ে িান।
রাযনননের্ িহকুিা, োর পুনলশ এদযনির সাদথ সিন্বয় যরদে, যের্দহাল্ডারদের সাদথ পরািশব র্রদে হদর্, যার
িদধে আদি, নর্ন্তু এদেই সীনিে নয়, স্থানীয় পুনলশ র্ানহনীর সেসে এর্ং যনেৃ ত্ব; সম্প্রোদয়র সেসে, উচ্চ
সংেের্ পুনলশ এর্ং সম্প্রোদয়র আলাপচানরো সহ এলার্াগুনলর উপর যযার নেদয়; আগ্রহী অলাভযনর্ এর্ং
নর্শ্বাস নভনির্ সাম্প্রোনয়র্ েলগুনল; নেনিক্ট অোটননবর স্থানীয় র্াযবালয়; স্থানীয় পার্নলর্ নেদফন্ডার; এর্ং
স্থানীয় ননর্বানচে র্িবর্েব ারা, এর্ং এর পযবাদলাচনা এর্ং পরািদশবর ফদল যয যর্ান পনরর্েব ন, আধুননর্ীর্রর্,
এর্ং োর পুনলশ ননদয়াগ, যর্ৌশল, নীনে, পদ্ধনে, এর্ং অনুশীলন, সম্প্রোদয়র নননেব ষ্ট চানহো এর্ং সাধারর্
উন্নয়ন সহ যয যর্ান পনরর্েব ন, আধুননর্ীর্রর্, এর্ং উদ্ভার্দনর সুপানরশগুনল র্াস্তর্ায়দনর এর্র্ট পনরর্ল্পনা
বেনর পুনলশ এদযনি এর্ং সম্প্রয়াদেের সম্পর্ব উন্নে র্রদে নর্শ্বাস, নোযেো, োয়র্দ্ধো এর্ং স্বেোর উপর
নভনি র্দর, এর্ং যা পুনলশ র্ের্স্থায় যা যর্ান র্র্ব সংক্রাে অসিো হ্রাস র্রার যচষ্টা র্দর।
এই ধরদনর পনরর্ল্পনা এলার্ার সর্ল নাগনরদর্র র্াদি িের্ে র্রার যনে প্রোন র্রা হদর্, এর্ং এই ধরদনর
িের্ে নর্দর্চনা র্রার পর, এই ধরদনর রাযনননের্ িহকুিার স্থানীয় আইন পনরষদের র্াদি উপস্থাপন র্রা
হদর্, যা স্থানীয় আইন র্া যরদযানলউশন োরা এই ধরদনর পনরর্ল্পনা অনুদিােন র্া গ্রহর্ র্রদর্, যযিন
যথাযথ হদর্, 01 এনপ্রল 2021 এর িদধে; এর্ং
এই ধরদনর স্থানীয় সরর্ার র্াদযট নর্ভাদগর পনরচালদর্র র্াদি এর্র্ট সার্টবনফদর্ট পাঠাদর্ নননিে র্রদে যয
এই ধরদনর প্রনক্রয়া যিদন চলা হদয়দি এর্ং এই স্থানীয় আইন র্া প্রস্তার্ গৃহীে হদয়দি; এর্ং

র্াদযট নর্ভাদগর পনরচালর্দর্ ভনর্ষেদে উপযুক্ত রাযে র্া যর্ন্দ্রীয় েহনর্ল প্রানপ্তর রনসে প্রোন র্রার
অনুদিােন যেওয়া হদর্ যসই সার্টবনফদর্ট োনেল র্রার পনরদপ্রনক্ষদে যার যনে যসই স্থানীয় সরর্ার অনেথায়
যযাগে হদর্; এর্ং
এই উদেশেগুনল প্রভানর্ে র্রার যনে যয যর্ান রাযে সংস্থার সহায়ো এর্ং সহায়ো চাওয়ার যনে পনরচালর্
অনুদিানেে।

আিার স্বহদস্ত এর্ং অোলদর্নন শহদর যেদটর ননযস্ব

নসলদিাহর সহ েুই হাযার নর্শ সাদলর
যুন িাদসর োেশেি নেদন এর্ট প্রোন
র্রা হল।

গভনবর র্েৃব র্

গভনবদরর সনচর্

