
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

কারারুদ্ধ মব লা ও ট্রান্স িেক্তিম্বের রাইকার্ ন হিম্বক স্থার্ান্তর করার জর্ে গভর্ নর হ াকল 

ও হময়র বি ব্লাবর্ওর একটি চুক্তি র্ম্পন্ন করার হ াষণা  

  

রাইকার্ ন আইলোন্ড হিম্বক হেম্বির ফ্োবর্বলটিগুম্বলাম্বে 200 জম্বর্রও হিবে মব লা ও 

ট্রান্স-পবরচম্বয়র কারারুদ্ধ িেক্তিম্বক স্থার্ান্তর করা  ম্বি  

  

র্াম্প্রবেক প্রম্বচষ্টা হেম্বির কােবিম্বে স্থার্ান্তর করা রাইকার্ ন-এর কারািন্দীম্বের হমাি 

র্ংখ্ো 350 এর হিবেম্বে উন্নীে কম্বরম্বে  

  

আজ, গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, রাইক্ার্ ন আইলযান্ডের চলমার্ পথরথিথি হমাক্ান্ডেলায়, হময়র থেল 

থি ব্লাথর্ওর র্ান্ডি অংশীদার  ন্ডয়, েিনমান্ডর্ রাইক্ার্ ন আইলযান্ডে ক্ারারুদ্ধ অেিায় িাক্া প্রায় 

র্ে মথ লা ও ট্রান্স-পথরচন্ডয়র েযক্তিন্ডক্ ওন্ডয়স্টন্ডচস্টার ক্াউথির, হেিন্ড ািন থ লন্ডর্ হস্টন্ডের 

পথরচালর্াধীর্ দুইটে  যাথর্থলটেন্ডি, হেিন্ড ািন থ লর্ ক্ান্ডরক্শর্াল  যাথর্থলটে (হেিন্ড ািন) ও 

েযান্ডক্াথর্ক্ ক্ান্ডরক্শর্াল  যাথর্থলটে (েযান্ডক্াথর্ক্), হেগুন্ডলার উভয়টে থর্উ ইয়ক্ন হস্টন্ডের 

থিপােনন্ডমি অে ক্ান্ডরক্শন্স এে ক্থমউথর্টে র্ুপারথভশর্ (Department of Corrections and 

Community Supervision, DOCCS) ক্িত নক্ পথরচাথলি, িার্ান্তর ক্রার উন্ডেন্ডশয থর্উ ইয়ক্ন 

হস্টে ও থর্উ ইয়ক্ন থর্টের মন্ডধয এক্টে চুক্তি র্ম্পন্ন  ন্ডয়ন্ডে েন্ডল হ াষণা ক্ন্ডরন্ডের্।  

  

আর্ুমাথর্ক্ 230 জর্ েযক্তিন্ডক্ অিায়ীভান্ডে হস্টন্ডের পথরন্ডেন্ডশ িার্ান্তর ক্রার এই চুক্তি গভর্ নর 

হ াক্ন্ডলর র্ম্প্রথি স্বাক্ষর ক্রা ‘ক্মই হেথশ আইর্’ (Less is More Act), ো রাইক্ান্ডর্ ন 

অপ্রন্ডয়াজন্ডর্ ক্ারারুদ্ধ রাখা প্রথিন্ডরাধ ক্রন্ডে, এেং ক্ারােন্দীন্ডদর জর্য দরূ হিন্ডক্ শুর্াথর্র 

র্ুন্ডোগ র্ম্প্রর্ারণ ক্রা গভর্ নন্ডরর থর্ে না ী আন্ডদন্ডশর র্ান্ডি হোগ  ন্ডে এেং চূড়ান্ত পে নান্ডয় থগন্ডয় 

এটে ক্ারােন্দীন্ডদর রাইক্ান্ডর্ ন োধযিামূলক্ভান্ডে অথিোথ ি ক্রা র্ময় ক্থমন্ডয় আর্ন্ডি র্া ােয 

ক্রন্ডে।   

   

"রাইক্ার্ ন আইলযান্ডের পথরথিথি গুরুির ও জটেল, আর িাই পথরেিনর্ আর্ার জর্য র্রক্ান্ডরর 

র্ক্ল পে নায় হিন্ডক্ র্া র্ী পদন্ডক্ষপ গ্র ন্ডণর প্রন্ডয়াজর্ রন্ডয়ন্ডে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর কোবি 

হ াকল। "রাইক্ান্ডর্ নর র্েন্ডচন্ডয় অরথক্ষি জর্ন্ডগাষ্ঠীর থক্েু অংশন্ডক্ হস্টে র্ ায়িা ক্রন্ডি 

পারন্ডে েন্ডল আথম থেন্ডশষভান্ডে আশাোদী, এেং আজ, আথম রাইক্ার্ ন হিন্ডক্ এই জর্ন্ডগাষ্ঠীর 

অথধক্াংশন্ডক্ র্ামথয়ক্ভান্ডে অন্ডপক্ষাক্ত ি থর্রাপদ হস্টন্ডের  যাথর্থলটেগুন্ডলান্ডি র্থরন্ডয় হর্য়ার 

উন্ডেন্ডশয থর্টের র্ান্ডি হস্টন্ডের চুক্তির থেষয়টে গন্ডে নর র্ান্ডি হ াষণা ক্রথে এেং এই গুরুত্বপূণ ন 

পদন্ডক্ষন্ডপ অংশীদার  ওয়ায় আথম থর্টেন্ডক্ ধর্যোদ জার্াক্তে। এর্ে পদন্ডক্ষপ রাইক্ান্ডর্ নর 



পথরথিথির প্রথি র্যায়থেচার প্রদশ নন্ডর্র জর্য থর্টের এক্টে িায়ী র্মাধার্ শর্াি ও োস্তোয়র্ 

ক্রন্ডি র্ক্ষম  ওয়ার আগ পে নন্ত ক্মী র্ংক্রান্ত উন্ডেগ, ধারণক্ষমিার র্ীমােদ্ধিা প্রশমন্ডর্ 

অথধক্ির র্া ােয ক্রন্ডে, এেং ক্ন্ডয়ক্ শিাথধক্ ক্ারােন্দীর জর্য থর্রাপত্তা উন্নি ক্রন্ডে।"  

   

"থর্উ ইয়ক্ন থর্টে অন্ডপক্ষাক্ত ি র্যােয, অথধক্ির মার্থেক্ থেচার েযেিা প্রথিষ্ঠা ক্রন্ডি দতঢ় 

প্রথিজ্ঞ," িম্বলম্বের্ হময়র বিল বি ব্লাবর্ও। "রাইক্ান্ডর্ নর পথরথিথির জর্য গুরুত্বপণূ ন র্ ায়িা 

প্রদার্ক্ারী এই উন্ডদযান্ডগ গভর্ নর হ াক্ন্ডলর র্ান্ডি ক্াজ ক্রন্ডি হপন্ডর আথম গথে নি। রাইক্ার্ ন 

আইলযান্ডে আমান্ডদর র্ংস্কার প্রন্ডচষ্টা উৎর্া জর্ক্ অগ্রগথি র্ম্পন্ন ক্ন্ডরন্ডে, এেং আমান্ডদর 

েন্ডরা-থভথত্তক্ ক্ারাগার পথরক্ল্পর্া র্ামন্ডর্র থদন্ডক্ এথগন্ডয় োন্ডে এেং এই েযেিান্ডক্ পুন্ডরাপুথর 

রূপান্তথরি ক্রন্ডে - থক্ন্তু এর্মন্ডয় এই র্ংক্েপণূ ন মু নূ্ডিন আমান্ডদর হস্টে পে নান্ডয়র অংশীদারন্ডদর 

ক্াে হিন্ডক্ পাওয়া িাৎক্ষথণক্ র্ ায়িার হক্ান্ডর্া থেক্ল্প হর্ই।"  

   

থর্উ ইয়ক্ন হস্টে ক্ান্ডরক্শর্ আইন্ডর্র হর্ক্শর্ 504 এর অধীন্ডর্ অর্ুন্ডমাথদি এই পথরক্ল্পর্া 

অর্ুোয়ী থর্উ ইয়ক্ন থর্টের থিপােনন্ডমি অে ক্ান্ডরক্শন্স (Department of Corrections, DOC) 

18 অন্ডটােন্ডরর র্প্তা  হিন্ডক্ ক্ারারুদ্ধ েযক্তিন্ডদর দু’টে  যাথর্থলটেন্ডি িার্ান্তর ক্রা শুরু ক্রন্ডে। 

এই িার্ান্তর র্প্তান্ড  দুইোর ক্রা  ন্ডে, প্রথিোর িার্ান্তন্ডরর র্ময় 10 হিন্ডক্ 20 জর্ েযক্তিন্ডক্ 

িার্ান্তন্ডরর মাধযন্ডম এটে শুরু ক্রা  ন্ডে। েিনমান্ডর্ অথভোর্র্ র্ংক্রান্ত থেষয় মুলিথে রন্ডয়ন্ডে 

এমর্ হক্ান্ডর্া ক্ারােন্দীন্ডক্ িার্ান্তর ক্রা  ন্ডে র্া।  

  

িার্ান্তর  ওয়া র্ে েযক্তি েিনমান্ডর্ হেিন্ড ািন ও েযান্ডক্াথর্ন্ডক্ ক্ারারুদ্ধ িাক্া েযক্তিন্ডদর মন্ডিা 

এক্ই পথরন্ডষো পান্ডের্, এেং িার্ান্তরক্ত ি েযক্তিন্ডদর উভয়  যাথর্থলটের থেদযমার্ জর্ন্ডগাষ্ঠীর 

মন্ডধয অন্তভুনি ক্ন্ডর হর্য়া  ন্ডে, িন্ডে েিনমান্ডর্ রাইক্ান্ডর্ ন থেন্ডশষভান্ডে থেন্ডেচর্াধীর্ ইউথর্ন্ডে 

(Special Consideration Unit, SCU) রন্ডয়ন্ডের্ এমর্ েযক্তিন্ডদর হক্ষন্ডে এর েযথিক্রম  েন্ডে; 

DOCCS এর্ে েযক্তির জর্য দুইটে  যাথর্থলটের আোর্র্ ও পথরন্ডষোর অেিা অর্ুক্রণ ক্রন্ডে।  

  

হেিন্ড ান্ডিন এক্ান্ডিথমক্ থশক্ষা, ক্াথরগথর প্রথশক্ষণ, রূপান্তরমূলক্ পথরন্ডষো, হস্বোমূলক্ 

পথরন্ডষো, অযালন্ডক্া ল ও মাদক্ েযে ার র্ংক্রান্ত পথরন্ডষো, হেমর্ হমথিন্ডক্ইি অযাথর্ন্ডস্টি 

টট্রেন্ডমি (Medicaid Assisted Treatment, MAT), ক্ন্ডলজ ক্ম নর্ূথচ, আগ্রার্ী মন্ডর্াভাে 

প্রথিিাপন্ডর্র প্রথশক্ষণ, মার্থর্ক্ আ াি, আর্ক্তি, মার্থর্ক্ স্বািয ও পুর্রুদ্ধার (TAMAR) 

পথরন্ডষো, থলঙ্গথভথত্তক্ অেথ ি েুক্তদ্ধেতথত্তক্ আচরণমূলক্ ক্ম নর্ূথচ, ও এক্টে র্ার্ নাথরর েযেিা 

রন্ডয়ন্ডে। এই  যাথর্থলটেন্ডি এক্টে আঞ্চথলক্ হমথিন্ডক্ল ইউথর্ে রন্ডয়ন্ডে, এেং DOCCS ও হস্টন্ডের 

অথ র্ অে হমিাল হ লি (Office of Mental Health) হেৌিভান্ডে দুইটে আোথর্ক্ মার্থর্ক্ 

স্বািয থচথক্ৎর্া ইউথর্ে, এক্টে হিরাথপউটেক্ থেন্ড থভয়ার ইউথর্ে, ও এক্টে িাৎক্ষথণক্ হর্ো 

প্রদান্ডর্র ইউথর্ে পথরচালর্া ক্ন্ডর। েযান্ডক্াথর্ন্ডক্ও এক্ই ধরন্ডর্র র্ুন্ডোগ-র্ুথেধা রন্ডয়ন্ডে। 

হর্ইর্ান্ডি, রাইক্ান্ডর্ ন েিনমান্ডর্  রন্ডমার্ প্রথিিাপন্ডর্র হিরাথপ গ্র ণ ক্রন্ডের্ এমর্ েযক্তিরা 

ওন্ডয়স্টন্ডচস্টার  যাথর্থলটেগুন্ডলান্ডি এই থচথক্ৎর্া হপন্ডি িাক্ন্ডের্।  

 

 যাথর্থলটেগুন্ডলার হেন্ডক্ান্ডর্াটেন্ডি হপৌৌঁোন্ডর্ার পর, প্রন্ডিযক্ ক্ারােন্দী হেশ থক্েু মলূযায়ন্ডর্র মধয 

থদন্ডয় োন্ডের্, োর মন্ডধয হমথিন্ডক্ল ও মার্থর্ক্ স্বািয মূলযায়ন্ডর্র পাশাপাথশ এক্ান্ডিথমক্, 

ক্াথরগথর, ও মাদক্ েযে ার র্ংক্রান্ত প্রন্ডয়াজন্ডর্র জর্য মূলযায়র্ অন্তভুনি রন্ডয়ন্ডে। প্রন্ডিযক্ 



েযক্তির চাথ দাগুন্ডলা শর্াি ক্রা  ন্ডয় হগন্ডল, এক্টে ক্ম নর্ূথচ ো ক্ান্ডজর অযার্াইর্ন্ডমি পাওয়ার 

জর্য িারা  যাথর্থলটের হপ্রাগ্রাম ক্থমটের র্ান্ডি র্াক্ষাি ক্রন্ডের্। র্ভাপথি, থেথর্ র্াধারণি 

এক্জর্ র্ুপারভাইক্তজং অন্ড োর থর যাথেথলন্ডেশর্ হক্াঅথিনন্ডর্ের  ন্ডয় িান্ডক্র্, হপ্রাগ্রান্ডমর 

অর্যার্য ক্মী, এেং প্রন্ডিযক্  যাথর্থলটের থর্রাপত্তা পথরন্ডষোর এক্জর্ প্রথিথর্থধ থর্ন্ডয় এই 

ক্থমটে গটিি  য়।  

  

22 অন্ডটাের, শুক্রোর হিন্ডক্ DOC ক্ারােন্দীন্ডদর পথরোন্ডরর র্দর্য ও থপ্রয়জর্ন্ডদর জর্য থর্উ 

ইয়ক্ন থর্টে হিন্ডক্ দদথর্ক্ পথরে ন্ডর্র েযেিা ক্রন্ডে। ব্রংক্স, মযার্ াের্, কু্ইন্স, ও ব্রুক্থলন্ডর্ 

এক্টে ক্ন্ডর থপক্-আপ পন্ডয়ি িাক্ন্ডে। োর্গুন্ডলা প্রথিটে অেিার্ হিন্ডক্ থদন্ডর্ দুইোর 

পথরদশ নর্ক্ারীন্ডদর থপক্-আপ ক্রন্ডে। আর্ন্ন র্প্তান্ড  DOC এর ওন্ডয়ের্াইন্ডে র্টিক্ অেিার্ ও 

র্ময় র্ম্পন্ডক্ন আন্ডরা থেস্তাথরি িিয হ াষণা ক্রন্ডে।  

  

এই িার্ান্তন্ডরর অিায়ী প্রক্ত থির ক্ারন্ডণ, গভর্ নর হ াক্ল DOCCS-এর েিনমার্ ক্থমশর্ার 

অযান্থথর্ হজ. অযার্ুথর্ন্ডক্ দী নন্ডময়াদী র্মাধার্ র্ম্পন্ডক্ন থর্টেন্ডক্ পরামশ ন হদয়ার দাথয়ত্ব প্রদার্ 

ক্ন্ডরন্ডের্। এই প্রক্তক্রয়ার অংশ থ ন্ডর্ন্ডে ক্থমশর্ার ও িার টেম অযািন্ডভান্ডক্েন্ডদর র্ান্ডিও 

থলয়ান্ডজা রক্ষা ক্রন্ডের্, এেং ক্ারারুদ্ধ ক্রার পথরেন্ডিন থিন্ডের্শর্-পূে ন থেক্ল্পর্মূ  শর্াি ক্রার 

জর্য র্মগ্র অযািন্ডভান্ডক্থর্ ক্থমউথর্টের ক্ান্ডজ র্ ায়িা ক্রা অেযা ি রাখন্ডের্।  

  

গি মান্ডর্, গভর্ নর হ াক্ল S.1144A/A.5576A আইন্ডর্ স্বাক্ষর ক্ন্ডরন্ডের্, ো ‘ক্মই হেথশ আইর্’ 

র্ান্ডমও পথরথচি। এই আইন্ডর্ প্রমান্ডণর মার্দণ্ড পথরেিনর্ ক্রা  ন্ডয়ন্ডে এেং পযান্ডরান্ডল িাক্া 

হক্ান্ডর্া েযক্তির ক্থমউথর্টে িদারথক্ প্রিযা ার ক্রা  ন্ডে থক্র্া হর্ থর্দ্ধান্ত গ্র ন্ডণর অর্যার্য 

ক্ম নপদ্ধথির মন্ডধয, হক্ান্ডর্া েযক্তিন্ডক্ পুর্রায় ক্ারারুদ্ধ ক্ন্ডর রাখার র্মন্ডয়র র্ীমা থর্ধ নারণ ক্ন্ডর 

হদয়া  ন্ডয়ন্ডে। থিপােনন্ডমি অে ক্ান্ডরক্শন্স এে ক্থমউথর্টে র্ুপারথভশর্ োন্ডি এর র্ংিার্গুন্ডলা 

হলাক্জর্ন্ডক্ র্ লভান্ডে ক্থমউথর্টে িদারথক্ র্ম্পন্ন ক্রন্ডি এেং ভথেষযন্ডি DOCCS-এর 

ক্াস্টথিন্ডি ো িদারথক্ন্ডি থ ন্ডর আর্া এড়ান্ডি র্া ােয ক্রার জর্য ক্ান্ডজ লাগান্ডি পান্ডর হর্োই 

ক্মই হেথশ আইন্ডর্র লক্ষয। এখর্ পে নন্ত, এই আইন্ডর্র  লস্বরূপ 239 জর্ েযক্তিন্ডক্ রাইক্ার্ ন 

হিন্ডক্ মুক্তি হদয়া  ন্ডয়ন্ডে।   

   

এর আন্ডগ গভর্ নর হ াক্ল NYS DOCCS ও থর্টের র্ান্ডি ক্মপন্ডক্ষ র্ব্বই থদর্ ক্ারান্ডভান্ডগর দণ্ড 

হপন্ডয়ন্ডের্ এমর্ ক্ারারুদ্ধ েযক্তিন্ডদর রাইক্ার্ ন আইলযাে হিন্ডক্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টন্ডের 

 যাথর্থলটেগুন্ডলান্ডি িার্ান্তন্ডরর েযেিা ক্রন্ডি এক্টে চুক্তি র্ম্পন্ন  ওয়ার হ াষণা 

থদন্ডয়ন্ডের্। রাইক্ার্ ন হিন্ডক্ হমাে 143 জর্ পুরুষ ক্ারারুদ্ধ েযক্তিন্ডক্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টন্ডের 

 যাথর্থলটেগুন্ডলান্ডি িার্ান্তর ক্রা  ন্ডয়ন্ডে।  

  

রাইক্ান্ডর্ নর পথরথিথি হমাক্ান্ডেলায় থর্টে অর্ংখয পদন্ডক্ষপ গ্র ণ ক্ন্ডরন্ডে। থর্টে দুইটে থিথর্ক্ 

র্ , এক্টে র্িুর্ ইর্ন্ডেক্ ক্াে নক্রম চাল ুক্ন্ডরন্ডে, এেং দ্রুি ও েিােি আোর্র্ থর্ক্তিি ক্রন্ডি 

ইর্ন্ডেক্ প্রক্তক্রয়া ত্বরাথিি ক্ন্ডরন্ডে। এোড়াও থর্টে থর্রাপত্তা উন্নি ক্রন্ডি র্িুর্ হর্ল হিার 

ইর্স্টল ক্রার গথি েতক্তদ্ধ ক্ন্ডরন্ডে, পথরন্ডেশ উন্নয়ন্ডর্র জর্য অথিথরি পথরষ্কার-পথরেন্নিা হর্োর 

েযেিা ক্ন্ডরন্ডে, এেং র্ম্পতি  ওয়ায় র্া ােয ক্রন্ডি ও র্থ ংর্িা ক্মান্ডি ক্াস্টথিন্ডি িাক্া 

েযক্তিন্ডদর জর্য ক্ম নর্ূথচ র্ম্প্রর্ারণ ক্ন্ডরন্ডে। এোড়াও থর্টে ক্ান্ডজ উপথিি র্া  ওয়া ক্মীন্ডদর 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-major-actions-improve-justice-and-safety-city-jails
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/CL_91_Agreement_City_DOC_DOCCS_FINAL.pdf


জর্য জোেথদথ িা েতক্তদ্ধ ক্ন্ডরন্ডে, অরু্ি  ওয়ার ক্িা হ ার্ ক্ন্ডল জার্ান্ডর্ার থেষয়টের অথধক্ির 

িদারথক্র েযেিা ক্ন্ডরন্ডে, এেং ক্ন্ডিার পথরশ্রম ক্ন্ডর োওয়া ক্মীন্ডদর হোর্ার্ হপন্ডমি ও অর্-

আইলযাে র্ ায়িা প্রদান্ডর্র মাধযন্ডম প্রন্ডণাদর্া হদয়ার েযেিা ক্ন্ডরন্ডে।  
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