
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

কারাদণ্ড ও অপরাম্বের হার ররকর্ন  পবরমাণ কমার ফম্বল গভর্নর কুওম্বমা অবিবরক্ত কারাগার 

িম্বের র াষণা বদম্বলর্  

  

এই িে করা গভর্নম্বরর লোন্ডমাকন  অপরাে র্োয়বিচার, সংম্বোের্, এিং পরু্ঃপ্রম্বিে সংস্কারম্বক 

(Landmark Criminal Justice, Correction, and Re-Entry Reforms) অগ্রসর করম্বি  

  

গভর্নম্বরর পদম্বেপ রেম্বের ইবিহাম্বস সিম্বেম্বক রিবে সংখ্েক কারাগার িম্বের বলম্বগবসর সংম্ব াজর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে যে যেমের োরাদণ্ড পাওয়া জর্গণ ও ররমপােন  েরা অ্পরামের যরের্ন  
পররমাণ হ্রামের ফমে রির্টি পেনন্ত েংম াের্ ফযারেরেটি বন্ধ েরার পররেল্পর্া য াষণা েরমের্। রবম ষ েমর, 

এেটি বামজে েংম াের্ রিমেমব রর্ময় আো রবোমর্র অ্েীমর্, েংম াের্ ও েরমউরর্টি েুপাররভ র্ অ্রেদপ্তর 

(Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) োরাগার বাছাই েরমব, 

েমী ও োরাবন্দীমদর স্থার্ান্তর েরমব, এবং 1 যেমেম্বর 2019 এর মমেয ফযারেরেটির েেে অ্পামর র্ বন্ধ 

েরমব। এই রেদ্ধান্তপূণন পদমেপটি িে এেটি ইরিবাচে প্রমাণ যে গভর্নমরর বুরদ্ধদীপ্ত ও র্যােয অ্পরাে 

র্যায়রবচার েংস্কার গণ োরাদমণ্ডর উপর রর্ভন র ীেিা েমামি এবং র্যায়রবচার রেমেমম জরিি বযরিমদর 

পুর্বনাের্ উন্নি েরমি োজ েরমছ।  

  

"আে বছর পূমবন আমার প্রথম যেে অ্ব দয যেমে, আরম বমেরছোম োরাগার যোমর্া েমনেংস্থার্ েমনেূরচ 

র্য়। িখর্ যথমে, আরম গরবনি যে আরম ইরিিামের যেমোমর্া গভর্নমরর যথমে যবর  োরাগার বন্ধ েরমি 

যপমররছ এবং এেই েময় প্রমাণ েমররছ যে রর্উ ইয়েন  যদম র েবমথমে রর্রাপদ বি যেে রিমেবে  রবদযমার্ 

থােমি পারমব। রেন্তু আমামদর আমরা োজ েরমি িমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই র্িুর্ বন্ধ েরার 

 ের্াগুরে িমব গর্ োরাদমণ্ডর েুগ য ষ েরা এবং দী নমময়ারদ োরাদণ্ড যদওয়া ছািাও োেনেরী রবেল্প রময়মছ 

যে স্বীেৃরি যদওয়ার প্ররি আমরেটি োপ।"  

  

2011 োমে গভর্নর কুওমমা দারয়ত্ব গ্রিমণর পর যথমে, োরাগামরর জর্েংখযা 16.7  িাং  িামর প্রায় 10,000 

েমম - আজমের রিোব অ্র্েুায়ী 56,419 যথমে েমম 46,973 িমব। প্রেৃিপমে, বিন মার্ জর্েংখযা িে রি  

বছমরর মমেয েবনরর্ম্ন এবং এটি যেমোমর্া বি যেেটির জর্য যদম র েবনরর্ম্ন োরাদমণ্ডর িামরর যেমি যর্িৃত্ব 

রদমে। রব  বছর পূমবন এর েমবনাচ্চ 72,649 যথমে, জর্েংখযা 25,000 এর যবর  েমমমছ, 35.3  িাং  িামর 

হ্রাে যপময়। যেমিিু িার  াের্ামমে অ্পরাে র্যায়রবচার রেমেমে  জরিি মার্ুমষর েংখযা দ্রুিগরিমি েমমমছ, 

গভর্নর কুওমমা েংম াের্ী ও রেম ার রবচার রেমেমমর আোর েঠিে েরার জর্য আগ্রােী পদমেপ রর্ময়মছর্, 

24টি োরাগার ও রেম ার রর্মের্ র্ যেন্দ্র বন্ধ েমরমছর্, ো যেমের ইরিিামের যেমোমর্া গভর্নমরর যথমে 

যবর । এইেব োরাগার বন্ধ িওয়ার ফেে  5,500 এর যবর   েযা অ্পোররি িময়মছ ফমে বারষনে প্রায় 162 

http://www.doccs.ny.gov/FactSheets/PDF/currentfactsheet.pdf


 

 

রমরেয়র্ মারেন র্ র্োর েঞ্চয় িময়মছ। োঠামমা পররবিন মর্র েুপারর  েমররছে গভর্নমরর বযয় ও েরোর দেিা 
(Spending and Government Efficiency, SAGE) েরম র্।  

  

রর্উ ইয়মেন র োরাগামরর জর্েংখযা হ্রামের োমথ োমথ ররমপােন  েরা অ্পরামের েংখযাও এেইভামব েমম যগমছ, 

োর মমেয েরিংে ও েম্পরি েংক্রান্ত রববাদ উভয় অ্ন্তগনি। 2017 োমে, ররমপােন  েরা অ্পরাে 1975 োমে এই 

ররমপােন  শুরু িওয়ার পর যথমে েবনোমের েবনরর্ম্নমি রগময় যপ ৌঁমছ। 2018 োমের প্রাে উপাি যদখায় যে োর্া 
ষষ্ঠ বছমরর মমিা অ্পরাে েমমছ এবং আমরেটি ঐরিিারেে েবনরর্ম্ন িমব। গি এে দ ে েমর, যেমের 

অ্পরামের িার 25  িাং  েমমমছ োর োরণ অ্পরামের িার অ্রি দ্রুি গরিমি েমা এবং বারেন্দামদর েংখযা 
বৃরদ্ধ পাওয়া। এটি যদম র েব যথমে রর্রাপদ বি যেে রিমেমব রর্উ ইয়মেন র অ্বস্থার্ পাোমপাি েমরমছ।  

  

বিন মামর্, যেমের োেরর্মি থাো বযরির েংখযা দ্রুি েমার ফমে এবং অ্পরামের িারও যব  দ্রুি েমম 

োওয়ার ফমে েংম াের্ী ফযারেরেটির প্রময়াজর্ েমমমছ। গভর্নমরর রর্মদন ম , DOCCS অ্রি েত্নেিোমর িামদর 

54টি েংম াের্ী ফযারেরেটির অ্পামর র্ পরু্রবনমবচর্া েমর যদখমব এবং বন্ধ েরার জর্য রির্টি পেনন্ত 

ফযারেরেটি বাছাই েরমব, ো িমব যব  রেছু রর্ণনায়মের রভরিমি োর মমেয অ্ন্তভুন ি থােমব বারিযে 

পররোঠামমা, প্রদি েমনেূরচ, ফযারেরেটির রর্রাপিা মািা, রবম ষারয়ি যমরর্েযাে ও মার্রেে েত্ন, েম্ভাবয 
পুর্বনযবিার রেন্তু এগুরেমি েীমাবদ্ধ থােমব র্া। বন্ধ েরার পররেল্পর্াটির ফমে েমীমদর চােরর োমব র্া এবং 
এটি প্রভারবি DOCCS েমনচারীমদর অ্র্য ফযারেরেটি বা পমদ স্থার্ান্তমরর েুমোগ রদমব। পূমবনর ফযারেরেটি বন্ধ 

িওয়ার  ের্ায়, 96  িাং  এর যবর  েমী যেমের যেবায় রর্েুি যথমেমছ, অ্বের গ্রিণ েমরমছ বা অ্র্য 
েুমোগ েন্ধার্ েমরমছ। েরদও য ষ পেনন্ত এটি রর্ভন র েরমব েঠিে ফযারেরেটির উপর, এইেব বন্ধ েরার োরমণ 

েমপমে 1,200  েযা অ্পোররি িমব এবং এর ফমে বারষনে েমপমে 35 রমরেয়র্ মারেন র্ র্োর েঞ্চয় 

িমব। বামজে েংম াের্ অ্রেদপ্তরমে ত্বরারিি েময়েূরচমি োরাগার বন্ধ েরার েিৃন ত্ব প্রদার্ েমর।  

  

গভর্নর কুওম্বমা এর 2019 র্োয়বিচার এম্বজন্ডা ও অপরাে র্োয়বিচার সংম্বোের্ (2019 Justice 

Agenda and Criminal Justice Reforms)  
  

আজমের য ারষি োরাগার বন্ধ েরা গভর্নমরর 2019 র্যায়রবচার এমজন্ডার অ্ন্তভুন ি এেগুে প্রগরি ীে 

প্রস্তাবর্ার োমথ েুি িে যেগুরে রর্উ ইয়েন বােীর জর্য েমূ্পণন, েরিযোমরর র্যায়রবচার রর্রিি েরমব। এই 

এমজন্ডার এেটি রভরি িে অ্পরাে র্যায়রবচার রেমেমম র্যােযিা রর্রিি েরার জর্য এেটি আগ্রােী 
প্রমচষ্টা। রবম ষ েমর, গভর্নর যেমের রবোর্েভামে িারগদ রদমের্ অ্র্যাময়র েমাোর্ েরমি, র্গদ জারমর্ 

য ষ েরার মমিা েংস্কার পা  েমর, দ্রুি রবচামরর অ্রেোর রর্রিি েমর, এবং অ্র্েুন্ধার্ প্ররক্রয়া 
আেুরর্োয়র্ েমর। এছািাও, গভর্নর োরাদণ্ড যথমে মুরি পাওয়ার পর বযরির পুর্ঃপ্রমব  ও পুর্রায় 

েংেুরির প্ররক্রয়া উন্নি েরমি র্ােেীয় েংস্কামরর আহ্বার্ েরমছর্।  

  

এইেব বযাপে প্রস্তাবর্া গভর্নর কুওমমার অ্েীমর্ অ্রজন ি রর্উ ইয়মেন র অ্পরাে র্যায়রবচার রেমেম যে জরুরর ও 

বহু রবেরম্বি েংস্কামরর িারেোর েংমোজর্। রবগি দইু বছর েমর, গভর্নর কুওমমা অ্পরাে দায়বদ্ধিার বয়ে 

বৃরদ্ধ েরার প্রমচষ্টার েফেভামব যর্িৃত্ব রদময়মছর্, গুরুির অ্পরামের যেমি োেরর্মি েরা রজজ্ঞাোবামদর 

রভরর্ও যরের্ন  রাখা আইর্ প্রময়াগোরী েংস্থার জর্য আব যে েমর রবোর্ পা  েমরমছর্, ছরব অ্যামর বযবিার 

েমর োেী ের্াি েরা ট্রায়ামে যপ  েরার অ্র্ুমমাদর্ দর্ েমরমছর্, এবং েযান্ডমােন  িামরে-িযাররং  
(Hurrell-Harring) যেমেেমমমের ইরন্ডমজে রর্মফন্স প্ররিমরাে েংস্কার পুমরা যেমে েম্প্রোরণ েমরমছর্, 

যদম র প্রথম যেে রিমেমব এর পাবরেে রর্মফন্স রেমেম েমূ্পণনভামব যেমে োরজময়মছর্। পা াপার , গভর্নর 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/SAGEReport_Final_2013.pdf
https://www.criminaljustice.ny.gov/crimnet/ojsa/Crime-in-NYS-2017-9-24-18.pdf


 

 

কুওমমা 2014 োমে যেমের প্রথম েরমউরর্টিমি পুর্ঃপ্রমবম র ও পরু্েংমোজর্ পররষদ (Council on 

Community Re-Entry and Reintegration) গঠর্ েমরর্ ো োরাদণ্ড যভাগী বযরিমদর েমামজ পুর্রায় 

প্রমবম র েময় যেই েমেযার েম্মুখীর্ িমি িয় িার েমাোর্ েমর। গঠমর্র পর যথমে, পররষদ পরু্ঃপ্রমবম র 

উন্নরির বযাপামর পররবিন র্ বাস্তবায়মর্ েিায়িা েমরমছ োর বযারপ্ত িে যেে এমজরন্সমি "র্যােয েুমোগ রর্ময়াগ 

(Fair Chance Hiring)" র্ীরি গ্রিণ েরা যথমে শুরু েমর এমর্ রর্মদন র ো জারর েরা ো রর্উ ইয়মেন র 

অ্থনারয়ি আবােমর্ যদাষী োবযস্ত িওয়ার রভরিমি ববষময রর্রষদ্ধ েমর।  

  
###  
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