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যবি আপবর্ এটি পূম্বি ন হিম্বে র্া িাম্বকর্: বর্উ ইয়কন হেইবল বর্উম্বে গভর্ নর হ াকম্বলর 

মতামত ও সম্পািকীয় পৃষ্ঠার বর্িন্ধ: োবমর্ পুর্গ নঠর্ম্বক হিাষাম্বরাপ র্য়; এটি উন্নত 

করুর্  

  

  

আজ নিউ ইয়র্ক ডেইনি নিউজজর (New York Daily News) মতামত ও সম্পাদর্ীয় পৃষ্ঠায় জি 

নিরাপত্তা শক্তিশািী র্রার জিয আমাজদর আইিগুজিার টাজগ কটরৃ্ত পনরবতকি সম্পন্ন র্রার 

গুরুত্ব সম্পজর্ক গভি কর র্যানি ড ার্ি ও ডিফজটজিন্ট গভি কর ব্রায়াি ডবঞ্জানমজির নিনিত এর্টট 

নিবন্ধ প্রর্ানশত  জয়জে। এই নিবজন্ধর ডিিা নিজে ডদওয়া  জিা এবং এটট অিিাইজি এিাজি ডদিা 

যাজব।  

  

2019 সাজি ডেজটর আইিপ্রজেতারা আমাজদর জানমি আইজির উল্লিজযাগয সংস্কার বাস্তবায়ি 

র্জরি। এসব পনরবতকজির িক্ষ্য নেি এমি এর্টট বযবস্থার সংস্কার র্রা ডযিাজি জানতসত্ত্বা ও 

অজি কর অযাজেস প্রায় ডক্ষ্জেই নববাদী নবোজরর মুজিামুিী  ওয়ার আজগ আটর্ অবস্থায় িার্জবি 

নর্িা তার নিে কায়র্  জয় দা াঁনিজয়নেি। রৃ্ষ্ণাঙ্গ ও বাদামী বজে কর র্নমউনিটটজর্ ববষমযমূির্ভাজব 

প্রভানবতর্ারী এসব অসম ফিাফি শুধু ডমৌনির্ভাজব অিযাযযই নেি িা, বরং ডসইসাজি 

আমাজদর ডফৌজদানর নবোর বযবস্থার প্রনত আস্থাজর্ কু্ষ্ণ্ণ র্রনেি।  

  

এসব সংস্কার সফি  জয়নেি: শুধু অি ক পনরজশাধ র্রজত িা পারার র্ারজে ডজজি আটজর্ িার্া 

নিউ ইয়র্কবাসীজদর সংিযা র্জম এজসজে, এবং এটা র্রজত নগজয় আমরা র্রদাতাজদর অি ক সাশ্রয় 

র্জরনে।  

  

এরপরও, আইিটট পাশ  ওয়ার পর ডিজর্ আমরা গুনিবষ কে ও িুি  ওয়ার ঘটিা 

পীিাদায়র্ভাজব বৃক্তি ডপজত ডদিনে। নর্ন্তু োটা ডিজর্ এটা বিা যায় িা ডয জানমি পুিগ কঠিই এর 

প্রধাি র্ারে: নিউ ইয়র্ক ডেজটর নেনভশি অব ক্তিনমিাি জানেস সানভকজসস (Division of 

Criminal Justice Services)-এর এর্টট নবজেষে অিুযায়ী নিউ ইয়র্ক নসটটজত আজেয়াস্ত্র সংিান্ত 

অপরাজধর জিয ডেপ্তার  ওয়া এবং এরপজর জানমজি োিা পাওয়ার পজর পুিরায় ডেপ্তার  ওয়া 

বযক্তিজদর সংিযা জানমি পুিগ কঠি র্ায কর্র  ওয়ার পর ডিজর্ িুব সামািযই পনরবনতকত  জয়জে, যা 

আজগর 25% ডিজর্ জানমি পুিগ কঠজির পজর 27%-এ উন্নীত  জয়জে। নিউ ইয়র্ক নসটটর বাইজর এই 

শতর্রা  ার 20% ডিজর্ 22%  জয়জে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nydailynews.com%2Fopinion%2Fny-oped-bail-reform-hochul-benjamin-bail-reform-20220323-do5im3lfzrd2lfhfmlsbc6mpte-story.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfa59ee1ff1f54e8c269608da0cee568c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637836515041771957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jo2D3bxlqUZ9Ocy0HwmXtLU7gf44snr0673CbEVlWpQ%3D&reserved=0


এর্ইভাজব, NYPD-এর োটা অিুযায়ী, নিউ ইয়র্ক নসটটজত ইজতামজধয েিমাি মামিায় অনভযুি 

বযক্তির গুনিবষ কজের ঘটিায় ডেপ্তার  ওয়ার পনরমাে র্জয়র্ বের ধজর 25%-এর আজশপাজশ 

রজয়জে, যনদও এটট 2019 সাজির 24% ডিজর্ বৃক্তি ডপজয় 2021 সাজি 28%  জয়জে।  

  

আজমনরর্া বযাপী শ রগুজিাজত ঘটজত িার্া সন ংসতার ঘটিা বৃক্তির জিয জানমি পুিগ কঠিজর্ 

দায়ী র্রা িযায়সঙ্গত িয় এবং োটা দ্বারা সমনি কত িয়। এটট র্রজি তুিিামূির্ভাজব অজির্ 

ডবনশ উজল্লিজযাগয নবষয়গুজিা ডিজর্ আমাজদর মজিাজযাগ সজর যাওয়ার ঝুাঁ নর্ বতনর  জব: 

ম ামারীর র্ারজে  ওয়া আর্ক্তির্ পনরবতকি, অববধ আজেয়াজস্ত্রর িভযতা, গযাং ক্তিয়ার্িাপ বৃক্তি 

পাওয়া, ডেপ্তাজরর নিম্ন  ার এবং নপনেজয় িার্া আদািত বযবস্থা ডযগুজিার মজধয র্জয়র্টট।  

  

নর্ন্তু এর মাজি এই িয় ডয বতকমাি জানমি আইিটট িুাঁত ীি। যিি আজেয়াস্ত্র সংিান্ত 

অপরাজধর জিয ডেপ্তার  ওয়া বযক্তিজদর প্রনত োরজজির এর্জি পুিরায় ডেপ্তার  জেি, এটট 

স্পষ্ট ডয আমরা এিজিা যজিষ্ট ভূনমর্া রািজত পানরনি। পুিরায় অপরাজধ নিপ্ত  ওয়ার এই  ার 

জানমি পুিগ কঠজির আজগও বযি কতা নেি, এবং আজও বযি কতা ন জসজব রজয় ডগজে।  

  

আমরা এর্টট অজপক্ষ্ারৃ্ত িযাযয ডফৌজদানর নবোর বযবস্থার নদজর্ এনগজয় যাওয়ার পজি 

আমাজদর সম্পন্ন র্রা অেগনত রক্ষ্া র্রজত প্রনতশ্রুনতবি। নর্ন্তু জি নিরাপত্তাজর্ শক্তিশািী 

র্রজব এমিভাজব আমাজদর আইিগুজিার সুনেনন্তত, পনরনমত পনরবতকি সম্পাদজির সাজি এটট 

সাংঘনষ কর্ িয়।  

  

প্রিজম, আমাজদর পুিরায় অপরাজধ নিপ্ত  ওয়ার এই সমসযা ডমার্াজবিা র্রজত  জব। যনদ 

ডর্াজিা বযক্তি নবোরপূব ক জানমজি বাইজর িার্ার্ািীি সমজয় নদ্বতীয় বা তৃতীয় এর্টট অপরাজধ 

নিপ্ত  য়, ডসজক্ষ্জে অনফসারজদর ডেপ্তার র্রার সক্ষ্মতা িার্জত  জব এবং এর্টট "ডফৌজদানর 

আদািজত  াক্তজরা ডদওয়ার ডিাটটশ" জানর র্রার মজধয সীমাবি িার্া যাজব িা, ডযমিটা বহু 

ডক্ষ্জে ডদিা যায়। অিুরূপভাজব, ড ইট িাইজমর জিয ডফৌজদানর আদািজত  াক্তজরা ডদওয়ার 

ডিাটটশ প্রদাি র্রা িয়, ডেপ্তাজরর সুজযাগ িার্জত  জব। এবং পুিরায় অপরাধর্ারীজদর ডক্ষ্জে 

নবোরর্জদর জানমি নিধ কারজের সুজযাগ িার্জত  জব — যনদও অপরাধটট বতকমাজি জানমি 

পাওয়ার উপযুি িা  য়।  

  

নদ্বতীয়ত, অববধ আজেয়াস্ত্র সংনেষ্ট সর্ি অপরাজধর মামিায় নবোরর্জদর জানমি নিধ কারে র্রার 

নবষয়টট আমাজদর সম্ভব র্জর তুিজত  জব, যার মজধয অপ্রাপ্তবয়স্কজদর র্াজে ডবআইনি আজেয়াস্ত্র 

নবক্তি বা  স্তান্তর র্রাও অন্তভুকি রজয়জে — ডয অপরাধটট আশ্চয কজির্ভাজব বতকমাজি 

জানমজির উপযুি িয়।  

  

সবজশজষ, সন ংস অপরাধ ও আজেয়াস্ত্র সংনেষ্ট অপরাজধর ডক্ষ্জে, আমাজদর নবোরর্জদর 

সুনিনদকষ্ট মািদণ্ড অিুযায়ী আজরা ডবনশ নবনধনিজষধমূির্ নবোরপূব ক শতক নিধ কারে র্রজত সক্ষ্ম 

র্জর তুিজত  জব। বতকমাজি, জানমি ও নবোরপূব ক আটর্াবস্থা সম্পনর্কত সর্ি নসিান্ত এর্র্ভাজব 

নববাদীর আদািজত ডফরত আসা নিক্তশ্চত র্রার জিয অপনর ায ক "সবজেজয় র্ম নবনধনিজষধমূির্" 

শজতকর উপর নিভকর র্জর ে ে র্রা আবশযর্। ঘজরায়া সন ংসতার ডর্সগুজিাজত, আইিপ্রজেতারা 

ইজতামজধয নবোরর্জদর জিয আজরা নর্েু নবষয় নবজবেিায় ডিয়ার সুজযাগ ডরজিজেি (ডযমি 



নববাদীর আজেয়াস্ত্র বযব াজরর ইনত াস আজে নর্িা অিবা নববাদী এর আজগ সুরক্ষ্া সংিান্ত 

আজদশ িঙ্ঘি র্জরজেি নর্িা)।  

  

এটট সুনিনদকষ্টভাজব "নবপজ্জির্ মজি র্রার" মািদণ্ড িয় — নসিান্তগুজিা অবশযই সুনিনদকষ্ট, 

প্ররৃ্ত পনরনস্থনত নিভকর  জত  জব। ঘজরায়া সন ংসতার আইজি ইজতামজধয ডয নবষয়টট রজয়জে তার 

নভনত্তজত এই মজেিটট আমাজদর অিযািয গুরুতর অপরাজধর ডক্ষ্জেও প্রজয়াগ র্রা উনেত।  

  

এসব পনরবতকি আমাজদর আইিগুজিা উন্নত র্রজব, নর্ন্তু ডসগুজিা  ঠাৎ র্জরই সন ংসতা বৃক্তির 

গনত উজে নদজত পারজব িা। ডসটটর জিয এর্টট সামনের্ পিনত প্রজয়াজি  জব। আমরা 

ইজতামজধয অববধ আজেয়াজস্ত্রর প্রবা  বন্ধ র্রা, র্নমউনিটট নভনত্তর্ সন ংসতা প্রনতজরাজধ স ায়তা 

র্রা, এবং স্থািীয় আইি প্রজয়াগর্ারী সংস্থার জিয সংস্থািসমূ  বৃক্তি র্রার প্রজেষ্টা ডজারদার 

র্জরনে। এবং আমরা র্ায কর্র সমাধািগুজিাজত নবনিজয়াগ র্রা অবযা ত রািজবা।  

  

সমীর্রজের আজরর্টট গুরুত্বপূে ক অংশ  জিা মািনসর্ স্বাস্থয। িাইজসন্সপ্রাপ্ত মািনসর্ স্বাস্থয 

ডপশাজীবীজদর সংর্টর্ািীি মধযস্থতা টটম ও পুনিজশর সাজি স জযাগী  জয় র্াজ র্রার 

অনধর্তর সক্ষ্মতা প্রদাি র্রজত আমরা আইি পনরবতকজির প্রস্তাব র্রনে। এই এর্ই সমজয়, 

ডযসব বযক্তি গুরুতর মািনসর্ অসুস্থতায় আিান্ত এবং নিজজজদর বা অিযজদর জিয নবপজদর 

র্ারে  জত পাজরি তাজদরজর্ বাধযতামূির্ভাজব বন নব কভাগ ডিজর্ নেনর্ৎসা ে জের জিয আজদশ 

প্রদাি র্রা নবোরর্জদর জিয স জতর র্রার জিয আমাজদর ডর্ন্ড্রা'স ি শক্তিশািী র্রজত  জব। 

এসব প্রস্তাজবর পাশাপানশ, র্নমউনিটট-নভনত্তর্  াসপাতাি ও আবাসজি আজরা ডবনশ 

সাইনর্য়াটির্ ডবজের বযবস্থা র্রার জিয আমাজদর বািনত সংস্থাি সরবরা  র্রজত  জব, যাজত 

সা াযযপ্রািী ডর্াজিা বযক্তিজর্ বযি ক  জয় নফরজত িা  য়।  

  

এোিা ডযসব বযক্তি নিজজজদর সাজার ডময়াদ ডশষ র্জরজেি তাজদর জিয সমাজজ সফিভাজব 

পুিঃপ্রজবশ র্রার নবষয়টটও আমাজদরজর্ স জ র্জর তুিজত  জব। এর্ারজেই আমরা "র্মই 

ডবনশ" ("Less Is More") আইি প্রেয়ি র্রজত ডপজর গনব কত, যার ফজি বযক্তিজদর র্ানরগনর 

পযাজরাি িঙ্ঘজির জিয র্ারারুি িার্জত  জব িা, এবং এর্ারজেই আমরা ডজজি িার্া 

বযক্তিজদর ডেজটর টটউশি স ায়তা র্ম কসূনেজত (Tuition Assistance Program) অংশে ে র্রার 

অিুমনত প্রদাজির প্রস্তাব ডরজিনে, যাজত তারা ডজি ডিজর্ আজরা ডবনশ নশক্ষ্া ও দক্ষ্তা অজকি 

র্জর ডবর  জয় আসজত পাজরি।  

  

এর্সজঙ্গ নবজবেিা র্রজি, এসব পনরবতকি আমাজদর ডেটজর্ এর্টট অনধর্তর িযাযয ও আজরা 

ডবনশ নিরাপদ স্থাজি পনরেত র্রার জিয আমাজদর আইি, িীনতমািা ও রীনতসমূ  উন্নয়জির 

র্াজ অবযা ত রািজব — টঠর্ ডযটা 2019 সাজি আইিপ্রজেতারা র্রজত ডেজয়নেজিি এবং তাজদর 

সাজি ডয নবষজয় র্াজ র্জর যাওয়ার জিয আমরা অঙ্গীর্ারবি  জয়নে।  
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