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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বির্ জর্ িেবির োবি মওকুফ কম্বর বিম্বেম্বের্

অর্ুম্বোচর্া, পুর্িন াসর্ এিং কবমউবর্টির প্রবি বিশ্বিিা প্রিেন ম্বর্র জর্ে িেবিম্বির োবি কবমম্বে
দিওো হম্বেম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে উমেখম াগযভামে পুর্েনাসর্ ও সম্প্রদামের প্রতি অ্পরাধ হ্রাস
েরার দৃঢ় মমর্াভাে প্রদর্নর্োরী তির্ জর্ েযতির র্াতি মওকুফ েমর দদর্।
"তর্উ ইেমেন আমরা দ াগয েযতিমদর তিিীে সুম াগ তদমি তেশ্বাস েতর ারা অ্র্ুিাপ প্রদর্নর্
েমরমে এেং সফলভামে পুর্েনাসর্ েমরমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পদমেমপর মাধযমম আমরা
আমরা এেোর েলতে দ এম্পাোর দেট আমামদর অ্পরাধ তেচার েযেস্থাে তর্রমপেিা এেং
সহার্ুভূতির মূলয প্রদার্ েমর, আর এই তর্উ ইেেন োসীমদর িামদর পতরোরমে সমর্নর্ েরার এেং
িামদর সম্প্রদামে অ্েদার্ রাখার সুম াগ েমর দদে। আতম র্যার্র্াল অ্যামসাতসমের্র্ অ্ে তিতমর্াল
তিমফন্স লোরস (National Association of Criminal Defense Lawyers) এেং অ্গনার্াইমজর্র্
FAMM-দে ধর্যোদ জার্াই িামদর েমা প্রার্ীমদর আমেদমর্র দেমে তর্মেতদি দেচ্ছামসেী
আইর্জীেীমদর অ্ংর্ীদাতরমের জর্য ারা দোমর্া েতিপূরণ োডাই এই আমেদর্গুমলা গ্রহণ েমর।"
গভর্নর দুই েযতির র্াতি সম্পূণনরূমপ মওকুফ েমর দদর্ এেং এেজর্ েযতির র্াতি েতমমে দদর্।
দহফাজমি র্াোোলীর্, এই তির্জর্ েযতি সফলভামে িামদর তর্জ তর্জ প্রতিষ্ঠার্ েিৃন ে প্রদত্ত
পুর্েনাসর্ এেং তর্োগি সুম াগ দর্মে তর্মজমদরমে উপেৃ ি েমরমের্।
সম্পূর্ন োবি মওকুফ
61 েের েেসী দেতি হযাতরস, তিিীে প নামের দুইটি তসিঁমদল চু তরর দামে 17 েেমরর ােজ্জীেমর্র
মমধয 15 েের েে মাস োরাোমস তেমলর্। তমোর হযাতরস 2004 সামল দুটি চু তর েমরর্ দ খামর্
দেউ আহি হেতর্। োরাগামর র্াোোলীর্, জর্াে হযাতরস র্ারমোটিক্স অ্যামর্াতর্মামস অ্ংর্গ্রহণ
েমরমের্, িার GED অ্জনর্ েমরমের্ এেং দজমর্তস েতমউতর্টি েমলমজর মাধযমম েমলজ দোমসনর
দের্ তেেু দসতমোর গ্রহণ েমরমের্। তিতর্ েযাপে েৃতত্তমূলে প্রতর্েণ সম্পন্ন েমরমের্ এেং
েতম্পউটার হািনওেযার এেং সফটওেযামরর মি তেষমে প্র ুতি প্রতর্েণ দপ্রাগ্রামম অ্ংর্গ্রহণ

েমরমের্। তিতর্ িার ভাইমের সামর্ র্ােমের্ এেং মুতির পর িার েমনসংস্থামর্র এেটি প্রিােও
আমে।
58 েের েেসী হুোর্ দসরামর্া তিিীে তিগ্রীমি তির্টি তসিঁমদল চু তরর অ্তভম ামগ এেং তিিীে
তিগ্রীমি িাোতির এেটি মামলাে 35 েেমরর ােজ্জীের্ োরাদমের মমধয 22 েের েে মাস
োরাোমস দর্মেমের্। িামে এেটি ধারাোতহে চু তরমি িার ভূ তমোর জর্য 2000 সামল দদাষী
সােযি েরা হে ার জর্য তিতর্ িীব্র অ্র্ুিাপ প্রোর্ েমরর্। তম. দসরামর্া পুর্েনাসমর্র মর্ষ্ট
প্রমাণ প্রদর্নর্ েমরমে। তিতর্ শুধুমাে দর্র্া জািীে দ্রমেযর অ্পেযেহার তচতেৎসা সম্পন্ন েমরর্তর্,
তেন্তু অ্র্যার্য োরােন্দী েযতিমদর জর্য দর্র্া জািীে দ্রমেযর অ্পেযেহামরর োউমন্সতলং এর জর্য
প্রধার্ সহােে তহমসমে তর্েনাতচি হর্। োরাগামর র্াোোলীর্ জর্াে দসরামর্া িার GED অ্জন র্
েমরর্ এেং প্লাতবং, বেদুযতিে োজ, রাজতমতি, োমপনতি এেং ওমেতডং-এ েৃতত্তমূলে ক্লাস সম্পন্ন
েমরর্। তিতর্ হাউতজং দো-অ্তিনমর্টর, দপ্রাগ্রাম সহােে, ইর্মভন্টতরর সুপারভাইজার, চযাপতলমর্র
সহোরী এেং লযাটিমর্া এর্ প্রমগ্রমসা গ্রুমপর েতমর্র্াতর দর্িা তহমসমে দাতেে পালর্ েমরমের্। মুতির
পর, জর্াে দসরামর্া িার িীর সামর্ ব্রুেতলমর্ র্ােমের্ এেং োইমেল অ্ধযের্ তর্েে তহমসমে োজ
েরমের্।
োবি হ্রাস
30 েের েেসী টিোর ফাতিমো প্রর্ম তিগ্রীমি চু তরর দচষ্টার দামে 13 েেমরর োরাদমের সামড
8 েেমরর োরাদে দভাগ েমরমের্। 2011 সামল তমস ফাতিমো িার েেমেেমে এেটি
অ্যাপাটনমমমন্ট প্রমেমর্র সুম াগ েমর দদর্ ামি দস দখলদারমে িাোতি েরমি পামর। অ্পরামধর
সংঘটমর্র সমে, তমস ফাতিমোর দপ্রতমে এেং তর্ নাতিিার র্ারীতরে িন্দ্ব হে ার ফমল
তর্ নাতিিার মৃিুয ঘমট। তমজ. ফাটিমো এই ধিাধতির সমে অ্যাপাটনমমমন্ট উপতস্থি তেমলর্ র্া। তিতর্
সহম াতগিা েমরর্ এেং িার দপ্রতমমের তেরুমে সােয দদর্ দ খুমর্র দামে দদাষী সােযি হে।
োরাগামর র্াোোলীর্ তমজ. ফাতিমো িার অ্যামসাতসমেট তিগ্রীর জর্য োজ েমরমের্ এেং
োরাগামরর তর্শু পতরচ ান দেমে দেচ্ছামসেে তহমসমে োজ েমরমের্। তমস ফাতিমোমে িার র্াতি
13 েের দর্মে েতমমে 11 েের েরা হমেমে, া িামে 2021 সামল মুতির দ াগয েমর িু লমে।
োডপমের জর্য আমেদমর্ আগ্রহী েযতিমদর গভর্নর কুওমমার েমাদামর্র ওমেেসাইট দদখমি হমে।
বেদুযতিেভামে আমেদমর্র উপেরণ জমা দদওোর সামর্ ুিমদর দ াগযিা, দ াগযিার প্রমোজর্ীেিা
এেং আমেদর্ প্রতিো সম্পমেন ারা আরও জার্মি চাইমের্ িামদর জর্য ওমেেসাইটটি এেটি
দেেীে সংস্থার্ পতরোমরর সদসয এেং োরাগামরর সাজা প্রাপ্ত েযতিমদর েন্ধুমদর ওমেেসাইট দদখার
জর্য এেং িামদর পতরোমরর সদসয ো েন্ধুর পমে োডপমের জর্য আমেদর্ েরার জর্য, ো ারা
তর্মজরাই আমেদর্ েমরমের্ িামদর তপ্রেজর্মদর সমর্নর্ পে দপ্ররণ েরমি উৎসাতহি েরা হমেমে।
এেটি েলেয িারা পতরচাতলি হমেই, সংমর্াধর্াগার এেং েতমউতর্টি িত্ত্বােধামর্র তর্উ ইেন দেট
তিপাটনমমন্ট দেট জুমড DOCCS সুতেধাে প্রিাতেি দের্ তেেু এোমিতমে, েৃতত্তমূলে এেং
দর্রাতপউটিে দপ্রাগ্রামমর মাধযমম েযতিমদর মুতি এেং েতমউতর্টিমি পুর্রাে প্রমেমর্র জর্য প্রস্তুি

েরমি প্রতিশ্রুতিেে। েিন মামর্, 21টি েমলজ 30টি সুতেধা তদমে অ্র্-সাইট পতরচালর্া েমর, আর
পডামর্ার্ার দের্ তেেু দেমে সহম াগী, স্নািে এেং স্নািমোত্তর তিগ্রী দপ্রাগ্রাম প্রদার্ েমর।
উপরন্তু, DOCCS এর েৃতত্তমূলে এেং তর্ল্প েমনসচ
ূ ীর মাধযমম, েযতিরা েসমমমটালতজ এেং
োরোতরং, বেদুযতিে োতণজয, প্লাতবং এেং তহটিং, ওমেতডং, েতম্পউটার ির্য প্র ুতি, অ্পটিেযাল
প্র ুতি, অ্েিার্র্ সাতভন স, এেং সাভন মসফ রন্ধর্প্রণালীসহ দের্ েতিপে তেষমে প্রতর্েণ ও সর্দ
দপমে র্ামের্। এোডাও তেতভন্ন দপ্রাগ্রামমর মাধযমম েযতিমদর পুর্েনাসমর্র সুম াগ দদওো হে দ মর্
Puppies Behind Bars, এেটি েযতিগি অ্র্নােমর্ পতরচাতলি অ্লাভজর্ে সংস্থা, ারা োরােন্দী
েযতিমদর আহি বসতর্ে এেং দুম নাগোতলর্ সমমে প্রর্ম উত্তরদািামদর জর্য সাতভন স কুকুর পালমর্র
প্রতর্েণ দদে এেং আইর্ র্ৃঙ্খলা রোোরী োতহর্ীর জর্য তেমফারে র্র্ািেরণ েযাতর্র্; এেং
তরহযাতেতলমটর্র্ থ্রু দয আটনস (Rehabilitation Through the Arts), এেটি সৃজর্র্ীল েলা দপ্রাগ্রাম
দ খামর্ েযতিরা তভজুোল আটনস, সঙ্গীি, চলতিে, তর্মেটার, র্াচ, সৃজর্র্ীল দলখা এেং েণ্ঠের
পতরমেতষ্টি দপ্রাগ্রামম অ্ংর্গ্রহণ েরমি পামরর্।
গভর্নর দাতেে গ্রহমণর পর দর্মে, তর্উ ইেেন 15টি োরাগার েন্ধ েমর তদমেমে - রাষ্ট্রীে
ইতিহামসর দ দোর্ গভর্নমরর দচমে া দেতর্ - এেং রাষ্ট্রীে দহফাজমি র্াো মার্ুমষর সংখযা
30% এর দেতর্ েতমমে তদমেমের্। প্রেৃ িপমে, এই পদমেমপর ফমল 17,602 জর্ েম পুরুষ এেং
র্ারী োরাগামর েন্দী হমেমে, ার ফমল তর্উ ইেেন দে দদমর্র সেমচমে েম োরােন্দী এেং
তর্রাপদ েৃহৎ দেমট পতরণি েরা হমেমে। 15 জুর্, 2020 িাতরখ প নন্ত দেমটর সংমর্াধর্াগামর
দমাট োরােন্দী জর্সংখযা তেল 38,817 জর্, া এই েেমরর 1 জার্ুোতর দর্মে 5,000 এরও
দেতর্ েযতির সংখযা হ্রাস এেং 1986 সাল দর্মে তর্উ ইেেন দেট োরাগামর সেনতর্ম্ন োরােন্দী
জর্সংখযার প্রতিতর্তধে েমর।
COVID-19 জর্োস্থয জরুতর অ্েস্থার মমধয, তিপাটনমমন্ট েযতিমাতলোর্াধীর্ প নামলাচর্ার উপর
তভতত্ত েমর দ্রুি মুতির সুম াগ োিোের্ েমরমে া তর্তিি েমর দ প্রমিযে েযতি দসো এেং
সমর্নমর্র সামর্ সং ি
ু আমে া িামদরমে িামদর েতমউতর্টিমি সফল হওোর জর্য দরোর, দ মর্
হাউতজং এেং োস্থয দসো। আজ প নন্ত এই পদমেমপর ফমল 1,861 জর্ েযতিমে মুতি দদো হমেমে,
ার মমধয 791 জর্ েযতি রমেমে, ামদর তর্ম্ন িমরর পযামরাল লঙ্ঘর্ োতিল েরা হমেমে; 1,062
জর্ েযতি ারা অ্তহংস, অ্ম ৌর্ অ্পরামধর তর্োর হমেমের্ এেং িামদর প্রার্তমে মুতির িাতরমখর
90 তদমর্র মমধয তেমলর্; এেং 8 জর্ মতহলা ারা গভন েিী ো প্রসে পরেিী সমমে অ্তহংস,
অ্ম ৌর্ অ্পরামধর তর্োর হর্ এেং িামদর প্রর্ম মুতির িাতরমখর 180 তদমর্র মমধয তেমলর্।
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