অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/17/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা পুবলবে কার্ন ক্রম ঢেম্বল সাজাম্বর্া ও আধুবর্কায়ম্বর্ সহম্বর্াবগতার জর্ে পুবলে
সংস্কাম্বরর জর্ে র্তু র্ বর্ম্বদন বেকা ঢ াষণা কম্বরম্বের্

বর্ম্বদন বেকায় জুর্ মাম্বস গভর্ন ম্বরর বর্িন াহী আম্বদে দ্বারা প্রবতবিত "বর্উ ইয়কন ঢেট পুবলে বরফমন
অোন্ড বরইর্ম্বভর্ের্ ঢকালোম্বিাম্বরটিভ" এর জর্ে কাঠাম্বমা, সম্পদ রম্বয়ম্বে; অঞ্চলগুবলম্বক ভবিষেম্বত
রাষ্ট্রীয় তহবিম্বলর জর্ে ঢর্াগে হম্বত 1 এবপ্রল, 2021 এর মম্বধে একটি পবরকল্পর্া গ্রহণ করম্বত হম্বি
ঢেম্বটর পুবলে বিভাম্বগর সহ 500টি অবধম্বেত্রম্বক গভর্ন র চিঠি বদম্বয়ম্বের্
বর্ম্বদন বেকাটি পাওয়া র্াম্বি এখাম্বর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ উ ইয়র্ন স্টেট পুলিশ লরফমন অ্যান্ড লরইর্মভর্শর্ স্টর্ািযাম ামরটিমভর
জর্য র্তু র্ লর্মদন লশর্া স্ট াষণা র্মরমের্, যা জুর্ মামে গভর্নমরর লর্ নাহী আমদশ দ্বারা প্রলতলিত হয়।
এই লর্মদন লশর্ায় স্থার্ীয় পুলিশ ল ভাগ, লর্ নালিত র্মনর্তন া এ ং র্াগলরর্মদর ল ম ির্ার জর্য এর্টি
র্াঠামমা এ ং ল ষয় প্রস্তা র্রা হময়মে যখর্ তারা েংস্কামরর জর্য তামদর স্থার্ীয় পলরর্ল্পর্া ততলর
র্রমে। গভর্নমরর লর্ নাহী আমদশ অ্র্ুযায়ী, ভল ষযৎ রাষ্ট্রীয় তহল মির জর্য স্টযাগয হমত হমি 2021
োমির 1 এলপ্রমির মমযয প্রলতটি এিার্ামর্ েংস্কামরর পলরর্ল্পর্া গ্রহণ র্রমত হম ।
গভর্নর লর্উ ইয়র্ন স্টেমটর পুলিশ ল ভাগ েহ 500 টি অ্লযমেত্রমর্ এর্টি লিঠি পাঠার্।
"আমামদর েম্প্রদায় এ ং তামদর স্টে া প্রদার্র্ারী আইর্ শৃঙ্খিা রোর্ারী ালহর্ীর মমযয উমেজর্া
এ ং ল শ্বামের অ্ভা আমামদরমর্ স্টমার্াম িা র্রমত হম । আলম 500টি অ্লযমেত্রমর্ এর্টি লিঠি
পাঠালি, যামত আলম যাখযা র্রলে স্টয এই গুরুতর েংর্ট স্টমার্াম িা র্রা জরুলর," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "আলম ুঝমত পারলে এটা জটিি। আলম ুঝমত পারলে এটা র্ঠির্। লর্ন্তু মার্ুষ
মারা যামি। লর্উ ইয়র্ন ােীরা স্টর্ার্ েংর্ট স্টেমর্ পালিময় যায় র্া- এটা স্টর্তৃ ত্ব এ ং র্ামজর
েময়। এর্টি লর্রাপদ, লর্রমপে পুলিলশ র্াযনক্রম মামর্র জর্য েংস্কামরর উন্নয়র্ এ ং াস্ত ায়র্
র্রার িমেয স্থার্ীয় লর্ নালিত র্মনর্তন ামদর অ্ শযই র্লমউলর্টি এ ং তামদর পুলিশ ালহর্ীর োমে
এর্োমে র্াজ র্রমত হম ।"
জজন ফ্লময়মের মৃতুযর পর গভর্নমরর পদমেপমর্ আজমর্র লর্মদন লশর্া অ্গ্রের র্রমে। এই েমরর
শুরুমত েংস্কার র্ীলত আইমর্ পলরণত র্মরর্- যার র্াম "Say Their Name (স্টে স্টদয়ার স্টর্ম)"

এমজন্ডা - যার মমযয রময়মে র্াগলরর্ অ্লযর্ার আইমর্র 50-a েংস্কামরর মাযযমম আইর্ শৃঙ্খিা
রোর্ারী ালহর্ীর র্মনর্তন ামদর পূ ন তী শৃঙ্খিামূির্ স্টরর্মেন স্বিতা আর্া; আইর্ শৃঙ্খিা রোর্ারী
ালহর্ীর র্মনর্তন ামদর র্তৃন র্ শ্বােমরায র্মর যরা লর্লষদ্ধ র্রা; লমেযা জালত লভলের্ 911 লরমপাটন
লর্লষদ্ধ র্রা এ ং স্টেগুমিামর্ অ্পরাময পলরণত র্রা; এ ং আইর্ প্রময়ামগর ফমি লর্রস্ত্র স্ট োমলরর্
র্াগলরমর্র মৃতুযর োমে েম্পলর্ন ত ল ষয়গুলির জর্য এর্জর্ অ্যাটলর্ন স্টজর্ামরিমর্ স্বাযীর্ প্রলেলর্উটর
লহোম মমর্ার্ীত র্রা।

গভর্নমরর লিঠিটির েম্পূণন

াতন া লর্ম্নরূপ:

লপ্রয় প্রযার্ লর্ নাহী, পুলিশ প্রযার্ এ ং স্টশলরফ:
োরা স্টদমশর অ্মর্র্ েম্প্রদায় তামদর পুলিশ ল ভাগ লর্ময় েমেযার েম্মুখীর্ হমি। িে িে মার্ুষ
যারা প্রলত ামদ জম া হময়লেি, এমর্লর্ গণস্বাস্থয েংর্মটর মমযযও, তারা তা পলরষ্কার র্মর লদময়মে।
পলরলস্থলত ে ার জর্য স্টটর্েই র্য়।
জর্গমণর লর্রাপো জায় রাখা অ্তযা শযর্; এটি েরর্ামরর
অ্জনমর্র জর্য, পুলিশ এ ং তারা স্টয েম্প্রদাময়র স্টে া র্মর
শ্রদ্ধা োর্মত হম । আমামদর েমামজর োফিয এ ং লর্রাপো
শলিশািী র্রার উপর লর্ভন র র্মর। অ্মর্র্ শহমর অ্পরায
েংর্মটর মুহূতনটি র্ামজ িাগামত হম এ ং এটিমর্ রূপান্তমরর

অ্র্যতম অ্পলরহাযন ভূ লমর্া। স্টেই িেয
তামদর মমযয পারস্পলরর্ আস্থা এ ং
পারস্পলরর্ ল শ্বাে পুর্রুদ্ধার এ ং
া মত োর্ায়, আমামদর অ্ শযই এই
এর্টি েুমযামগ পলরণত র্রমত হম ।

যলদও দ্বন্দ্ব াস্ত এ ং ল ষয়গুমিা জটিি, লর্উ ইয়মর্ন আমরা জালর্ স্টয অ্স্বীর্ার া এ ামর্া স্টর্ার্
েফি স্টর্ৌশি র্য়। এই িমেয, 12 জুর্, 2020 তালরমখ আলম এর্টি লর্ নাহী আমদমশ স্বাের র্মরলে
যামত স্টেমটর প্রলতটি স্থার্ীয় েরর্ারমর্ 1 এলপ্রি, 2021 এর মমযয এর্টি পুলিশ েংস্কার পলরর্ল্পর্া
গ্রহণ র্রমত হম । এই আমদশ এই যরমর্র পলরর্ল্পর্া গ্রহমণর উপর এিার্ায় রাষ্ট্রীয় োহাযয
শতন োমপে র্রার জর্য ামজট ল ভামগর পলরিাির্মর্ অ্র্ুমমাদর্ স্টদয়।
এই পলরর্ল্পর্াগুলি এর্টি েমলিত প্রলক্রয়ার মাযযমম ল র্লশত র্রা লর্লিত র্রমত, আলম লর্উ ইয়র্ন
স্টেট পুলিশ লরফমন অ্যান্ড লরইর্মভর্শর্ স্টর্ািযাম ামরটিভ এর আহ্বার্ জালর্ময়লে। আমামদর ৃহৎ এ ং
ত লিত্রযময় রামজয 500টিরও স্ট লশ আইর্ প্রময়াগর্ারী েংস্থা রময়মে, স্টেখামর্ স্টর্ার্ "এর্ আর্ার
ে ার োমে খাপ খায়" েমাযার্ স্টর্ই। পুলিশ-েম্প্রদাময়র েম্পর্ন পুর্গনঠমর্র জর্য, প্রলতটি স্থার্ীয়
েরর্ারমর্ অ্ শযই তামদর েম্প্রদাময়র জর্লর্রাপোর িালহদা েম্পমর্ন এর্টি তেয লভলের্ এ ং েৎ
আমিাির্ার জর্য স্টের্মহাল্ডারমদর আহ্বার্ র্রমত হম । প্রলতটি েম্প্রদায়মর্ অ্ শযই তামদর জর্য
উপযুি পুলিমশর ভূ লমর্া র্ল্পর্া র্রমত হম । জর্গণমর্ রো র্রার জর্য পুলিশমর্ তামদর র্াজ
র্রার েুমযাগ স্টদওয়ার জর্য র্ীলত ততলর র্রমত হম এ ং এই র্ীলতগুলিঅ্ শযই স্থার্ীয় েম্প্রদাময়র
র্ামে গ্রহণমযাগয হমত হম ।

"েহমযালগতামূির্" হমি মূি শব্দ। এই আমিাির্ামর্ এর্টি ল মরাযী প্রলক্রয়া া টপ-োউর্ েমাযার্
আমরামপর প্রমিষ্টা লহমেম স্টেম লি র্রা ভু ি হম । ল ষয়গুমিা অ্ শযই েম্প্রিার র্রমত হম লর্ন্তু
েমাযার্ ততলর র্রমত হম । েহমযালগতামূির্ প্রলক্রয়াটি হওয়া উলিত:
•
•
•
•
•
•
•

পুলিশ এমজলি র্তৃন র্ পলরম লশত েম্প্রদাময়র িালহদা পযনামিাির্া র্রুর্ এ ং ল ভামগর
তন মার্ র্ীলত ও অ্র্ুশীির্ মূিযায়র্ র্রুর্;
এমর্ র্ীলত প্রলতিা র্রুর্ যা পুলিশমর্ র্াযনর্রভাম এ ং লর্রাপমদ তামদর র্তন য পাির্
র্রমত স্টদয়;
আমিাির্ায় েমগ্র েম্প্রদায়মর্ েম্পৃি র্রুর্;
এই পযনামিাির্ার ফমি র্ীলতমািা েুপালরশ ততলর র্রুর্;
জর্গমণর মন্তম যর জর্য এর্টি পলরর্ল্পর্া প্রস্তা র্রুর্;
এটি অ্র্ুমমাদর্ া গ্রহণ র্রার জর্য স্থার্ীয় আইর্ পলরষমদর র্ামে পলরর্ল্পর্া উপস্থাপর্
র্রুর্, এ ং;
2021 োমির 1 এলপ্রি া তার আমগ রাজয ামজট পলরিািমর্র র্ামে এই পলরর্ল্পর্া
গ্রহমণর র্ো জার্ার্।

আলম ে াইমর্ অ্র্ুমরায র্রলে অ্ল িমে এই আমিাির্া শুরু র্রমত। র্লমউলর্টি এ ং পুলিমশর মমযয
েম্পর্ন পুর্রুদ্ধার ে ার েম নােম স্বােন।, এ ং প্রমতযর্ স্টের্মহাল্ডারমর্ অ্র্যমদর দৃলষ্টভলি ুঝমত
েেম র্রার জর্য র্মোপর্েমর্র প্রময়াজর্ হমত পামর। েময় র্ম।
স্থার্ীয় লর্ নালিত র্মনর্তন ারা এই প্রলক্রয়া আহ্বার্ র্রার স্বাভাল র্ অ্ স্থামর্ রময়মের্। যলদ স্থার্ীয়
লর্ নালিতরা স্টর্ািযাম ামরটিভ পলরিাির্া র্রমত অ্েম া অ্লর্িুর্ হয়, তাহমি রাষ্ট্র স্টেই অ্লযমেমত্রর
জর্য এর্জর্ যোযে আহ্বায়র্ লর্ নাির্ র্রমত পামর।
পলর তন র্ র্ঠির্। লর্ন্তু যলদ আমামদর উন্নলত র্রমত হয় তাহমি পলর তন র্ প্রময়াজর্। উমেজর্া
অ্ শযই েমাযার্ র্রমত হম । শৃঙ্খিা এ ং জর্গমণর লর্রাপো লর্লিত র্রমত হম । আলম এই
েম্ভা র্ায় উমেলজত এ ং আলম আশা াদী স্টয এই েংর্মটর েময় েৃজর্শীিতা এ ং অ্গ্রগলতর মুহূমতন
পলরণত হম । পলর তন র্শীি মূিযম ায এ ং পলরলস্থলতর োমে খাপ খাইময় স্টর্ওয়ার জর্য েমিয়
র্রাই স্বাভাল র্।
আমরা COVID েঙ্কমটর স্টমার্াম িা র্রলে েমেযার র্ো স্বীর্ার র্মর, উৎপাদর্শীি আমিাির্া এ ং
এর্োমে র্াজ র্রার মাযযমম। িিুর্ এখামর্ও এর্ই র্াজ র্লর।
এটি এর্ল ংশ শতাব্দীর জর্য আইর্ শৃঙ্খিা রোর্ারী
েুমযাগ।
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