
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/24/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল িন্দমু্বকর সব িংসতা হ াকাম্বিলায়, যুিাম্বের জর্ে সুম্বযাগ িাডাম্বত এিিং 

বর্উ ইয়কন হেট জুম্বড সাতটট ে ম্বর জর্বর্রাপত্তা হজারোর করার জর্ে ডলার28 

ব বলয়র্ হ াষণা কম্বরম্বের্   

    

অোলিার্, িাম্বেম্বলা,  াউন্ট ভার্ নর্, বর্উিাগ ন, রম্বেোর, বসরাবকউস এিিং ইয়ঙ্কাস ন 

প্রম্বতেম্বক প্রম্বজক্ট RISE এর  াধ্েম্ব  ডলার4 ব বলয়র্ পয নন্ত পাম্বি: উত্তর বের্, বিবর্ম্বয়াগ 

করুর্, টটবকম্বয় রাখুর্ এিিং ক্ষ তায়র্ করুর্   

    

অি নায়র্ কব উবর্টট-বভবত্তক সিংস্থাগুবলম্বক প্রম্বয়াজর্ীয়তা, পবরম্বষিার োাঁকগুবল সর্াক্ত 

করম্বত এিিং যুিা ও পবরিাম্বরর জর্ে হপ্রাগ্রাব িং সম্প্রসারণ এিিং জর্বর্রাপত্তা উন্নত 

করার পবরকল্পর্া ততবর করম্বত স ায়তা করম্বি   

    

    

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেট জডু়ে বন্দকু্ সথ িংসতা হ াক্াডবলায় সাতটট শ র - অ্যালবার্, 

বাডেডলা,  াউন্ট ভার্ নর্, থর্উবাগ ন, রডেোর, থসরাথক্উজ এবিং ইয়ঙ্কাস ন-হক্ স ায়তা ক্রার জর্য 

ডলার28 থ থলয়ডর্র প্রাপ্যতা হ াষণা ক্ডরডের্৷ ক্ নসূেী এবিং প্থরডষবাগুথলডক্ বাস্তবায়র্ ক্রডত, 

সম্প্রসারণ এবিং উন্নত ক্রডত যা যুবা ও প্থরবাডরর জর্য সুডযাগ বা়োয়, প্রথতডবশীডের ক্ষ তায়র্ 

ক্রডত, বন্দডুক্র সথ িংসতা দ্বারা অ্স ার্ুপ্াথতক্ভাডব প্রভাথবত এবিং জর্থর্রাপ্ত্তা উন্নত ক্রডত 

প্রথতটট শ ডর ক্থ উথর্টট-থভথত্তক্ সিংস্থাগুথলডক্ ডলার2 থ থলয়র্ প্য নন্ত প্রোর্ ক্রডত এই 

অ্ি নায়ডর্র প্রক্ল্প RISE - উত্তর থের্, থবথর্ডয়াগ ক্রুর্, টটথক্ডয় রাখুর্ এবিং ক্ষ তায়র্ ক্রুর্ - 

এর  াধ্যড  হেওয়া  ডে। অ্থতথরক্ত, এই সথ িংসতা প্রথতডরাধ্ প্থরডষবা এবিং থর্রাপ্ে 

আডশপ্াডশর অ্ঞ্চলডক্ স ায়তা ক্রার জর্য প্রথতটট শ ডর ডলার2 থ থলয়র্  ূলধ্র্ী ত থবল 

উপ্লভয ক্রাডর্া  ডে৷   

    

গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্ "বন্দকু্ সথ িংসতার অ্থভশাডপ্র জর্য এক্াথধ্ক্ ফ্রডন্ট সা সী 

থবথর্ডয়াডগর প্রডয়াজর্, এবিং প্রক্ল্প RISE-এর  াধ্যড  স্থার্ীয় সিংস্থাগুথলডত থবথর্ডয়াগ ক্ডর 

আ রা প্রথতটট আডশপ্াডশর অ্ঞ্চডলর োথ ো হ টাডত, স্থার্ীয় েযাডলঞ্জ হ াক্াথবলা ক্রডত এবিং 

ক্ায নক্র, হটেঁক্সই স াধ্ার্ প্রোর্ ক্রডত স ায়তা ক্রব"৷ "স স্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য এই 

অ্ি নায়র্ এবিং অ্িংশীোথরত্বগুথল এই প্রথতটট শ ডর বন্দকু্ সথ িংসতার জর্য হেডটর বযাপ্ক্ 

প্রথতক্রিয়া উন্নত ক্রডব, বৃক্রি ক্রডব এবিং সম্প্রসাথরত ক্রডব, বন্দকু্ সথ িংসতার  ূল 

ক্ারণগুথলডক্ হ াক্াথবলা ক্রডত এবিং আডশপ্াডশর অ্ঞ্চল ততথর ক্রডত স ায়তা ক্রডব।"   

    



"সক্ল থেক্ হিডক্ বন্দকু্ সথ িংসতার এই বৃক্রি ক্রডত, জর্থর্রাপ্ত্তাডক্ থদ্বগুণ ক্রডত গভর্ নর 

এবিং আথ  আসথে। "আইর্ প্রডয়াগক্ারীডক্ জথ়েত ক্রা, বন্দকু্ আইর্ডক্ শক্রক্তশালী ক্রা এবিং 

বন্দকু্ বাইবযাক্ হপ্রাগ্রা  োলাডর্ার প্াশাপ্াথশ, আ রা প্রোর প্রডেষ্টার  াধ্যড  ক্থ উথর্টটর 

ক্ষ তায়র্ ক্রথে,”হলেম্বটর্োন্ট গভর্ নর আম্বন্তাবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলম্বের্। "র্তুর্ প্রডজক্ট 

RISE স্থার্ীয় সরক্ার এবিং ক্থ উথর্টটর সিংস্থাগুথলডক্ হযখাডর্ এটটর সবডেডয় হবথশ প্রডয়াজর্ 

হসখাডর্ অ্ি নায়র্ প্থরোলর্া ক্রার অ্র্ু থত হেডব৷"   

    

হক্াথভড-19   া ারীর শুরু হিডক্ গুথলোলর্া এবিং আডেয়াস্ত্র-সম্পথক্নত  তযাক্াডের বৃক্রি 

হ াক্াথবলায় প্রশাসডর্র বহু ুখী প্থরক্ল্পর্ার অ্িংশ, প্রডজক্ট RISE-হত হেডটর উডেখডযাগয 

থবথর্ডয়াডগর রূপ্ডরখা থেডত হলেডটর্যান্ট গভর্ নর হডলগাডডা আজ সক্াডল  াউন্ট ভার্ নডর্র 

বডয়জ অ্যান্ড গাল নস ক্লাডব থর্ব নাথেত, সম্প্রোয় এবিং আইর্ প্রডয়াগক্ারী হর্তাডের সাডি হযাগ 

থেডয়ডের্। হেট থডথভশর্ অ্ে ক্রিথ র্াল জাথেস সাথভনডসস (Division of Criminal Justice 

Services, DCJS) দ্বারা থবক্থশত এবিং প্থরোথলত, Project RISE প্রথতটট শ ডরর স্থার্ীয় 

হেক্ড াল্ডারডের তাডের আডশপ্াডশর অ্ঞ্চডলর অ্র্র্য োথ োগুথলডক্ সা লাডর্ার অ্ি নায়ডর্র 

জর্য এক্টট বযাপ্ক্ প্থরক্ল্পর্া ততথর ক্রার অ্র্ু থত হেয়৷ যথেও হেডটর বন্দকু্ জথ়েত সথ িংসতা 

থর্ ূ নল (Gun Involved Violence Elimination, GIVE)উডেযাডগ অ্িংশগ্র ণক্ারী এই সাতটট 

ক্থ উথর্টট এবিং অ্র্যার্য 13টট ক্থ উথর্টটর  ডধ্য বন্দকু্ সথ িংসতা 2021 এর সাডি তুলর্া ক্রডল 

এই বেডরর প্রি  আট  াডস হ্রাস হপ্ডয়ডে থক্ন্তু এটট প্রাক্-  া ারী প্য নাডয় ক্ড থর্।   

    

বর্উ ইয়কন হেট বডবভের্ অে ক্রিব র্াল জাবেস সাবভনম্বসস কব ের্ার হরাসার্া 

হরাসাম্বডা িম্বলম্বের্,"বন্দকু্ সথ িংসতা ক্ াডর্ার জর্য আথ  হেট জডু়ে ভ্র ণ ক্ডরথে, এই 

প্রথতটট ক্থ উথর্টটর হেক্ড াল্ডারডের সাডি তবঠক্ ক্ডরথে, বযক্রক্ত এবিং সিংস্থাগুথল হয সিংগ্রা  

এবিং প্রথতবন্ধক্তার সা র্া ক্রডে তা আরও ভালভাডব হবাঝার জর্য আ রা এক্সডে ক্াজ 

ক্ডরথে। প্রডজক্ট RISE থবেয ার্, সক্রিয়, কু্ষদ্র ক্থ উথর্টট সিংগঠর্গুথলডক্ অ্ি নায়র্ এবিং স ি নর্ 

ক্ডর সা াযয ক্রডব হযগুথল প্রথতথের্ ক্টঠর্ অ্িংডশ ক্াজ ক্রা, স ায়তা এবিং যা বন্দকু্ 

সথ িংসতার  ূল ক্ারডণ হপ্ ৌঁোডর্ার প্থরডষবা প্রোর্ ক্ডর। শাথন্ত প্রথতষ্ঠা ক্রা ও বজায় রাখার 

জর্য ক্ নরত ক্থ উথর্টট এবিং বযক্রক্তডের অ্থবেল স ি নর্ ক্রার জর্য আথ  গভর্ নর হ াক্ল এবিং 

হলেডটর্যান্ট গভর্ নর আডন্তাথর্ও হডলগাডডাডক্ ধ্র্যবাে জার্াই।"   

     

 অ্র্যার্যডের  ডধ্য ক্থ উথর্টট-থভথত্তক্ সিংস্থা, সু্কল, স্থার্ীয় সরক্ার এবিং আইর্ প্রডয়াগক্ারী 

সিংস্থার বাথসন্দা এবিং প্রথতথর্থধ্রা বতন ার্ হপ্রাগ্রাথ িং, প্থরডষবাগুথলর োেঁক্, অ্যাডেডসর বাধ্া এবিং 

সথ িংসতার েী নড য়ােী প্রভাব হ াক্াথবলার হেষ্টা ক্রার স য় তারা হয েযাডলঞ্জগুথলর  ুডখা ুথখ 

 য় হস সম্পডক্ন তাডের ক্াে হিডক্ হশখার জর্য, ক্থ শর্ার হরাসাডডা এবিং DCJS অ্থেস অ্ে 

ইযু়ি জাথেডসর ক্ ীরা এই গ্রীডে সাতটট শ ডর ক্থ উথর্টট থলডসথর্িং হসশর্ এবিং হেক্ড াল্ডার 

ওয়াক্নশডপ্র আডয়াজর্ ক্ডরডের্।   

    

হসই থ টটিংগুথল অ্র্ুসরণ ক্ডর, অ্থেস অ্ে ইযু়ি জাথেস োে স্থার্ীয় বাথসন্দাডের এবিং 

হেক্ড াল্ডারডের সাডি এক্টট প্রক্ল্প RISE থেয়াথরিং ক্থ টট গঠডর্র জর্য ক্াজ ক্ডরডে, যার 

সেসযরা েল ার্ স ডযাথগতাডক্ উৎসাথ ত ক্রার জর্য, অ্ি নায়ডর্র জর্য হপ্রাগ্রা  এবিং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0


প্থরডষবাগুথল সর্াক্ত ক্রা এবিং হপ্রাগ্রাড র লক্ষয পূ্রডণর জর্য তাডের শ ডরর প্থরক্ল্পর্া 

বাস্তবায়ডর্র জর্য োয়ী:   

  

• ক্থ উথর্টটর সথ িংসতায় অ্বোর্ রাখার অ্ন্তথর্ নথ ত ক্ারণগুথলডক্ হ াক্াথবলা ক্রার জর্য 

হপ্রাগ্রাথ িং বাস্তবায়র্ এবিং বজায় রাখার জর্য এক্টট স্থার্ীয় ক্থ উথর্টটর ক্ষ তা ততথর 

ক্রা; এবিং   

• থর্রা য় এবিং স েথশ নতার েৃটষ্টডত বথধ্ নত ক্থ উথর্টটর অ্িংশীোথরত্ব এবিং হপ্রাগ্রাথ িংডয়র 

 াধ্যড  ক্থ উথর্টটর  ডধ্য সথ িংসতার প্রথতক্রিয়া উন্নত ক্রা।   

   

প্রথতটট শ ডরর থেয়াথরিং ক্থ টট ডলার500,000 (হ াট ডলার2 থ থলয়র্) প্য নন্ত পু্রস্কার প্াওয়ার 

জর্য হযাগয োরটট ক্থ উথর্টট সিংস্থাডক্ থেথিত ক্রডব এবিং ক্ীভাডব অ্ি নায়র্ থবতরণ ক্রা  ডব 

তার থবশে থববরডণর এক্টট প্থরক্ল্পর্া ততথর ক্রডত অ্থেস অ্ে ইযু়ি জাথেস ক্ ীডের ক্াে 

হিডক্ প্রযুক্রক্তগত স ায়তা প্াডব৷ প্রথতটট শ ডর প্রডজক্ট RISE অ্ি নায়র্ ক্রা হ ন্টথরিং,  ার্থসক্ 

স্বাস্থয প্থরডষবা, পু্র্রুিার ূলক্ অ্র্ুশীলর্, ক্থ উথর্টট ট্রাে থবক্রল্ডিং, ক্ নসিংস্থার্ এবিং থশক্ষা 

স ায়তা, এবিং যুবা উন্নয়র্ ক্ায নি , অ্র্যার্য হপ্রাগ্রা  এবিং প্থরডষবাগুথলর স ায়তা ক্রডত 

বযব ার ক্রা  ডত প্াডর হযগুথল সথ িংসতার েী নড য়ােী সিংস্পডশ নর েডল  ার্থসক্ আ াতডক্ 

হ াক্াথবলা ক্ডর, থস্থথতস্থাপ্ক্তা ততথর ক্ডর এবিং যুবা, প্থরবার এবিং প্রথতডবশীডের শক্রক্তশালী 

ক্ডর। প্রথতটট ক্থ উথর্টট তাডের বাস্তবায়ডর্র জর্য হবডে হর্ওয়া হপ্রাগ্রা গুথলডক্ স ি নর্ ক্রার 

জর্য ডলার2 থ থলয়র্ প্য নন্ত  ূলধ্র্ অ্ি নায়র্ অ্যাডেস ক্রডত প্াডর৷   

    

 হয র্ আড থরক্ার্ ক্থ উথর্টট সাডভনডত বথণ নত  ডয়ডে; এবিং সথ িংস অ্প্রাধ্ এবিং গুথলোলাডর্ার 

হডটা প্রথতটট শ ডরর পু্থলশ থবভাগ দ্বারা হেডট থরডপ্াটন ক্রা  ডয়ডে DCJS এক্টট হডটা-োথলত 

প্িথতর বযব ার ক্ডর সাতটট প্রািথ ক্ প্রক্ল্প RISE সম্প্রোয় থেথিত ক্রডত, প্রথতটট শ ডরর 

জর্সিংখযা ও োথরডদ্রযর তিয থবডেষণ ক্ডর৷   

     

হেট হসম্বর্ম্বটর সিংখোগবরষ্ঠ হর্তা আম্বেয়া স্টুয়াটন-কাক্রজর্স িম্বলম্বের্, "আ রা হেডশর 

হর্তৃস্থার্ীয়, স্মাটন বন্দকু্ সুরক্ষা আইর্ প্াস ক্ডর সথ িংসতার হ াক্াথবলা ক্রার জর্য থসিান্ত ূলক্ 

প্েডক্ষপ্ থর্ডয়থে, থক্ন্তু আ াডের অ্িংশীোথরত্ব আরও ভাল ক্রার জর্য আ রা হয 

ক্থ উথর্টটগুথলর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্থর হসগুথলডত থবথর্ডয়াগ োথলডয় হযডত  ডব৷ আথ  আর্ক্রন্দত হয 

আ রা RISE প্রক্ডল্পর  াধ্যড  এই ডলার28 থ থলয়র্ হেটবযাপ্ী থবথর্ডয়াগ সুরথক্ষত ক্রডত 

হপ্ডরথে যাডত আ রা আইর্ প্রডয়াগক্ারী এবিং থবোর বযবস্থার দ্বারা অ্সা ঞ্জসযপূ্ণ নভাডব 

ক্ষথতগ্রস্ত ক্থ উথর্টটরগুথলর  ডধ্য অ্িংশীোথরত্বডক্ শক্রক্তশালী ক্রার জর্য হয ক্াজটট শুরু 

ক্ডরথে তার উপ্র থর্ নাণ োথলডয় হযডত৷ থর্উ ইয়ক্নবাসীডক্ থর্রাপ্ে রাখডত আ াডের 

ক্থ উথর্টটগুথলডত থবথর্ডয়াগ ক্রার জর্য আথ  গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবিং হলেডটর্যান্ট গভর্ নর 

আডন্তাথর্ও হডলগাডডাডক্ ধ্র্যবাে জার্াডত োই৷"  

  

হেট হসম্বর্টর জা াল হিইবল িম্বলম্বের্, "এক্জর্ বাবা এবিং এক্জর্ থবধ্ায়ক্ থ সাডব, 

আ াডের সন্তার্ডের এবিং আ াডের ক্থ উথর্টটডক্ বন্দডুক্র সথ িংসতার  াত হিডক্ থর্রাপ্ে 

রাখার হেডয় জরুথর আর থক্েু  ডত প্াডর র্া৷ বন্দকু্ সথ িংসতার   া ারীর জর্য এক্টট স স্ত  যা 



থর্থেনষ্ট প্থরথস্থথতডত লক্ষয অ্জনডর্র জর্য প্রডতযক্ডক্ ক্ডঠার প্থরশ্র , ক্থ উথর্টট-হর্তৃত্বাধ্ীর্ 

প্রথতক্রিয়া প্রডয়াজর্ এবিং এই  ু ডূতনর োথ ো হ টাডত আ াডের অ্বশযই আ াডের ক্ষ তার 

প্রথতটট উপ্ায় বযব ার ক্রডত  ডব। প্রডজক্ট RISE বন্দডুক্র সথ িংসতায় সবডেডয় হবথশ ক্ষথতগ্রস্ত 

ক্থ উথর্টটর ক্ষ তায়র্ ও উন্নথতর জর্য এক্টট গুরুত্বপূ্ণ ন প্েডক্ষডপ্র প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্ডর। এই 

ত থবল হয হপ্রাগ্রাথ িং এবিং প্থরডষবাগুথল স ি নর্ ক্ডর তা  াউন্ট ভার্ নর্ শ র এবিং হেট জডু়ে 

ক্থ উথর্টটগুথলর জর্য রূপ্ান্তরক্ারী  ডব৷ আথ  গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবিং হলেডটর্যান্ট 

গভর্ নর আডন্তাথর্ও হডলগাডডাডক্, আ াডের সন্তার্ডের ভথবষযডতর জর্য এবিং আ াডের 

সম্প্রোডয় থর্ডবথেত বযক্রক্ত এবিং সিংস্থা যারা জীবর্ বা েঁোডত ক্াজ ক্রডে তাডের জর্য এই 

থবথর্ডয়াডগর জর্য ধ্র্যবাে জার্াডত োই।"  

  

অোম্বসেবল হ োর হজার্ািার্ জোকিসর্ (Jonathan Jacobson) জাবর্ম্বয়ম্বের্, 

"েুভনাগযজর্ক্ভাডব, আ ার প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্রা থর্উবাগ ন-এ বন্দকু্ সিংিান্ত থ িংসাত্মক্  টর্ার সিংখযা 

অ্ডর্ক্ হবথশ সুতরািং বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্ার হক্ষডে গভর্ নডরর তরডে েী নথের্ যাবৎ 

আ ার সওয়াল ক্রা এবিং স ি নর্ ক্রাক্রে ুখী ল়োইডয়র অ্েীক্ার হেডখ আথ  খুবই খুথশ৷ প্রিড , 

অ্ববধ্ বন্দকু্ প্াোর এবিং I-95 আয়রর্ প্াইপ্লাইর্ এবিং অ্র্যার্য জায়গার  াধ্যড  হেডটর 

বাইডর হিডক্ অ্ববধ্ বন্দডুক্র সরবরা  বন্ধ ক্রুর্৷ থদ্বতীয়ত, হরড ফ্ল্যাগ আইর্-এর থবস্তার ও 

প্রডয়াডগর  াধ্যড  থর্ডজর ও অ্প্ডরর ক্ষথত ক্রডত প্াডরর্ এ র্ সম্ভাবয  ার্ুষডের  াডত 

বন্দডুক্র উপ্থস্থথত থর্য়ন্ত্রণ ক্রুর্৷ তৃতীয়ত, আ াডের তরুণ প্রজন্মডক্ রাস্তা হিডক্ সথরডয় থর্ডয় 

আসার প্াশাপ্াথশ ভাল অ্ি ন ূডলযর োক্থরর সুডযাগ  টটডয় হেওয়ার জর্য তারা যাডত সু্কল-প্রবতী 

ক্ায নক্লাডপ্র সাডি যুক্ত িাক্ডত প্াডর তার জর্য আ াডের তরুণ প্রজডন্মর হক্ষডে থবথর্ডয়াগ 

ক্রুর্৷ রাইজ (RISE) প্রক্ল্পটট বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্ার থবরুডি সব নাত্মক্ ক্ নক্াডন্ডর 

তৃতীয় থবষয়টটডক্ থর্ডেনশ ক্ডর৷ বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্ার থবরুডি ল়োই ক্রার জর্য 

তের্ক্রন্দর্ হ  থখক্ প্রথতশ্রুথত হিডক্ হবথরডয় বাস্তবথভথত্তক্ ক্ নক্ান্ড অ্বলম্বর্ ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্ল (হ াক্ল)-হক্ অ্থভবাের্ জার্াই৷"  

   

ওম্বয়েম্বেোর কাউবন্ট এক্রিবকউটটভ জজন লোটট ার (George Latimer) জাবর্ম্বয়ম্বের্, 

"আ াডের সম্প্রোডয়র  ডধ্য থ িংসার থবরুডি ল়োই ক্রডত  ডল সরক্াডরর স স্ত স্তডরর 

স ডযাথগতা প্রডয়াজর্ - এবিং থবডশষ ক্ডর - সম্প্রোডয়র স ডযাগীডের স ডযাথগতা প্রডয়াজর্৷ 

RISE প্রক্ল্পটট হসই স ডযাথগতা ূলক্ ক্ নক্াডন্ডর েলােল৷ এই গুরুত্বপূ্ণ ন জর্ সুরক্ষার 

থবষয়টটডত তােঁডের ক্াডজর জর্য আথ  গভর্ নর, হলেডটর্যান্ট গভর্ নর এবিং আ াডের সক্ল 

স ডযাগীডের ধ্র্যবাে জার্াই৷"   

   

অোলিার্-র হ য়র কোবি বে ার্ (কোবি Sheehan) িম্বলম্বের্, "হর্তৃত্ব হেওয়ার অ্ি ন  ল 

আ াডের সম্প্রোডয়র বক্তবয হশার্া এবিং ক্াজ ক্রা, এবিং প্রথতথের্ হসই ক্াজটটই ক্ডর যাওয়ার 

জর্য আথ  গভর্ নর হ াক্ল-হক্ ধ্র্যবাে জার্াই - থবডশষ ক্ডর থবষয়টট যখর্ বন্দকু্ টটত 

থ িংসাত্মক্  টর্ার থবরুডি ল়োই৷ থর্উ ইয়ক্ন হেট্-এর প্র াথণত বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্ 

 টর্াডরাডধ্র প্রক্ল্পগুথল 2021 সাডল গুথল োলাডর্ার  টর্া 30%-এরও হবথশ প্থর াডণ ক্ াডত 

সা াযয ক্ডরডে, এবিং জর্সুরক্ষা বৃক্রি ক্রডত ও রাস্তা হিডক্ অ্ববধ্ - এবিং প্রায়শয় হেট্-এর 

বাইডর হিডক্ আসা বন্দকু্ বাডজয়াপ্ত ক্রার হক্ষডে আ রা আ াডের স্থার্ীয়, হেট্, এবিং 

হেডারাল স ডযাগীডের সাডি এক্সাডি ক্াজ ক্রব৷ আ াডের সম্প্রোয়ডক্ স ায়তা ক্রা এবিং 



বাথসন্দাডের সুরথক্ষত রাখার হক্ষডে উপ্লব্ধ প্রথতটট সিংস্থার্ডক্ তােঁর বযব ার ক্রার থবষয়টট আরও 

এক্বার সুন্দরভাডব বণ নর্া ক্ডর হেওয়ার জর্য আথ  গভর্ নর হ াক্ল-হক্ ধ্র্যবাে জার্াই৷"   

   

বসরাবকউস-এর হ য়র হির্ ওয়ালে (Ben Walsh) জাবর্ম্বয়ম্বের্, "থসটট অ্ে থসরাথক্উস-

এর হ য়ডরর অ্থেডস  াে েয়  াস যাবৎ বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্া ক্ াডর্ার ক্ নক্ান্ড 

েলডে এবিং ইথত ডধ্যই আ াডের সম্প্রোডয়র  ডধ্য স ডযাথগতা ও অ্িংশীোথরডত্বর র্তুর্  াো 

সৃটষ্ট ক্ডরডে৷ হশষ প্য নন্ত থসরাথক্উস-এ বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্া বন্ধ ক্রার জর্য তিয ও 

স ডযাগীডের ওপ্ডর থভথত্ত ক্ডর এই অ্থেস এক্টট সব নাত্মক্ হক্ শল গড়ে হতালার-ও হেষ্টা 

োলাডে৷ থর্িঃসডন্দড  অ্থত ারীর েডল বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্ার  ূল ক্ারণগুথল বৃক্রি 

ক্ডরডে৷ যাডত শ র এবিং আ াডের সম্প্রোডয়র স ডযাগীরা ক্ায নক্রী সিংস্থার্ হিডক্ প্রক্ডল্পর 

সিংখযা বৃক্রি ক্রডত প্াডরর্ এবিং থসরাথক্উস-এ যুবক্ডের ও প্থরবারগুথলডক্ স ায়তা ক্রডত প্াডর 

এবিং জর্সুরক্ষার উন্নথত  টাডত প্াডর এ র্ র্তুর্  স্তডক্ষডপ্র প্রবতনর্ ক্রডত প্াডরর্ তার জর্য 

RISE প্রক্ডল্পর  াধ্যড  এই র্তুর্ অ্ি নায়র্-এর সুথবডধ্ প্রোর্ ক্রার জর্য আথ  গভর্ নর হ াক্ল-

এর প্রথত কৃ্তজ্ঞ৷"   

    

রম্বেোর-এর হ য়র  াবলক ইভান্স (Malik Evans) িম্বলম্বের্, "জর্সুরক্ষার উন্নথত  টাডত ও 

থ িংসাত্মক্ অ্প্রাধ্ ক্ াডত আ ার েল ও আথ  প্রথতথের্ েূ়োন্ত ল়োই ক্রথে এবিং এই সা থগ্রক্ 

স ডযাথগতা রডেসডটথরয়ার্ডের জীবর্ধ্ারডণর  ার্ উন্নয়র্ ক্রার হক্ষডে সুেী ন প্ি প্াথ়ে হেডব৷ 

আ রা প্রথতথের্ হেখডত প্াই হয বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্াবলীর ক্ারডণ আ াডের শ রডক্ 

ক্ী  ূলয থেডত  ডে, সুতরািং রডেোর এবিং হেট্-এর অ্র্যার্য শ রগুথলডত থবথর্ডয়াডগর জর্য 

আথ  গভর্ নর হ াক্ল-হক্ ধ্র্যবাে জার্াই৷"  

  

 াউন্ট ভার্ নর্-এর হ য়র োম্বয়র্ পোটারসর্- াওয়াডন (Shawyn Patterson-Howard) 

িম্বলম্বের্, "আ াডের সম্প্রোডয় বন্দকু্ সরবরাড র থবস্তার অ্থত ারীর সাডি এক্ডে  ার্থসক্ 

স্বাডস্থযর স সযা সৃটষ্ট ক্রডে, যার েডল বন্দকু্ সিংিান্ত থ িংসার  টর্া, এবিং আ াডের হেশ জডু়ে 

সম্প্রোডয়র  ডধ্য  ার্থসক্ভাডব আ াত প্াওয়ার  টর্া বৃক্রি হপ্ডয়ডে৷ এই গুরুত্বপূ্ণ ন অ্ি নায়র্ 

আ াডের কু্ষদ্র অ্লাভজর্ক্ সিংস্থাগুথলডক্ থর্ডজডের প্রশাসথর্ক্ ক্ষ তা গড়ে হতালার সা ি নয 

জথুগডয়ডে এবিং অ্প্রাধ্ ক্ াডর্ার হক্ষডে তাডের আ াডের সাডি ক্াজ ক্রার সুডযাগ ক্ডর 

থেডয়ডে৷ এই থবষয়গুথলডত সবডিডক্ হবথশ আিান্ত সম্প্রোয়গুথলডক্ অ্প্রাডধ্র থবরুডি ল়োই 

ক্রার জর্য সবডিডক্ হবথশ প্রোর্ ক্রার ক্ারডণ গভর্ নর হ াক্ল এবিং হলেডটর্যান্ট গভর্ নর 

হডগয়াডল্ডা (Delgado)-এর প্রথত আ াডের কৃ্তজ্ঞতা প্রক্াশ ক্রথে৷"   

   

বর্উিাগ ন-এর হ য়র টম্বরন্স  াম্বভন (Torrance Harvey) িম্বলম্বের্,"থর্উবাগ ন-এর হ য়র 

থ ডসডব গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল-এর ক্াডে আথ  ভীষণভাডব কৃ্তজ্ঞ!! সাতটট শ ডরর জর্য 

অ্ি নায়ডর্র বডন্দাবস্ত ক্রা এই RISE প্রক্ল্পটটডত থর্উবাগ ন থর্উ ইয়ক্ন (New York,NY)-এর 

অ্ন্তভুনক্রক্ত প্র াণ ক্ডর হয বন্দকু্ টটত থ িংসা ও  ার্থসক্ স সযার  টর্া এবিং বাস্তব স ডয় 

সম্মুখীর্  ওয়া অ্সিংখয সা াক্রজক্/অ্ি নবর্থতক্ স সযার বাস্তব স াধ্াডর্র োবী জার্াডর্া 

 ার্ুষডের আথতন হশার্ার হক্ষডে গভর্ নর ক্তটা আগ্র ী৷ আ াডের সুডখর শ র ও হেট্-এর 

 ার্ুষডের  ডয় প্রতযক্ষ ক্াডজর সুজগ প্রোর্ ক্রডব এই প্রডেষ্টা!!!”   

  



িাম্বেম্বলা-র হ য়র িায়রর্ ডবিউ. ব্রাউর্ (Byron W. Brown) িম্বলম্বের্, "RISE প্রক্ল্পটট 

এক্টট উদ্ভাবর্ী ক্ নসূেী হযটট সম্প্রোডয়র জর্য ক্াজ ক্রা থর্ভনরডযাগয প্রথতষ্ঠার্গুথলডক্ থর্ডব নাধ্ 

বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্ার সিংখযা ক্ াডর্ার হক্ষডে প্রডয়াজর্ীয় সিংস্থার্ থেডয় সা াযয ক্রডব৷ 

আ াডের যুবক্ডের জর্য সুডযাডগর থবস্তার  টাডর্ার  াধ্যড  আ রা জর্সরুক্ষা বৃক্রি ক্রডত এবিং 

আ াডের সম্প্রোডয়র জর্য আরও শক্রক্তশালী ভথবষযৎ গ়োর হক্ষডে সক্ষ   ডব৷ আ াডের 

সম্প্রোডয় বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্ার সিংখযা ক্ াডর্ারডক্ষডে তােঁর হর্তৃত্ব এবিং ধ্ারাবাথ ক্ 

স ডযাথগতার জর্য আথ  গভর্ নর হ াক্ল-হক্ ধ্র্যবাে জার্াই৷"  

    

উভয় আইর্ বলবৎক্ারী এবিং সম্প্রোয় -থভথত্তক্ প্রথতষ্ঠার্গুথলডত বন্দকু্ টটত থ িংসাডরাধ্ী 

প্রডেষ্টাডক্ শক্রক্তশালী ক্রডত গভর্ নর হ াক্ল RISE প্রক্ল্পটটডত এবিং DCJS ক্তৃনক্ প্থরোথলত 

অ্র্যার্য উডেযাগগুথলর হক্ষডে অ্ি নায়ডর্র জর্য হেডটর আথি নক্ বৎসর 2023-এ বাডজট (FY 

2023 Budget)-এ ডলার227 থ থলয়র্ সুরথক্ষত রাডখর্৷ এই উডেযাগগুথলর  ডধ্য অ্ন্তভুনক্ত রডয়ডে:   

  

• অ্থতথরক্ত SNUG ক্ নসূথেগুথলডক্ সা াযয ক্রডত SNUG এবিং সম্প্রোয়-থভথত্তক্ 

বন্দকু্ টটত থ িংসাত্মক্  টর্ার প্রথত উডেযাগ-এর হক্ষডে ডলার20.9 থ থলয়র্; ক্ষথতর 

সিংস্পডশ ন িাক্া তরুণ সম্প্রোডয়র প্রািথ ক্ প্রডয়াজর্ীয়তা পূ্রডণর হক্ষডে স ায়তা ক্রডত 

প্রক্ডল্পর সিংখযা বৃক্রি ক্রুর্; েক্ষতা-থভথত্তক্ োক্থর-প্রস্তুত এবিং োক্থর-বযবস্থাপ্র্া সম্পন্ন 

প্রথশক্ষণ প্রোর্ ক্রুর্, এবিং সুেরূথবস্তৃত ক্ ীডের থর্ডয়াগ ক্রডত ও বজায় রাখডত 

এক্টট ক্ নসূেীর সূের্া ক্রুর্; এবিং SNUG ক্ নসূেীডত সা াক্রজক্ প্থরডষবাগুথলডক্ 

থর্ডয়াক্রজত রাখডত থভক্টট  সাথভনডসস-এর অ্থেডসর  াধ্যড  হেডারাল োক্রন্ডিং-এ 

ডলার4 থ থলয়র্ অ্ি ন বরাদ্দ ক্রুর্;    

• থর্উ ইয়ক্ন হেট্-এর গার্ ইর্ভল্ভড ভাডয়াডলন্স এথলথ ডর্শর্ ইথর্থশডয়টটভ (Gun 

Involved Violence Elimination initiative)-এ অ্িংশগ্র ণক্ারী আইর্ বলবৎক্ারী 

সিংস্থাগুথলর জর্য ডলার18.2 থ থলয়র্ অ্ি ন বরাদ্দ ক্রুর্, গুথল োলর্া এবিং 17টট ক্াউথন্টর 

20টট সম্প্রোডয় জীবর্ রক্ষা ক্রার জর্য, হেডটর তরডে হক্াডর্া ক্ নসূেীডত ক্রা  ডয়ডে 

এ র্ সব নবৃ ৎ থবথর্ডয়াগ; এবিং   

• আডেয়াস্ত্র-সম্পথক্নত থ িংসাত্মক্ অ্প্রাডধ্র  টর্া স , অ্প্রাডধ্র থর্বৃত্ত ক্রা, অ্র্ুসন্ধার্ 

ক্রা, এবিং স াধ্ার্ ক্রার হক্ষডে গুরুত্বপূ্ণ ন সিংস্থার্ থ ডসডব ক্াজ ক্রা, 350টটরও হবশী 

হেট্ এবিং স্থার্ীয় আইর্ বলবৎক্ারী সিংস্থার  ডধ্য - অ্প্রাধ্ীডের তিয সিংগ্র  ক্ডর ভাগ 

ক্ডর হর্য় থর্উ ইয়ক্ন-এর এ র্ েশটট অ্প্রাধ্ থবডেষণ হক্ন্দ্র (Crime Analysis Center)-

এর জর্য ডলার15 থ থলয়র্ অ্ি ন বরাদ্দ ক্রুর্৷  

• লাইডসন্স হেট থরডার, হ াবাইল এবিং থেেড সাডভনইলযান্স ক্যাড রা,  ার্বথব ীর্ এথরয়াল 

হভথ ক্ল, গার্শট থর্ধ্ নারণক্ারী সরঞ্জা , প্যাডট্রাল হভথ ক্ল এবিং অ্থেসারডের জর্য 

উন্নত সরঞ্জা , এবিং অ্র্যার্য থবথভন্ন প্রক্াডরর জর্স্বাস্থয সরঞ্জা  স , ল এর্ডোস নড ন্ট 

হটক্ডর্ালক্রজ গ্রান্টস ( law enforcement technology grants)-এর জর্য ডলার20 থ থলয়র্ 

অ্ি ন বরাদ্দ ক্রুর্৷  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-136-million-fight-gun-violence-aid-victims-and-survivors-and-bolster&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sif%2FOGvRHFGC9MFwkA5W5d0PdSuC6Xijcxk5cgLK9RI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-136-million-fight-gun-violence-aid-victims-and-survivors-and-bolster&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sif%2FOGvRHFGC9MFwkA5W5d0PdSuC6Xijcxk5cgLK9RI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-136-million-fight-gun-violence-aid-victims-and-survivors-and-bolster&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sif%2FOGvRHFGC9MFwkA5W5d0PdSuC6Xijcxk5cgLK9RI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-largest-ever-investment-new-york-states-gun-involved-violence&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ir6fNus4rSPKHBhxv4GHR%2BLCFbjfyQTnfR9yJNWTmkY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-largest-ever-investment-new-york-states-gun-involved-violence&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ir6fNus4rSPKHBhxv4GHR%2BLCFbjfyQTnfR9yJNWTmkY%3D&reserved=0
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এই বাডজডটর  ডধ্য বথড-ওয়া ন ক্যাড রা-র জর্য অ্থতথরক্ত ডলার 20 থ থলয়র্ অ্ডি নর, প্াশাপ্াথশ 

প্রীক্ষণ ও  ূলযায়র্, তত্ত্বাবধ্ার্, এক্টট হক্ন্দ্রীয় হক্স প্থরোলর্া বযবস্থা, এবিং আোলডতর সাডি 

তিয ভাগ ক্ডর হর্ওয়ার জর্য এক্টট থর্থেনষ্ট বযবস্থা স  প্রাক্থবোর প্থরডষবার ধ্ারাবাথ ক্তা 

বজায় রাখডত -র বাইডরর সক্ল ক্াউথন্টডত প্রাক্থবোর প্থরডষবার জর্য ডলার 10 থ থলয়র্ অ্ি ন 

বরাদ্দ রডয়ডে৷   

  

ক্রিথ র্াল জাথেস সাথভনডসস থডথভশর্ এক্টট বহু ক্তনবযসম্পন্ন অ্প্রাধ্ র্যায়থবোর স ি নর্ 

এডজক্রন্স এবিং এর অ্ডর্ক্ ধ্রডর্র োথয়ত্ব রডয়ডে, হয র্,আইর্ প্রডয়াগক্ারী প্রথশক্ষণ; হেটবযাপ্ী 

অ্প্রাধ্ হডটা সিংগ্র  ও থবডেষণ; অ্প্রাধ্ ইথত াস তিয এবিং আঙুডলর োডপ্র োইল 

রক্ষণাডবক্ষণ; থর্উ ইয়ক্ন হেট পু্থলডশর সাডি থ ডল হেডটর DNA হডটাবযাডঙ্কর প্রশাসথর্ক্ 

তত্ত্বাবধ্ার্; হপ্রাডবশর্ এবিং সম্প্রোডয়র সিংডশাধ্র্ ক্ নসূথেস ূড র তত্ত্বাবধ্াডর্র অ্ি নায়র্; 

হেডাডরল ও হেডটর অ্প্রাধ্ র্যায়থবোর ত থবল প্থরোলর্া; হেটবযাপ্ী অ্প্রাধ্ র্যায়থবোর 

সম্পথক্নত এডজক্রন্সর স ি নর্; হেডটর হসে অ্ডেন্ডার হরক্রজথি প্থরোলর্া ক্রা। টুযইটারএবিং 

হেসবুক্-এ সিংস্থাটটডক্ েডলা ক্রুর্৷    
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