অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/19/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ধারািাবিক বিম্বেষমূলক অপরাধ তদন্ত প্রবেক্ষণ সেবমর্াম্বরর আম্ব াজর্ করম্বি বর্উ ই কন সেট
সিট ক্রাইমে টাস্ক স ােন , এই স াষণা কম্বরম্বের্ গভর্ন র কুওম্বমা

প্রথম সেবমর্ার আজ মোর্িাটাম্বর্; এই অবধম্বিেম্বর্র জর্ে বর্িবিত আইর্ প্রম্ব াগকারী েংস্থার
140 জম্বর্রও সিবে েদেে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট পুনিশ (New York State
Police), নর্উ ইয়কন ঘেট নিনভশর্ অ্ফ নিনমর্াি জানেস সানভন মসস (Division of Criminal
Justice Services, DCJS) এবং নর্উইয়কন ঘেট নিনভশর্ অ্ফ নিউমযার্ রাইটমসর (Division of
Human Rights, DHR) সামে অ্ংশীদানরমের নভনিমে চারটি নবমেষমূিক অ্পরাধ েদন্ত প্রনশক্ষণ
ঘসনমর্ামরর আময়াজর্ করমব রাজয জুম়ে আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাগুনির জর্য। প্রেম ঘসনমর্ার আজ
মযার্িাটমর্ আমে এবং 140-এর ঘবনশ আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থার সদসযরা এই অ্নধমবশমর্র জর্য
নর্বন্ধর্ কমরমের্।
"নর্উ ইয়মকন র ঘে ঘকামর্া ধরমর্র পক্ষপাে বা ববষমমযর জর্য এমকবামর শূর্য-সির্শীিো আমে",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর রাষ্ট্র ও আমামদর ঘদশ জুম়ে সব ধরমর্র ইহুনদনবমেষ ও ৃণার
ভীনেকর বৃনি মটমে এবং এই ঘসনমর্ারগুমিা আমামদর ৃণয অ্পরামধর নবরুমি েদন্ত ও মামিা
করার জর্য রাষ্ট্র ও স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থার সঠিক প্রনশক্ষণ এবং নর্উ ইয়কন ারমদর
সুরনক্ষে োকা নর্নিে করার জর্য সবনমশষ প্রমচষ্টা।"
"আমরা আমামদর রামজয ঘকামর্া প্রকামরর নবমেষ বা সনিংসো সিয কনর র্া", সল ম্বটর্োন্ট গভর্ন র
কোবথ সিাচু ল িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন এবং সারা ঘদমশর মমধয ইহুনদনবমেষী আিমণ ঘবম়ে োওয়ায়
আমরা এই অ্পরাধগুমিার সামে ঘমাকামবিার জর্য আমামদর প্রমচষ্টামক নেগুর্ করনে। নবমেষমূিক
অ্পরাধ টাস্ক ঘফাসন োরা আময়ানজে ধারাবানিক প্রনশক্ষণ ঘসনমর্ার নর্নিে করমে সািােয করমব ঘে
রাজয জুম়ে আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাগুমিা এসব অ্পরামধর েদন্ত ও বানসন্দামদর সুরক্ষার জর্য ঘে
প্রনশক্ষণ ও সম্পমদর প্রময়াজর্ ো োমদর কামে আমে।”
এই প্রনশক্ষণ পমবনর প্রমেযকটিমে নর্উ ইয়কন ঘেট ণ
ৃ যেম অ্পরাধ টাস্ক ঘফামসনর (ঘেট পুনিশ,
DCJS এবং DHR) সদসযমদর একই সামে অ্যানি-নিমফমমশর্ িীগ (Anti-Defamation League),
নর্উ ইয়মকন র ইহুনদ কনমউনর্টি নরমিশর্ কাউনিি (Jewish Community Relations Council of
New York) এবং কুইি কাউনি নিনিক্ট অ্যাটনর্ন অ্নফস (Queens County District Attorney's

Office) োরা উপস্থাপর্া করা িমব। NYPD-র একটি ঘপ্রমজমিশর্ও মযার্িাটামর্র প্রনশক্ষমণ োকমব।
অ্নধমবশমর্ অ্ন্তভুন ক্ত নবষয়গুমিার মমধয রময়মে আইর্শৃঙ্খিা রক্ষাকারী বানির্ীর সা়ো ঘদয়ার জর্য
নবমেষমূিক অ্পরাধ েদমন্তর একটি নববরণ, ঘেে আনধপেযবাদী দিগুমিার উপর বযাকগ্রাউন্ড,
নবমেষমূিক অ্পরামধর নবচার এবং কমনসংস্থার্, বাসস্থার্ ও পাবনিক আবাসর্ ঘকন্দ্রস্থামর্ ববষময
নবমরাধী আইমর্র প্রময়াগ।
মযার্িাটমর্ আজ প্রেম প্রনশক্ষণ অ্র্ুনিে িওয়া ো়োও রামজযর অ্র্যার্য স্থামর্ এই ধারাবানিক
প্রনশক্ষণটি উপস্থাপর্ করা িমব:
•
•
•

ঘসমেম্বর 24, 2019-এনর কাউনি
ঘসমেম্বর 25, 2019-ওর্ন্ডাগা কাউনি
অ্মক্টাবর 17, 2019-অ্যািমবনর্ কাউনি

ঘকবি আইর্ প্রময়াগকারী, প্রনসনকউটর, পামরাি অ্নফসার এবং ঘপ্রামবশর্ অ্নফসার এবং সংমশাধর্
আনধকানরকমদর ঘসার্ন বা ঘবসামনরক সদসযমদর জর্যই এই প্রনশক্কগণ ঘসসর্গুনি ঘ ািা। আইর্
প্রময়াগকারী-সংমবদর্শীি স্বভামবর প্রনশক্ষমণর কারমণ গণমাধযমমর জর্য এই ঘসনমর্ার উপিব্ধ োকমব
র্া।
বর্উ ই কন সেট পুবলে-এর েুপাবরম্বন্টর্ম্বেন্ট বকথ এম. সকারম্বলট িম্বলর্, "এই প্রনশক্ষণ ঘসশর্ রাজয
পুনিশ এবং আমামদর আইর্ প্রময়াগকারী সিমোগীমদর সবনমশষ আইর্গে নবষয় এবং ঘকৌশি সম্পমকন
নশ মে ঘদয় ো ৃণার অ্পরামধর েদমন্ত সিায়ো করমব। এই ঘেৌে প্রমচষ্টা অ্পরাধীমদর োমদর
কামজর জর্য দায়বি োমে করা িয় এবং সফিভামব োমদর নবরুমি আইনর্ বযবস্থা ঘর্ওয়া িয় ো
নর্নিে করার জর্য গুরুেপূণন।"
বক্রবমর্াল জাবেে োবভনম্বেে বেবভেম্বর্র বর্িন ািী সেপুটি কবমের্ার মাইম্বকল বে. বির্ িম্বলর্,
"আমরা রাজয পুনিমশর সামে এবং মার্বানধকার নবভামগর সামে এই ধারাবানিক ঘসনমর্ার নর্ময়য
অ্ংশীদানরে করমে ঘপমর গনবনে এবং োর অ্বযািে সমেনমর্র জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ
জার্াই। অ্নভমপ্রে িক্ষযটি ঘকামর্া বযনক্ত, বযনক্তমদর একটি দি বা এক ণ্ড সম্পনি, োমে নকেু োয়
আমস র্া, পক্ষপাে ও ৃণায় উেুি অ্পরামধর ঘকার্ও স্থার্ এই রামজয ঘর্ই। নবমেষমূিক অ্পরামধর
নবরুমি অ্বগে এবং েদন্ত করার জর্য আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থামক ঘসরা অ্র্ুশীির্ সম্পমকন অ্বগে
ও প্রনশনক্ষে রা া নর্নিে করমব ঘে সম্প্রদায়গুনি সকি নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য নর্রাপদ িমব।"
মার্িাবধকার বিভাম্বগর কবমের্ার অোম্বেলা ার্ন াম্বেজ িম্বলর্, "োরা ে র্ নবমেষচানিে অ্পরাধ
এবং পক্ষপানেমের টর্ায় নিপ্ত িমব ে র্ নর্উইয়কন ঘেট আইমর্র পুমরা ওজর্ প্রময়াগ করমব, এটা
অ্পরাধীমদর জার্ামর্ার জর্য এই প্রনশক্ষণটি অ্পনরিােন। আমামদর সংস্থা ঘিট িাইমস টাস্ক ঘফামসনর
সামে কাজ চানিময় োমব নর্উ ইয়কন বাসীমদর এই নশক্ষা ঘদওয়ার জর্য ঘে োমদর ববষময ও পক্ষপাে
ঘেমক মুক্তভামব মেনাদার সমে ঘবেঁমচ োকার অ্নধকার আমে।"

এই প্রনশক্ষণটি এমর্ সমময় আমস ে র্ নর্উ ইয়কন মক অ্বযািেভামব ঘবশ নকেু পক্ষপাে সংিান্ত
টর্ার অ্নভজ্ঞো অ্জনর্ কমর চমিমে, োর মমধয আমে সাম্প্রনেক নদর্গুমিামে রকিযান্ড কাউনি,
কুইি এবং িং আইিযামন্ড ইহুনদ নবমরাধী ঘদওয়াি নি মর্র নের্টি পৃেক টর্া।
গভর্নর কুওমমা একটি ঘিট িাইমস ঘটক্সট িাইর্ চািু করা সি ণ
ৃ া ও পক্ষপাে সংিান্ত টর্া
ঘমাকানবিায় ঘবশ কময়কটি পদমক্ষপ নর্ময়মের্, োর ফমি ঘে ঘকামণা নর্উ ইয়কন বাসী সিমজই োমদর
সমামজ িওয়া টর্ার নরমপাটন করমে পারমবর্। োেঁরা পক্ষপাে বা ববষমমযর সম্মু ীর্ িময়মের্ বা
প্রেযক্ষ কমরমের্, োেঁমদর েনব বা নভনিও িকুমমমিশর্-সি টর্ার নববরণ নদময় 81336 র্ম্বমর
"ঘিট" ঘটক্সট করমে উৎসানিে করা িয়।
ঘটক্সট পাঠামর্ার িাইর্টি ো়োও রময়মে একটি ঘটাি-নি ঘটনিমফার্ পক্ষপাে ও ববষমযমূিক িটিাইর্
ো রাজয মার্বানধকার নবভাগ োরা পনরচানিে (1-888-392-3644)। 2016 সামির র্মভম্বমর
বেনরর িয়াব্র পর ঘেমক িটিাইর্ প্রায় 23,400টি কি ঘপময়মে এবং সম্ভাবয অ্পরাধমূিক আচরমণর
েদমন্তর জর্য রাজয পুনিমশর কামে 187টি কি ঘরফার কমরমে। ঘকামর্া জরুরী অ্বস্থায় বা আপনর্
েনদ ঘকামর্া অ্পরামধর নশকার ির্, োিমি সবনদা িায়াি করুর্ 911। একটি নবমেষচানিে
অ্পরামধর জর্য ঘগ্রফোনর সাজা িয় এমর্ েেয প্রদার্ িয়ার জর্য 5,000 মানকন র্ িিার পুরস্কারও
উপিব্ধ করা িমে।
রাষ্ট্রীয় আইমর্র অ্ধীমর্, একজর্ বযনক্ত একটি ৃণাচানিে অ্পরাধ কমর, ে র্ একটি নর্নদন ষ্ট
অ্পরামধর কেগুনি সং টিে িয় জানে, বণন, জােীয় উৎপনি, বংশপনরচয়, নিে, ধমন, ধমীয় চচনা,
বয়স, অ্ক্ষমো বা ঘেৌর্ অ্নভমুন োর কারমণ, বা এই ধরমর্র আচরণ ে র্ এই ধরমর্র ধারণা
বা নবোমসর ফমি সং টিে িয়। ঘকার্ও বযনক্ত, বযনক্তর সমনষ্ট বা সরকানর বা ঘবসরকানর সম্পনির
নবরুমি নবমেষমূিক অ্পরাধ সং টিে ঘেমে পামর। এো়োও রামজযর আইর্ অ্র্ুসামর জানে, জােীয়
বংমশাদ্ভু ে, ধমন, জানে এবং অ্র্যার্য অ্মর্ক সংরনক্ষে ঘেণীনবভামগরও নভনিমে ববষময করা
ঘবআইনর্।
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