
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল িন্দকু সব িংসতার বিরুম্বে লড়াই করম্বত, ভুক্তম্বভাগী এিিং ঘটর্ার 

বেকারম্বের স ায়তা করম্বত, এিিং জর্স্বাস্থ্ে সঙ্কম্বট হেম্বটর সাড়াোর্ হজারোর করম্বত 

13.6 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার হঘাষণা করম্বলর্  

  

হেট িাম্বজম্বট 9.1 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার বর্শ্চিত করা  ম্বয়ম্বে প্রায় 150 িন্দকু 

সব িংসতা প্রবতম্বরাধ ও ইন্টারম্বভর্ের্ কিীর সিি নম্বর্ গত িেম্বরর জরুবর িৃশ্চেম্বক 

সম্প্রসারণ করার জর্ে   

  

সম্প্রোম্বয় সব িংসতা ইন্টারম্বভর্ের্ অোক্ট ত বিল ব ম্বসম্বি কুইম্বের অলাভজর্ক 

সিংগঠর্ম্বক 2 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার প্রোর্ করা  ম্বয়ম্বে িন্দকু সব িংসতার বেকার ও 

ক্ষবতগ্রস্তম্বের পবরিাম্বরর চাব ো হিটাম্বর্ার জর্ে  

  

হেম্বটর স্বাস্থ্ে বডপাটনম্বিম্বন্টর অধীম্বর্ িন্দকু সব িংসতা প্রবতম্বরাধ অবিম্বসর জর্ে 2.5 

বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার যাম্বত হডটা বিম্বেষণ, এম্বজশ্চেগুবলর িধেকার সিন্বয় এিিং 

জর্সম্বচতর্তার অি নায়র্ করা যায়  

  

িন্দকু সব িংসতার বিরুম্বে লড়াইম্বয় হেম্বটর সাবি নক প্রম্বচষ্টার িম্বল বিগত িেম্বরর 

তুলর্ায় গুবলর ঘটর্া উম্বেখম্বযাগে হ্রাস, হডটা পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ বন্দকু্ সথ িংসতার থবরুকে লড়াই ক্রকত, অপরাকের থিক্ার ও 

ভুক্তকভাগীকের এবিং তাকের পথরবার ও সম্প্রোয়সমূ কক্ স ায়তা ক্রকত এবিং 2020 সাকলর 

শুরুর হিকক্ হে সম্প্রোয়গুথল গুথল ও আকেয়াস্ত্র সম্পথক্নত অপরাকের ঘটর্ায় উকেখকোগয 

পথরমাণ বৃদ্ধে হেকক্কে তাকের চলমার্ জর্স্বাস্থ্য সঙ্ককট হেকটর সাড়াোর্ হজারোর ক্রকত 13.6 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার হঘাষণা ক্করকের্। হমাট 9.1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার হেটকক্ 30টট হবথি 

অলাভজর্ক্ সিংগঠর্ এবিং  াসপাতালকক্ সমি নর্ ক্রকত থেকব, োকত ক্কর তারা 2023 সাকলর 

মকেয বন্দকু্ সথ িংসতা ইন্টারকভর্ির্ ক্মী থর্কয়াগ ক্রকত পাকর; 2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার কু্ইকে 

অপরাকের থিক্ার, পথরবারসমূ  ও সথ িংসতা দ্বারা প্রভাথবত সম্প্রোয়সমূক র চাথ ো হমটাকর্ার 

জর্য িাক্কব; এবিং 2.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার হেকটর বন্দকু্ সথ িংসতা প্রথতকরাে অথিকসর 

(Office of Gun Violence Prevention) জর্সকচতর্তা ও হেটা থবকেষণ ক্াকজর অি নায়র্ ক্রকব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WCtX2BTGhAvYAzrKAMW0jYF1z8uI14eW39icbSSG6v8%3D&reserved=0


"অথত গুরুত্বপূণ ন এই ত থবলটট থিট আউটথরচ ক্মীকের এবিং সামাদ্ধজক্ ক্মীকের প্রকচষ্টাকক্ 

হজারোর ক্রকব েখর্ তারা প্রমাথণত ক্ম নসূথচ সম্প্রসাথরত ক্রকে ো বন্দকু্ সথ িংসতাকক্ থবথিত 

ক্কর এবিং হ্রাস ক্কর এবিং গুথলর ঘটর্া দ্বারা সৃষ্ট ট্রমা হিকক্ হসকর উঠকত িাক্া অপরাকের 

থিক্ার, পথরবার, থপ্রয়জর্ এবিং এলাক্াকক্ হসবা ও সমি নর্ প্রোর্ ক্কর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"আথম আকগও বকলথে এবিং আবার বলথে: েকিষ্ট  কয়কে। আমরা এক্কে ক্াজ ক্কর এবিং 

আমাকের ক্াকে ো আকে সবথক্েু থর্কবের্ ক্কর এই জর্স্বাস্থ্য সঙ্কট হিষ ক্রকবা োকত সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য আমাকের সম্প্রোয়গুথল থর্রাপে  কত পাকর।"  

  

"গভর্ নর হ াক্ল এবিং আথম বুদ্ধি হে আমাকের শুেু সড়ক্ হিকক্ বন্দকু্ সথরকয় থর্কলই চলকব র্া, 

বরিং আমাকেরকক্ ইন্টারকভর্ির্ এবিং জর্সকচতর্তা থর্কয়ও অবিযই ক্াজ ক্রকত  কব, এবিং 

আমাকের হেটজকুড় সম্প্রোয়গুথলকত এই চলমার্ জর্স্বাস্থ্য সঙ্কট হঠক্াকত পথরবারসমূ কক্ 

তাকের প্রকয়াজর্ীয় সা ােয প্রোর্ ক্রকত  কব," হলিম্বটর্োন্ট গভর্ নর হডলগাম্বডা িম্বলর্। 

"েখর্ থর্উ ইয়ক্ন বন্দকু্ সথ িংসতার থবরুকে আমাকের লড়াইকয় হেকির হর্তৃত্ব থেকে, তখর্ 

আমাকেরকক্ বন্দকু্ সথ িংসতার থিক্ার ও ভুক্তকভাগীকের সমি নকর্ও হেিকক্ হর্তৃত্ব থেকত  কব।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল ব্রুক্থলকর্র CAMBA (ব্রাউেথভল ইর্, ভাকয়াকলে আউট) পথরেি নকর্র সময় এই 

ত থবল হঘাষণা ক্করর্। হেকটর অপরাে র্যায়থবচার হসবা থেথভিকর্র (Division of Criminal 

Justice Services, DCJS) পথরচাথলত এই 9.1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার অলাভজর্ক্ সিংগঠর্ এবিং 

 াসপাতালগুথলকক্ আউটথরচ ক্মী, সথ িংসতা থবিক্ারী এবিং সামাদ্ধজক্ ক্মী থর্কয়াগ ও েকর রাখা 

অবযা ত রাখকত থেকব, োরা মেযস্থ্তা, থিক্ষা এবিং সম্প্রোকয় জথড়ত রক্ার মােযকম বন্দকু্ 

সথ িংসতা হ্রাকস ক্াজ ক্রকব এবিং সথ িংসতার থিক্ার ও তাকের পথরবাকরর ট্রাম অথভজ্ঞতা 

সমাোকর্ ক্াজ ক্রকব। এই ত থবলটট সম্প্রোয়থভথিক্ সাড়াোকর্ থবথর্কয়াগ থতর্গুণ ক্কর, বন্দকু্ 

অপরাে সমাোকর্ আইর্ িৃঙ্খলা রক্ষাক্ারীকের ক্ষমতা বৃদ্ধেকত থবথর্কয়াগ ক্কর, এবিং অববে 

বন্দকুক্র ইন্টারকেট টাস্ক হিাস ন (Interstate Task Force on Illegal Guns) গঠর্ ক্রার মােযকম 

পুকরা থর্উ ইয়কক্ন বন্দকু্ সথ িংসতা প্রথতকরাে ও হ্রাস ক্রকত গভর্ নকরর থতর্-অিংকির একজন্ডার 

মুখয অিংি।  

  

জার্ুয়াথরকত গভর্ নর হ াক্কলর স্থ্াপর্ ক্রা অববে বন্দকুক্র ইন্টারকেট এবিং ইন্ট্রাকেট টাস্ক হিাস ন 

আইর্ িৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী একজদ্ধেসমূক র মকেয উন্নত অিংিীোথরত্ব ততথর ক্করকে। এই উন্নত 

স কোথগতামূলক্ ক্াজ বন্দকু্ জব্দ ক্রায় উকেখকোগয বৃদ্ধে এবিং গুথলর ঘটর্ায় উপলথিকোগয 

হ্রাস ক্রাকত সা ােয ক্করকে। 2022 সাকলর প্রিম েয় মাকস, থর্উ ইয়ক্ন থসটটকত গুথলর ঘটর্া গত 

বেকরর এক্ই সময়ক্াকলর তুলর্ায় 12 িতািংি ক্কমকে। এক্ই সময়ক্াকল, গুথলর ঘটর্া 

ব্রুক্থলকর্ প্রায় 20 িতািংি ক্কমকে, হেখাকর্ গভর্ নর হ াক্ল বৃ স্পথতবাকরর হঘাষণাটট ক্করকের্।  

  

এই বথে নত প্রকচষ্টাগুথল থর্উ ইয়ক্ন থসটটর বাইকরর অগ্রগথতকতও সা ােয ক্রকে। DCJSর- মােযকম 

হেট বন্দকু্ সম্পথক্নত সথ সিংতা থর্মূ নল (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) উকেযাগ 

চালর্া ক্কর, ো স্থ্ার্ীয় আইর্ িৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী একজদ্ধেগুথলকক্ ক্মী, সরঞ্জাম, প্রথিক্ষণ ও 

ক্াথরগথর স ায়তার জর্য ত থবল প্রোর্ ক্কর। GIVE 17টট ক্াউথন্টর 20টট থেপাটনকমন্টকক্ 

সমি নর্ ক্কর ো দ্বারা থর্উ ইয়ক্ন থসটটর বাইকর থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 80 িতািংি বন্দকু্ সথ িংসতা এর 

আওতায় আকস। জার্ুয়াথর হিকক্ জকুর্র মকেয, 20টট GIVE জথুরসথেক্িকর্ গুথলর ঘটর্া আট 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-successful-start-interstate-task-force-illegal-guns&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AGN7oJfZPpi1R6kBOj118oyH75j8YKDJJKJ%2F%2F5YMqNU%3D&reserved=0


িতািংি ক্কমকে, এবিং গুথলর থিক্াকরর সিংখযা র্য় িতািংি ক্কমকে। আকরা সাথব নক্ হেটা হেখার 

জর্য, এখাকর্ থিক্ ক্রুর্।  

  

জব্দ ক্রা বন্দকুক্র সিংখযাও উকেখকোগয পথরমাণ ক্কমকে। 2022 সাকলর প্রিম েয় মাকস, হেট 

পুথলি (State Police) 694টট বন্দকু্ জব্দ ক্করকে, ো এক্ই সময়ক্াকল গত বেকরর তুলর্ায় 

থদ্বগুকণর হবথি। থর্উ ইয়ক্ন পুথলি থেপাটনকমন্ট (New York Police Department, NYPD) বন্দকু্ 

সথ িংসতা থর্মূ নল ক্রকত এর চলমার্ প্রকচষ্টা থ কসকব 2022 সাকল এখর্ পে নন্ত 3,700টট আকেয়াস্ত্র 

জব্দ ক্করকে, এমর্ সময় েখর্ বন্দকু্ সিংক্রান্ত হগ্রিতাকরর সিংখযা 27 বেকরর মকেয সকব নাচ্চ।  

  

অপরাধ র্োয়বিচার হসিা বডবভেম্বর্র কবিের্ার হরাসার্া হরাসাম্বডা িম্বলর্, "গত িল 

হমৌসুম হিকক্, েখর্ গভর্ নর হ াক্ল বন্দকু্ সথ সিংতা হ্রাস ক্রার জর্য জরুথর ত থবল হঘাষণা 

ক্করর্, হেটজকুড় আমাকের থিট আউটথরচ এবিং বন্দকু্ সথ িংসতা থবিক্ারী েলসমূ  বন্দকু্ 

সথ িংসতা ক্থমকয় আর্কত বাস্তব িলািল প্রোর্ ক্করকে। তকব, আকরা ক্াজ বাথক্ আকে। বন্দকু্ 

সথ সিংতা প্রথতকরাে উকেযাগসমূক র অি নায়কর্ গভর্ নর হ াক্কলর অবযা ত প্রথতশ্রুথত আমাকেরকক্ 

এইসব প্রকচষ্টার সম্প্রসারণ, উন্নত এবিং আকরা ভাকলাভাকব সমি নর্ ক্রকত থেকব, হেক তু 

হেটজকুড় আমাকের অিংিীোরগণ োরা মাঠপে নাকয় থর্কজকের অসাোরণ, সা সী এবিং অথত 

গুরুত্বপূণ ন ক্াজ ক্কর োকে, োকত সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর িাথন্ত ও থর্রাপকে বাস ক্রা থর্দ্ধিত 

ক্রা োয়।"  

  

হেকটর থভক্টটম সাথভনকসস অথিস (Office of Victim Services, OVS) দ্বারা কু্ইকের ক্থমউথর্টট 

ক্যাপাথসটট হেকভলপকমন্টকক্ (Community Capacity Development) প্রেি 2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

েলাকরর িকল সম্প্রোকয়র সথ িংসতার ইন্টারকভর্ির্ অযাকের (Community Violence 

Intervention Act, CVIA) মােযকম হেট প্রেি হমাট ত থবল ো াঁড়ায় েুই বেকর 8.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

েলার। CVIA প্রথত বের হেকটর হিোকরল অপরাকের থিক্ার বযদ্ধক্তকের অযাে (Victims of 

Crime Act) ত থবকলর এক্টট অিংি বন্দকু্ সথ িংসতা দ্বারা সব নাথেক্ ক্ষথতগ্রস্ত সম্প্রোয়সমূক র 

হসবাোর্ক্ারী ক্ম নসূথচসমূক র জর্য থর্ে নাথরত রাকখ। ক্থমউথর্টট ক্যাপাথসটট হেকভলপকমন্ট 

অর্যার্য হসবার পািাপাথি সঙ্কট সাড়াোর্, হক্স বযবস্থ্াপক্, আউটথরচ ক্মী, সামাদ্ধজক্ ক্মী; 

আইথর্ হসবা, বযাখযাক্ারী ও মার্থসক্ স্বাস্থ্য ক্াউকেথলিং; এবিং অপরাকের থিক্ার বযদ্ধক্তকের 

তাৎক্ষথণক্ চাথ ো পূরকণর জর্য এক্টট জরুথর ত থবকলর জর্য ত থবলটট বযব ার ক্রকব। এই 

বসকন্ত, গভর্ নর হ াক্ল CVIA-র প্রিম রাউকন্ডর ত থবল হঘাষণা ক্করকের্: সাতটট অলাভজর্ক্ 

সিংগঠর্কক্ েুই বেকরর জর্য 6.36 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার।  

  

বভকটটি সাবভনম্বসস অবিম্বসর পবরচালক এবলজাম্বিি হরাবর্র্ িম্বলর্, "আমরা জাথর্ হে 

বন্দকু্ সথ িংসতা এমর্ হেউকয়র মকতা প্রভাব সৃটষ্ট ক্কর ো লক্ষযবস্তু  ওয়া বযদ্ধক্তকের বাইকর 

থগকয়ও সবাইকক্ প্রভাথবত ক্কর, পড়বার, বনু্ধ ও পুকরা এলাক্াকক্ ক্ষথত, থবপে নয় এবিং ট্রমার 

সম্মুখীর্ ক্কর, হেমর্টট আমরা ইে বাকিকলাকত হেকখথে। থভক্টটম সাথভনকসস অথিকস, আমরা 

আমাকের ক্ষমতার মকেয সম্ভব সবথক্েু ক্রকত থর্কবথেত োকত বন্দকু্ সথ িংসতার থিক্ার ও 

ভুক্তকভাগীকের হসবা, সিংস্থ্ার্ ও স ায়তা প্রোর্ ক্রকত পাথর। আমরা সম্প্রোকয়র সথ সিংতা 

ইন্টারকভর্ির্ অযাকের ত থবল থেকয় অলাভজর্ক্ সিংগঠর্সমূ কক্ সমি নর্ ক্রকত হপকর গথব নত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WCtX2BTGhAvYAzrKAMW0jYF1z8uI14eW39icbSSG6v8%3D&reserved=0
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%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GVDLcZU%2Bt6gSwfpJULTSDusSHqWCj1X0cYvJE8UFfJM%3D&reserved=0
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%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GVDLcZU%2Bt6gSwfpJULTSDusSHqWCj1X0cYvJE8UFfJM%3D&reserved=0
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%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GVDLcZU%2Bt6gSwfpJULTSDusSHqWCj1X0cYvJE8UFfJM%3D&reserved=0


এবিং এই অথত গুরুত্বপূণ ন থবষকয় গভর্ নর হ াক্কলর অবযা ত হর্তৃকত্বর জর্য তাকক্ ের্যবাে 

জার্াদ্ধে।"  

  

থবথর্কয়াগগুথল বন্দকু্ সথ িংসতা সমাোকর্ হেকটর জর্স্বাস্থ্য পন্থাকক্ আকরা অগ্রসর ক্কর: এর 

উৎস সর্াক্ত ক্রা, সিংক্রমণ থবথিত ক্র এবিং সম্প্রোয়সমূ কক্ জথড়ত ক্কর এবিং বযদ্ধক্তকের 

সমি নর্ ও হসবার সাকি সিংেুক্ত ক্কর এর থচথক্ৎসা ক্রা। পািাপাথি, হেকটর স্বাস্থ্য থেপাটনকমকন্টর 

(Department of Health) অেীর্স্থ্ বন্দকু্ সথ িংসতা প্রথতকরাে অথিস একজদ্ধেসমূক র মেযক্ার 

বন্দকু্ সথ িংসতা হ্রাস প্রকচষ্টা, হেটা থবকেষণ এবিং জর্সকচতর্তা ক্াজ সমন্বয় ক্রার জর্য 2.5 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার পাকব।  

  

হেম্বটর স্বাস্থ্ে বডপাটনম্বিম্বন্টর কবিের্ার ডাাঃ িোবর টট. িোম্বসট িম্বলর্, "বন্দকু্ সথ িংসতা 

এক্টট জর্স্বাস্থ্য সমসযা এবিং বন্দকু্ সথ িংসতা, এর সাকি সিংথেষ্ট স্বাস্থ্য প্রভাব, এবিং ক্ষ্ট প্রিমর্ 

শুরু  কব সম্প্রোকয় থবথর্কয়াগ ক্রার মােযকম। পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকট বন্দকু্ সথ িংসতার ঘটর্া 

হ্রাস ক্রার গভর্ নর হ াক্কলর প্রথতজ্ঞার এক্টট অিংি থ কসকব, এই ত থবলটট হসই সব থবশ্বস্ত 

সম্প্রোকয়র সিংগঠর্কক্ আকরা হজারোর ক্রকব োরা এই অি ন ীর্ মম নাথন্তক্ ঘটর্ার ইথত টার্কত 

েীঘ নথের্ েকর ক্াজ ক্রকে।"  

  

বসম্বর্টর চাক শুিার িম্বলর্, "বন্দকু্ সথ িংসতার ম ামারীর হমাক্াকবলা ক্রার জর্য ক্াকে িাক্া 

সক্ল  াথতয়ার বযব ার ও অি নায়র্ ক্রা প্রকয়াজর্, োর মকেয রকয়কে সম্প্রোকয় সথ িংসতা 

ইন্টারকভর্ির্ হগাষ্ঠী, োরা হেটা দ্বারা প্রমাথণত পেথত বযব ার ক্কর সথ িংসতা হ্রাস ক্কর ও 

জীবর্ রক্ষা ক্কর। আথম সম্প্রথত পাি  ওয়া থদ্বপক্ষীয় বন্দকু্ থর্রাপিা আইকর্ CVI ক্ম নসূথচর 

জর্য ঐথত াথসক্ 250 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার বৃদ্ধে থর্দ্ধিত ক্রকত হপকর গথব নত, এবিং আথম এই 

ক্ম নসূথচগুথলর সমি নকর্ প্রকতযক্ হিোকরল পয়সা থেকত র্া পারা পে নন্ত লড়াই িামাকবা র্া োকত 

ক্কর তারা আমাকের সম্প্রোয়কক্ থর্রাপে রাখকত তাকের েুেনান্ত ক্াজ অবযা ত রাখকত পাকর।"  

  

বসম্বর্টর বকম্বেনর্ শ্চজবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "েখর্ আমাকের হেট ও হেকির সম্প্রোয়সমূ  বন্দকু্ 

সথ িংসতার ক্লকঙ্কর সম্মুখীর্  কয় োকে, তখর্ এই ত থবলটট বন্দকু্ সথ িংসতার থিক্ার ও 

ভুক্তকভাগীকের অথত প্রকয়াজর্ীয় সমি নর্ প্রোর্ ক্রকব এবিং অপরােকক্ এর উৎকস বন্ধ ক্রকত 

সা ােয ক্রকব। আথম বন্দকু্ সথ িংসতার থবরুকে লড়াইকয় এবিং জীবর্ রক্ষা ক্রকত আমার পকক্ষ 

সম্ভব এমর্ সবথক্েু ক্কর োকবা।"  

  

প্রবতবর্বধ হজরল্ড র্োডলার িম্বলর্, "বন্দকু্ সথ িংসতা পুকরা হেকির অকর্ক্ হবথি সম্প্রোয়কক্ 

প্রভাথবত ক্করকে, োর মকেয থর্উ ইয়কক্নর সম্প্রোয়সমূ ও আকে। এই বাো ীর্ ম ামারীর 

সমাোর্ ক্রা আমাকের তর্থতক্ োথয়ত্ব, এবিং এই ত থবল বন্দকু্ সথ িংসতার থবরূপ প্রভাব 

সমাোকর্র থেকক্ এক্টট গুরুত্বপূণ ন োপ  কব। আথম ক্িংকগ্রকস প্রথতথের্ আমার 'আমাকের 

থিশুকের রক্ষা ক্রা অযাকের (Protecting Our Kids Act)’ মকতা থবল উপস্থ্াপর্ ক্রকত লড়াই 

ক্রথে এবিং 'থদ্বপক্ষীয় থর্রাপেতর সম্প্রোয়সমূ  অযাকের (Bipartisan Safer Communities 

Act)' জর্য হভাট থেদ্ধে। আথম থর্উ ইয়ক্ন হেকট হর্তৃত্ব োকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রিিংসা 

ক্রথে এবিং বন্দকু্ সথ িংসতা ম ামারী সমাোকর্ তার সাকি এক্কোকগ ক্াজ চাথলকয় হেকত উনু্মখ।"  

  



বসম্বর্ট সিংখোগবরষ্ঠ হর্তা অোশ্চিয়া স্টুয়াটন-কাশ্চজে িম্বলর্, "আমাকের সম্প্রোয়সমূ কক্ 

বন্দকু্ সথ িংসতার ক্লঙ্ক হিকক্ বা াঁচাকর্ার হিকক্ গুরুত্বপূণ ন আর থক্েু হর্ই। বন্দকু্ সথ িংসতাকক্ 

আমাকের হেট ও হেিকক্ প্রভাথবত ক্রা এক্টট জর্স্বাস্থ্য জরুথর অবস্থ্া থ কসকব থবকবচর্া ক্রা 

এক্টট সাথব নক্ পন্থার অিংি থ কসকব সম্প্রোয় পে নাকয় প্রমাণথভথিক্ ক্ম নসূথচ সমি নর্ ক্রা থসকর্ট 

হেকমাকক্রটটক্ ক্র্িাকরকের (Senate Democratic Conference) এক্টট মুখয অগ্রাথেক্ার  কয় 

আকে। আথম খুথি হে গভর্ নর আইর্সভার সাকি অিংিীোথরকত্ব এই অথত গুরুত্বপূণ ন ত থবল 

থর্দ্ধিত ক্রার থেকক্ মকর্াকোগ থেকয়কের্ ো বন্দকু্ সথ িংসতা প্রথতকরাে প্রকচষ্টার আওতা বথলয়ার্ 

ক্রকব এবিং অপরাকের থিক্ার ও ভুক্তকভাগীকের থর্রামকয় সা ােয ক্রার জর্য সমি নর্ হসবা 

হজারোর ক্রকব।"  

  

9.1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার থর্কচর প্রক্ল্পগুথলকক্ হেওয়া  কয়কে:  

  

বর্উ ইয়কন বসটট এিিং লিং আইলোন্ড কি নসূবচসিূ   

  

• ব্রাউেথভল থিঙ্ক টযাঙ্ক মযাটাস ন (ব্রুক্থলর্): এক্টট অবস্থ্ার্, 75,000 মাথক্নর্ েলার  

• CAMBA (ব্রাউেথভল ইর্, ভাকয়াকলে আউট - ব্রুক্থলর্): থতর্টট অবস্থ্ার্, 

120,000 মাথক্নর্ েলার  

• CCI (RISE/ব্রুক্থলর্, হসভ আওয়ার থিটস/ব্রঙ্কস, হর্ইবারহুে হসিটট 

উকেযাগসমূ / াকল নম): েয়টট অবস্থ্ার্, 420,000 মাথক্নর্ েলার  

• েয হসন্ট্রাল িযাথমথল লাইি হসন্টার (েযাকটর্ আইলযান্ড): থতর্টট অবস্থ্ার্, 

136,800 মাথক্নর্ েলার  

• ইে ফ্ল্যাটবুি থভকলজ (ব্রুক্থলর্): েুইটট অবস্থ্ার্, 120,000 মাথক্নর্ েলার  

• এথলট লার্ নাস ন (ব্রাউেথভল, প্রকস্পে হলিাটনস গাকেনে, ব্রুক্কেল  াসপাতাল, 

থক্িংস ক্াউথন্ট  াসপাতাল): 1টট অবস্থ্ার্, 660,000 মাথক্নর্ েলার  

• গাকেনর্ অি হগিথসমার্ থমথর্থিজ ( াকল নম): েুইটট অবস্থ্ার্, 50,000 মাথক্নর্ 

েলার  

• হগটওকয় ক্থমউথর্টট এম্পাওয়ারকমন্ট (ব্রুক্থলর্): এক্টট অবস্থ্ার্, 36,000 

মাথক্নর্ েলার  

• হগ্রটার হক্াথর্ আইলযাকন্ডর দ্ধজউইি ক্থমউথর্টট হসন্টার: থতর্টট অবস্থ্ার্, 

175,695 মাথক্নর্ েলার  

• লাইিক্যাম্প (সম্প্রোয়থভথিক্ ক্ম নসূথচ/কু্ইে এবিং জযামাইক্া  াসপাতাল): 

েয়টট অবস্থ্ার্, 240,000 মাথক্নর্ েলার  

• র্ি নওকয়ল  াসপাতাল (সাউি হিার ইউথর্ভাথস নটট  াসপাতাল, হক্াক র্ থচলকেে 

হমথেকক্ল হসন্টার, েযাকটর্ আইলযান্ড ইউথর্ভাথস নটট  াসপাতাল): পা াঁচটট 

অবস্থ্ার্, 557,500 মাথক্নর্ েলার  

• গার্স োউর্, লাইি আপ (NYC হ লি +  াসপাতাল/থলঙ্কর্): থতর্টট অবস্থ্ার্, 

191,382 মাথক্নর্ েলার  

• থক্িংস একগইর্ে ভাকয়াকলে উকেযাগ ( থক্িংস ক্াউথন্ট  াসপাতাল): থতর্টট 

অবস্থ্ার্, 180,000 মাথক্নর্ েলার  

• সাউিসাইে ইউর্াইকটে (ব্রুক্থলর্): েুইটট অবস্থ্ার্, 92,000 মাথক্নর্ েলার  



• থিট ক্র্ নার থরকসাকস নস (ক্থমউথর্টটথভথিক্ ক্ম নসথূচ/ াকল নম এবিং  াকল নম 

 াসপাতাল): েয়টট অবস্থ্ার্, 300,000 মাথক্নর্ েলার  

• আরবার্ ইয়ুি অযালাকয়ে ইন্টারর্যাির্াল (ব্রঙ্কস): থতর্টট অবস্থ্ার্, 156,975 

মাথক্নর্ েলার  

  

হেটিোপী DCJS SNUG কি নসূবচ - এিিং  াসপাতালবভবিক কি নসূবচসিূ   

  

• অযালবাথর্:  টট্রথর্টট অযালাকয়ে, আটটট অবস্থ্ার্, 459,937 মাথক্নর্ েলার; এবিং 

অযালবাথর্ হমথেকক্ল হসন্টার, থতর্টট অবস্থ্ার্, 247,573 মাথক্নর্ েলার  

• ব্রঙ্কস: জযাক্থব হমথেকক্ল হসন্টার, 10টট অবস্থ্ার্ 914,000 মাথক্নর্ েলার  

• বাকিকলা:  ইথর ক্াউথন্ট হমথেকক্ল হসন্টার, 12টট অবস্থ্ার্, 855,000 মাথক্নর্ েলার  

• হ ম্পথেে: িযাথমথল অযান্ড থচলকেে অযাকসাথসকয়ির্, এক্টট অবস্থ্ার্: 48,260 

মাথক্নর্ েলার  

• মাউন্ট ভার্ নর্: িযাথমথল সাথভনকসস অি ওকয়েকচোর, থতর্টট অবস্থ্ার্, 146,416 

মাথক্নর্ েলার  

• থর্উবাগ ন:  RECAP, থতর্টট অবস্থ্ার্, 160,200 মাথক্নর্ েলার  

• পাথক্দ্ধি: িযাথমথল সাথভনকসস, থতর্টট অবস্থ্ার্: 160,200 মাথক্নর্ েলার  

• রকচোর:  পািকোর্, সাতটট অবস্থ্ার্, 427,800 মাথক্নর্ েলার এবিং থেস্পস্পউট 

হরকজাথলউির্ হসন্টার, থতর্টট অবস্থ্ার্, 100,000 মাথক্নর্ েলার  

• থসরাথক্উজ:  থসরাথক্উজ ক্থমউথর্টট ক্াকর্ক্িে, সাতটট অবস্থ্ার্, 422,420 

মাথক্নর্ েলার; এবিং SUNY আপকেট হমথেকক্ল হসন্টার, থতর্টট অবস্থ্ার্, 

282,980 মাথক্নর্ েলার  

• ট্রয়: টট্রথর্টট অযালাকয়ে, এক্টট অবস্থ্ার্, 42,748 মাথক্নর্ েলার  

• ইকয়াঙ্কাস ন:  ইকয়াঙ্কাস ন YMCA, েুইটট অবস্থ্ার্, 101,600 মাথক্নর্ েলার  

• উইয়ার্োর্ক্: সাকিাক্ অি নবর্থতক্ সুকোগ পথরষে, এক্টট অবস্থ্ার্, 44,570 

মাথক্নর্ েলার  

  

12টট DCJS সমথি নত SNUG থিট আউটথরচ ক্ম নসূথচও আর্ুমাথর্ক্ 900,000 মাথক্নর্ েলার 

পাকব হবতর্ বৃদ্ধে ক্রকত এবিং ক্ম নসূথচর বাড়থত চাথ োর জর্য। DCJS 254,000 মাথক্নর্ েলার 

বযব ার ক্রকে এর SNUG ক্ম নসূথচর হর্টওয়াক্নকক্ ক্াথরগথর স ায়তা এবিং প্রিাসথর্ক্ সমি নর্ 

প্রোর্ ক্রার জর্য।  

  

গভর্ নর এবিং হেকটর আইর্সভার প্রণীত 2023 অি নবেকরর বাকজকট 227 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার 

রকয়কে আইর্ িৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী এবিং সম্প্রোয়থভথিক্ সিংগঠর্সমূ  উভকয়র বন্দকু্ সথ িংসতা 

প্রথতকরাে প্রকচষ্টা হজারোরক্ারী উকেযাগসমূক র অি নায়কর্র জর্য। এই ত থবল বযব ার ক্কর 

DCJS ো ো পথরচালর্া ক্রকে:  

  

• অথতথরক্ত SNUG ক্ম নসূথচ সমি নকর্র জর্য SNUG এবিং সম্প্রোয়থভথিক্ বন্দকু্ 

সথ িংসতা উকেযাকগর জর্য 20.9 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার; েুব নল ক্মবয়সীকের 

হমৌথলক্ চাথ ো পূরকণর জর্য ক্ম নসূথচ বৃদ্ধে ক্রা; েক্ষতাথভথিক্ চাক্থরর প্রস্তুথত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DoMZrbW3lHLF7T1Csg45yM2x4D71aeLKUr0wZLP8tNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DoMZrbW3lHLF7T1Csg45yM2x4D71aeLKUr0wZLP8tNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expansion-states-snug-street-outreach-program-niagara-falls&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c9pfizOPe%2Bo%2FGKRAso51mXhCyCDNfcywZzZHmd7o1fw%3D&reserved=0


প্রোর্ ক্রা এবিং ক্াকজ পে পাওয়ার প্রথিক্ষণ; আউটথরচ ক্মীকের থর্কয়াগ ও েকর 

রাখার জর্য ক্ম নসূথচ শুরু; এবিং থভক্টটম সাথভনকসস অথিকসর মােযকম 

আর্ুমাথর্ক্ 4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার হিোকরল ত থবল োকত SNUG ক্ম নসূথচর 

মকেয সামাদ্ধজক্ ক্াকজর হসবা অন্তভুনক্ত ক্রা োয়।  

• থর্উ ইয়ক্ন হেকটর বন্দকু্ সিংক্রান্ত সথ িংসতা থর্মূ নল উকেযাকগ অিংিগ্র ণ ক্রা 

আইর্ িৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী একজদ্ধেসমূক র জর্য 18.2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার, ো 

এই ক্ম নসূথচকত সব নবৃ ৎ হেট থবথর্কয়াগ, োকত সবকিকক্ হবথি বন্দকু্ সথ িংসতার 

থিক্ার  ওয়া 20টট সম্প্রোয় ও 17টট ক্াউথন্টকত গুথলর ঘটর্া ক্মাকত ও জীবর্ 

রক্ষা ক্রকত প্রমাণথভথিক্ হক্ৌিল প্রকয়াগ ক্রা োয়; এবিং  

• থর্উ ইয়কক্নর েিটট অপরাে থবকেষণ হক্কের জর্য 15 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার, 

োরা অপরােী সিংক্রান্ত বুদ্ধেমিা সিংগ্র  ক্কর এবিং 350টট হেট ও স্থ্ার্ীয় আইর্ 

িৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী একজদ্ধেকক্ প্রোর্ ক্কর, এটট আকেয়াস্ত্র-সম্পথক্নত সথ িংস 

অপরােস  অপরাে থর্ণ নয়, তেন্ত ও সমাোকর্র অথত গুরুত্বপূণ ন সিংস্থ্ার্ প্রোর্ 

ক্কর।  

  

দ্ধক্রথমর্াল জাথেস সাথভনকসস থেথভির্ এক্টট বহু ক্তনবযসম্পন্ন অপরাে র্যায়থবচার সমি নর্ 

একজদ্ধে এবিং এর অকর্ক্ েরকর্র োথয়ত্ব রকয়কে, হেমর্,আইর্ প্রকয়াগক্ারী প্রথিক্ষণ; হেটবযাপী 

অপরাে হেটা সিংগ্র  ও থবকেষণ; অপরাে ইথত াস তিয এবিং আঙুকলর চাকপর িাইল 

রক্ষণাকবক্ষণ; থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলকির সাকি থমকল হেকটর DNA হেটাবযাকঙ্কর প্রিাসথর্ক্ 

তত্ত্বাবোর্; হপ্রাকবির্ এবিং সম্প্রোকয়র সিংকিাের্ ক্ম নসূথচসমূক র তত্ত্বাবোকর্র অি নায়র্; 

হিোকরল ও হেকটর অপরাে র্যায়থবচার ত থবল পথরচালর্া; হেটবযাপী অপরাে র্যায়থবচার 

সম্পথক্নত একজদ্ধের সমি নর্; হেকটর হসক্স অকিন্ডার হরদ্ধজথি পথরচালর্া ক্রা। একজদ্ধেটটকক্ 

টুইটার এবিং হিসবুকক্ িকলা ক্রুর্। 

 

অথিস অি থভথেম সাথভনকসস 200 টটরও হবথি ভুক্তকভাগী স ায়তা ক্ম নসূথচকক্ স ায়তা প্রোর্ 

ক্কর িাকক্ হেগুকলা ভুক্তকভাগী ও তাকের পথরবারকক্ প্রতযক্ষ পথরকষবা, হেমর্ সিংক্টক্ালীর্ 

ক্াউকেথলিং, পরামি ন প্রোর্, জরুথর আশ্রয়কক্ে, হেওয়াথর্ আইথর্ স ায়তা এবিং স্থ্ার্ান্তর 

সিংক্রান্ত স ায়তা, ইতযাথে প্রোর্ ক্কর িাকক্। এোড়াও এই সিংস্থ্া অপরাকের ভুক্তকভাগীকের মকেয 

উপেুক্ত বযদ্ধক্তকেরকক্ অর্যার্য স ায়তার সাকি সাকি হমথেকক্ল ও ক্াউকেল খরচ, হিষকৃ্তয ও 

োির্ সিংক্রান্ত খরচ,  ারাকর্া মজথুর ও স ায়তা, ইতযাথে বাবে আথি নক্ স ায়তা ও ক্ষথতপূরণ 

প্রোর্ ক্কর িাকক্। একজদ্ধেটটকক্ টুইটার এবিং হিসবুকক্ িকলা ক্রুর্।  
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