
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/29/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল রাম্বযের SNUG বিট আউটবরচ হপ্রাগ্রাম র্ায়াগ্রা ফলস, হসম্বর্ম্বেবি এিং 

ইউটটকা পর্ নন্ত প্রসাবরত করার হ াষণা কম্বরম্বের্ িন্দকু সংক্রান্ত সব ংসতা হ্রাস করার 

যর্ে  

  

বতর্টট র্তুর্ হপ্রাগ্রাম্বমর যর্ে 1.5 বমবলয়র্ িলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ র্া 12টট SNUG সাইটম্বক 

সংর্ুক্ত কম্বর র্া িতনমাম্বর্ বিবভের্ অফ ক্রক্রবমর্াল যাবিস সাবভনম্বসস হিম্বক ত বিল 

পায় এিং তাম্বের দ্বারা সমবি নত  

  

DCJS প্রস্তাম্বির আহ্বার্ যার্াম্বে সম্প্রোয়বভবিক সংস্থাগুবলর হিম্বক 500.00 িলার 

পর্ নন্ত র্ারা হসই সম্প্রোয়গুবলম্বত একটট পম্বির আউটবরচ হপ্রাগ্রাম পবরচালর্া করম্বত 

আগ্র ী  

  

SNUG একটট যর্স্বাস্থে পদ্ধবত িেি ার করম্বে িন্দকু সংক্রান্ত সব ংসতা হ্রাস করার 

যর্ে: উৎস সর্াক্ত করা, চালার্ িো ত করা এিং িেক্রক্ত ও সম্প্রোয়গুবলম্বক পবরম্বষিা ও 

স ায়তা প্রোর্ করা  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ র্াযাগ্রা ফলস, হেনর্ক্ট্যাথি এবং ইউটট্ক্ায থির্টট্ র্িুর্ SNUG 

থিট্ আউট্থরচ হরাগ্রামনক্ সমি নর্ ক্রার জর্য রানজযর অি নাযর্ বাবদ 1.5 থমথলযর্ িলার রদার্ 

ক্রার ক্িা হ াষণা ক্নরনের্৷ এই বেনরর হেট্ বানজনট্ গভর্ নর হ াক্নলর রাপ্ত এই ি থবল 

SNUG-হক্ থর্উ ইযক্ন জনু়ে 12 হিনক্ 15টট্ সম্প্রদাযগুথলনি রসাথরি ক্রনি হদনব। হেট্ 

থিথভের্ অফ ক্রিথমর্াল জাথেস সাথভননসর (Division of Criminal Justice Services) হসই সক্ল 

অলাভজর্ক্ সংস্থাগুথল হিনক্ রস্তাব চায যারা হরাগ্রামটট্ পথরচালর্া ক্রনি আগ্র ী, যা 

মনর্াথর্নবে ক্নর থবনরানের মেযস্থিা ক্রা, িরুণ-িরুণীনদর পরামে ন হদওযা এবং বন্দনুক্র 

সথ ংসিা সম্পনক্ন সম্প্রদানযর থর্যমগুথল পথরবিনর্ ক্রনি বাথসন্দানদর এবং সংস্থাসমূন র সানি 

ক্াজ ক্রার উপর। থর্ব নাথচি সংস্থাগুথল রথিটট্ ে নর হরাগ্রাম রথিষ্ঠার জর্য 500,000 িলার 

পয নন্ত পানব।  

  

"থর্উ ইযক্ন হেট্ আমানদর রাস্তাগুথলনি বন্দনুক্র সথ ংসিা এবং সথ ংস অপরানের থবরুনে 

ল়োই ক্রার জর্য আমানদর ক্ানে উপলব্ধ সক্ল সংস্থার্ বযব ার ক্রা অবযা ি রাখনব," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলম্বের্। "SNUG থিট্ আউট্থরচ হরাগ্রামটট্ (SNUG Street Outreach program) 

থবনরানের মেযস্থিা ক্রনি, যুবক্নদর পরামে ন থদনি এবং স্থার্ীয অংেীদারনদর সানি ক্াজ ক্রার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Fpdfdocs%2FSNUG%2520Niagara%2520Falls%2C%2520Schenectady%2C%2520Utica%2520Request%2520for%2520Proposals%2520April%25202022%2520Final.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OAv%2FQHikJCP9dxmJUTXrDeb%2F6avlXxNukuBj4F9ub6k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Fpdfdocs%2FSNUG%2520Niagara%2520Falls%2C%2520Schenectady%2C%2520Utica%2520Request%2520for%2520Proposals%2520April%25202022%2520Final.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OAv%2FQHikJCP9dxmJUTXrDeb%2F6avlXxNukuBj4F9ub6k%3D&reserved=0


জর্য সথ ংসিার বাোদার্ক্ারীনদর হমািানযর্ ক্নর এবং এটট্ জর্থর্রাপত্তার জর্য আমানদর 

বযাপক্ পেথির এক্টট্ গুরুত্বপূণ ন উপাদার্। আথম এই সম্প্রদাযগুথলর ক্ানে হরাগ্রানমর র্াগাল 

রসাথরি ক্রনি হপনর গথব নি এবং আমরা বন্দনুক্র সথ ংসিার বযাথের অবসার্  ট্ানি এবং 

সবার জর্য এক্টট্ থর্রাপদ থর্উ ইযনক্নর সূচর্া ক্রার জর্য দৃঢ় পদনেপ থর্নি িাক্ব।"  

  

SNUG থিট্ আউট্থরচ হরাগ্রাম  ল বন্দনুক্র সথ ংসিার হমাক্ানবলায গভর্ নর হ াক্নলর বযাপক্ 

পথরক্ল্পর্ার এক্টট্ মূল অংে যা 2020 সাল হিনক্ রাজয ও হদে জনু়ে সম্প্রদাযগুথলনি বকৃ্রে 

হপনযনে। DCJS দ্বারা অি নাযর্ ক্রা এবং সমথি নি হরাগ্রামটট্ বন্দনুক্র সথ ংসিা রথিনরাে এবং 

ক্মানর্ার জর্য এক্টট্ জর্স্বাস্থযর পেথি বযব ার ক্নর এর উৎস সর্াক্ত ক্নর, চালানর্ বাো থদনয 

এবং সম্প্রদাযগুথলনক্ জথ়েি ক্নর এবং বযক্রক্তনদর গুরুত্বপূণ ন পথরনষবা এবং স াযিার সানি 

সংযুক্ত ক্নর এর থচথক্ৎসা ক্নর৷ DCJS আজ SNUG হরাগ্রাম এবং অংেগ্র ণক্ারীনদর সানি এর 

ক্াজনক্ িুনল েনর এমর্ এক্টট্ থভথিও রক্াে ক্নরনে।  

  

হরাগ্রামটট্ পথরচালর্া ক্রনি আগ্র ী অলাভজর্ক্ সংস্থা এবং  াসপািালগুথলনক্ অবেযই 7 

জরু্, 2022 মঙ্গলবার দুপুনরর মনেয রস্তানবর জর্য এই অর্ুনরানে সা়ো থদনি  নব। অর্ুদার্গুথল 

হসই মানসর পনরর থদনক্ রিযাথেি। র্াযাগ্রা ফলস, হেনর্ক্ট্যাথি এবং ইউটট্ক্া রানজযর বিনমার্ 

SNUG হর্ট্ওযানক্ন 12টট্ অর্যার্য সম্প্রদানযর সানি হযাগদার্ ক্রনব: আলনবথর্, ব্রঙ্কস, বানফনলা, 

হ ম্পথেি, মাউন্ট ভার্ নর্, থর্উবাগ ন, পফথক্পথস, সাইরাথক্উজ, রনচোর, ট্রয, ওযাযার্িাঞ্চ এবং 

ইযঙ্কাস ন।  

  

ক্রক্রবমর্াল যাবিস সাবভনম্বসস বিভাম্বগর (Division of Criminal Justice Services) 

কবমের্ার হরাসার্া হরাসাম্বিা িম্বলর্, "আমানদর SNUG দলগুথল বন্দকু্ সথ ংসিা 

হমাক্ানবলায এক্টট্ গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্নর৷ সব হচনয হবথে ঝুুঁ থক্নি িাক্া িরুণ এবং 

িরুণ রাপ্তবযস্কনদর সানি ক্াজ ক্নর এবং িানদর থবক্ল্পসমূ  এবং সুনযাগসমূন র সানি সংযুক্ত 

ক্নর, আমরা জীবর্ পথরবিনর্ ক্রনি পাথর। SNUG অি নপূণ ন ক্ম নসংস্থার্ এবং পূনব ন হফৌজদাথর 

থবচার বযবস্থায জথ়েি বযক্রক্তনদর জর্য এক্টট্ ক্ম নজীবনর্র পিও রদার্ ক্নর। হরাগ্রাম দ্বারা 

থর্যুক্ত থবশ্বস্ত বািনাবা ক্ SNUG অংেগ্র ণক্ারীনদর সানি সংনযাগ স্থাপর্ ক্নর এবং এক্ই 

েরনর্র অনর্ক্ বাোর সম্মুখীর্  নয িাক্ার ক্ারনণ, িানদর হসই বা ুঁো ক্াটট্নয উঠনি সা াযয 

ক্নর। বন্দকু্ সথ ংসিায সব হচনয হবথে েথিগ্রস্থ সম্প্রদানযর িরুণ এবং িরুণ রাপ্তবযস্কনদর 

রনযাজর্ িানদর থর্নজর মূলয হচর্া এবং িানদর বকৃ্রের সম্ভাবর্া হদখা - এবং SNUG টঠক্ এট্াই 

ক্নর।"  

  

বর্উ ইয়কন হিট অবফস অফ গার্ ভাম্বয়াম্বলন্স বপ্রম্বভর্ের্ (New York State Office of 

Gun Violence Prevention) বিম্বরের কোবলয়ার্া এস টমাস িম্বলর্, "রানজযর SNUG িীট্ 

আউট্থরচ হরাগ্রানমর সম্প্রসারণ সম্প্রদাযগুথলনক্ বন্দকু্ সথ ংসিা রথিনরাে ক্রনি এবং হ্রাস 

ক্রনি সা াযয ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্নলর রথিশ্রুথিনক্ আরও থচক্রিি ক্নর৷ SNUG ক্মীরা 

থ ংসাত্মক্  নয ওঠার আনগ পথরথস্থথিগুথলনক্ শুে ুথচথিি এবং রসথমি হদর্ িাই র্য, বরং িারা 

পথরনষবা এবং স াযিার অযানেস রদার্ ক্নরর্ যা হরাগ্রানমর অংেগ্র ণক্ারীনদর, পথরবার এবং 

সম্প্রদাযগুথলনক্ মার্থসক্ আ ানির হমাক্াথবলা ক্রনি, থস্থথিস্থাপক্িা তিথর ক্রনি এবং 

অগ্রসর  নি হদয।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsU0MGuDRsvk%26ab_channel%3DNYSPublicSafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Tc6XTcell88Kr45oAsjzt6naYxjuFSFLRX622U1FF0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsU0MGuDRsvk%26ab_channel%3DNYSPublicSafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Tc6XTcell88Kr45oAsjzt6naYxjuFSFLRX622U1FF0%3D&reserved=0


  

অবফস অফ বভকটটম সাবভনম্বসর (Office of Victim Services) বিম্বরের এবলযাম্বিি 

হক্রাবর্র্ িম্বলর্, "SNUG দ্বারা পথরনবথেি সম্প্রদাযগুথলনি ট্রমা-অবথ ি ক্াউনেথলং এবং হক্স 

মযানর্জনমন্ট পথরনষবাগুথল রদার্ ক্রনি আমরা DCJS-এর সানি অংেীদার  নি হপনর গথব নি৷ 

এই ক্ম নসূথচনক্ থির্টট্ র্িুর্ ে নর সম্প্রসাথরি ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্নলর রানজযর 

অি নাযনর্র রথিশ্রুথি বন্দকু্ সথ ংসিার উচ্চ  ানরর সানি সংগ্রামরি সম্প্রদানযর পথরনষবার 

বযবোর্নক্ আরও ক্মানি সা াযয ক্রনব৷ আথম অথভর্ব হরাগ্রামগুথলনক্ সমি নর্ ক্রার জর্য 

আমার রানজযর সংস্থার অংেীদারনদর সানি িমাগি স নযাথগিার জর্য উন্মুখ যা অপরানের 

থেক্ার এবং ভুক্তনভাগী সক্ল বযক্রক্তর চাথ দা পরূণ ক্নর।"  

  

ইউটটকার হময়র রিাটন পালম্বমইবর িম্বলর্, "হক্ার্ সরক্ার বন্দকু্ সংিান্ত সথ ংসিার 

সমসযার সমাোর্ এক্ ক্রনি পারনব র্া। আমানদর বাথসন্দানদর সুরথেি রাখনি, আমানদর রাজয 

সরক্ার, হবসরক্াথর খানি এবং আমানদর এলাক্ানি থমিনদর রনযাজর্  নব। SNUG আউট্থরচ 

হরাগ্রামটট্ গুরুত্বপূণ ন ক্ারণ এটট্ জর্সাোরনণর, অলাভজর্ক্ এবং সম্প্রদানযর অংেীদারনদর 

এক্ক্রিি ক্নর জীবর্ বা ুঁচানর্ার উনেনেয এক্ থবস্িৃি পেথির জর্য। ইউটট্ক্া থসটট্ বন্দনুক্র 

সথ ংসিা এবং জর্থর্রাপত্তা বযাপক্ভানব হমাক্ানবলা ক্রার জর্য 30 থমথলযর্ িলানরর হবথে 

র্িুর্ খরচ বযদ রদার্ ক্রার রথিশ্রুথি থদনযনে। গভর্ নর হ াক্ল এবং আমানদর সম্প্রদানযর 

অংেীদাররা হয অঙ্গীক্ারবেিা হদথখনযনের্, িার ফনল আমরা ইউটট্ক্া ে রনক্ আনগর হচনয 

থর্রাপদ এবং উন্নি ক্রার জর্য অভূিপূব ন সংস্থার্ এবং সরঞ্জাম হদখনি পাক্রি।"  

  

SNUG হরাগ্রামগুথল রাস্তার আউট্থরচ ক্মী,  াসপািানলর রথিক্রিযাক্ারী, সমাজ ক্মী এবং 

হক্স মযানর্জার থর্নযাগ ক্নর যারা ক্থমউথর্টট্ এবং ট্রমা হসন্টানর ক্াজ ক্নরর্। আউট্থরচ 

ক্মীরা এবং  াসপািানলর রথিক্রিযাক্ারীরা থবশ্বাসনযাগয বািনাবা ক্ ক্ারণ িারা হসই 

সম্প্রদাযগুথলনি বাস ক্নরর্ হযখানর্ িারা ক্াজ ক্নরর্ এবং হক্উ হক্উ হফৌজদাথর থবচার 

বযবস্থার সানি জথ়েি হিনক্নের্ বা সথ ংসিায থরযজর্নক্  াথরনযনের্। িারা থক্নোর এবং 

িরুণ রাপ্তবযস্কনদর সানি ক্াজ ক্নরর্ থবনরােগুথল বকৃ্রে পাওযার আনগ সর্াক্ত ক্রার জর্য এবং 

থর্ষ্পথত্ত ক্রার জর্য; মেযস্থিার মােযনম রথিনোে হরাে ক্রনি গুথল চালানর্ার থবরুনে রথিক্রিযা 

জার্ানর্ার জর্য এবং যারা আ ি বা থর্ ি  নযনে িানদর পথরবানরর সদসযনদর স াযিা ক্রার 

জর্য; এবং হরাগ্রানমর সানি জথ়েি যবুক্নদর লেয থর্ে নারণ ক্রনি এবং িানদর থেোগি এবং 

চাক্থরর সুনযানগর পাোপাথে অর্যার্য পথরনষবার সানি সংযুক্ত ক্রনি পরামে ন হদওযার জর্য। 

হরাগ্রামগুথল সম্প্রদায, েমীয সংগঠর্ এবং পাদ্রী এবং স্থার্ীয বযবসাথযনদর সমানবে, থবনেষ 

অর্ুষ্ঠার্ এবং অর্যার্য সম্প্রদানযর সমানবনের মােযনম জথ়েি ক্নর।  

  

সমাজক্মী এবং হক্স মযানর্জাররা বন্দকু্ সথ ংসিা বা সম্প্রদানযর অর্যার্য অপরানের দ্বারা 

রভাথবি বযক্রক্তনদর ট্রমা-অবথ ি ক্াউনেথলং, স াযিার হগাষ্ঠী, অযািনভানক্থস এবং রানজযর 

থভক্টট্ম সাথভননসর অথফনসর ক্ানে েথিপূরনণর আনবদর্ জমা হদওযার হেনি স াযিা রদার্ 

ক্নর, এবং থচথিি বা হযমর্ রনযাজর্ অর্যার্য পথরনষবার জর্য হরফানরল রদার্ ক্নর; এবং 

SNUG টট্নমর সদসযনদর সমি নর্ এবং থর্নদনের্া রদার্ ক্নর, যানদর অনর্নক্রই ট্রমা সংিান্ত 

জটট্ল অথভজ্ঞিা রনযনে। 12টট্ থবদযমার্ SNUG সাইনট্র সামাক্রজক্ ক্মী এবং হক্স 

মযানর্জারনদর অথফস অফ থভথিম সাথভননসস (Office of Victim Services) হিনক্ হফিানরল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fovs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sY2J5cGAgvekfO%2FWGd5ho%2F%2B8LdOjS%2Bh%2FRvjc%2BYMy2nY%3D&reserved=0


থভক্টট্মস অফ িাইম অযাি (Victims of Crime Act, VOCA) অর্ুদার্ দ্বারা অি নাযর্ ক্রা  য; 

থির্টট্ র্িুর্ সাইট্ সম্পণূ নরূনপ এই বেনরর রাজয বানজনট্র রানজযর িলার দ্বারা অি নাযর্ ক্রা 

 নব।  

  

থবস্িৃি রথেেণ, সাইট্ পথরদে নর্ এবং DCJS এর স াযিা রাজয এবং হদে জনু়ে অর্যার্য 

সম্প্রদায-থভথত্তক্ সথ ংসিা বাোদার্ ক্ম নসূথচ হিনক্ SNUG-পিৃক্ভানব স্থাপর্ ক্নর। র্িুর্ 

ক্মীনদর অবেযই 40  ণ্টার রথেেণ এবং র্িুর্ সুপারভাইজারনদর 32  ণ্টার বযবস্থাপর্ার 

রথেেণ সম্পূণ ন ক্রনি  নব। সমস্ত ক্মীনদর অবেযই বেনর 40  ন্টা হপোদারী উন্নযর্ রথেেণ 

সম্পূণ ন ক্রনি  নব। এই চলমার্ রথেেণ এবং স াযিা, থবথভন্ন সম্প্রদায-থভথত্তক্ সংস্থা দ্বারা 

পথরচাথলি  ওযা সনেও, যানি হরাগ্রামটট্ সমস্ত SNUG সাইট্ জনু়ে োরাবাথ ক্ভানব ক্াজ ক্নর 

িা থর্ক্রিি ক্রনি স াযিা ক্নর৷  

  

গভর্ নর রাজয বানজনট্ SNUG এবং সম্প্রদায-থভথত্তক্ বন্দকু্ সথ ংসিা উনদযানগর জর্য 24.9 

থমথলযর্ িলার অগ্রসর ক্নরনের্ এবং থর্ক্রিি ক্নরনের্, যা রানজযর আনগর থবথর্নযানগর 

থির্গুণ হবথে। SNUG হরাগ্রানম অি নাযনর্র পাোপাথে, র্িুর্ ি থবল বযব ার ক্রা  নব ঝুুঁ থক্পণূ ন 

িরুণনদর হমৌথলক্ চাথ দা পূরণ ক্রনি সা াযয ক্রার মােযনম হরাগ্রাথমংনয অংেগ্র ণ বা়োনর্ার 

এক্টট্ উনদযাগ পাইলট্ ক্রার জর্য বযব ার ক্রা  নব; SNUG-এ অংেগ্র ণক্ারী যুবক্নদর জর্য 

দেিা-থভথত্তক্ চাক্থরর-রস্তুথি এবং ক্নম ন থর্নযাগ সংিান্ত রথেেণ রদার্ ক্রার জর্য বযব ার 

ক্রা  নব; এবং সম্প্রদায-থভথত্তক্ সথ ংসিা রথিনরাে রনচষ্টা সম্প্রসারনণর রািথমক্ বাো ক্াটট্নয 

উঠনি আউট্থরচ ক্মীনদর থর্নযাগ এবং িানদর েনর রাখার জর্য SNUG ক্মীনদর DCJS-এর 

বযাপক্ রথেেনণর উপর থভথত্ত ক্নর গন়ে হিালা জাথির-রিম এক্টট্ হরাগ্রাম চাল ুক্রা  নব।  

  

আনগ এই সপ্তান , গভর্ নর হ াক্ল 6.3 থমথলযর্ িলানরর হফিানরল অি নাযনর্র ক্িা হ াষণা 

ক্নরনের্ বন্দকু্-থবনরােী সথ ংসিার ক্াজ সম্প্রসাথরি ক্রার জর্য এবং েথিগ্রস্ত এবং 

ভুক্তনভাগীনদর জর্য পথরনষবা উন্নি ক্রার জর্য।  

  

ক্রিথমর্াল জাথেস সাথভননসস থিথভের্ হেনট্র অপরাে র্যাযথবচার বযবস্থার সক্ল থদনক্ অথি 

গুরুত্বপূণ ন সমি নর্ রদার্ ক্নর, যার মনেয আইর্ রনযাগক্ারী এবং অর্যার্য অপরাে র্যাযথবচার 

হপোদারনদর রথেেণ রদার্; এক্টট্ আইর্ রনযাগক্ারী স্বীকৃ্থি ক্ম নসূচীর িোবোর্; স্থার্ীয 

আইর্ রনযাগক্ারীরা হব্রিালাইজার এবং গথিসীমা রনযানগর সরঞ্জাম সটঠক্ভানব বযব ার ক্রনে 

থক্র্া িা থর্ক্রিিক্রণ; অপরাে র্যাযথবচার অর্ুদার্ ি থবল বযবস্থাপর্া; হেট্বযাপী অপরাে ও 

হরাগ্রাম হিট্া থবনেষণ; ক্াউথন্টর হরানবের্ থবভাগসমূ  এবং ক্ারাগানরর থবক্ল্প ক্ম নসূচীর 

িোবোর্; এবং ক্মবযসীনদর র্যাযথবচার পথলথস সমন্বয ক্রা অন্তভুনক্ত, থক্ন্তু িা এইসনব 

সীমাবে র্য। DCJS-হক্ হফসবুক্ ও টু্ইট্ানর অর্সুরণ ক্রুর্।  

  

অথফস অব থভথিম সাথভননসস হেট্বযাপী 200টট্রও হবথে ক্ম নসূথচর এক্টট্ হর্ট্ওযানক্নর জর্য 

অি নাযর্ ক্নর িানক্ যা অপরানের ভুক্তনভাগীনদর ও হবুঁনচ থফনর আসা বযক্রক্তনদর এবং িানদর 

পথরবানরর সদসযনদর স াযিা রদার্ ক্নর িানক্। লভয পথরনষবাগুনলা সম্পনক্ন আনরা 

জর্ানি ovs.ny.gov/connect ওনযবসাইট্ হদখুর্। OVS-হক্ হফসবুক্ ও টু্ইট্ানর অর্সুরণ ক্রুর্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-63-million-support-victim-services-communities-hardest-hit-gun&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PCNLE9mHuAVXB8%2FkY3u0TM1CUiLX%2BRAiVBsDP8nPZ5U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZQKkP5MDLU9Fbop06kCPlH820mPFXgqDmTI5cahlHvo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDCJS%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=defO%2BsmZ58SLW3CtXAkOu%2BK61K51ftr0SxQeM%2FhagGs%3D&reserved=0
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