
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল এিং হেয়র অোডােস সািওম্বয় বর্রাপদ রাখম্বে এিং ট্রার্জিট অপরাধ 

সোধার্ করম্বে িড় পদম্বেম্বপর হ াষণা করম্বলর্, যা চলোর্ হেট ও বসটটর স ম্বযাম্বগর 

অর্ুিেী  

  

NYPD এিং MTAপুবলে প্ল্োটফে ন ও হট্রম্বর্ অবফসারম্বদর উপবিবে প্রবেবদর্ আর্ুোবর্ক 

1,200 ওভারটাইে বেফট দ্বারা িৃজি করম্বি, অবফসাম্বররা িেস্তেে সেম্বয় 300টটর হিবে 

হেেম্বর্ উপবিে িাকম্বি  

  

েম্বর্াম্বরাগ-সংক্রান্ত হকন্দ্রসেূম্ব  র্েুর্, বর্ম্বিবদে ইউবর্ট সড়ক ও সািওম্বয়র োরাত্মক 

োর্বসক অসুিোস  গৃ  ীর্ ির্ম্বগাষ্ঠীর িোপাম্বর কাি করম্বি  

  

MTA পুবলে, NYPD, EMS/EMT-র ির্ে গৃ  ীর্ ির্ম্বগাষ্ঠীর িোপাম্বর িবড়ে  ওয়ার 

হসরা অর্ুেীলর্, েম্বর্াম্বরাগ-সংক্রান্ত েূলোয়ম্বর্র প্রম্বয়াির্ আম্বে এের্ িেজি 

পবরি ম্বর্র কেৃনম্বের সম্পম্বকন র্েুর্ প্রবেেণ  

  

  

নিউ ইয়র্কের গভি ের কযানি হ াকল এবং নিউ ইয়কে নিটির হেয়র এনরক অ্যাডােি আজর্ক 

হ াষণা করর্লি হে নিউ ইয়কে নিটি িাবওর্য়র্ক নিরাপদ রাখর্ে ও ট্রািজজি অ্পরাধ িোধাি 

করর্ে নবি্েৃে উর্দযাগ গ্র ণ করা  র্য়র্ে। উর্দযাগিেূর্ র ের্ধয রর্য়র্ে হের্ির িরকানর 

জরুনর ে নবল হির্ক একটি উর্েখর্োগয নবনির্য়াগ এবং িাবওর্য় নির্ের্ে অ্নেনরক্ত পুনলর্ের 

উপনিনের িেি ের্ি একটি নির্বনদে রাজর্ের উৎি টিক করর্ে নিটির িার্ি কাজ করার একটি 

প্রনেশ্রুনে। নিউ ইয়কে পুনলে নবভাগ (New York City Police Department, NYPD) এবং 

হের্ট্রাপনলিি পনরব ি কেৃেপক্ষ (Metropolitan Transportation Authority, MTA) িাবওর্য়র্ে 

প্ল্যািফর্ে ে অ্নফিারর্দর উপনিনে প্রনেনদি আিুোনিক 1,200 ওভারিাইে নেফি দ্বারা বৃজি 

করর্ব, অ্ি োৎ প্রনেনদি অ্নেনরক্ত আিুোনিক 10,000 ি ল  ণ্টা, এবং একইিার্ি োরাত্মক 

োিনিক অ্িুিোর ের্ধয নদর্য় োর্ে এেি বযজক্তর্দর োর্দর প্রর্য়াজিীয় ি ায়ো প্রদাি করার 

জিয ের্িার্রাগ-িংক্রান্ত হকন্দ্রিেূর্  দুইটি িেুি নির্বনদে ইউনিি।  

  

"গভি ের ন র্ির্ব আোর এক িম্বর অ্গ্রানধকার  র্লা নিউ ইয়কেবািীর্দর োর্দর বানির্ে, সু্কর্ল, 

এবং িাবওর্য়র্ে নিরাপদ রাখা, এবং আেরা আোর্দর িাবওর্য়র্ক োত্রীর জিয নিরাপদ করর্ে 

ো ো করা প্রর্য়াজি োর িবনকেুই করর্বা," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আোর্দর পুনলে, 

কযার্েরা ও নিনকৎিার (Cops, Cameras, and Care) নবি্েৃে িাবওর্য় নিরাপত্তা হকৌেল 



 

 

িাবওর্য়র অ্পরাধ কোর্ব, গৃ  ীিোয় ভুগর্ে িাকা োিুষর্ক নির্েে হির্ক হবর  ওয়ার জিই 

প্রর্য়াজিীয় িেি েি প্রদাি করর্ব, োত্রীর্দর উর্দ্বগ দরূ করর্ব োর্ে নিজিে করা োয় হে পুর্রা 

িাবওর্য় নির্ের্ে নিউ ইয়কেবািীরা নিরাপদ হবাধ করর্ব। নিটির িার্ি িলোি ি র্োর্গর উপর 

নভনত্ত কর্র, আেরা হেয়র ও NYPD-র িার্ি  ার্ে  াে নেনলর্য় কাজ কর্র োর্বা োর্ে নিউ 

ইয়কেবািীর্দর োর্দর প্রাপয নিরাপত্তা ও িুরক্ষা প্রদাি করর্ে পানর।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটটর হেয়র এবরক অোডােস িম্বলর্, "এই প্রর্িষ্টাটি এেি দুইটি বযাপার্র িা ােয 

করর্ব ো নিউ ইয়কেবািীর্দর নিদারুণ প্রর্য়াজি: আোর্দর হট্রর্ি েে েে অ্নেনরক্ত 

হকৌেলগেভার্ব নিেুক্ত অ্নফিার্রর িংর্োজি এবং োরাত্মক োিনিক অ্িুিোয় ভুগর্ে িাকা 

বযজক্তর্দর িা ােয করা োর্ে োরা িাবওর্য় নির্েে হির্ক হবর  র্য় আিার একটি উপায় হপর্ে 

পার্র। আোর্দরর্ক অ্বেযই নিরাপত্তার হবাধ ও বাস্তবো উভয় বযাপার্র কাজ করর্ে  র্ব, এবং 

আেরা আজর্ক গভি ের হ াকর্লর িার্ি হেই নবি্েৃে অ্ংেীদানরত্ব হ াষণা কর্রনে ো টিক োই 

করর্ব, এবং একইিার্ি আোর্দর িাবওর্য় নিরাপত্তা পনরকল্পিার (Subway Safety Plan) 

িাফলযিেূ র্ক অ্গ্রির করর্ব। হোি কিা  র্লা োত্রীরা নির্ের্ে আর্রা হবনে অ্নফিার হদখর্ব, 

এবং োরাও হদখর্ব োরা আইি ভাঙ্গার বযাপার্র নিন্তা করনের্লা। নিউ ইয়কেবািীর পর্ক্ষ, আেরা 

এই হেি নবনির্য়ার্গর জিয কৃেজ্ঞ ো আোর্দর িাবওর্য়র্ক নিরাপদের করর্ব।"  

  

হের্ট্রাপনলিি পনরব ি কেৃেপর্ক্ষর পুনলে নবভাগ এবং নিউ ইয়কে নিটির পুনলে নবভাগ 

নবর্েষভার্ব একর্ত্র কাজ করর্ব পুর্রা নির্েেজরু্ি হকৌেলগেভার্ব আর্রা অ্নফিার নিেুক্ত 

করার জিয এবং প্ল্যািফর্ে ে ও হট্রর্ি োর্দর উপনিনে বৃজি করার জিয, ো হেয়র অ্যাডােি োর 

িাবওর্য় নিরাপত্তা পনরকল্পিা প্রকাে করার পর গে আি োর্ি হেই অ্গ্রগনে  র্য়র্ে ো আর্রা 

অ্গ্রির করর্ব।  

  

MTA পুনলে িাবওর্য় নির্ের্ের িারটি প্রধাি কনেউিার হরলর্রাড  ার্ব নিেুক্ত  র্ে োর্ে, হপি 

হেেি, গ্রযান্ড হিন্ট্রাল হেেি, আিলানিক িানে েিাল এবং িািনফি-আিোর (জযাোইকা) হেেি। 

এই পদর্ক্ষর্পর ফর্ল প্রায় 100 জি NYPD অ্নফিারর্ক হট্রর্ি ও হেের্ির অ্িযািয অ্গ্রানধকার 

পাওয়া ট্রািজজি অ্বিার্ি নিেুক্ত করার জিয েুক্ত করা োর্ব, োর ফর্ল োত্রী এবং োরা অ্পরাধ 

করার হিষ্টা করর্ে োরা ট্রািজজি নির্ের্ে িব েদা অ্নফিারর্দর উপনিনে হদখর্ে পারর্ব।  

  

এোিাও, MTA প্রনেটি িাবওর্য় কার্র কযার্েরা িাপি করর্ে িাকর্ব, োর ফর্ল নিরাপত্তার 

আওো উন্নে  র্ব এবং োত্রীর্দর আত্মনবশ্বাি বৃজি পার্ব, এবং একইিার্ি হট্রর্ির কন্ডাক্টররা 

হেের্ি প্রর্বর্ের িেয় োত্রীর্দর কার্ে পুনলে অ্নফিার্রর উপনিনে হ াষণা করর্ব।  

  

িাবওর্য় নির্ের্ে আশ্রয় হিওয়া এবং োরা োরাত্মক োিনিক অ্িুিোয় ভুগর্ে এেি গৃ  ীি 

জির্গাষ্ঠীর িেিযা িোধাি করর্ে, এবং একইিার্ি গভি ের হ াকর্লর নিরাপদ নবকল্প িেি েি 

(Safe Options Support, SOS) িঙ্কি  স্তর্ক্ষপ দল নিেুক্ত করার পর হির্ক  ওয়া িাফলযর্ক 

অ্গ্রির করর্ে, গভি ের হ াকল নিউ ইয়কে হের্ির োিনিক োিয অ্নফির্ক (New York State 

Office of Mental Health, OMH) নির্দেে নদর্য়র্েি দুইটি িেুি, নির্বনদে, 25-েেযার ইউনিি 

গিি করার জিয, হেখার্ি হোি 50টি ইির্পর্েি েেযা িাকর্ব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Foffice-of-the-mayor%2Fnews%2F087-22%2Fmayor-adams-releases-subway-safety-plan-says-safe-subway-prerequisite-new-york-city-s&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cad9a6f0eee4242a675e908dab45c2f79%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638020605324319525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NZ%2BxeKPiPiAcgwGQrVGdKi7oeB9YsiqrUvDhxLKkMls%3D&reserved=0


 

 

পাোপানে, OMH, MTA পুনলে, NYPD, জরুনর হেনডর্কল হিবা (Emergency Medical Services, 

EMS)/জরুনর হেনডর্কল হিকনিনেয়াি (Emergency Medical Technicians, EMT) এর জিয 

িঙ্কর্ি  স্তর্ক্ষর্পর প্রনেক্ষণ িম্প্রিানরে করর্ব, োর্দরর্ক গৃ  ীিোয় ভুগর্ে িাকা বযজক্তর্দর 

িার্ি জনিে  ওয়ার হিরা অ্িুেীলি হেখার্ব এবং নিজিে করর্ব োর্ে োরা ের্িার্রাগ-

িংক্রান্ত েূলযায়র্ির প্রর্য়াজর্ি িাকা বযজক্তর্দর পনরব র্ির হক্ষর্ত্র িংনবনধবি কেৃেত্ব িম্পর্কে 

িমূ্পণ ে অ্বগে িার্ক। নবি্েৃে এই উর্দযাগিেূ  িাবওর্য় নিরাপত্তা ও গৃ  ীিোয় ভুগর্ে িাকা 

জির্গাষ্ঠীর জিয আউিনরর্ির বযাপার্র হেি ও নিটির িলোি ি র্োর্গর উপর নভনত্ত কর্র 

 র্ে। গভি ের হ াকল এবং হেয়র অ্যাডােি এোিাও োরাত্মক োিনিক অ্িুিোয় ভুগর্ে িাকা 

বযজক্তর্দর ি ায়ো প্রদাি করার জিয আইি হজারদার ও উন্নয়ি করার বযাপার্র কাজ করার 

প্রনেজ্ঞা কর্রর্েি।  

  

MTA-র প্রধার্ ও প্রধার্ বর্ি না ী কে নকেনা িোম্বর্া বলিার িম্বলর্, "আজর্কর হ াষণা িম্ভব 

 র্য়র্ে আোর্দর িাবওর্য় নির্ের্ের নিরাপত্তা নিজিে করর্ে নিটি ও হের্ির েধযকার 

অ্ংেীদানরর্ত্বর জিয। িাবওর্য়র োত্রীিংখযা হলবার নদবর্ির পর হির্ক বৃজি হপর্য়র্ে, এবং 

আেরা বনধ েে িংখযার ইউনিফে ে পনরন ে অ্নফিার নির্য়াগ কর্র, প্রনেটি িাবওর্য় কার্র কযার্েরা 

িাপি কর্র, এবং জীবিোত্রার োি িংক্রান্ত বযাপার্র আর্রা উন্ননে করার োধযর্ে োত্রীর্দর 

আত্মনবশ্বাি বৃজি করর্ে ের্িার্োগী আনে। MTA গভি ের হ াকল এবং হেয়র অ্যাডাের্ির প্রনে 

িাবওর্য়র জিয োর্দর হিেৃত্ব এবং প্রনেশ্রুনের জিয কৃেজ্ঞ।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটট পুবলে বিভাম্বগর কবেের্ার বকেোন্ট এল. বসওম্বয়ল িম্বলর্, "NYPD এবং 

MTA আোর্দর িাবওর্য় হট্রি ও হেেি বযব ারকারী িকলর্ক নিরাপদ রাখার জিয িলোি 

কার্জর গনব েে অ্ংেীদার। নবরাে ীি ি র্োনগো, িব েদা পুনলর্ের উপনিনে, এবং োত্রী জিগর্ণর 

িার্ি িজক্রয় হোগার্োর্গর োধযর্ে, আেরা আর্রা নিরাপদ একটি ট্রািজজি বযবিা, এবং আর্রা 

নিরাপদ একটি ে র নিজিে করার আোর্দর ক্ষেোর্ক আর্রা গভীর করর্বা।"  

  

োর্বসক স্বািে অবফম্বসর কবেের্ার ডাাঃ অোর্ সাবলভোর্ িম্বলর্, "োিনিক অ্িুিো নির্য় 

হবেঁর্ি িাকা নিউ ইয়র্কের িব োর্পক্ষা দুুঃি জির্গাষ্ঠীর্ক ি ায়ো করার জিয গভি ের হ াকর্লর 

িংকর্ল্পর ফর্ল, OMH গৃ  ীিোয় ভুগর্ে িাকা নিউ ইয়কেবািীর্দর ি ায়ো করার জিয দুইটি 

অ্নে গুরুত্বপূণ ে উর্দযাগ শুরু করর্ে োর্ে। বানির্ে িািান্তর ইির্পর্েি ইউনিিগুনল 

(Transition to Home Inpatient Units, THU) বযজক্তর্দর নিরােয় নভনত্তক,বযজক্তর্কজন্দ্রক নিনকৎিা 

প্রদাি করর্ব োর লক্ষয  র্ব িম্প্রদার্য় একটি িেৃি জীবি লাভ করা। পাোপানে, একটি িেুি 

কনেউনিটি আবানিক হেপ-ডাউি কে েিূনি (Community Residential Step-Down Program) 

োর্দর জিয উপলভয িাকর্ব োর্দর িম্প্রদার্য় পুিরায় অ্ন্তভুেক্ত  ওয়ার জিয আর্রা হবনে 

কািার্ো ও িেি েি প্রর্য়াজি। এর্ে িাকর্ব নিনবি নিরােয় হিবাি  অ্ধ ে-োধীি, েল্পকালীি 

আবািি ো িকো করা  র্য়র্ে িফলভার্ব আর্রা োধীি অ্বিায় জীবিোপর্ির জিয 

প্রর্য়াজিীয় জীবি দক্ষো হেখার্িার জিয। এই িেুি কে েিূনিগুনল নিরাপদ নবকল্প িেি েি দল 

দ্বারা লাভবাি  র্ব হেগুনল ইনেের্ধযই োিনিক অ্িুিোি  গৃ  ীি বযজক্তর্দর িার্ি িজক্রয়ভার্ব 

কাজ কর্র োর্ে।"  

  

িবধ নে MTA পুবলে এিং NYPD অবফসাম্বরর উপবিবে  



 

 

MTA পুনলে নবভাগ এবং NYPD একর্ত্র কাজ করর্ব হকৌেলগেভার্ব আর্রা অ্নফিার নিেুক্ত 

করা এবং প্ল্যািফে ে ও হট্রর্ি োর্দর উপনিনে বৃজি করার জিয, এর্ক্ষর্ত্র MTA পুনলে িারটি 

প্রধাি কনেউিার হরল  াব িংলগ্ন ও িংেুক্ত িাবওর্য় হেেিগুনলর্ে পুনলর্ের কার্জর েূল 

দানয়ত্ব গ্র ণ করর্ব হিখার্ি অ্নফিারর্দর প্ল্ািুি নিেুক্ত করার োধযর্ে, এর ফর্ল অ্নবরে 24/7 

উপনিনে প্রদাি করব  র্ব, োর ফর্ল NYPD-র জিয িাবওর্য় নির্েেজরু্ি আর্রা বািনে 

হেেির্ক নির্জর্দর আওোয় আিা িম্ভব  র্ব। MTA পুনলে নবভার্গর প্রনেনদর্ির 60 জি 

অ্নফিার্রর কাজ  র্লা অ্নেনরক্ত 90 জি NYPDA অ্নফিার্রর কার্জর িেেুল, হের্ েু দুইটি 

নবভার্গর নেফর্ির বযানির্ে েফাৎ রর্য়র্ে।  

  

অ্নেনরক্ত NYPD উপনিনে ও অ্নেনরক্ত িেি ের্ির ফর্ল, NYPD ট্রািজজি বযবিায় পুনলর্ের 

উপনিনে িািকীয়ভার্ব বৃজি করর্ব প্রনেনদি আিুোনিক 1,200 ওভারিাইে নেফি দ্বারা, বা 

আিুোনিক 10,000 ওভারিাইে  ণ্টা দ্বারা। অ্নেনরক্ত NYPD উপনিনে ও অ্নেনরক্ত িেি ের্ির 

ফর্ল, NYPD ট্রািজজি বযবিায় পুনলর্ের উপনিনে িািকীয়ভার্ব বৃজি করর্ব প্রনেনদি 

আিুোনিক 1,200 ওভারিাইে নেফি দ্বারা, বা আিুোনিক 10,000 ওভারিাইে  ণ্টা দ্বারা। 

অ্নফিারর্দর িংখযা বৃজি এোিাও নির্বনদে ট্রািজজি অ্নফিারর্দরর্ক বযস্তেে িের্য় প্রনেনদি 

েে েে অ্নেনরক্ত হট্রর্ি োত্রা করর্ে নদর্ব। এোিাও িাি েোইর্ল অ্নফিার্রর িংখযা 

উর্েখর্োগযভার্ব বৃজি পার্ব োর ফর্ল আইি প্রর্য়াগ ও ভািা ফােঁনক হদওয়া হিকার্িা োর্ব। 

িজিনলেভার্ব, িাবওর্য়র্ে িব েদাই অ্নফিারর্দর উপনিনে জিনিরাপত্তা বৃজি করর্ব এবং োরা 

অ্পরাধ করার নিন্তা করর্ে োর্দর হিকার্ব।  

  

এোিাও MTA নবর্েষ নবর্েষ িাবওর্য় হেের্ি নিনকউনরটি গাডে (হগি গাডে) নিেুক্ত করর্ব োর্ে 

নিরাপত্তা বান িীর উপনিনে বৃজি করা োয়, এবং োরা আইি েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বান িীর "হিাখ ও 

কাি" ন র্ির্ব কাজ করর্ে পারর্ব, এবং ভািা ফােঁনক হদওয়া হিকার্ে পারর্ব।  

  

র্েুর্ OMH িাবড়ম্বে িার্ান্তর ইউবর্ট  

গভি ের হ াকল OMH-হক নির্দেে নদর্য়র্েি দুইটি িেুি বানির্ে িািান্তর ইউনিি শুরু করার 

জিয, এটি িিক ও িাবওর্য়র্ে গৃ  ীিোয় ভুগর্ে িাকা োরাত্মক োিনিক অ্িুিো ও দুব েল 

িম্প্রদার্য়র হেয়াদি  হরাগীর্দর জিয একটি িেুি নিনকৎিা কে েিূনি, োরা OMH 

িাইর্কাফাে োর্কালজজকযাল হিবার গুণিম্পন্ন হকর্ন্দ্রর নিরােয়নভনত্তক, বযজক্তর্কজন্দ্রক নিনকৎিা 

দ্বারা উপকৃে  র্ব।  

  

এই িেুি কে েিূনিটির্ে িাকর্ব দুইটি িেুি 25-েেযার ইির্পর্েি ইউনিি, োর প্রিেটি 1 

ির্ভম্বর্রর ের্ধয েযাি ািি িাইনকয়াটট্রক হিিার্র (Manhattan Psychiatric Center, MPC) 

হখালা  র্ব। OMH ডাউির্েি ের্িার্রাগ-িংক্রান্ত  ািপাোলগুনলর ধারণক্ষেো োিাই কর্র 

হদখর্ে এবং আগােী বের্রর শুরুর নদর্ক নদ্বেীয় একটি ইউনিি খুলর্ব। উভয় ইউনিি 18 বা োর 

হবনে বয়র্ির োরাত্মক োিনিক অ্িুিোয় ভুগর্ে িাকা বযজক্তর্দর হিবাদাি করর্ব োরা গৃ  ীি, 

এবং MPC হরফার করা  ািপাোলগুনলর িার্ি অ্ংেীদানরত্ব করর্ব হেনডকযানল নিনেেীল করা 

প্রর্য়াজি এেি হরাগীর্দর ভনেের বযাপার্র। THU গুনল িীনেে িংখযক নিউ ইয়কে নিটি  ািপাোল 

(New York City Hospitals) এবং োর্দর িানব েক ের্িার্রাগ-িংক্রান্ত জরুনর কে েিূনি 



 

 

(Comprehensive Psychiatric Emergency Programs, CPEP) হির্ক হরফার্রল গ্র ণ করর্ব এবং 

হরফার করা ফযানিনলটির িংখযা বৃজি করর্ে িাকর্ব।  

  

THU গুনল গটিে  র্ব োনিনডনিনপ্ল্িানর ডাক্তার, িাি ে, িাোজজক কেী, অ্কুর্পেিাল হিরানপে, 

এবং অ্িযািয নিনিকযাল ও িি-নিনিকযাল কেীর্দর দল নদর্য় এবং এরা নিরােয়র্কজন্দ্রক 

নিনকৎিা প্রদাি করর্ব। THU গুনলর হপ্রাগ্রােযাটিক ের্ডর্ল অ্ন্তভুেক্ত িাকর্ব জীবি বযবিাপিা 

দক্ষোর উপর নিনবি ের্িার্োগ ো িম্প্রদার্য় নডিিাজে করর্ে িা ােয করর্ব, হিই কাে েকরী 

দক্ষো অ্জের্ি ি ায়ো করর্ব, এবং OMH-র হভের্র ও বাইর্র এর্জজিিেূর্ র িার্ি কাজ 

করর্ব োিনিক োিয হিবায় জনিে  ওয়ার্ক উন্নে করার জিয।  

  

THU হরাগীর্দর িম্প্রদার্য় হফরে পািার্িার জিয নিনকৎিা পনরকল্পিা প্রজক্রয়ার রূপান্তর্র 

িাকর্ব প্রর্েযক বযজক্তর জিয একটি েেন্ত্র েূলযায়ি ো িম্প্রদার্য় নিনেেীলো অ্জের্ির জিয 

প্রর্য়াজিীয় হিবা নিণ েয় করর্ব। হিবার একটি নবি্েৃনে উপলভয িাকর্ব িফলভার্ব িম্প্রদার্য় 

অ্ন্তভুেজক্তকরণর্ক িেি েি করার জিয।  

  

িেুি উর্দযার্গর একটি অ্ংে ন র্ির্ব, OMH একটি কনেউনিটি আবানিক হেপ-ডাউি কে েিূনি 

নবকাে করর্ব োর্ে THU হির্ক িরািনর নডিিাজে  ওয়া বযজক্তর্দর জিয একটি ক্রানন্তকালীি 

িাি প্রদাি করা োয়। এই েল্পকালীি আবানিক কে েিূনির্ে িাকর্ব িারটি অ্বিার্ি 15টি কর্র 

ইউনিি নির্য় হোি 60টি ক্রানন্তকালীি েেযা এবং এটি হিবার প্রাপকর্দর আর্রা োধীি আবািি 

বযবিায় বিবাি করার জিয প্রর্য়াজিীয় দক্ষো অ্জের্ির একটি িুর্োগ প্রদাি করর্ব। এোিাও 

বযজক্তরা দী ের্েয়ানদ িাফলয নিজিে করার জিয ভাো অ্জের্ির হক্ষর্ত্র িেি েি পার্ব।  

  

হেপ-ডাউি কে েিূনির বযজক্তর্দরর্ক নিরাপদ নবকল্প িেি েি, অ্যািাটিেভ কনেউনিটি নিনকৎিা 

(Assertive Community Treatment), এবং নিনবি হোবাইল নিনকৎিা (Intensive Mobile 

Treatment) দর্লর িার্ি েুক্ত কর্র হদওয়া  র্ব োর্ে োর্দর িম্প্রদার্য় হফরে োওয়ার্ক এবং 

120 বা োর কে নদর্ির ের্ধয িায়ী িেি েক আবাির্ি বাি করার্ক িেি েি করা োয়।  

  

আইর্ েৃঙ্খলা রোকারী িাব র্ী ও প্রিে সাড়াদার্কারীম্বদর ির্ে উন্নে প্রবেেণ  

OMH আইি েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বান িী ও প্রিে িািাদািকারীর্দর জিয আইি প্রর্য়ার্গর 

প্রনেক্ষর্ণর হক্ষর্ত্র হেৌনলক িঙ্কর্ি  স্তর্ক্ষর্পর দক্ষোর প্রনেক্ষণ প্রদাি কর্র। হেি এর 

প্রনেক্ষণর্ক নবি্েৃে করর্ব MTA পুনলে, NYPD, এবং EMS/EMT-হক  ািপাোল ও CPEPিেূর্  

ের্িার্রাগ-িংক্রান্ত েূলযায়র্ির প্রর্য়াজি আর্ে এেি বযজক্তর্দর পনরব ি করার জিয 

িংনবনধবি কেৃেত্ব িম্পর্কে অ্বন ে করার জিয। এই প্রনেক্ষর্ণ এোিাও োিনিক অ্িুিোয় 

ভুগর্ে িাকা িির্কর জির্গাষ্ঠীর িার্ি কীভার্ব জনিে  র্ে  য় হিই িম্পর্কে হিরা অ্িুেীলি 

অ্ন্তভুেক্ত করা  র্ব।  

  

পুবলম্বের উপবিবে বর্ম্বয় কন্ডাক্টম্বরর হ াষণা  

অ্ির্বাডে িাবওর্য় হ াষণা  র্লা আর্রকটি  ানেয়ার ো অ্পরাধ হিকার্ে এবং আইি েৃঙ্খলা 

রক্ষাকারী বান িীর প্রর্য়াজি িাকা গ্রা কর্দর ি ায়ো করার জিয MTA ও NYPD একর্ত্র 

বযব ার করর্ে। পুনলর্ের উপলভযো িম্পর্কে জিির্িেিো বৃজি করর্ে, হেেি ও প্ল্যািফর্ে ে 



 

 

উপনিে িাকর্ল, অ্নফিার্ররা হট্রর্ির কন্ডাক্টর্রর িার্ি হোগার্োগ কর্র নির্জর্দর উপনিনে 

হ াষণা করর্ব।  

  

সািওম্বয় কোম্বেরা িাপর্  

MTA নির্ের্ের ের্ধয কযার্েরা অ্পরাধ িং িিকারীর্দর িিাক্ত করর্ে ও োর্দর আইর্ির 

আওোয় আির্ে অ্নে েূলযবাি ো প্রোনণে  র্য়র্ে। এখি পে েন্ত, গভি ের হ াকর্লর িাম্প্রনেক 

হ াষণা অ্িুোয়ী, MTA আর্রা 6,500-র হবনে িাবওর্য় কার্রর হভেরর্ক কযার্েরার আওোধীি 

করর্ে, হেখার্ি িাকর্ব প্রনে োর্ি 750টি কযার্েরা  র্র িাবওর্য় কার্র কযার্েরা িাপি করা, ো 

একটি িংগ্র  প্রজক্রয়া হেষ করার অ্িুবেী  র্ব, এটি িলর্ব 2024 িার্লর হেষ পে েন্ত িমূ্পণ ে 

িাবওর্য় কার নির্ি কযার্েরা িাপি করার আগ পে েন্ত। এর পূর্ব ে, িাের্ির নদিগুনলর্ে িাবওর্য় 

কারিেূর্  বেেোর্ি  ার্ে িাকা 100টি কযার্েরা িাপি করা  র্ব। MTA এবং NYPD িাবওর্য় 

নির্ের্ে কযার্েরা পাওয়ার োৎক্ষনণক িুর্োগ নিজিে করর্ে  ার্ে  াে নেনলর্য় কাজ কর্র 

োর্ব।  

  

বর্রাপদ বিকল্প সেি নর্ দল  

এর আর্গ এই বের্র গভি ের হ াকল এবং হেয়র অ্যাডােি হ াষণা কর্রি হে OMH নিরাপদ 

নবকল্প িেি েি দল গিি করর্ব এবং োর্দর নিউ ইয়কে নিটির্ে নিেুক্ত করর্ব। SOS দল গটিে 

 র্ব প্রনেনক্ষে োিনিক োিয হপোদারর্দর দ্বারা োরা নিউ ইয়কে নিটি িানলে আউিনরি দর্লর 

িার্ি িেন্বয় কর্র দী েিায়ী িির্ক গৃ  ীিোয় ভুগর্ে িাকা বযজক্তর্দর িার্ি জনিে  র্য় োর্দর 

ি ায়ো করর্ব। দলগুনল বযজক্তর্দর অ্নে গুরুত্বপূণ ে িেি েক হিবার িার্ি েুক্ত কর্র হদয় এবং 

জরুনর বা িেি েক আবািি কে েিূনির্ে োর্দর িাি নিজিে করর্ে িা ােয কর্র। এনপ্রর্ল কাজ 

শুরু করার পর হির্ক, এই দলগুনল 410 জি বযজক্তর্ক এেি হিবায় ভনেে কনরর্য় নদর্য়র্ে।  

  

###  
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