অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/22/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল প্রাক্তর্ কারািন্দী বর্উ ইয়কনিাসীম্বক বিতীয় সুম্ব াগ হেওয়া, অপরাধ
প্রিণতা হ্রাস এিং জর্বর্রাপত্তা উন্নত করার জর্ে ক্রিবির্াল জাবিস বরফি নআইম্বর্
স্বাক্ষর করম্বলর্
আইর্ (S.294-A/A.2573-A)পূম্বি গুরু
ন
পাম্বপ েক্রিত িেক্রক্তরা হকাম্বর্া এম্বিম্বের
ক্রজম্মাোর ব ম্বসম্বি কাজ করার অর্ুিবত প্রোর্ কম্বর

আইর্ (S.2803/A.5707) িেক্রক্তম্বের পোম্বরাল লঙ্ঘর্ র্া কম্বর হিার্া ফাইড কাজ করার
অর্ুিবত প্রোর্ কম্বর
আইর্ (S.2630/A.5549) হিয়াম্বের পূম্বি নিুক্রক্তর সিম্বয় ভাম্বলা আচরম্বণর সর্ে প্রোম্বর্র
অর্ুিবত প্রোর্ কম্বর
আইর্ (S.2801-A/A.5705-A) তত্ত্বািধাম্বর্ িুক্রক্তপ্রাপ্ত িেক্রক্তম্বের শ্রবিক-অিস্থা সংিান্ত
প্রবতিাে কাজ করার অর্ুিবত প্রোর্ কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ ক্রিথির্াল জাথিস থরফকিরন এক্গুচ্ছ থিথিকক্ আইর্ থ কসকি
স্বাক্ষর ক্করকের্ যাকে প্রাক্তর্ ক্ারািন্দী থর্উ ইয়ক্নিাসীকের থিেীয় সুকযাগ হেওয়া, অপরাি
প্রিণো হ্রাস এিং জর্থর্রাপত্তা উন্নে ক্রা যায়। আইর্টি প্রাক্তর্ গুরুপাকপ েক্রিে িযক্রক্ত
হক্াকর্া একিকির ক্রজম্মাোর থ কসকি ক্াজ ক্রকে হেয় এিং প্রাক্তর্ ক্ারািন্দী িযক্রক্তকের
পযাকরাল লঙ্ঘর্ র্া ক্কর হিার্া ফাইড ক্াজ ক্রার অর্ুিথে প্রোর্ ক্কর। এোড়াও এটি হিয়াকের
পূকি িু
ন ক্রক্তর সিকয় ভাকলা আচরকণর সর্ে প্রোকর্র অর্ুিথে প্রোর্ ক্কর এিং থিথভন্ন িরকর্র
েত্ত্বািিাকর্ িুক্রক্তপ্রাপ্ত িযক্রক্তকের শ্রথিক্-অিস্থা সংিান্ত প্রথেিাে ক্াজ ক্রার অর্ুিথে প্রোর্
ক্কর।
আইকর্র এই অংশগুথল জর্থর্রাপত্তার এক্টি ভারসািযপূণ উপায়
ন
গ্র কণ গভর্রন হ াক্কলর
েশকর্র,
ন
যা ক্রিথির্াল জাথিস থসকিকি র্যাযযো িলিার্ ক্রকি এিং এক্ইসাকি থর্উ ইয়কক্নর
সড়ক্গুথলকক্ থর্রাপে রাখকি, থভথত্তকে তেথর। এগুথল পুর্রায় োকের সম্প্রোকয় হযাগোর্ক্ারী
প্রাক্তর্ ক্ারািন্দী থর্উ ইয়ক্নিাসীর অিনর্থেক্
ন
ও সািাক্রজক্ সুকযাগ িৃক্রি ক্কর এিং এক্টি
আকরা র্যাযয ক্রিথির্াল জাথিস থসকিকির িযিস্থা ক্কর। এোড়াও গভর্করর
ন
উপাকয় হিি ও
স্থার্ীয় একজক্রিগুথল যাকে থর্রাপকে ও ক্াযক্রভাকি
ন
আইর্টি প্রকয়াগ ক্রকে পাকর ো থর্ক্রিে
ক্রার িযিস্থা অন্তভভক্ত
ন ।

"অকর্ক্ েীর্ সিয়
ন
িকর, আিাকের ক্রিথির্াল জাথিস থসকিি প্রাক্তর্ ক্ারািন্দী িযক্রক্তকের
হিৌথলক্ অথিক্ার থেথর্কয় থর্কয়কে--থিকশষ ক্কর অকেোঙ্গকের--সিাকজর প্রথে োকের ঋণ
পথরকশাথিে ওয়ার পকরও," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "থিথির এই গুচ্ছ থর্উ ইয়কক্নর ক্রিথির্াল
জাথিস থসকিি যাকে সিার সাকি র্যায়থিচার ক্কর এিং এক্ইসাকি আিাকের এলাক্াগুথলর
থর্রাপত্তা উন্নে ক্কর ো থর্ক্রিে ক্রার থেকক্ এক্টি ইথেিাচক্ পেকক্ষপ। এক্টি থর্রাপে
হিকির িযিস্থা ক্রা এিং এক্ইসাকি প্রাক্তর্ ক্ারািন্দী থর্উ ইয়ক্নিাসীকের এক্টি থিেীয় সুকযাগ
প্রোর্ ক্রা আিাকের জর্য অথে গুরুত্বপূণ।"
ন
প্রাক্তর্ গুরুপাম্বপ েক্রিত িেক্রক্ত হকাম্বর্া এম্বিম্বের ক্রজম্মাোর ব ম্বসম্বি কাজ করার
অর্ুিবত প্রোর্ (S.294-A/A.2573-A)
আইর্টির ফকল গুরুপাকপ েক্রিে থর্উ ইয়ক্নিাসী পূণ সাজা
ন
ক্ািাকর্ার পর হক্াকর্া পাথরিাথরক্
একিকির থর্িা ন ক্ থ কসকি োথয়ত্ব পালর্ ক্রকে পারকি। পূকি, ন আইর্ অর্ুযায়ী গুরুপাকপ
েক্রিে হক্উ হক্াকর্া একিকির ক্রজম্মাোর থ কসকি ক্াজ ক্রকে পারকো র্া, এির্থক্ যথে হসই
িযক্রক্তকক্ হক্াকর্া িৃে থপোিাো িা পথরিাকরর সেকসযর উইল ক্কর একিকির থর্িা ন ক্ পে প্রোর্
ক্কর ো কলও র্া। আইর্টি িারা হক্ািন এখকর্া থিকশষ হক্ষকে হক্াকর্া িযক্রক্তর ক্রজম্মাোর ওয়া
আিকক্ থেকে পারকি যথে পূকিরন েি হক্াকর্া জাথলয়াথে িা েসরুফ সংিান্ত িযাপাকর কয়
িাকক্, িা যথে অপরািটি হিকির ক্লযাকণর থিকরািী কয় িাকক্।
বসম্বর্ের হজলর্র িাইবর িম্বলর্, "পথরিার োকের সিাথিক্
ন
িযক্রক্তগে আথিক্
ন ক্াকজ ক্রজম্মাোর
থর্িাথচে
ন
ক্কর এিং োকের থর্কজকের পেন্দ অর্ুযায়ী ক্রজম্মাোর িা ট্রাথি িাোই ক্রার অথিক্ার
রকয়কে, অপরাি েকির ইথে াস যাই হ াক্ র্া হক্র্। িার্ুষকক্- োকের হরক্কডন যাই িাক্ুক্ র্া
হক্র্- জরুথর পাথরিাথরক্ থসিাকন্তর হক্ষকে থিোস ক্রার িািযকি, আিরা আিাকের সম্প্রোকয়
োকের পুর্রায় হযাগোকর্র হক্ষকে সা াযয ক্রথে। আথি ক্ৃেজ্ঞ হয গভর্রন হ াক্ল থিলটি
স্বাক্ষর ক্করকের্ এিং প্রাক্তর্ ক্ারািন্দী থর্উ ইয়ক্নিাসী ও োকের পথরিাকরর সািাক্রজক্ ও
আথিক্
ন সুকযাগ সম্প্রসারকণ িযিস্থা থর্কচ্ছর্।"
অোম্বসেবলম্বিোর চালস
ন বড. ফল িম্বলর্, "আথি আিার (A.2573-A) থিলকক্ আইর্ থ কসকি
স্বাক্ষর ক্রার জর্য এিং অেীকে থিকিচর্া র্া ক্কর থর্উ ইয়ক্নিাসীরা োকের থর্কজকের একিকির
ক্রজম্মাোর থর্কজরা িাোই ক্রকে পারকি োর স্বীক্ৃথে প্রোকর্র জর্য গভর্রন হ াক্লকক্ ির্যিাে
জার্াকে চাই োকের একিকির িযাপাকর চূ ড়ান্ত ক্রার সিয়, পূকিরন অপরাি হরক্ডন হশাক্ােন
পথরিাকরর থসিান্ত গ্র কণর এক্টি অংশ কে পাকর র্া।"
পোম্বরাল লঙ্ঘর্ র্া কম্বর হিার্া ফাইড কাম্বজর অর্ুিবত (S.2803/A.5707)
আইর্টির ফকল পুর্রায় প্রকিশক্ৃে ক্িীরা পযাকরাল লঙ্ঘর্ র্া ক্কর হিার্া ফাইড ক্াজ ক্রকে
পারকি, হযির্ ওভারিাইি িা রাকের থশফি। পুর্রায় প্রকিশ ক্রা ক্িীরা হিার্া ফাইড ক্াকজ
থর্যুক্ত কল িা ক্ারথফউকয়র সিয় ভ্রিণ ক্রকল ো পযাকরাল লঙ্ঘর্ থ কসকি থিকিচর্া ক্রা কি
র্া।

তত্ত্বািধাম্বর্ িুক্রক্তপ্রাপ্ত িেক্রক্তম্বের শ্রবিক-অিস্থা সংিান্ত প্রবতিাে কাজ করার অর্ুিবত
প্রোর্ কম্বর (S.2801-A/A.5705-A)
আইর্টি থিথভন্ন িরকর্র েত্ত্বািিাকর্ িুক্রক্তপ্রাপ্ত িযক্রক্তকের শ্রথিক্-অিস্থা সংিান্ত প্রথেিাে ক্াজ
ক্রার অর্ুিথে প্রোর্ ক্কর। এই আইর্ স্বাক্ষকরর পূকি, ন এির্ হক্াকর্া আইর্ থিেযিার্ থেল র্া যা
েত্ত্বািিাকর্ িুক্রক্তপ্রাপ্ত িযক্রক্তকের শ্রথিক্-অিস্থা সংিান্ত প্রথেিাে ক্াজ ক্রার অথিক্ার রক্ষা
ক্রকো।
বসম্বর্ের জািাল হিইবল িম্বলর্, "থিচার-প্রভাথিে ক্িী এিং সিস্তকরর
ন
ক্িজীিী
ন
থর্উ
ইয়ক্নিাসীর জর্য এটি এক্টি েুেনান্ত জয় এিং আিাকের শ্রি অংশীোর, যারা এই থিলসিূ পাশ
ক্রাকর্া জর্য থর্রলস লড়াই ক্করকে, োকের অথিচল সিির্ন োড়া এর থক্েভই সম্ভি ে র্া।
হেকশ-প্রিি এির্ আইর্ পুর্রায় প্রকিকশর হক্ষকে উকেখকযাগয প্রথেিন্ধক্ো অপসারণ ক্রকি
এিং প্রথেিাে ক্রার অথিক্ার প্রসাথরে ক্রকি, থর্ক্রিে ক্রকি হয প্রাক্তর্ ক্ারািন্দী ক্িীরা যাকে
পযাকরাল লঙ্ঘকর্র ভয় োড়াই িুক্তভাকি শ্রি প্রথেিাকে এিং হিার্া ফাইড ক্াকজ অংশগ্র ণ
ক্রকে পাকর। এইসি থিল স্বাক্ষকরর িিয থেকয়, থর্উ ইয়ক্ন থিচার-প্রভাথিে ক্িীকের সুরক্ষা
িজিুে ক্রকে এিং অপরাি প্রিণো ও হশাষণিূলক্ শ্রকির চি হশষ ক্রকে হেশকক্ হর্েৃত্ব
থেকচ্ছ। আইর্টি িযক্রক্তকের োকের সম্প্রোকয় হফরে থগকয় ক্িকক্ষকে
ন
অিপূ
ন ণভাকি
ন
পুর্রায়
প্রকিশ ক্রকে থেকি, ক্ারােকির ক্লঙ্ক ক্াটিকয় েভ লকে থেকি, এিং র্যাযয শ্রথিক্ িার্েি ও
থর্রাপে, িার্সম্পন্ন চাক্থরর লড়াইকয় োকের অিোর্ রাখকে পারকি। আথি গভর্রন হ াক্ল
এিং থসকর্কির সংখযাগথরষ্ঠ হর্ো অযাক্রিয়া স্িভয়ািন -ক্াক্রজি, অযাকসম্বথল স্পিক্ার ক্াল থন থি,
অযাকসম্বথলকিম্বার লাকিায়া জয়র্ারকক্ এই আইর্ অযাকসম্বথলকে থর্কয় যাওয়ার জর্য, উভয়
াউকজ আিার স ক্িীিৃন্দ, এিং আিাকের শ্রি অংশীোর যারা সক্ল ক্িজীিী
ন
িার্ুকষর পকক্ষ
ওক্ালথে ক্কর হগকে োকের ির্যিাে জার্াকে চাই। "
অোম্বসেবলম্বিোর লােয়া জয়র্ার িম্বলর্, "চাক্থর লাকভর প্রথেিন্ধক্ো হ্রাস ক্কর ক্ারােি
প্রাপ্ত িযক্রক্তকের আিাকের সম্প্রোকয় পুর্রায় প্রকিশ ক্রকে স্বাগে জার্াকর্া এক্টি সটিক্ ক্াজ,"
অযাকসম্বথলকিম্বার লাকিায়া জয়র্ার িকলর্। "এটি জীির্ পুর্গির্
ন ও আিাকের হিকি র্যাযযো
উন্নে ক্রকে থর্উ ইয়কক্নর থিথর্কয়াগ হজারোর ক্রকি। শ্রি অংশীোর এিং সািাক্রজক্
র্যায়থিচার সম্প্রোয়গুথলর সাকি ক্াজ ক্কর এই থিথি প্রস্তুে ক্রা কয়কে যাকে যারা সক্রিয়ভাকি
থর্কজকের জীির্ িেকল হেওয়ার হচষ্টা ক্রকে োকের জর্য সুকযাকগর েরজা খুকল হেওয়া এিং
প্রথেিন্ধক্ো অপসারণ ক্কর হেওয়া যা থিচার-প্রভাথিে ক্িীকের জর্য থিপযয়ক্র
ন
প্রভাি
হফকল। আথি ির্যিাে জার্াকে সক্ল অংশীোরকক্ চাই যারা ক্াযক্রভাকি
ন
এই আইকর্র পকক্ষ
ওক্ালথে ক্করকের্, এিং উকেযাগটি সিির্ন ক্রার জর্য সরক্াকর আিার অংশীোর স্পিক্ার
থ থি ও থসকর্ির হিইথলকক্। ির্যিাে গভর্রন হ াক্ল এই থিথিকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার
জর্য - এক্সাকি আিরা অগথণে জীিকর্ পথরিেনর্ একর্ থেক্রচ্ছ।"
হিয়াম্বের পূম্বি নিুক্রক্তর সিম্বয় ভাম্বলা আচরম্বণর সর্ে প্রোর্ (S.2630/A.5549)
আইর্টি থর্উ ইয়ক্ন হিি থডপািন কিন্ট অফ ক্াকরক্শি অযান্ড ক্থিউথর্টি সুপারথভশর্ (New
York State Department of Corrections and Community Supervision) ক্েৃক্
ন ইসুযক্ৃে সর্ে
লাকভর প্রক্রিয়াকক্ স জ ক্কর, যা প্রাক্তর্ ক্ারািন্দী িযক্রক্তকের এটি প্রেশর্ন ক্রকে সা াযয ক্কর
হয োরা ক্ারাগার হিকক্ োড়া পাওয়ার আর হক্াকর্া অপরাি ক্করথর্। েত্ত্বািিায়কক্রা এখর্

হিয়াকের পূকি িু
ন ক্রক্তর হক্ষকে ভাকলা িযি াকরর জর্য সর্ে প্রোর্ ক্রকে পারকি। সর্ে সম্ভািয
চাক্থরোো, িাথড়ওয়ালা, এিং অর্যার্যকের প্রেশর্ন ক্রা যাকি এিং এোড়াও হভািাথিক্ার
পুর্ঃস্থাথপে কয়কে োর প্রিাণ থ কসকি স্থার্ীয় থর্িাচর্
ন
হিাডনকক্ হেখাকর্া যাকি। পূকি, ন প্রাক্তর্
ক্ারািন্দীকের িুক্রক্তলাকভর পর সর্কের আকিের্ ক্রার জর্য থের্ হিকক্ পাাঁচ িের অকপক্ষা
ক্রকে কো। এোড়াও োকের প্রায়ই েেকন্তর সম্মুখীর্ কে কো ক্ারণ োকের েত্ত্বািিার্
সম্পূণ ন কয়কে এিং োরা থর্য়থিে আর পযাকরাল অথফসাকরর ক্াকে প্রথেকিের্ ক্কর র্া।
বসম্বর্ের হজিস সোন্ডাস নজুবর্য়র িম্বলর্, "আইর্ থ কসকি প্রথেটষ্ঠে ওয়ার ফকল, হযসি থর্উ
ইয়ক্নিাসীরা ক্ারােি হভাগ ক্করকের্, োকের সাটিন থফকক্িস অফ থডসচাজন ফর গুড ক্ন্ডাক্ট
এিং থরথলফ ফ্রি থডকজথিথলটিজ (Certificates of Discharge for Good Conduct and Relief
from Disabilities) আকরা দ্রুে পাওয়ার সুকযাগ িৃক্রি হপকলা, যা োকের উৎপাের্শীল র্াগথরক্
কে সা াযয ক্রকি এিং হরড হিপ হ্রাস ক্কর ও ক্রোোর অি িাাঁ
ন থচকয় সিাকজ অিোর্
রাখকি।"
বিক্রডং অোন্ড কর্স্ট্রাকের্ হেডস কাউক্রিল অফ হেোর বর্উ ইয়ম্বকনর (Building and
Construction Trades Council of Greater New York) হপ্রবসম্বডন্ট গোবর লািারিারা
িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নিাসীকের ক্াজ ক্রার সুকযাগ পাওয়া এিং খারাপ শ্রি অিস্থা ও পযাকরাল
লঙ্ঘকর্র ঝুাঁ থক্ োড়াই থর্কজর পথরিাকরর জর্য উপাজনর্ ক্রার অথিক্ার রকয়কে। , এিং এই
থিলগুথল আিাকের ক্রিথির্াল জাথিস থসকিিকক্ প্রাক্তর্ ক্ারািন্দীকের জর্য আকরা র্যাযয
ক্রকি। হখকি খাওয়া িার্ুকষর পথরিাকরর জর্য হিার্া ফাইড ক্াজ ও রাকের থশফকির ক্াজ
আকয়র এক্টি অথে গুরুত্বপূণ উৎস
ন
কে পাকর, এিং প্রাক্তর্ ক্ারািন্দী থর্উ ইয়ক্নিাসীরা
সক্কলর জর্য যিাযি শ্রি অিস্থার এই থর্য়কির িযথেিি র্য়। আথি এই েুইটি থিল সিির্ন
ক্রকে হপকর গথিেন এিং একের আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্লকক্ ির্যিাে
জার্াক্রচ্ছ।"
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