
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল 'হেল হিম্বক কাে' এর হ াষণা কম্বরম্বের্ -- যা কর্ নম্বেম্বে পুর্ঃপ্রম্বিম্বের 

উন্নবির ের্ে এিং অপরাম্বেরর েীিম্বর্ বিম্বর যাওয়া হ্রাস করার ের্ে একটি র্িুর্ 

উম্ব্োগ  

  

'হেল হিম্বক কাে' পূম্বি ন কারািন্দী িেক্তিম্ব্র বেো এিং সুম্বযাম্বগর সাম্বি সংম্বযাগ করম্বি 

সা াযে করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ 'হজল হিকক্ ক্াজ' উক্যাকগর হ াষণা ক্করকের্ যা তার 2022 সাকলর 

হেট অফ ্য হেকটর অংশ। 'হজল হিকক্ ক্াজ' এর লক্ষ্য  ল ক্র্ নশক্তিকত পুর্ঃপ্রকেশ উন্নত 

ক্রা এেং পকূে ন ক্ারােন্দী েযক্তিক্র থশক্ষ্া, সংস্থার্ এেং চাক্থরকত থর্ক াকগর সুকযাকগর সাকি 

সংযুি ক্রার উপর ্ৃষ্টি থর্েদ্ধ ক্কর অপরাধ জীেকর্ হফরা হ্রাস ক্রা।  

  

"এর্র্ এক্ষ্টট েযেস্থা  হক্ার্ র্যা  হর্ই যা পূকে ন ক্ারােন্দী েযক্তিক্র অযিা শাক্তি প্র্ার্ ক্কর যারা 

তাক্র অপরাকধর জর্য শাক্তি হপক কের্ এেং সর্াকজর ক্াকে তাক্র ঋণ পথরকশাধ ক্করকের্," 

গভর্ নর হ াচুল েকলর্। "আর্রা জাথর্ থক্ভাকে সষ্টিক্ প্রথশক্ষ্ণ, সুকযাগ ো ক্কলকজর থিথি হক্াকর্া 

থর্উ ই ক্নোসীকক্ উন্নীত ক্রকত পাকর থতথর্ হযখার্ হিকক্ই একস িাকু্র্ র্া হক্র্, হসই ক্ারকণ 

আর্াক্র অেশযই থশক্ষ্ার শক্তিকক্ ক্াকজ লাগাকত  কে যাকত পূকে ন ক্ারােন্দী েযক্তিক্র 

পুর্ঃপ্রকেকশ স া তা ক্রা যা , হসই সকে থর্ক্তিত ক্রা যা  হয থেচার েযেস্থাষ্টট স্ব ং তাক্র 

জীের্ উন্নত ক্রার হচিা ক্রার পকি ো াঁধা  ক  র্া ্া াঁডা ।" 

  

এক্ষ্টট র্যাযয হফৌজ্াথর থেচার েযেস্থা ততথরর হক্ষ্কে থর্উ ই কক্নর অিগথত সকেও, রাকজযর 

ক্ারাগাকরর েহু র্ার্ুষ থশক্ষ্ার সুকযাগ অযাকেস ক্রার জর্য সংিার্ ক্করর্। ক্ারােন্দী 

জর্সংখযার জর্য উচ্চ-থশক্ষ্ার সুকযাকগর সম্প্রসারণ অপরাধ জীেকর্ হফরা হ্রাস ক্কর, র্ুক্তির 

পরেতী ক্র্ নসংস্থার্ েকৃ্তদ্ধ ক্কর এেং ক্র্াতার অি ন সাশ্র  ক্কর সুস্পি সুথেধা প্র্ার্ ক্কর। 

ক্ারাগাকর েন্দী েযক্তিরা যারা সংকশাধর্র্ূলক্ থশক্ষ্া ক্ায নক্রকর্ অংশি ণ ক্করর্ তাক্র পুর্রা  

অপরাধ ক্রার সম্ভাের্া 43 শতাংশ ক্র্ এেং তাক্র সম্প্র্াক  থফকর আসার পকর চাকু্রী 

পাও ার এেং তা ধকর রাখার সম্ভাের্া 13 শতাংশ হেথশ। ক্ারাগাকরর থশক্ষ্া  থেথর্ক াগ ক্রা প্রথত 

1 িলাকরর জর্য ক্র্াতারা হর্াটার্ুষ্টটভাকে 5 িলার সাশ্র  ক্করর্, এেং এই থেথর্ক াকগর ক্ারকণ 

অপরাধ জীেকর্ হফরার  ার হ্রাস পা ।  

  



গভর্ নর হ াচুকলর 'হজইল হিকক্ ক্াজ' পথরক্ল্পর্া েন্দী এেং পকূে ন েন্দী থর্উ ই ক্নোসীক্র 

গুরুত্বপূণ ন ক্াকজর ্ক্ষ্তা অজনর্ ক্রকত এেং ্ী নকর্ া্ী ক্র্ নসংস্থার্ সুরথক্ষ্ত ক্রকত সা াযয 

ক্রকে, অপরাধ জীেকর্ হফরা ক্র্াকত এেং জর্থর্রাপত্তা োডাকত সা াযয ক্রকে।  

  

এষ্টট এগুথলর র্াধযকর্ সম্পন্ন ক্রা  কে:  

  

• হকবরয়ার পবরকল্পর্া এিং চাকবরম্বি বর্ম্বয়াম্বগর হেম্বে পোম্বরাল 

অবিসারম্ব্র পুর্রায় র্ের হকন্দ্রীভূি করা: পযাকরাথলক্র জর্য 

ক্র্ নসংস্থাকর্র সুকযাগগুথলকক্ আরও ভাকলাভাকে সর্ি নর্ ক্রকত এেং অপরাধ 

জীেকর্ হফরা আরও ক্র্াকত, গভর্ নর হ াচুল প্রিাে ক্রকের্ হয থিপাটনকর্ন্ট অফ 

ক্াকরক্শর্ অযান্ড ক্থর্উথর্ষ্টট সুপারথভশর্ (Department of Corrections and 

Community Supervision, DOCCS) এেং থিথভশর্ অফ ক্তক্রথর্র্াল জাথেস 

সাথভনকসস (Division of Criminal Justice Services, DJCS) রাকজযর প্রা  100 

পযাকরাল অথফসারক্র এেং ক্র্ নজীেকণর পথরক্ল্পর্া এেং চাক্থরকত থর্ক াকগর 

উপর পুর্রা  প্রকেকশর থেকশষজ্ঞক্র এক্ষ্টট হর্টও াক্নকক্ প্রথশক্ষ্ণ থ্কত 

স কযাথগতা ক্রকে। একজক্তিগুথল প্রর্াণ-থভথত্তক্ প্রথশক্ষ্ণ এেং অর্যার্য শ্রর্-

হক্ক্তিক্ উন্ন র্ ক্র্ নসূচীও প্র্ার্ ক্রকে, যা থর্ক্তিত ক্কর হয থর্উ ই কক্নর সক্ল 

পযাকরাল এেং প্রকেশর্ হপশাজীেীরা প্রকতযক্ েযক্তির পথরোর এেং সম্প্র্াক  

থফকর আসার হক্ষ্কে স া তা ক্রার জর্য প্রস্তুত রক কের্। 2023 সাকলর র্কধয, 

থর্উ ই ক্ন হেকটর 700 জর্ পযাকরাল অথফসারক্র প্রা  সোই এই ক্র্ীোথ র্ীর 

প্রথশক্ষ্ণ ি ণ ক্রকের্।  

  

• হেচ্ছাম্বসিী, হিসরকাবর খাি, কারাগাম্বর কর্ নসংস্থাম্বর্র সুম্বযাগগুবলম্বক 

সের্ করা যা প্রবিম্বযাবগিার্ূলক র্েুবর প্র্ার্ কম্বর: গভর্ নর হ াচুল 

সরক্াথর-কেসরক্াথর অংশী্াথরকত্বর সম্ভে ক্রার জর্য এক্ষ্টট সাংথেধাথর্ক্ 

সংকশাধকর্র প্রিাে ক্রকের্ যা ক্ারাগাকরর র্কধয  াইথিি ক্াজ-র্ুক্তির 

হপ্রািার্গুথলকক্ সক্ষ্র্ ক্রকে। এই অংশী্াথরত্ব, যা হস্বচ্ছা   কে এেং এক্ষ্টট 

প্রথতকযাথগতারূ্লক্ র্জথুর প্র্ার্ ক্রকে, ক্ারােন্দী েযক্তিক্র জর্য গুরুত্বপূণ ন 

হেসরক্াথর খাকতর ক্াকজর ্ক্ষ্তা প্র্ার্ ক্রকে।  

  

• িৃবির্ূলক, কাম্বের প্রস্তুবি, এিং পুর্ঃপ্রম্বিে সংক্রান্ত হপ্রাগ্রার্গুবলর 

সম্প্রসারণ: থে্যর্ার্ ক্র্ নজীেকর্র হপ্রািার্গুথলকক্ শক্তিশালী ক্রার জর্য, 

গভর্ নর হ াচুল েতনর্ার্ েথৃত্তরূ্লক্ হপ্রািাথর্ং পয নাকলাচর্া এেং প্রসাথরত ক্রার 

জর্য DOCCS-হক্ থর্ক ন্শ হ্কের্, হযর্র্ পুর্ঃপ্রকেকশর ক্ম্পম্পউটার লযাে পাইলট, 

এেং র্তুর্ উক্যাগ োিো র্ ক্রকত, যার র্কধয আকে ক্ারােন্দী েযক্তিক্র 

োথণক্তজযক্ ড্রাইথভং লাইকসি হপকত সক্ষ্র্ ক্রার েথৃত্তর্ূলক্ প্রথশক্ষ্ণ স ।  

  

• িন্দী িেক্তিম্ব্র ের্ে টিউের্ অোবসস্ট্োন্স হপ্রাগ্রার্ (Tuition Assistance 

Program, TAP) পুর্রুদ্ধার করা: গভর্ নর হ াচুল েন্দী েযক্তিক্র রাষ্ট্রী  আথি নক্ 

স া তা প্র্াকর্র উপর ্ী নস্থা ী থর্কষধাজ্ঞা প্রতযা ার ক্রার জর্য আইর্ 



প্রণ কর্র প্রিাে ক্রকের্ এেং DOCCS-এর সাকি চুক্তিেদ্ধ থেশ্বথে্যাল গুথলর 

জর্য অি নপণূ ন ক্র্ নজীেকর্র পি স  হক্থর ার ক্াউকিথলং এেং থিথি প্র্ার্ 

আেশযক্ ক্রকে।  

  

• একটি অক্তেনি, পুর্রায় প্রম্বিম্বের সুম্বযাগ ব সাম্বি বেোগি র্ুক্তির 

অর্ুর্বি হ্ওয়া: রাষ্ট্রী  আইর্ েতনর্াকর্ থশক্ষ্াগত, েথৃত্তর্লূক্ ো সম্পথক্নত 

উকেকশয থশক্ষ্ারূ্লক্ র্ুক্তির জর্য প্রথতথ্র্ 14  ন্টা পয নন্ত অর্ুকর্া্র্ ক্কর; থক্ন্তু 

ক্কলকজ র্থিভুি হেথশরভাগ ক্ারােন্দী েযক্তি তাক্র অপরাকধর প্রকৃ্থতর ক্ারকণ 

হযাগযতা অজনর্ ক্রকত পাকরর্ র্া। এর প্রথতক্াকরর জর্য, গভর্ নর হ াচুল থশক্ষ্াগত 

র্ুক্তিকত অংশি কণর জর্য সীথর্ত হক্রথিট টাইর্ অযালাউি (Limited Credit 

Time Allowance, LCTA) এর জর্য হযাগয ক্ারােন্দী েযক্তিক্র জর্য প্রসাথরত 

ক্রার জর্য এেং এর জর্য তাক্র ্কলর সাজার থেরুকদ্ধ ে  র্াকসর LCTA 

হক্রথিট প্র্ার্কক্ ত্বরাথিত ক্রার জর্য আইকর্র প্রিাে ক্রকের্।  

  

• বির্ হেি আইর্ পাস করা: গভর্ নর হ াচুল থির্ হেট আইর্, হফৌজ্াথর থেচার 

সংস্কার আইর্ পাস ক্রার জর্য চাপ হ্কের্ যা থক্েু অপরাধরূ্লক্ হরক্িনকক্ সাত 

েের পকর থসল ক্রার অর্ুর্থত হ্কে এেং থক্েু ল ু অপরাকধর হরক্িন থতর্ েের 

পকর, সাজা পূণ ন  ও ার পকর থসল ক্রকত হ্কে৷ হরক্িন থসল ক্রার জর্য হযাগয 

 কত, এক্জর্ েযক্তিকক্ তাক্র ক্ারা্ণ্ড এেং সম্প্র্াক র তোেধার্ সম্পূণ ন 

ক্রকত  কে; এক্ষ্টট হযৌর্ অপরাকধর জর্য হ্াষী সােযি র্া  ক  িাক্কত  কে; 

এেং তারপর হিকক্ থর্উ ই ক্ন হেকট পরেতীকত হ্াষী সােযি র্া  ক  িাক্কত 

 কে ো অকপক্ষ্ার সর্  র্ুলতুথে রাখা অথভকযাগ র্া িাক্কত  কে। ক্র্ নসংস্থাকর্র 

উপযুি থেভাগগুথলর জর্য যুক্তিসেত েযথতক্রর্ ক্রা  কে।  

  

• কারািক্তন্দ-পরিিী িেক্তিম্ব্র ের্ে ট্রার্ক্তেের্াল আিাসম্বর্র ের্ে একটি 

র্িুর্ পদ্ধবির পাইলটিং: গভর্ নর হ াচুল এক্ষ্টট পাইলট হপ্রািার্ ততথর ক্রকের্ 

যার লক্ষ্য  ল এক্ষ্টট পূকে ন ক্ারােক্তন্দ েযক্তির থস্থথতশীল আোসর্ থর্ক্তিত ক্রার 

ক্ষ্র্তা উন্নত ক্রা যা তাক্র আশ্রক র েযেস্থা  হপৌৌঁোর্র হিকক্ থেরত রাকখ। এই 

পাইলট হপ্রািার্ষ্টট 90 থ্কর্র জর্য থস্থথতশীল আোসর্ প্র্াকর্র জর্য এক্ষ্টট 

আোথসক্ থচথক্ৎসার ফযাথসথলষ্টটর সাকি ক্াজ ক্রকে হযক তু েযক্তিষ্টট এক্ষ্টট 

চাক্থর এেং স্থা ী আোসর্ অর্ুসরণ ক্করর্।  

  

• কারািাম্বসর পম্বর সর্াম্বে বিম্বর আসা িেক্তিম্ব্র ের্ে িাো কর্াম্বি 

পুরাম্বর্া ি্ারবকর বিগুবল ্রূ করা: থর্উ ই ক্ন হেকটর েতনর্ার্ তোেধার্ থফ 

আইকর্র অধীকর্, 18 েেকরর হেথশ ে সী প্রথতষ্টট েযক্তির জর্য পযাকরাকল এেং 

র্ুক্তির পকরর তোেধাকর্ DOCCS-হক্ প্রথত র্াকস 30.00 িলাকরর ত্ারথক্ থফ 

সংি  ক্রকত  কে। থক্ন্তু পযাকরাথলক্র জর্সংখযার সীথর্ত আ  এেং 

ক্র্ নসংস্থাকর্র সুকযাগ রক কে, এেং পযাকরাথলরা প্রা শই এই থফগুথল প্র্াকর্র জর্য 

সর্সযার সম্মুখীর্  র্ যার ফকল সংিক র  ার ক্র্   । 30,000-এরও হেথশ 

পযাকরাথলক্র জর্য পুর্ঃপ্রকেকশর সুথেধাকি ন, গভর্ নর হ াচুল এই পুরাকর্া ত্ারথক্র 



থফগুথল থর্ষ্কাশর্ ক্রার প্রিাে ক্রকের্ যা পযাকরাথলকত আথি নক্ হোঝা ক্থর্ক  

হ্কে৷  

  

• পোম্বরাল হিাম্বডন সমূ্পণ নভাম্বি কর্ীম্ব্র বর্ম্বয়াগ করা এিং হিাম্বডনর 

স্সেম্ব্র ের্ে িাইম্বরর চাকবর বর্বষদ্ধ করা: রাজযর আইর্ পযাকরাল হোিনকক্ 

তাক্র র্কধয 19 জর্ স্সয পয নন্ত িাক্ার অর্ুর্থত হ্ , প্রথতষ্টট গভর্ নর দ্বারা 

থর্যুি এেং ে  েেকরর হর্ াক্র জর্য থসকর্ট দ্বারা থর্ক্তিত ক্রা   । তকে, 

হযক তু পযাকরাল হোকিন েতনর্াকর্ র্াে 15 জর্ স্সয রক কের্, তাই গভর্ নর হ াচুল 

চারষ্টট অথতথরি আসর্ পূরকণর জর্য েযক্তিক্র র্কর্ার্ীত ক্রকের্ যা র্ার্লার 

শুর্াথর্র জর্য হোকিনর ক্ষ্র্তা েকৃ্তদ্ধ ক্রকে। অথতথরিভাকে, হোকিনর ক্ষ্র্তাকক্ 

আরও োডাকর্ার জর্য এেং হোকিনর স্সযক্র এক্র্াে হপশা্ার হফাক্াস 

র্ার্লার শুর্াথর্র থ্কক্ রক কে তা থর্ক্তিত ক্রকত গভর্ নর হ াচুল পযাকরাল 

হোকিনর স্সযক্র োইকরর চাক্থরর হিকক্ থর্থষদ্ধ ক্রকের্।  

  

• র্ুক্তিপ্রাপ্ত িেক্তিম্ব্র ের্ে সুম্বযাগ িাডাম্বর্ার ের্ে আইবড কাডন এিং 

অর্োর্ে গুরুত্বপূণ ন হরকডনগুবলম্বি অোম্বেসম্বক স েির করা: েন্দী 

েযক্তিরা প্রা ই এক্ষ্টট DMV র্র্-ড্রাইভার ID ক্ািন প্রাপ্ত ক্রার জর্য প্রক াজর্ী  

র্থি সরেরা  ক্রকত পকরই সংিার্ ক্কর। ক্ারাোকসর পকর DMV র্র্-ড্রাইভার ID 

ক্ািন ইসুযকত স া তা ক্রকে এর্র্ িকু্কর্কন্টশকর্র অযাকেস স জতর ক্রার 

জর্য গভর্ নর হ াচুল এক্ষ্টট আইর্ প্রণ কর্র প্রিাে ক্রকের্ যা এক্ষ্টট রা  এেং 

ক্ারোকসর থেধার্ ো এক্ষ্টট ক্ারোকসর সাষ্টটনথফকক্টকক্ DOCCS-এর জর্য 

অর্ুকর্া্র্ থ সাকে থেকেথচত  কত হ্কে এক্জর্ ক্ারারুদ্ধ েযক্তির  ক  এক্ষ্টট 

জন্ম সর্্ ো জকন্মর ট্রািক্তক্রপ্ট পাও ার জর্য র্ুক্তিলাকভর পর রাষ্ট্রী  পথরচ  

প্র্াকর্র উকেকশয। গভর্ নর হ াচুল পযাকরাথলক্র জর্য র্র্-ড্রাইভার আইথি 

প্রক্তক্র াক্রকণর উক্যকশয DOCCS এেং DMV দ্বারা প্রথতষ্টিত সফল পাইলট 

হপ্রািার্ষ্টটকক্ও প্রসাথরত ক্রকের্ যাকত এক্ষ্টট পাইলট হপ্রািার্ অন্তভুনি ক্রা  কে 

যা ক্ারােন্দী েযক্তিক্র র্ুক্তির আকগ ইসুয ক্রার অর্ুর্থত হ্ ।  
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