
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/22/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গত বতর্ মাম্বে আম্বেয়াস্ত্র েংক্রান্ত েব ংেতার বিরুম্বে লড়াইম্বয়র উম্বেম্বেে হেট 30 

বমবলয়র্ ডলার অর্ুদার্ প্রদার্ কম্বরম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হেটিোপী আম্বেয়াস্ত্র েংক্রান্ত েব ংেতায়  স্তম্বেপ কম নেূবির জর্ে আজ র্তুর্ কম্বর 

6.3 বমবলয়র্ ডলার ত বিল হ াষণা করা  ম্বয়ম্বে  

  

আম্বেয়াস্ত্র েংক্রান্ত েব ংেতা খাম্বত হমাট িরাম্বের মম্বযে 129 জর্ র্তুর্ গার্ 

ইন্টারম্বভর্ের্ কমী বর্ম্বয়াম্বগর জর্ে 8.2 বমবলয়র্ ডলার, যুি েম্পৃক্ততা কম নেূবির জর্ে 

5.8 বমবলয়র্ ডলার, এিং কমীদম্বলর প্রবেেণ ও হেেম্বমম্বন্টর জর্ে 16 বমবলয়র্ ডলার 

অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

এেি অর্ুদার্ হেটিোপী গুবলিষ নণ ও আম্বেয়াস্ত্র-েম্পবকনত  তোর  টর্া িৃদ্ধে পাম্বে 

এমর্ কবমউবর্টটগুম্বলাম্বত র্তুর্ প্রিার কমীম্বদর, েব ংেতা প্রবতম্বরাযকারী কমী ও 

হোেোল ওয়াকনারম্বদর অি নায়র্ করম্বি  

  

আম্বেয়াস্ত্র েংক্রান্ত েব ংেতা কবমম্বয় আর্ম্বত বর্ভনরম্বযাগে িাতনািা করা মযেস্থতা, 

হমন্টবরং ও কবমউবর্টট েম্পৃক্ততার মযে বদম্বয়  

হেটিোপী কাজ কম্বর যাওয়া অর্োর্েম্বদর োম্বি যুক্ত  ম্বির্  

  

স্টেটব্যাপী স্টেসব্ কমিউমিটটতে গে ব্ছর গুমিব্র্ ষণ ও আতেয়াস্ত্র-সম্পমকষে হেযার ঘটিা 

উতেখতোগয িাত্রায় ব্দৃ্ধি স্টপতে স্টেখা স্টগতছ, স্টসসব্ কমিউমিটটতে কমিউমিটট ও হাসপাোি-

মিমিক আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সমহংসো মব্তরাধী হস্ততেপ কি ষসূমি সম্প্রসারতণর উতেতযয গিি ষর 

কযামি স্টহাকি আজ 6.2 মিমিয়ি ডিার অিুোি প্রোতির স্টঘার্ণা মেতয়তছি। এছাড়াও ফ্যামিমি 

সামিষতসস অব্ ওতয়েতিোর (Family Services of Westchester) এব্ং মপস ইজ এ িাইফ্োইি 

(Peace is a Lifestyle)-স্টক ওতয়েতিোর ও ব্রঙ্কতস োতের েরুণ সম্পকৃ্তো ও সমহংসো-মব্তরাধী 

কি ষসূমি সম্প্রসারতণর জিয গিি ষর স্টহাকি িেুি কতর 100,000 ডিার অিুোি প্রোতির স্টঘার্ণা 

মেতয়তছি। মরতপ্রতজতেটটি জািাি স্টব্ািযাি এব্ং একেি সমহংসো প্রমেতরাধ মব্র্য়ক মব্তযর্জ্ঞ 

ও কমিউমিটট স্টিেৃব্তৃের উপমিমেতে িাউে িাি ষি ব্তয়জ এন্ড গাি ষস ক্লাতব্ (Mount Vernon 

Boys and Girls Club) আজ সকাতি গিি ষর স্টহাকি এই স্টঘার্ণা স্টেি।  

  

ক্রিব্ধ ষিাি হাতর আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সমহংসোর সম্মুখীি হওয়া কমিউমিটটগুতিার সাতি 

স্টেতটর সহতোমগো অব্যাহে স্টরতখ, এই েহমব্ি অিািজিক সংিা ও হাসপাোিগুতিাতক 90 



 

 

জি িেুি প্রিার কিী, সমহংসো প্রমেতরাধকারী কিী ও স্টসাযযাি ওয়াকষার মিতয়াগ করার সুতোগ 

প্রোি করতব্ োরা িধযিো, স্টিেমরং ও কমিউমিটট সম্পকৃ্তোর িাধযতি, এব্ং সমহংসোর 

মযকার হওয়া িুক্ততিাগী ও োতের পমরব্াতরর সম্মখুীি হওয়া িািমসক আঘাতের মব্র্য়টট 

স্টিাকাতব্িা কতর আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সমহংসো কমিতয় আিার জিয কাজ করতব্ি।  

  

"েুুঃখজিক ব্াস্তব্ো হতিা আিরা এখতিা স্টেযব্যাপী কমিউমিটটগুতিাতে আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত 

সমহংসোর ঘটিা স্টেখতে পাদ্ধি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এটট সতিেি হওয়ার একটট 

ডাক, এব্ং আজতকর স্টঘার্ণার িধয মেতয় আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সমহংসোর মব্রুতি িড়াইতয়র 

জিয 30 মিমিয়ি ডিাতরর স্টব্ময ব্রাে প্রোি করতে স্টপতর আমি গমব্ ষে। এসব্ েহমব্ি 

আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সমহংসোর িক্র ব্দৃ্ধি স্টপতে স্টেখা স্টগতছ এিি টাতগ ষটকৃে এিাকাগুতিাতে 

িাঠপে ষাতয় প্রিার কি ষসূমিগুতিা উন্নে করতব্, ো েরুণ ব্যদ্ধক্ততের একটট অমধকের উজ্জ্বি 

িমব্র্যতের সন্ধাি করার জিয সরঞ্জাি ও মযো প্রোি করতব্।"  

  

স্টসতেম্বর িাতস গিি ষর স্টহাকি 23.7 মিমিয়ি ডিাতরর অিুোি ব্রাতের স্টঘার্ণা মেতয়মছতিি, 

োর িতধয মিউ ইয়কষ মসটটতে 39 জি িেুি সমহংসো প্রমেতরাধকারী কিী মিতয়াতগর জিয এব্ং 

স্টেট-সিমি ষে 12টট SNUG মিট আউটমরি স্টপ্রাগ্রাতির সব্গুতিাতে মিট আউটমরি কিী 

মিতয়াতগর জিয 2 মিমিয়ি ডিার অিুোি অন্তিুষক্ত মছি। এসব্ িেুি অিুোি সহ, স্টেট স্টিাট 

8.2 মিমিয়ি ডিার অিেুাি প্রোি কতরতছ োতে 31টট অিািজিক সংিা ও হাসপাোিগুতিা 

129 জি িেুি আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সমহংসোর স্টেতত্র িধযিো কিী মিতয়াগ মেতে পাতর, 

েরুণতের সম্পকৃ্তো সম্পমকষে কি ষসূমির জিয 5.8 মিমিয়ি ডিার, এব্ং কিীেতির প্রমযেণ ও 

স্টেসতিতের জিয 16 মিমিয়ি ডিার ব্রাে কতরতছ।  

  

মিট আউটমরি ও সমহংসো প্রমেতরাধকারী কিী কি ষসূমি আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সমহংসোর উৎস 

যিাক্ত করা, এর মব্স্তার প্রমেহে করা, এব্ং সমহংসো সম্পতকষ কমিউমিটটর প্রিা পমরব্েষি 

করতে ব্যদ্ধক্ত ও কমিউমিটটগুতিাতক সম্পকৃ্ত করার িাধযতি এর সিাধাি করা, ইেযামে পেতেপ 

গ্রহতণর দ্বারা এটটতক একটট জিস্বািয সংক্রান্ত সিসযা মহতসতব্ মব্তব্িিা কতর। গিি ষর স্টহাকতির 

সম্প্রমে সম্প্রসারণ করা মিব্ ষাহী আতেয 211 স্টেটতক এসব্ অিুোি ত্বরামিে করার সুতোগ 

স্টেয়। কমিউমিটট-মিমিক কি ষসূমি পমরিািিাকারী অিািজিক সংিাগুতিার কাতছ েহমব্ি 

মব্েরতণর জিয স্টেতটর মডমিযি অব্ দ্ধক্রমিিাি জামেস সামিষতসস (Division of Criminal 

Justice Services, DCJS) মিউ ইয়কষ মসটট স্টিয়তরর অমফ্স অব্ দ্ধক্রমিিাি জামেস (Office of 

Criminal Justice)-এর সতে অংযীোমরত্ব গতড় েুতিতছ, একইসাতি DCJS হাসপাোি-মিমিক 

কি ষসূমিগুতিা এব্ং স্টেতটর 12টট SNUG মিট আউটমরি স্টপ্রাগ্রাতি েহমব্ি ব্রাে 

করতব্। স্টেতটর SNUG মিট আউটমরি স্টপ্রাগ্রািগুতিা আিব্ামি, ব্রঙ্কস, ব্াতফ্তিা, স্টহম্পমেড, 

িাউে িাি ষি, মিউব্াগ ষ, স্টপাতকপমস, রতিোর, মসরামকউস ট্রয়, ইয়ংকাস ষ ও ওয়াইিডযাতে োতের 

প্রিারকাজষ সম্প্রসারণ করতব্। এসব্ কি ষসূমির িতধয িারটটতে - আিব্ামি, ব্রঙ্কস, ব্াতফ্তিা ও 

মসরামকউতস - কমিউমিটটতে ও ট্রিা স্টসোতর উিয় জায়গায় কাজ করতছি এিি কিী 

রতয়তছ। DCJS SNUG কি ষসূমিগুতিার প্রযাসমিক েত্ত্বাব্ধাি কতর এব্ং প্রমযেতণর ব্যব্িা কতর, 

স্টেসব্ কি ষসূমি উক্ত কমিউমিটটগুতিাতে িাকা অিািজিক সংিাগুতিা পমরিািিা কতর িাতক।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-237-million-grant-awards-end-gun-violence-epidemic&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7ab0441f9418459ef2a008d9add791af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731963794344513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=mFPE9FESRRs6Ek5xLYkHekn033dJAbRqerdHnoAgULc%3D&reserved=0


 

 

স্টেতটর SNUG মিট আউটমরি স্টপ্রাগ্রািগুতিা আিব্ামি, ব্রঙ্কস, ব্াতফ্তিা, স্টহম্পমেড, িাউে 

িাি ষি, মিউব্াগ ষ, স্টপাতকপমস, রতিোর, মসরামকউস ট্রয়, ইয়ংকাস ষ ও ওয়াইিডযাতে োতের 

প্রিারকাজষ সম্প্রসারণ করতব্। এসব্ কি ষসূমির িতধয িারটটতে - আিব্ামি, ব্রঙ্কস, ব্াতফ্তিা ও 

মসরামকউতস - কমিউমিটটতে ও ট্রিা স্টসোতর উিয় জায়গায় কাজ করতছি এিি কিী 

রতয়তছ। DCJS SNUG কি ষসমূিগুতিার প্রযাসমিক েত্ত্বাব্ধাি কতর এব্ং প্রমযেতণর ব্যব্িা কতর, 

স্টেসব্ কি ষসূমি উক্ত কমিউমিটটগুতিাতে িাকা অিািজিক সংিাগুতিা পমরিািিা কতর িাতক।  

  

কংম্বেেমোর্ জামাল হিামোর্ িম্বলর্, "একজি মযেক মহতসতব্ আিার কি ষজীব্তি এব্ং 

মিউ ইয়তকষর একজি মপো ও ব্ামসো মহতসতব্ আিার অমিজ্ঞোয়, আিাতের কমিউমিটটর 

স্টিাকজি মিেযমেি কী ধরতির সংগ্রাতির িধয মেতয় োি ো আমি সরাসমর স্টেতখমছ। অমে 

গুরুত্বপূণ ষ কমিউমিটট কি ষসূমিগুতিাতে স্টকৌযিগে মব্মিতয়াতগর জিয এব্ং ওতয়েতিোর 

ফ্যামিমি সামিষতসস ও মপস ইজ এ িাইফ্োইি এর জিয িেুি অিুোি অজষতির জিয গিি ষর 

স্টহাকতির সাতি স্টোগ মেতে স্টপতর আমি গমব্ ষে। স্টিাকজি স্টিাগামন্ত স্টপাহাতিি এব্ং েরুণ 

ব্যদ্ধক্ত ও প্রব্ীণ প্রজতের িতধয একইিাতব্ সমহংসো ও আত্ম-মব্ধ্বংসী আিরণ প্রকায পাওয়ার 

িধয মেতয় আিরা স্টসটা স্টেখতে পাদ্ধি। ব্াড়মে েহমব্ি প্রোি এব্ং গিি ষর, িাঠপে ষাতয়র 

কমিউমিটট গ্রুপগুতিা, ও আিার িতধয অংযীোমরত্ব অব্যাহে রাখা সম্পতকষ আজতকর স্টঘার্ণাটট 

সমহংসো মিিূ ষতির জিয আিাতের মিযতি সািতির মেতক একটট ইমেব্ািক পেতেপ, মকন্তু 

আিরা এখাতিই স্টিতি োতব্া িা। সুি হতয় উঠা শুরু করতে এব্ং এই সংকতট সাড়াোতির জিয, 

আিাতের আতযপাতযর এিাকাগুতিাতে আিাতের আতরা স্টব্ময েহমব্ি প্রতয়াজি। কংতগ্রতস 

আমি আতরা উন্নে কতর মিি ষাণ করার আইিটট স্বােমরে হতয় আইতি পমরণে করার জিয কাজ 

করা িামিতয় োতব্া, স্টেটট সমহংসোয় হস্ততেপ কি ষসূমিগুতিার জিয 5 মব্মিয়ি ডিার প্রোি 

করতব্। আমি জামি স্টে আিরা আিাতের ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, মপ্রয়জি, ও প্রমেতব্যীতের সিািিাতব্ সুি 

কতর েুিতে সটঠক পতিই এমগতয় োদ্ধি।"  

  

েংখোগবরষ্ঠ অংম্বের হর্তা অোদ্ধিয়া ে্টুয়াটন-কাদ্ধজন্স িম্বলর্, "এই গে ব্ছতর আিরা 

আতেয়াস্ত্র-সম্পমকষে অপরাধ ব্যাপক হাতর ব্দৃ্ধি স্টপতে স্টেতখমছ। এটট সমেযকার অতি ষ মিতজই 

একটট স্বািয সংকট, এব্ং অব্যযই জরুমরিাতব্ এটট স্টিাকাতব্িা করতে হতব্। মিউ ইয়কষ স্টেট 

স্টেতযর িতধয প্রিিব্াতরর িতো আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সমহংসোতক েুতে ষাগকািীি জরুমর পমরমিমে 

মহতসতব্ স্টঘার্ণা কতরতছ, এব্ং এটটতক একটট জিস্বািয সংকট মহতসতব্ স্টিাকাতব্িা করতছ। এই 

জরুমর অব্িা সম্প্রসারণ করায় এব্ং হস্ততেপ সংক্রান্ত কাতজ ব্যব্হাতরর জিয েহমব্ি িুক্ত 

করায় আমি গিি ষর কযামি স্টহাকিতক ধিযব্াে জািাতে িাই। কমিউমিটটতে সমহংসোয় 

হস্ততেপ হতিা আতেয়াস্ত্র-সম্পমকষে অপরাধ কমিতয় আিা ও ব্ন্ধ করার সব্তিতয় কাে ষকর 

উপায়গুতিার িতধয অিযেি উপায়, এব্ং আজতকর স্টঘার্ণাটট সমেযকাতরর মব্মিতয়াগ সম্পন্ন 

করতে কমিউমিটট স্টিেৃব্তৃের সাতি আিাতের কাজতক অব্যাহে রাখতব্। আিাতের 

কমিউমিটটগুতিার সাতি কাজ করার িাধযতি এব্ং সম্পন্ন হওয়া মব্মিতয়াগগুতিার িধয মেতয় 

আিরা আিাতের এিাকায় গুমিব্র্ ষণ কমিতয় আিতে পামর এব্ং এসব্ অি ষহীি হেযা ব্ন্ধ করতে 

পামর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর বডবভের্ অি দ্ধক্রবমর্াল জাবেে োবভনম্বেে-এর ফােন হডপুটট 

কবমের্ার মাকন ই. হ ায়াইট িম্বলর্, "আিাতের কমিউমিটটগুতিাতক ব্যমধগ্রস্ত কতর রাখা 



 

 

সমহংসোর কারতণ আিাতের েরুণতের একটট মব্যাি অংতযর জীব্ি সংমেপ্ত হতয় স্টগতছ। এই 

মব্মিতয়াগ আিাতের কমিউমিটটগুতিাতে োতে আিাতের েরুণতের সহায়ো করার িতো 

প্রতয়াজিীয় সংিািগুতিা মব্েযিাি িাতক ো মিদ্ধিে করতে সাহােয করতব্। আিরা গিি ষর 

স্টহাকিতক োর স্টিেৃতত্বর জিয এব্ং আিাতের েরুণতের জিয ইমেব্ািক মব্কতের সন্ধাি স্টেয়া 

মিট আউটমরি স্টপ্রাগ্রাতির জিয েহমব্ি প্রোি ও সম্প্রসারণ কতর আতেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সমহংসো 

কমিতয় আিার জিয োর অেীকাতরর জিয ধিযব্াে জািাই।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর বেশু ও পবরিার বিষয়ক পবরম্বষিার দপ্তর (Office of Children and 

Family Services)-এর কবমের্ার হেইলা হজ. পুবল িম্বলর্, "গযাং সংক্রান্ত দ্ধক্রয়াকিাপ এব্ং 

সড়তক সমহংসো আিাতের মযশুতের ও পমরব্ারগুতিাতক েমেগ্রস্ত কতর এব্ং আিাতের 

কমিউমিটটর কাঠাতিাতক স্টিতে স্টেয়। েরুণ ব্যদ্ধক্ততের ও কমিউমিটটগুতিার জিয েীঘ ষমেি ধতর 

মপমছতয় িাকা ও গিীরিাতব্ প্রতয়াজিীয় ব্তি অিুিূে হওয়া এই মব্মিতয়াগ সম্পন্ন করায় আমি 

গিি ষর স্টহাকতির প্রযংসা কমর। েরুণ ব্যদ্ধক্ততের এই আযার প্রতয়াজি রতয়তছ স্টে গযাং ও 

আতেয়াতস্ত্রর ব্াইতরও একটট িমব্র্যে রতয়তছ।"  

  

মিট আউটমরি কিী এব্ং সমহংসো প্রমেতরাধকারী কিীরা গুমিব্র্ ষণ এর ঘটিায় প্রমেতযাধ 

গ্রহণ প্রমেতরাধ করতে িধযিোর িাধযতি সাড়া মেতয় িাতকি এব্ং সমহংসোর ঘটিায় সরাসমর 

িুক্ততিাগী হওয়া ব্যদ্ধক্ততের সহায়ো প্রোি কতরি; রয্ামি ও মব্তযর্ অিুষ্ঠািসিূতহর িাধযতি 

কমিউমিটট, ধিীয় সংিা ও ধি ষপ্রিারকতের, এব্ং িািীয় ব্যব্সা প্রমেষ্ঠািগুতিাতক সম্পকৃ্ত কতরি; 

এব্ং ব্যদ্ধক্ততেরতক িেয মিধ ষারতণর জিয স্টিেমরং প্রোি কতরি এব্ং ইমেব্ািক জীব্ি েেোর 

প্রসার ঘটাতে োতেরতক মযোগে ও কি ষসংিাতির সুতোগ ও পমরতর্ব্া, স্টেিি কাউতেমিং, 

িােক ও অযািতকাহতির মিমকৎসা, রাগ মিয়ন্ত্রণ সম্পমকষে স্টকাস ষ ও অিযািয সংিািসিূতহর 

সাতি সংতোগ কমরতয় স্টেি।  

  

DCJS এব্ং স্টেতটর অমফ্স অব্ মিমিি সামিষতসস (Office of Victim Services)-এর িধযকার 

একটট অংযীোমরতত্বর িাধযতি, SNUG কি ষসূমিগুতিা িািমসক আঘাে সম্পমকষে অব্মহে 

কাউতেমিং, সাতপাটষ গ্রুপ, িুক্ততিাগীর েমেপরূণ প্রামপ্তর আতব্েি জিা স্টেয়া সংক্রান্ত পরািয ষ 

ও সহায়ো, এব্ং যিাক্ত হওয়া ব্া প্রতয়াজি অিুোয়ী অিযািয পমরতর্ব্ার কাতছ স্টরফ্াতরি, 

ইেযামেও প্রোি কতর িাতক। মক্লমিকযাি স্টসাযযাি ওয়াকষার এব্ং স্টকস িযাতিজাররা SNUG-এ 

অংযগ্রহণকারী ও োতের পমরব্ারতক; SNUG কিীতের িতধয োতের অেীে জীব্তির কারতণ 

এব্ং স্টফ্ৌজোমর মব্িার ব্যব্িার সাতি সম্পকৃ্তোর ফ্তি জটটি িািমসক আঘাতের মযকার 

হওয়ার ইমেহাস রতয়তছ োতেরতক; এব্ং এই কি ষসূমি স্টসব্া প্রোি কতর এিি যহরগুতিাতে 

হওয়া কমিউমিটট সমহংসো ব্া অিযািয অপরাতধর স্টেতকাতিা িুক্ততিাগীতক সহায়ো কতর 

িাতকি। DCJS-এর স্টকন্দ্রীিূে প্রযাসমিক কাঠাতিা এব্ং SNUG-এর জিয স্টেয়া প্রমযেণ প্রমেটট 

কমিউমিটটতে 12টট পিৃক সংিার দ্বারা পমরিামিে হওয়া সতত্ত্বও কি ষসূমির সিমিে, ধারাব্ামহক 

েত্ত্বাব্ধাতির ব্যব্িা কতর িাতক।  

  

এই 8.2 মিমিয়ি ডিার মিম্নমিমখে অিািজিক সংিা, হাসপাোি ও মডমিযি অব্ দ্ধক্রমিিাি 

জামেস সামিষতসসতক প্রোি করা হতয়তছ, ো স্টেতটর অি ষায়তি পমরিামিে SNUG 

কি ষসূমিগুতিার েোরককারী প্রযাসমিক কাঠাতিা সম্প্রসারণ করতে েুইটট পতের জিয 254,000 



 

 

ডিার (8.2 মিমিয়ি ডিাতরর িতধয) ব্রাে পাতব্। প্রমেটট কি ষসূমির জিয ব্রাে করা অিুোতির 

পমরিাণ মিন্ন কারণ এটট প্রমেটট সংিার স্টব্েি কাঠাতিা এব্ং পেগুতিা পূণ ষকািীি িামক 

খণ্ডকািীি োর মিমিতে প্রোি করা হতয়তছ:  

  

বর্উ ইয়কন বেটটম্বত েব ংেতা প্রবতম্বরাযকারী কমী  

  

• ব্রাউেমিি মিংক টযাংক িযাটাস ষ: একটট পে, 75,000 ডিার  

  

• CAMBA (ব্রাউেমিি ইি িাতয়াতিে আউট): মেিটট পে, 120,000 ডিার  

  

• CCI (RISE/ব্রুকমিি, স্টসি আওয়ার মিটস/ব্রঙ্কস, এব্ং স্টিইব্ারহুড স্টসফ্টট 

ইমিমযতয়টটি/হাতি ষি): ছয়টট পে, 420,000 ডিার  

  

• স্টসন্ট্রাি ফ্যামিমি িাইফ্ স্টসোর (Central Family Life Center) (েযাতটি আইিযান্ড): মেিটট 

পে, 136,800 ডিার  

  

• ইে ফ্ল্যাটব্ুয মিতিজ: েুইটট পে, 120,000 ডিার  

  

• এমিট িাি ষাস ষ (Elite Learners) (ব্রাউেমিি, প্রসতপি স্টিফ্াটষস গাতডষে, ব্রুকতডি হাসপাোি, 

মকংস কাউমে): 11টট পে, 660,000 ডিার  

• গাতডষি অব্ স্টগিতসিাি মিমিোস ষ (Garden of Gethsemane Ministries) (হাতি ষি): েুইটট পে, 

50,000 ডিার  

  

• স্টগটওতয় কমিউমিটট এিপাওয়ারতিে (Gateway Community Empowerment) (ব্রুকমিি): 

একটট পে, 36,000 ডিার  

  

• স্টগ্রটার স্টকামি আইিযাতন্ডর জইুয কমিউমিটট স্টসোর: মেিটট পে, 175,695 ডিার  

  

• িাইফ্কযাম্প (LIFECamp) (কমিউমিটট-মিমিক কি ষসূমি/কুইে ও জািাইকা হাসপাোি): ছয়টট 

পে, 240,000 ডিার  

  

• িি ষওতয়ি হাসপাোি (সাউি স্টযার ইউমিিামস ষটট হসমপটাি, স্টকাতহি মিিতেে স্টিমডতকি 

স্টসোর, স্টেট আইিযান্ড ইউমিিামস ষটট হসমপটাি): পাাঁিটট পে (একটট স্টসাযযাি ওয়াকষার পে 

সহ), 557,500 ডিার  

  

• গািস ডাউি, িাইফ্ আপ (Guns Down, Life Up) (NYC স্টহিি + হসমপটািস/মিঙ্কি): মেিটট 

পে, 191,382 ডিার  

  

• মকংস এতগইেট িাতয়াতিে ইমিমযতয়টটি (Kings Against Violence Initiative) (মকংস 

কাউমে হাসপাোি): মেিটট পে, 180,000 ডিার  



 

 

  

• সাউিসাইড ইউিাইতটড (ব্রুকমিি): েুইটট পে, 92,000 ডিার  

  

• মিট কি ষার মরতসাতস ষস (Street Corner Resources) (কমিউমিটট-মিমিক কি ষসূমি/হাতি ষি এব্ং 

হাতি ষি হাসপাোি): ছয়টট পে, 300,000 ডিার  

  

• আরব্াি ইয়ুি অযািাতয়ে ইোরিযাযিাি (Urban Youth Alliance 

International) (ব্রঙ্কস): মেিটট পে, 156,975 ডিার  

  

SNUG /  ােপাতাল-বভবিক বিট আউটবরি কমী ও হোেোল ওয়াকনার  

  

• মেিজি আউটমরি কিী ও মেিজি স্টসাযযাি ওয়াকষাতরর জিয জযাতকামব্ স্টিমডতকি স্টসোতর 

(Jacobi Medical Center) 669,000 ডিার  

  

• আিব্ামি, ব্াতফ্তিা, স্টপাতকপমস, িাউে িাি ষি, মিউব্াগ ষ, রতিোর ও মসরামকউতসর 

হাসপাোিগুতিাতে 23টট পতের জিয 1.88 মিমিয়ি ডিার: 11 জি আউটমরি কিী এব্ং 12 

জি স্টসাযযাি ওয়াকষার/িািমসক স্বািয স্টপযাজীব্ী  

  

SNUG / কবমউবর্টট-বভবিক বিট আউটবরি কমী  

  

• আিব্ামি: টট্রমিটট অযািাতয়ে (Trinity Alliance), ছয়টট পে, 311,510 ডিার  

  

• ব্রঙ্কস: জযাতকামব্ স্টিমডতকি স্টসোর, িারটট পে, 219,600 ডিার  

  

• ব্াতফ্তিা: এমর কাউমে স্টিমডতকি স্টসোর (Erie County Medical Center), সােটট পে, 

406,000 ডিার  

  

•্স্টহম্পতেড: ফ্যামিমি এন্ড মিিতেে অযাতসামসতয়যি (Family and Children's Association), 

একটট পে, 48,260 ডিার  

  

• িাউে িাি ষি: ফ্যামিমি সামিষতসস অব্ ওতয়েতিোর, েুইটট পে, 93,416 ডিার  

  

• মিউব্াগ ষ: RECAP, েুইটট পে, 107,200 ডিার  

  

• স্টপাতকপমস: ফ্যামিমি সামিষতসস, েুইটট পে, 107,200 ডিার  

  

• রতিোর: পািতোি, পাাঁিটট পে, 260,000 ডিার  

  

• মসরামকউস: মসরামকউস কমিউমিটট কাতিকযে (Syracuse Community Connections), 

পাাঁিটট পে, 262,400 ডিার  



 

 

  

• ট্রয়: টট্রমিটট অযািাতয়ে, একটট পে, 42,748 ডিার  

  

• ইয়ংকাস ষ: YMCA অব্ ইয়ংকাস ষ, েুইটট পে, 101,600 ডিার  

  

• ওয়াইিডযাে: ইতকাতিামিক অপরিুমিটট কাউদ্ধেি অব্ সাতফ্াক, একটট পে, 44,570  

  

মডমিযি অব্ দ্ধক্রমিিাি জামেস সামিষতসস এর মব্মিন্ন ধরতির োময়ত্ব রতয়তছ, োর িতধয আইি 

প্রতয়াগকারী সংিার প্রমযেণ প্রোি; স্টেটব্যাপী সংঘটটে অপরাতধর ডাটা সংগ্রহ ও মব্তের্ণ; 

অপরাতধর ইমেহাতসর েিয ও আেুতির ছাতপর ফ্াইি সংরেণ; মিউ ইয়কষ স্টেট পুমিতযর সাতি 

অংযীোর হতয়, স্টেতটর DNA ডাটাব্যাংতকর প্রযাসমিক েোরমক; স্টপ্রাতব্যি ও কমিউমিটট 

সংতযাধি কি ষসূমিগুতিার অি ষায়ি ও েত্ত্বাব্ধাি; স্টফ্ডাতরি ও স্টেট পে ষাতয়র দ্ধক্রমিিাি জামেস 

েহমব্ি ব্রােকরণ; স্টেটব্যাপী স্টফ্ৌজোমর মব্িার সংক্রান্ত সংিাগুতিাতক সহায়ো প্রোি; এব্ং 

স্টেতটর স্টসক্স অতফ্ন্ডার স্টরদ্ধজমি মিয়ন্ত্রণ, ইেযামে অন্তিুষক্ত রতয়তছ।  

  

অমফ্স অব্ মিমিি সামিষতসস 200 টটরও স্টব্ময িুক্ততিাগী সহায়ো কি ষসূমিতক সহায়ো প্রোি 

কতর িাতক স্টেগুতিা িুক্ততিাগী ও োতের পমরব্ারতক প্রেযে পমরতর্ব্া, স্টেিি সংকটকািীি 

কাউতেমিং, পরািয ষ প্রোি, জরুমর আশ্রয়তকন্দ্র, স্টেওয়ামি আইমি সহায়ো এব্ং িািান্তর 

সংক্রান্ত সহায়ো, ইেযামে প্রোি কতর িাতক। এছাড়াও এই সংিা অপরাতধর িুক্ততিাগীতের 

িতধয উপেুক্ত ব্যদ্ধক্ততেরতক অিযািয সহায়োর সাতি সাতি স্টিমডতকি ও কাউতেি খরি, 

স্টযর্কৃেয ও োফ্ি সংক্রান্ত খরি, হারাতিা িজমুর ও সহায়ো, ইেযামে ব্াব্ে আমি ষক সহায়ো ও 

েমেপূরণ প্রোি কতর িাতক।  
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