
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/17/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল ে ম্বরর হেলখার্াগুবলম্বে র্োয় এিং বর্রাপত্তার উন্নবেসাধম্বর্র ের্ে িড় 

মাম্বপর পদম্বেপ হর্ওয়ার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

হলস ইে হমার কবমউবর্টি সুপারবভের্ অোন্ড বরম্বভাম্বকের্ বরফম ন অোক্ট 

(S.1144A/A.5576A) স্বাের কম্বরম্বের্; 191 ের্ িেক্তিম্বক অবিলম্বে মুক্তি হদওয়া  ম্বি 

যারা বর্ম্বেম্বদর হময়াদ পূরণ কম্বরম্বের্ হলস ইে হমার অর্ুমাপক অর্ুযায়ী  

  

বিপািনম্বমন্ট অফ কাম্বরকেন্স (Department of Corrections) এিং ে ম্বরর সাম্বি চুক্তির 

কিা হ াষণা কম্বরম্বের্ যাম্বে িন্দী িেক্তিম্বদর রাইকাস ন আইলোন্ড হিম্বক হেম্বির 

হ ফােম্বে স্থার্ান্তর করা যায় এখাম্বর্; অন্তে 5 বদর্ ধম্বর প্রবেবদর্ অন্তে 40 ের্ 

িেক্তিম্বক স্থার্ান্তর করা  ম্বি যাম্বদর অন্তে 90 বদম্বর্র ের্ে োক্তি হদওয়া  ম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ শ ররর হজলখার্াগুথলরে র্যায় ও থর্রাপত্তার উন্নথেসাধরর্র জর্য 

পদরেপ হর্ওয়ার ক্িা হ াষণা ক্রররের্। হলস ইজ হ ার অ্যাক্ট (S.1144A/A.5576A) এ গভর্ নর 

স্বাের ক্রররের্ যা পযাররারল িাক্ এক্জর্ ব্যক্তির সা াক্তজক্ েত্ত্বাব্ধার্ প্রেযা ার ক্ররব্ থক্র্া 

ো থর্ধ নারণ ক্রার স য় প্র ারণর  ার্ এব্ং থক্েু অ্র্যার্য পদ্ধথে পথরব্েনর্ ক্রর। গভর্ নর হ াচুল 

এক্টি চুক্তির ক্িাও হ াষণা ক্রররের্ থিপািনর ন্ট অ্ফ ক্াররক্শন্স এব্ং শ ররর যারে হয 

সক্ল ব্যক্তিরক্ অ্ন্তে র্ব্বই থদরর্র জর্য আিক্ রাখার আরদশ জাথর ক্রা  রয়রে োরদর 

রাইক্াস ন আইলযান্ড হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরির হফথসথলটিগুথলরে স্থার্ান্তর ক্রার জর্য।  

  

"পযাররারল িাক্া আ ারদর সেীি ন থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর আ ারদর স ায়ো ও সম্মারর্র সারি 

স ারজ থফরর আসার হযাগয - প্রযুক্তিগে লঙ্ঘরর্র জর্য পযাররাথলরদর ব্ন্দী ক্রা োরদর ফাাঁরদ 

হফরল এব্ং আ ারদর সম্প্রদায়রক্ সা াযয ক্রর র্া," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "ব্েন ারর্ হয থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীরা হজল ও ক্ারাগারর সাজা হভাগ ক্ররের্, োরদরও আ ারদর স ি নর্ প্রাপয - 

ক্ারাগারর ব্ন্দী থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর সারি খারাপ আচরণ ক্রার  রধয হক্ার্ র্যায় হর্ই। যথদও 

এটি  াত্র এক্টি ধাপ এব্ং সরক্াররর সক্ল স্তররর স রযাথগোয় আরও ক্াজ ক্রা প্ররয়াজর্, 

আথ  শ ররর হজলখার্াগুথলরে থর্রাপত্তা ব্াডারর্ার জর্য এই পদরেপগুথল গ্র ণ ক্ররে হপরর 

গথব্ নে, হক্ব্ল ব্ন্দীরদর জর্যই র্য়, ক্ ীরদর জর্যও, যারা অ্ক্লান্ত পথরশ্র  ক্ররর্ পথরচালর্া 

অ্ব্যা ে রাখরে।"  

  

হলস ইে হমার আইর্ স্বাের এিং িািিায়র্ কম্বরর্  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/CL_91_Agreement_City_DOC_DOCCS_FINAL.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/CL_91_Agreement_City_DOC_DOCCS_FINAL.pdf


 দয হলস ইজ হ ার অ্যারক্টর লেয  ল সংরশাধর্ থব্ভাগ এব্ং ক্থ উথর্টি সুপারথভশর্ 

জর্গণরক্ সফলভারব্ ক্থ উথর্টি েত্ত্বাব্ধার্ সম্পন্ন ক্ররে এব্ং ভথব্ষযরে থিপািনর ন্ট অ্ফ 

ক্াররক্শন্স অ্যান্ড ক্থ উথর্টি সুপারথভশরর্র (Department of Corrections and Community 

Supervision, DOCCS) এর হ ফাজরে ব্া েত্ত্বাব্ধারর্ থফরর যাওয়া এডারে োর সংস্থার্গুথলর 

উপর  রর্ারযাগ হক্ন্দ্রীভূে ক্রর।  

  

এই পুর্রায় ব্ন্দী  ওয়া হরাধ ক্রা থর্উ ইয়ক্ন হেিরক্ োর সীথ ে সংস্থার্গুথলরক্ প্রকৃ্ে 

পযাররারল লঙ্ঘর্গুথলর থদরক্  রর্াথর্রব্শ ক্ররে হদয়। এটি পথরব্ারগুথলর জর্য ব্ ৃত্তর 

সা াক্তজক্ থর্রাপত্তা এব্ং র্যায় উৎসাথ ে ক্রর।  

  

উপরন্তু, এই র্েুর্ আইরর্র অ্র্ুরপ্ররণায় গভর্ নর "হলস ইজ হ ার" থব্রল স্বাের ক্রার সারি, 

DOCCS ব্েন ারর্ ব্েন ার্ পযাররাল লঙ্ঘর্ক্ারীরদর পয নারলাচর্া ক্ররে এব্ং থসটির ক্ নক্েনারদর 

সারি ক্াজ ক্রর অ্থব্লরে 191 জর্রক্  ুক্তি হদরব্, যারা আর ব্ন্দী িাক্ার হযাগয িাক্রব্র্ র্া।  

  

বর্উ ইয়কন ে ম্বরর সাম্বি চুক্তি  

  

থিপািনর ন্ট অ্ফ ক্াররক্শন্স অ্যান্ড ক্থ উথর্টি সুপারথভশর্ থর্উ ইয়ক্ন শ ররর সারি ক্াজ 

ক্রররে এক্টি থব্দয ার্ থব্ধারর্র সুথব্ধা থর্রে যা শে শে সুথর্থদনষ্ট সাজাপ্রাপ্ত ক্ারারুদ্ধ 

ব্যক্তিরক্ অ্র্ু থে হদরব্, যারা অ্ন্তে এক্থদর্ থক্ন্তু এক্ ব্েররর ক্  সাজাপ্রাপ্ত, োরদর রাইক্াস ন 

আইলযান্ড হিরক্ হেরির হ ফাজরে স্থার্ান্তথরে ক্রার অ্র্ু থে হদওয়া  রব্, হযখারর্ োরা 

DOCCS এর হফথসথলটিগুথলরে োরদর সাজা হভাগ ক্ররব্র্।  

  

গভর্ নর হ াচুল আরও থর্রদনশ থদরের্ হয অ্ন্তে র্ব্বই থদরর্র সাজাপ্রাপ্ত চথিশজর্ ব্যক্তিরক্ 

রাইক্াস ন আইলযান্ড হিরক্ পরব্েী পাাঁচ থদর্ ধরর প্ররেযক্ থদর্ থর্উ ইয়ক্ন হেরির 

হফথসথলটিগুথলরে পাঠারর্া  রব্। যারা হযাগয োরদর জর্য এটি হরাথলং থভথত্তরে অ্ব্যা ে 

িাক্রব্।  

  

বসম্বর্ির েুবলয়া সালাোর িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হদরশর হয হক্ারর্া রারজযর হচরয় পযাররারলর 

র্র্-ক্তিথ র্াল 'হিক্থর্ক্যাল' লঙ্ঘরর্র জর্য হব্থশ  ার্ুষরক্ ক্ারারুদ্ধ ক্রর। গভর্ নর হ াচুল 

আজ হলস ইজ হ ার থব্রল স্বাের ক্রার অ্ি ন  ল  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নব্াসী আ ারদর 

পযাররাল ব্যব্স্থার অ্থর্য়র র চরির  রধয র্া পরর োরদর জীব্র্ যাপর্ ক্ররে সে   রব্র্। 

গণ ক্ারাব্াস শুধ ুব্যক্তি ও োর পথরব্াররর েথেই ক্রর র্া, ব্রং স গ্র সম্প্রদারয়র উপর 

দী নর য়াদী, হর্থেব্াচক্ প্রভাব্ হফরল। হলস ইজ হ ার প্রণয়র্ খুব্ই ইথেব্াচক্ পদরেপ, যা 

আ রা উদযাপর্ ক্রথে। রাইক্াস ন আইলযারন্ডর ক্ারাগারর এব্ং থর্উ ইয়রক্নর সংরশাধর্ ূলক্ 

সুথব্ধাগুথলরে অ্ভূেপূব্ ন  ার্ব্াথধক্ার সংক্রির পথররপ্রথেরে, আ ারদর এখর্ও অ্রর্ক্ ক্াজ 

ক্রা ব্াথক্ আরে। পযাররাল ব্যব্স্থারক্ আরও রূপান্তথরে ক্ররে এব্ং আ ারদর রাজয জরুড 

সম্প্রদারয়র উপর ব্যাপক্ ক্ারাব্ারসর থব্ধ্বংসী থব্পয নয় হরাধ ক্ররে আ ারদর অ্ব্শযই 

আইর্গে পদরেপ থর্রে  রব্।"  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/CL_91_Agreement_City_DOC_DOCCS_FINAL.pdf


অোম্বসেবল সদসে হিবভি ওম্বয়বপ্রর্ িম্বলর্, "অ্রর্ক্ থদর্ ধরর, যারা পযাররারল আরের্ োরা 

এই আশঙ্কার  রধয থেরলর্ হয ক্ারথফউরে হদথর  ওয়ার  রো প্রযুক্তিগে লঙ্ঘর্ োরদর আব্ার 

ক্ারাগারর পাঠারব্। আ রা সব্াই জাথর্ হয জীব্রর্ খারাপ  ির্া  রি। থর্উ ইয়রক্ন ব্সব্াসক্ারী 

হয হক্উ সরচের্ হয সাব্ওরয় এব্ং ব্াসগুথল হদথররে চলরে পারর এব্ং িার ফরল এক্টি থর্থদনষ্ট 

স য়সী া থ স  রে পারর। এক্টি র্র্-ক্তিথ র্াল হিক্থর্ক্যাল পযাররাল লঙ্ঘর্ পথরব্ারগুথলরক্ 

োরদর থপ্রয়জরর্র হিরক্ থব্ক্তেন্ন  ওয়ার ক্ারণ  রে পারর র্া। হলস ইজ হ ার অ্যাক্ট ব্যক্তিরদর 

পুর্রায় ক্ারারুদ্ধ ক্রার শাক্তস্ত ূলক্ প্রিা ব্ন্ধ ক্ররে সা াযয ক্ররব্ এব্ং োরদর থর্রজরদর 

সম্প্রদারয়র  রধয পুর্রায় এক্ীভূে  ওয়ার সুরযাগ হদরব্। সংরশাধর্ সংিান্ত থব্ধার্সভা 

ক্থ টির (Assembly Committee on Correction) সভাপথে থ সারব্, আথ  ব্হু ব্ের ধরর এই 

থব্লটি থর্রয় ক্াজ ক্ররথে। আথ  আজ এই অ্থে প্ররয়াজর্ীয় স্বােররর সােী  রে হপরর গথব্ নে। 

আথ  থব্লটির স্পন্সর, আইর্ সংসদীয় হর্েৃত্ব, গভর্ নর এব্ং উথক্লরদর এই থব্ল থর্রয় োরদর 

অ্ক্লান্ত পথরশ্রর র জর্য ধর্যব্াদ জার্াই।"  

  

বর্উ ইয়কন বসবভল বলিাটিনে ইউবর্য়ম্বর্র (New York Civil Liberties Union) বর্ি না ী 

পবরচালক হিার্া বলিারমোর্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়রক্নর পশ্চাদ ুখী পযাররারল ব্যব্স্থায় অ্-

অ্পরাধ ূলক্ ক্াথরগথর ক্াররণ পযাররারল  ার্ুষরক্ ব্ন্দী ক্রার প্রথেরশাধ ূলক্, বব্ষ য ূলক্ 

এব্ং অ্ ার্থব্ক্ প্রিা ব্ন্ধ ক্রার জর্য এর ব্যাপক্ পথরব্েনরর্র স য় ব্হুথদর্ পার  রয় হগরে। 

থর্উ ইয়ক্নরক্ অ্ব্শযই হব্থশরভাগ ক্াথরগথর লঙ্ঘরর্র জর্য  ার্ুষরক্ ক্ারারুদ্ধ ক্রা ব্ন্ধ ক্ররে 

 রব্, অ্র্যরদর জর্য থর্রষধাজ্ঞা সী াব্দ্ধ ক্ররে  রব্, পযাররারল লঙ্ঘর্ শুর্াথর্র আরগ 

স্বয়ংক্তিয় ক্ারাদরের অ্ভযাস ব্ন্ধ ক্ররে  রব্, এব্ং হদরী র্া ক্রর পযাররারল লঙ্ঘরর্র 

অ্থভরযারগ অ্থভযুি ব্যক্তিরদর দ্রুে এক্জর্ থব্চাররক্র সা রর্ শুর্াথর্র ব্যব্স্থা ক্ররে 

 রব্। আ রা গভর্ নর হ াচুলরক্ পযাররারল িাক্া  ার্ুষ, োরদর পথরব্ার এব্ং যারা এই  ু রূেন 

রাইক্াস ন আইলযারন্ড  ার্থব্ক্ সংক্রির সম্মুখীর্  রের্ োরদর ক্িা শুর্রের্ হদরখ আর্ক্তন্দে, 

এব্ং আশা ক্থর থর্উ ইয়ক্ন থসটি এব্ং রাজয এখর্ আ ারদর ভাঙা অ্পরাধ ূলক্ আইথর্ ব্যব্স্থার 

 রধয বব্ষ য ক্ ারে অ্থব্লরে ব্যব্স্থা হর্রব্।"  

  

বলগোল এইি হসাসাইটির (The Legal Aid Society) হফৌেদাবর প্রবেরো অর্ুেীলম্বর্র 

অোিবর্ ন-ইর্চােন টির্া লুম্বগা িম্বলর্, "এক্টি ক্লর র দারগ, থর্উ ইয়ক্ন এখর্ অ্ব্রশরষ এক্টি 

ক্রঠার পযাররাল প্রেযা ার ব্যব্স্থার অ্ব্সার্ ক্রররে যা ব্হু দশক্ ধরর গণক্ারাব্াস  িারে 

সা াযয ক্ররথেল। আইর্টি - যথদ থর্উ ইয়ক্ন হেি থিপািনর ন্ট অ্ব্ ক্াররক্শর্স অ্যান্ড 

ক্থ উথর্টি সুপারথভশর্ ো অ্থব্লরে ব্াস্তব্াথয়ে ক্রর - ো রল রাইক্াস ন আইলযারন্ড চল ার্ 

 ার্ব্থধক্ার সঙ্করি অ্পথর ায ন ত্রাণ প্রদার্ ক্ররব্ ব্েন ারর্ র্র্ -ক্তিথ র্াল, হিক্থর্ক্যাল 

পযাররাল লঙ্ঘরর্ আিক্ দুই শোথধক্ ব্যক্তির  ুক্তি থর্ক্তশ্চে ক্রর। থলগযাল এইি হসাসাইটি এই 

গুরুত্বপূণ ন থব্লরক্ আইরর্ পথরণে ক্রার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল এব্ং সংসরদর প্রশংসা ক্রর 

যা আেথরক্ অ্রি ন জীব্র্ ব্া াঁচারব্।"  

  

উওম্বমন্স কবমউবর্টি োবেস অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Women's Community Justice 

Association) বর্ি না ী পবরচালক েোরর্ হ ায়াইি- োবরগার্ িম্বলর্, "হলস ইজ হ ার থব্রল 

স্বােরর এটি এক্টি গুরুত্বপূণ ন  ির্া। আ রা র্েুর্ গভর্ নর ক্যাথি হ াচুলরক্ ধর্যব্াদ জার্াই এই 

থব্লটির গুরুত্ব স্বীক্ার ক্রার জর্য এব্ং এই অ্ ার্থব্ক্ ব্যব্স্থার থভেরর এব্ং ব্াইরর এটি 



ক্েগুথল জীব্র্রক্ প্রভাথব্ে ক্ররব্ এব্ং উন্নে ক্ররব্ ো হব্াঝার জর্য। এটি  ার্ুরষর জীব্রর্র 

লযান্ডরেপ ও গথেপি পথরব্েনরর্র সূচর্া। আরও অ্রর্ক্ ক্াজ ক্রা ব্াথক্, থক্ন্তু ক্   ল হব্থশ, 

এিা স্বীক্ার ক্ররই আ রা শুরু ক্থর !!!!!!!"  

  

বল উইম্বেলমোর্, বফল্ড টিম অগ নার্াইোর, বর্উ ইয়কন বরবলক্তেয়াস অোকের্ হসন্টার 

অফ বরফম ন েুড়াইেম (New York Religious Action Center of Reform Judaism) 

িম্বলর্, "RAC-NY হলস ইজ হ ার অ্যাক্ট স্বাের ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুলরক্ উদযাপর্ ক্রর, 

এটি এক্টি র্েুর্ আইর্ যা থর্উ ইয়রক্নর পযাররারল থসরে রক্ ব্দরল হদয় যা হদরশর সব্ হচরয় 

খারাপ থেল। রাজয জরুড থরফ ন ক্তজউস হলস ইজ হ াররর জর্য স ি নর্ হপরে ক্রঠার পথরশ্র  

ক্রররে ক্ারণ এটি টি'শুয়ার ইহুথদ র্ীথের  ূেন প্রেীক্, যা এই র্ীথেরে থব্শ্বাস ক্রর হয প্ররেযরক্ 

োর জীব্র্রক্  ুথররয় থদরে পারর। হলস ইজ হ ার অ্যাক্ট থর্উ ইয়রক্নর হফৌজদাথর থব্চার ব্যব্স্থায় 

জাথেগে র্যায় ব্াডারব্, জর্থর্রাপত্তারক্ শক্তিশালী ক্ররব্ এব্ং রারজযর অ্ি ন সাশ্রয় ক্ররব্।"  

  

হরভাম্বরন্ড বপিার কুক, বর্উ ইয়কন হেি কাউক্তন্সল অফ চাম্বচনম্বের বর্ি না ী পবরচালক 

িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেি ক্াউক্তন্সল অ্ফ চারচনজ গভর্ নর ক্যাথি হ াচুলরক্ ধর্যব্াদ জার্ায় হলস 

ইজ হ ার থব্ল আইরর্ পথরণে ক্ররে স্বাের ক্রার জর্য। ব্ড হব্থশ দী ন স য় ধরর, অ্েীরের 

অ্রর্ক্ ক্ারাব্ন্দী থর্উ ইয়ক্নব্াসী পযাররারল িাক্াক্ালীর্ ক্ারথফউ ব্া অ্যাপরয়ন্টর ন্ট থ স 

ক্ররল োরদর পুর্রায় ক্ারারুদ্ধ  ওয়ার থর্ষ্প্ররয়াজর্ ঝুাঁ থক্র সম্মুখীর্  রে  রয়রে। পযাররাল 

"ধরর হফরলথে" জােীয় এক্টি আ লাোথিক্ হখলা র্য় হযখারর্ আ রা যেিা সম্ভব্  ার্ুরষর 

জর্য র্ব্ায়র্ ক্রা ক্টঠর্ ক্রর েুথল। পযাররারলর উরেশয  ল  ার্ুষরদর োরদর পথরব্াররর সারি 

পুর্রায় থ থলে  ওয়ার, চাক্থর পাওয়ার, আব্াসর্ পাওয়ার এব্ং োরদর সম্প্রদায়রক্ প্রথেদার্ 

হদওয়ার  াধযর  োরদর জীব্র্ উন্নে ক্ররে সা াযয ক্রা। হলস ইজ হ ার থর্ক্তশ্চে ক্ররব্ হয 

পযাররারলর থভথত্ত  রব্ পরু্রুদ্ধাররর আদশ ন, প্রথেরশারধর র্ীথের পথরব্রেন। প্রাির্ রাজয থসরর্ির 

এব্ং এখর্ক্ার হলফরির্যান্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হব্ঞ্জাথ র্, অ্যারসেথল সদসয ফারা সউফ্রান্ট ফররে 

এব্ং অ্র্যার্য ব্হু থব্ধায়ক্রদর হর্েৃরত্বর জর্য আ রা অ্েযন্ত কৃ্েজ্ঞ থসরর্ি এব্ং অ্যারসেথলরে 

হলস ইজ হ ার পাস ক্রারর্ার ব্যব্স্থা ক্রার জর্য এব্ং গভর্ নর হ াচুরলর হশটিরে সই ক্রার 

সা স ও স ার্ুভূথের জর্য।"  

  

ফরচুর্ হসাসাইটির হপ্রবসম্বিন্ট ও বর্ি না ী আবধকাবরক হোঅোর্ হপে িম্বলর্, "আ রা 

অ্েযন্ত কৃ্েজ্ঞ হয গভর্ নর হ াচুল হলস ইজ হ ার থব্ল স্বাের ক্রর আইরর্ পথরণে ক্ররের্। 

ফরচুর্ হসাসাইটিরে আ রা হদরখথে রাইক্াস ন আইলযারন্ড পথরথস্থথে আরও হব্থশ থব্পজ্জর্ক্ 

 রয় উঠরে। হসখারর্ ক্ারারুদ্ধ  ার্ুরষরা এ র্ভারব্ ক্ষ্ট পারের্ হয হক্উ হক্উ থর্রজর জীব্র্ 

থর্রয় থর্রয়রের্। রাইক্াস ন আইলযারন্ডর অ্ব্স্থার ব্যাপক্ উন্নথে  ওয়া প্ররয়াজর্ যেেণ র্া 

রাইক্াস ন ব্ন্ধ ক্রর হদওয়া  য়। যে োডাোথড হলস ইজ হ ার ক্ায নক্র  রব্, এটি পযাররারলর 

প্রযুক্তিগে থর্য়  ভরের অ্থভরযারগ অ্থভযুি ব্যক্তিরদর োরদর থব্রুরদ্ধ অ্থভরযারগর দ্বারা 

থর্ষ্ঠুর, থব্পজ্জর্ক্ এব্ং সম্পূণ নরূরপ অ্র্যাযয অ্ব্স্থার  রধয আিরক্ রাখা হিরক্ থব্রে ক্ররব্। 

আ রা গভর্ নর  ক্হুরলর প্রশংসা ক্থর এই থব্লটি আইর্ থ রসরব্ স্বাের ক্রার জর্য। এটি 

আেথরক্ অ্রি নই জীব্র্ ব্া াঁচারব্।"  

  



হিম্বরক বসম্বগলিাবর, আর্ম্বচইন্ড (Unchained New York) এর স -প্রবেষ্ঠাো এিং স -

বর্ি না ী পবরচালক িম্বলর্: "এটি থর্উ ইয়রক্ন এক্টি র্েুর্ থদর্! হলস ইজ হ ার: ক্থ উথর্টি 

সুপারথভশর্ থররভারক্শর্ থরফ ন অ্যাক্ট  ল জাথের  রধয এখর্ পয নন্ত পাস  ওয়া সব্ হচরয় 

রূপান্তরক্ারী পযাররাল সংোর আইর্। থর্উ ইয়রক্নর আর অ্র্য হক্ার্ রারজযর েুলর্ায় র্র্-

ক্তিথ র্াল হিক্থর্ক্যাল লঙ্ঘরর্র জর্য হব্থশ  ার্ুষরক্ ক্ারাব্াস ক্রারর্ার বব্থশষ্টয িাক্রব্ র্া। 

পথরব্রেন, আ ারদর পযাররাল ব্যব্স্থা সংগ্রা রক্ শাক্তস্ত হদওয়ার পথরব্রেন সাফরলযর প্রথেদার্ 

হদরব্। এটি জাথেগে র্যায় থব্জয় এব্ং অ্ি ননর্থেক্ র্যারয়র থব্জয়। রাজয জরুড 300-টিরও হব্থশ 

দল এব্ং রাজনর্থেক্ পথরসরর ক্রয়ক্ িজর্ সরক্াথর ক্ নক্েনা এক্টি চ ক্প্রদ ব্ােনা 

পাটঠরয়রের্ হয, যখর্ পযাররারলর ক্িা আরস, েখর্ ক্ ই  ল হব্থশ। আ রা আইর্টিরে স্বাের 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুরলর ক্ারে কৃ্েজ্ঞ এব্ং হলফরির্যান্ট গভর্ নর হব্ঞ্জাথ রর্র ক্ারে োর 

র্েুর্ পদ গ্র রণর আরগ হসরর্রি থব্লটি ব্ র্ ক্রার জর্য, হসই সারি অ্যারসেথল সদসয 

হসৌফ্রান্ট-ফরররের ক্ারেও কৃ্েজ্ঞ। আর্রচইন্ড োর দ্রুে ব্াস্তব্ায়রর্র জর্য উদগ্রীব্।"  

 

কািাল হসন্টার ফর ইকুেইটি, হ লি অোন্ড োবেম্বসর (Katal Center for Equity, 

Health, and Justice) আম্বয়ােক পবরচালক হকবর্য়ািা মুোবন্ন িম্বলর্: "#LessIsMoreNY 

স্বাের ক্রর আইর্ ক্রা শুধ ুথর্উ ইয়ক্ন র্য়, পুররা হদরশর জর্য এক্টি ব্ড পদরেপ, ক্ারণ এই 

থব্লটি ব্ুক্তদ্ধ ার্ পযাররাল সংোররর এক্টি  রিল।  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নব্াসী এব্ং োরদর 

পথরব্ারগুথল যারা ভাঙা পযাররাল অ্র্ুশীলরর্র দ্বারা েথেগ্রস্ত  রয়রের্, োরদর সফল  ওয়ার 

জর্য সুরযাগ এব্ং স ায়ো হদওয়া  রব্। এব্ং এক্ব্ার ব্াস্তব্াথয়ে  রল, এই থব্লটি আ ারদর 

রাইক্াস ন আইলযান্ডরক্ ভারলার জর্য ব্ন্ধ ক্রার উরেরশয এক্ ধাপ ক্ারে থর্রয় যারব্। এই 

লডাইরয়র হর্েৃত্ব থদরয়রের্ অ্কু্স্থরলর  ার্ুষরা যারা পদ্ধথেগে ব্ণ নব্াদ, পযাররাল এব্ং 

গণক্ারাব্াস দ্বারা প্রভাথব্ে  রয়রের্, এব্ং োরদর োডা ক্তজেরে পারা হযে র্া। আ রা এই 

থব্লরক্ আইরর্ স্বাের ক্রার উরেরশয োর হর্েৃরত্বর জর্য গভর্ নর হ াচুলরক্ ধর্যব্াদ জার্াই। 

এব্ং আ রা প্রািথ ক্ থব্রলর স্পন্সররদর, প্রাির্ রাজয থসরর্ির এব্ং এখর্ হলফরির্যান্ট 

গভর্ নর ব্রায়ার্ হব্ঞ্জাথ র্, এব্ং অ্যারসেথল সদসয ফারা হসৌফ্রান্ট ফররেরক্ ধর্যব্াদ জার্াই, 

আজ আ ারদর এখারর্ থর্রয় আসার উরেরশয োরদর হর্েৃরত্বর জর্য। হলস ইজ হ ার স্বাের 

 রয় যাওয়ায় আ রা গভর্ নররর সারি ক্াজ ক্ররে প্রস্তুে। হ াচুল এব্ং োর দলরক্ োরদর দ্রুে 

এব্ং ক্ায নক্র ব্াস্তব্ায়রর্র জর্য।"  

  

হিার্া ব লির্, বলিল বপস অফ লাইম্বির প্রবেষ্ঠাো িম্বলর্: "আথ  গভর্ নর হ াচুরলর 

হফৌজদাথর থব্চার সংোরর হর্েৃরত্বর এব্ং োর দ্রুে পদরেপ যা  ার্ুরষর হ ৌথলক্ অ্থধক্ার এব্ং 

 ার্ুরষর  য নাদারক্ স্বীকৃ্থে হদয় োর প্রশংসা ক্থর। আথ  আর্ক্তন্দে হয আজরক্র থদর্টি এরসরে, 

হয র্ - আথ  থর্ক্তশ্চে -  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নব্াসীরাও আর্ক্তন্দে যারা স ারজ থফরর 

আসরব্র্ ক্ারণ হলসইজর ারNY এখর্ আইর্। এটি হসই  থ লারদর জর্য এক্টি থব্জয় যা াঁরা 

হোি পযাররারলর ভুরলর জর্য ক্ারাগারর ভুগরের্, থব্রশষ ক্রর কৃ্ষ্ণাে  থ লারা যারা অ্স ভারব্ 

প্রভাথব্ে  রয়রের্। এিা োরদর পথরব্াররদর জর্য, োরদর সম্প্রদায়গুথলর জর্য, স ারজর জর্য 

এক্টি থব্জয়। এব্ং ব্যক্তিগেভারব্ আ ার জর্য এক্টি থব্জয়। হব্িরফািন থ লরস 27 ব্ের 

ক্ারারভাগ ক্রা এক্জর্  থ লা থ রসরব্ এব্ং থযথর্ রাইক্াস ন দ্বীরপ স য় ক্াটিরয়রের্ হসই 

থ রসরব্, আথ  জাথর্ এিা ক্েিা ক্ষ্টক্র জায়গা। গে র্য়  ারস দশজরর্র  েুৃযর সারি এটি 

এক্টি জর্থর্রাপত্তার এব্ং স্বারস্থযর সংক্রি পথরণে  রয়রে। যারা  ারা হগরের্ আজরক্র 



থদর্টি োরদর স্বীকৃ্থে জার্ায়, যথদও দুুঃখজর্ক্, োরা অ্যিা  ারা যার্থর্। হলসইজর ার এক্টি 

র্ক্তজর স্থাপর্ ক্রর। থক্ন্তু আররা অ্রর্ক্ থক্েু ক্রার আরে। আ ারদর এখর্ এই  থ লারদর 

আব্াসর্ খুাঁরজ হপরে, ক্ নশক্তিরে পুর্রায় হযাগ থদরে, োরদর পথরব্ার এব্ং সম্প্রদারয়র সারি 

পুর্রায় এক্ক্তত্রে  রে এব্ং সরব্ নাপথর োরদর পূণ ন সম্ভাব্র্ারক্ স্বীক্ার ক্ররে সা াযয ক্ররে 

 রব্।"  

 

হকন্ড্রা ব্র্োির্ার, কলবেয়া োবেস লোম্বির (Columbia Justice Lab) হপ্রাম্বিের্ এিং 

পোম্বরাল প্রকম্বের পবরচালক: "আ রা এই থব্রল স্বাের ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুলরক্ 

সাধুব্াদ জার্াই, এব্ং থব্ল প্রব্েনর্ ক্রার এব্ং ব্ র্ ক্রার জর্য থব্রলর স্পন্সর, হলফরির্যান্ট 

গভর্ নর ব্রায়ার্ হব্ঞ্জাথ র্ এব্ং থব্ধার্সভার সদসয ফারা হসৌফ্রান্ট ফররেরক্ ধর্যব্াদ জার্াই। 

এই জয়রক্ সুরথেে ক্ররে হয দুই-ব্েররর হব্থশ স য় হলরগরে োর সরে সরাসথর প্রভাথব্ে 

হর্োরদর এব্ং আইর্জীব্ীরদর পারশ দা াঁথডরয় আ রা গথব্ নে। হলস ইজ হ ার  ল যুক্তিযুিভারব্ 

হদরশর সব্ হচরয় সা সী, সব্রচরয় ব্যাপক্ েত্ত্বাব্ধার্ সংোররর প্ররচষ্টা। এটি রাজয জরুড  াজার 

 াজার  ার্ুষ, পথরব্াররদর এব্ং সম্প্রদারয়র জর্য প্রকৃ্ে র্যায়থব্চাররর পি বেথর ক্ররে সা াযয 

ক্ররে পারর। পযাররারলর েত্ত্বাব্ধার্রক্ আরও র্যাযয, ক্  েথেক্ারক্ এব্ং প্রকৃ্ে যিাযি 

প্রক্তিয়ার দ্বারা ধরর রাখরে, হলস ইজ হ ার থর্উ ইয়ক্ন রারজযর গণ েত্ত্বাব্ধার্ এব্ং গণব্ক্তন্দ 

সঙ্করির অ্ব্সার্  িারে সা াযয ক্ররব্ এব্ং হফৌজদাথর আইথর্ ব্যব্স্থায় জাথেগে র্যায়থব্চার ও 

স োর থদরক্ আ ারদর আরও এক্ ধাপ এথগরয় থর্রয় যারব্।"  

  

প্রাির্ NYS প্রধার্ বিচারপবে হোর্াির্ বলপমোর্ িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াচুল হলস ইজ 

হ ার আইরর্ স্বাের ক্রর অ্ি নপূণ ন এব্ং থর্রাপদ ক্ারা ুক্তির থদরক্ এক্টি গুরুত্বপূণ ন প্রি  

পদরেপ থর্রের্। রাইক্ারস নর জর্সংখযা উরিখরযাগযভারব্ হ্রাস ক্রার সম্ভাব্র্া থব্লটিরে 

আরে। রাইক্ারস নর ভয়াব্  পথরথস্থথে হ াক্ারব্লা ক্রার জর্য আ রা এর অ্থব্লরে ব্াস্তব্ায়র্ 

হদখরে পাব্ ব্রল আশা ক্রথে। আ ারদর অ্ব্শযই রাইক্াস ন ব্ন্ধ ক্রার জর্য দ্রুে এব্ং থর্রাপরদ 

ক্াজ ক্রা অ্ব্যা ে রাখরে  রব্, যা আ ারদর শ ররর জর্য লজ্জাজর্ক্ ক্লঙ্ক থ সারব্ 

অ্ব্যা ে আরে।"  
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