
 
 
অিবলে� �কােশর উে�েশয্: 6/20/2019  গভনর্র অয্া�ু এম. কুওেমা 
 
 
গভনর্র অয্া�ু এম. কুওেমা, সংখয্াগির� েনতা আি�য়া এস. �ুয্য়াটর্ -কািজ�, এবং ি�কার কালর্ 

িহি�র একাকী ব�ী রাখার নীিতগিলর পিরবতর্ ন আনার জনয্ েযৗথ চুি� স�েকর্  িববৃিত  
  
"আমরা হতাশ েয এই বছর একাকী ব�ী থাকার দীঘর্েময়াদী মানিবক িবক� (Humane 
Alternatives to Long-Term, HALT) আইন পাস করা যায়িন, িক� আমরা সংেশাধনাগারগিলেত 
একাকী কারাবােসর বয্বহার নাটকীয়ভােব কমােত একিট চুি�েত েপৗঁেছিছ। এই নতুন পদে�পগিল 
এই বছেরর উে�খেযাগয্ সং�ারগিলর উপর িভিত্ত কের গেড় উেঠেছ এবং আমােদর অপরাধমলূক 
িবচার বয্ব�ায় অসমতা এবং অমানিবক আচরণসমূহ েশষ করেত সহায়তা করেব। একসে� আমরা 
এই িবষেয় কাজ চািলেয় যাব, এই রাজয্েক অ�সর করেত এবং সবার জনয্ একিট শি�শালী, নয্াযয্ 
এবং আেরা নয্ায়পরায়ণ িনউ ইয়কর্  ৈতির করব।"  
  
এই চুি�র শতর্ াবলী, যা �শাসিনকভােব বা�বায়ন করা হেব, তােত অ�ভুর্ � রেয়েছ:  
  

• িকেশার-িকেশারী, গভর্ বতী মিহলা, এবং অ�ম বয্ি�বগর্েদর মত দবুর্ল কারার� 
মানুষেদর িবেশষ আবাসন উইিনেট একাকী ব�ী রাখার উপর কেঠার িনষাধা�া 
এবং এবং শধু েসই সব বয্ি�রা যারা গরতর দবুর্য্বহােরর জনয্ কারার� হেয়েছন 
তােদরই একাকী আটক রাখার িবেশষ আবাসন উইিনেট পাঠােনা িনি�ত করা।  

• িনি�ত করা েয কারার� বয্ি�েদর একিট িবেশষ আবাসন উইিনেট একাকী ব�ী 
রাখার বয্ব�া অবেশেষ সবর্ািধক 30 িদন অবিধ অনুেমািদত হেব।  

• (Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) কতৃর্ ক 
িবেশষ ইউিনটগিলর বয্বহার �সািরত করা েযখােন একক কারাবাস েথেক মিু��া� 
বয্ি�েদর সাধারণ জনসংখয্ার এলাকায় িফিরেয় েদওয়ায় আেগ রাখা করা হেব। এই 
িবেশষ ইউিনটগিলেত থাকার সময়, ব�ী বয্ি�গণ বয্ি�গত উ�য়ন এবং 
পুনবর্াসেনর উ�য়েনর জনয্ উপেযাগী ে�া�ািমং এবং িচিকত্সা পােবন এবং এই 
ইউিনটগিলেত িনেয়াগ করা কম�েদর অিতির� �িশ�ণ পাওয়া বাধয্তামূলক হেব।  

• িনি�ত করা েয িবেশষ ইউিনটগিলর মেধয্ একিটেত আটককৃত ব�ী বয্ি�রা পূেবর্ 
সাধারণ জনসংখয্ার মেধয্ িফের যাওয়ার অিধকার অজর্ ন করেত পারেবন যিদ তারা 
তােদর আেরাপ করা ে�া�ািমং স�ুণর্ কেরন তােদর ে�ে� �েয়াগ করা অন�ুা েশষ 
হবার আেগ। এছাড়াও একিট পুনবর্াসন কমর্সূচী সফলভােব স�� করা বয্ি�েদর 
েকান হৃত ভােলা পুনর�ার হবার স�াবনা থাকেব।  

• কারার� বয্ি�েদর শৃ�লা বলবত করার প�া িহেসেব েকান অপিরহাযর্ পিরেষবা 
েথেক বি�ত করা হেব না এবং DOCCS তােদর উপর েকান সীমািয়ত ডােয়ট 



বলবত করেব না বা অনয্ েকান পিরবতর্ ন আনেব তােদর খাবােরর উপর শাি� 
িহেসেব তা িনি�ত করা।  

• একাকী কারাবাস গরতর আচরেণর জনয্ একিট সংরি�ত শাি� যা সরু�া এবং 
িনরাপত্তার উে�খেযাগয্ ঝঁুিক ৈতির কের সংেশাধনাগারগিলর এবং তােত থাকা 
বয্ি�েদর জনয্, তা পির�ার কের েদওয়া।  

• িড-এসকয্ােলশন েকৗশল, উহয্ প�পাত, আঘাত-স�িকর্ ত যত্ন এবং িবেরাধ সমাধান 
স�িকর্ ত �িশ�ণ বৃি� করা স�ত কম�েদর জনয্ যারা িবেশষ আবাসন 
ইউিনটগিলর মেধয্ কাজ কেরন।  
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