
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পবুলে সংস্কার আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

STAT আইর্ সকল বর্ম্ন স্তম্বরর অপরাম্বের ির্নিাদী এিং অর্োর্ে জর্সংখ্োতাবিক তথ্ে সংকলর্ 
এিং প্রকাে করা আদালম্বতর জর্ে আিেেক কম্বর  

  
রাজে এিং স্থার্ীয় আইর্ প্রম্বয়াগকারী কমনকতন াম্বদর তাম্বদর অস্ত্র িেিহার করার েয় ঘন্টার মম্বেে 

বরম্বপার্ন  করা িােেতামূলক কম্বর  
  

হহফাজম্বত থ্াকা িেবিম্বদর বিবকৎসা প্রদার্ ও মার্বসক স্বাম্বস্থের প্রবত মম্বর্াম্ব াগ হদওয়া 
িােেতামূলক কম্বর পবুলে কমনকতন াম্বদর হক্ষম্বে  

  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ পুলিশ সংস্কোর আইর্ (S.2575-B/A.10608) স্বোক্ষর কমরমের্ 
যোমে রোমজেরোজে এবং স্থোর্ীয় আইর্ প্রময়োগকোরী কমনকেন োমের েোমের অস্ত্র বেবহোর করোর েয় 
ঘন্টোর মমযে লরমপোর্ন  করো বোযেেোমূিক কমর; আেোিেমক সকি লর্ম্ন স্তমরর অপরোমযর বর্নবোেী 
এবং অর্েোর্ে জর্সংখ্েোেোলিক েথ্ে সংকির্ এবং প্রকোশ করো বোযেেোমূিক কমর (S.1830-
C/A.10609); এবং পুলিশ কমনকেন োমের হহফোজমে থ্োকো বেলিমের লিলকৎসো ও মোর্লসক স্বোমস্থের 
প্রলে মমর্োমযোগ প্রেোর্ করমে হমব (S.6601-A/A.8226)।  
  
"এই রোজে এবং এই জোলেমে পুলিমশর সংস্কোর েীঘনলের্ করো হয়লর্, এবং লর্উ ইয়কন  আবোর পমথ্র 
হর্েৃত্ব লেমে এবং আমোমের হফৌজেোলর র্েোয়লবিোর এবং পুলিশ বেবস্থোয় লবেেমোর্ পদ্ধলেগে ববষমে 
েরূ করোর জর্ে সলেেকোমরর পলরবেন র্ আর্মে যোমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই জটিি সংস্কোর 
আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোকোরী বোলহর্ী এবং েোমের হসবো করো সম্প্রেোময়র মমযে সম্পকন  উন্নয়মর্ সোহোযে 
করমব এবং একটি ভোঙ্গো এবং অর্েোয় বেবস্থোর কোরমর্ সংখ্েোিঘ ুসম্প্রেোয় হয সব অলবিোমরর 
সম্মুখ্ীর্ হময়মে েো হমর্োমর্োর পমথ্ আমোমের এক যোপ এলগময় লর্ময় যোমব।" 
  
পবুলে পবরসংখ্োর্ ও স্বচ্ছতা আইর্ (S.1830-C/A.10609)  
পুলিশ পলরসংখ্েোর্ এবং স্বেেো আইর্ (Police Statistics and Transparency Act) - অথ্বো 
STAT অেোক্ট - অসেোিরর্ এবং িঙ্ঘর্ সহ সকি লর্ম্ন স্তমরর অপরোমযর বর্নবোেী এবং অর্েোর্ে 
জর্সংখ্েোেোলিক েথ্ে সংকির্ এবং প্রকোশ করো আেোিমের জর্ে আবশেক কমর। সংগৃহীে েথ্ে 
অবশেই অর্িোইমর্ উপিব্ধ করমে হমব এবং মোলসক লভলিমে হোির্োগোে করমে হমব। এই র্েুর্ 



 

 

আইর্ পুলিশ লবভোগমক হকোর্ হেপ্তোর সম্পলকন ে মৃেুে হফৌজেোলর লবিোর হসবো লবভোমগর 
(Department of Criminal Justice Services) কোমে লরমপোর্ন  করমে হমব এবং হেপ্তোর সম্পলকন ে 
মৃেুে সংক্রোন্ত বোলষনক প্রলেমবের্ গভর্নর এবং আইর্সভোর কোমে জমো লেমে হমব।  
  
বসম্বর্র্র ব্র্োড হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "পুলিশ পলরসংখ্েোর্ এবং স্বেেো (STAT) আইর্, যো 21েম 
শেমকর পুলিলশং এর হপ্রলসমেন্ট বোরোক ওবোমোর র্োস্ক হফোমসনর সুপোলরশ, আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোকোরী 
বোলহর্ীমক লর্ম্ন স্তমরর হেফেোর হথ্মক শুরু কমর হহফোজমে মৃেুে পযনন্ত জর্সংখ্েোেোলিক েথ্ে সংেহ 
এবং জর্সম্মুমখ্ লরমপোর্ন  করো বোযেেোমিূক কমর। এই আইমর্র কোরমর্, অবমশমষ আমোমের কোমে 
প্রময়োজর্ীয় েথ্ে থ্োকমব যো আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোকোরী বোলহর্ীরো হয পদ্ধলেগে এবং ববষমেমূিক 
পুলিলশ অভেোস বেবহোর কমর কৃষ্ণোঙ্গ এবং বোেোমী লর্উ ইয়কন বোসীমের েোমের িক্ষে করমে, হসগুলি 
সর্োি করমে লর্মূনি করমে বেবহোর করো যোমব। আজ, গভর্নর কুওমমোর স্বোক্ষমরর মোযেমম, এই 
ঐলেহোলসক লবি আইমর্ পলরর্ে হমব। আলম লসমর্মর্র সংখ্েোগলরষ্ঠ হর্েৃ অেোলন্ড্রয়ো সু্টয়োর্ন -কোলজর্স, 
লসমর্র্ হকোে কলমটির হিয়োর জোমোি হবইিী, অেোমসম্বলি লিকোর কোিন হহলস্ট এবং অেোমসম্বলি 
িন্সোর হজো হিমন্টোমির কোমে েোমের হর্েৃমত্বর জর্ে কৃেজ্ঞ, ব্ল্েোক, পুওমর্ন ো লরকোর্, লহিেোলর্ক এবং 
এলশয়োর্ হিলজমেটিভ ককোমসর সলহে এই লবিটি পোশ করমে আমোমক সহোয়েো করোর জর্ে। এলরক 
গোর্নোমরর মো গুময়র্ কোমরর সমথ্নমর্ আলম সম্মোলর্ে, লযলর্ বেলিগেভোমব পুলিশ পলরসংখ্েোর্ এবং 
স্বেেো (STAT) অেোক্ট পোস করোর জর্ে প্রিোর করমে আিবোলর্মে যোত্রো কমরর্। লমস কোমরর 
পুমত্রর স্মৃলের সম্মোমর্ আমরো এই আইর্ প্রর্য়র্ করলে।”  
  
অোম্বসেবল সদসে হজাম্বসফ আর. হলন্টল িম্বলর্, "আলম লর্উ ইয়কন  হস্টর্ আইমর্র সোম্প্রলেক সকি 
সংস্কোরগুলি িন্সোর করমে হপমর গলবনে যো আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোয় বৃহির স্বেেো এবং জবোবলেলহেো 
হক উন্নীে করমব। এর্ো গে সপ্তোমহ শুরু হয় যখ্র্ গভর্নর 50-a এর বোলেমি স্বোক্ষর কমরর্ এবং 
এখ্র্ পলরসংখ্েোর্ এবং স্বেেো (STAT) অেোক্ট পোমসর মোযেমম। স্বেেো সরকোমরর প্রলেটি খ্োমের 
জর্ে ভোি। আলম পলরসংখ্েোর্ এবং স্বেেো (STAT) অেোমক্টর প্রযোর্ িন্সোর হমে হপমর 
লবমশষভোমব গলবনে, এবং েীঘন পোাঁি বের যমর এটিমক এলগময় লর্ময় যোওয়োর হিষ্টো করোর পর 
অবমশমষ েো পোশ হময় হগমে।"  
  
অস্ত্র িেিহাম্বরর প্রবতম্বিদর্ (S.2575-B/A.10608)  
এই র্েুর্ আইর্ অর্ুযোয়ী হয হকোমর্ো আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোকোরী কমনকেন োরো বো শোলন্ত কমনকেন ো যোরো 
লেউটিমে থ্োকোকোিীর্ বো েোর বোইমর েোমের অস্ত্র বেবহোর করমবর্, হযখ্োমর্ একজর্ বেলি হসই 
অমস্ত্রর বুমির্ দ্বোরো আহে হমে পোমরর্, েোমক েয় ঘন্টোর মমযে েোর সুপোরভোইজোমরর কোমে হসই 
ঘর্র্োর হমৌলখ্কভোমব প্রলেমবের্ করমে হমব এবং ঘর্র্োর 48 ঘন্টোর মমযে একটি লিলখ্ে প্রলেমবের্ 
েোলখ্ি করমে হমব।  
  
হসম্বর্র্র জামাল টি. হিইবল িম্বলর্, "আলম গভর্নরমক যর্েবোে জোর্োমে িোই এই গুরুত্বপূর্ন আইর্টি 
স্বোক্ষর করোর জর্ে, হযটি অর্ুযোয়ী আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোকোরী কমনকেন োরো যখ্র্ই েোমের অস্ত্র বেবহোর 
করমবর্ এবং হকোমর্ো বেলিমক আঘোে কমর থ্োকমে পোমরর্, েোমের েয় ঘন্টোর মমযে হসটির 
প্রলেমবের্ করমে হমব এবং 48 ঘন্টোর মমযে একটি লিলখ্ে প্রলেমবের্ জমো করমে পোমর। আলম 



 

 

সংসমের িন্সোর এর্ লর্ক হপলর, হর্েৃ অেোলন্ড্রয়ো সু্টয়োর্ন  কোলজর্স, এবং লিকোর লহলস্টমক যর্েবোে 
জোর্োমে িোই এই লবিটি পোস করো লর্লিে করোর জর্ে। এই আইর্ হজসর্ টিরোমেোর প্রলে উৎসগন 
করো উলিে, লযলর্ পুলিমশর এক ভয়োবহ অসেোিরমর্ প্রোর্ হোলরময়মের্।"  
  
পবরষদ সদসে বর্ক হপবর িম্বলর্, "এই আইর্ হজসর্ টিরোমেোর প্রলে উৎসগন করো উলিে, লযলর্ 
পুলিমশর এক ভয়োবহ অসেোিরমর্ প্রোর্ হোলরময়মের্। যখ্র্ পুলিশ অলফসোর শর্ সয়োর েোর লর্উ 
ইয়কন  পুলিশ লবভোগ (NYPD) দ্বোরো ইসুে করো বন্দুকটি িোলিময় টিরোমেোর জীবমর্র হশষ ঘর্োর্, 
েখ্র্ সয়োর জোর্মের্ হয লেলর্ েোর অর্েোময়র জর্ে হকোর্রকম প্রলেলক্রয়ো েোরোই পোলিময় হযমে 
পোরমবর্। এই আইর্ েোমক শোলস্ত হেমব র্ো, লকন্তু এই আইর্ জোলর করোর মোযেমম আমরো আশ্বস্ত 
হব হয এর পর হযই কমনকেন ো লর্মজই লবিোরক, জলুর এবং মৃেুেেণ্ডকোযনকরী হওয়োর এই যরমর্র 
অপরোযমূিক কোজ করমব, েোমক লকেু জবোবলেলহেোর সম্মুখ্ীর্ হমে হমব। এর্োই হেমশর আইর্, এর্ো 
লর্লিে করমে েোমের উমেখ্মযোগে সমথ্নর্ এবং অংশেহমর্র জর্ে আলম গভর্নর এবং আমোমের 
লিকোরমক যর্েবোে জোর্োই।”  
  
হহফাজম্বত থ্াকা িেবিম্বদর বিবকৎসা ও মার্বসক স্বাম্বস্থের পবরি না প্রদার্ করা (S.6601-
A/A.8226)  
এই র্েুর্ আইর্ অর্ুযোয়ী পুলিশ কমনকেন ো, শোলন্ত কমনকেন ো এবং অর্েোর্ে আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোকোরী 
সংস্থোর প্রলেলর্লয এবং সিোমক হহফোজমে থ্োকো হয হকোমর্ো বেলিমক লিলকৎসো এবং মোর্লসক স্বোমস্থের 
পলরিযনো প্রেোর্ করমে হমব। যোরো লিলকৎসো র্ো হপময় গুরুের শোরীলরক আঘোে হভোগ কমরর্ 
অথ্বো েোমের আঘোে যমের অভোমব গুরুেরভোমব ক্ষলেেস্ত হয়, েোমের ক্ষলের জর্ে পুলিশ েোয়ী 
হমে পোমর।  
  
হসম্বর্র্র জামাল টি. হিইবল িম্বলর্, "আলম গভর্নরমক যর্েবোে জোর্োমে িোই আমোর লবিটি স্বোক্ষর 
করোর জর্ে, হযটি অর্ুযোয়ী যলে হেফেোরকৃে বেলি অর্ুমরোয কমরর্ েোহমি আইর্ শৃঙ্খিো 
রক্ষোকোরীমের লিলকৎসোগে পলরিযনোর বেবস্থো করমে হমব। হকোর্ বেলি হহফোজমে আমের্ লক র্ো েো 
লর্লবনমশমষ, যলে েোমের লিলকৎসোগে পলরিযনোর প্রময়োজর্ হয় েোহমি হসর্ো েোমের প্রেোর্ করো 
উলিে। এইরকম অমর্ক হক্ষমত্র, এই সমস্ত বেলিমের পযনোপ্ত লিলকৎসোগে সহোয়েো প্রেেোখ্েোর্ করো 
হময়মে অথ্বো এে হেলর করো হময়মে হয বেলিরো অপ্রময়োজর্ীয়, হবের্ো এবং কষ্ট হপময়মের্। 
সবমিময় জঘর্ে হক্ষমত্র, এমর্লক লকেু বেলির অবস্থোর অযে বো অবমহিো অমিের্ মৃেুের কোরর্ও 
হময়মে, হযমর্ অেোনু্ড্র লকয়োসন, একজর্ যুবক, যোর লিলকৎসোগে সোহোময়র জর্ে আমবের্ হকউ 
হশোমর্লর্। আলম যর্েবোে জোর্োমে িোই সংসমের ির্সোর র্োথ্োলিয়ো ফোর্নোমেজমক লবযোর্সভোয় এই 
লবমির সমথ্নর্ করোর জর্ে এবং হর্েৃ অেোলন্ড্রয়ো সু্টয়োর্ন  কোলজর্স এবং লিকোর লহলস্টমক এই লবি 
পোশ করোমর্োর হিষ্টো করো জর্ে।"  
  
অোম্বসেবল হমোর র্াথ্াবলয়া ফার্নাম্বেজ িম্বলর্, "সোহোমযের জর্ে কোমরো আহ্বোর্ কখ্র্ই উমপক্ষো 
করো উলিে র্য়। আমোমের আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোকোরী কমনকেন োরো আমোমের রক্ষো করোর শপথ্ হর্র্, 
েো সমিও হহফোজমে থ্োকোকোিীর্ অবমহিোর কোরমর্ অমর্মকরই মৃেুে হময়মে। এর্ো অেেন্ত গুরুত্বপূর্ন 
হয আমরো, একটি সরকোর লহমসমব, এটি লর্লিে কলর হয আমোমের আইর্ শঙৃ্খিো রক্ষোকোরী 



 

 

কমনকেন োরো জীবর্ রক্ষো এবং সংরক্ষমর্র জর্ে প্রমেেকটি পেমক্ষপ েহর্ কমরর্। 'আলম শ্বোস লর্মে 
পোরলে র্ো' কখ্র্ই কোমরো হশষ কথ্ো হওয়ো উলিে র্য়। অেোনু্ড্র লকয়োসন এবং অর্েোর্ে যোরো 
অপ্রময়োজর্ীয়ভোমব হহফোজমে থ্োকোকোিীর্ মোরো হগমের্ েোমের স্মৃলেমে এই লবি বহর্ করমে হপমর 
আলম গলবনে। এটি স্বোক্ষর করোর মোযেমম আইমর্ পলরর্ে করোর জর্ে আপর্োমক যর্েবোে গভর্নর 
কুওমমো।"  
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