
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/31/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে িন্দকু সব িংসতার বিরুম্বে লড়াই করম্বত 3.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলাম্বরর স্টিবে ত বিল স্ট াষণা করম্বলর্  

  

সাতটি অলাভজর্ক প্রবতষ্ঠার্ আগামী িছর 2019 সাম্বল SNUG বিে আউেবরচ-এর মাধ্েম্বম 

প্রমাণ-বভবিক উপায় অিো ত রাখম্বত অর্দুার্ লাভ করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে ঘেমের সাতটি েমমউমর্টিমত মর্উ ইয়মেন র মিে 

আউেমরচ ঘরাগ্রাম SNUGঘে 3.1 মমমেয়র্ মামেন র্ ডোমরর ঘেমি তহমেে রদার্ েরা হমে। SNUG ঘরাগ্রাম 

েন্দেু সমহিংসতা দরূ েরার উমেমিয এেিং গুমে চাোমর্ার পরেতীমত রমতমিাধ রমতমরাধ েরমত োজ েমর, উচ্চ 

ঝুুঁ মেপূণন তরুণমদর সামে োজ েমর তামদর মেমভন্ন ঘসো ও ঘরাগ্রামম েুক্ত েমর, এেিং অ্র্যার্য েমমউমর্টি 

উমদযামগ েুক্ত হয়। তহমেমের ফমে আগামী েছর ঘরাগ্রামটি মর্মদনষ্ট এোোয় অ্েযাহত োেমে ঘেমর্ মাউন্ট 

ভার্নর্, ঘরামচোর, ব্রঙ্কস, ইময়াঙ্কার, ট্রয়, পগমেপমস এেিং োমফমো।  

  

"আমামদর ঘদমি েহু পমরোর ও েমমউমর্টি েন্দেু সমহিংসতা দ্বারা মেধ্বস্ত হময়মছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বছর্। 

"ঘদমির সেনামপক্ষা িমক্তিােী েন্দেু মর্রাপত্তা আইর্ োেনের েরা ঘেমে শুরু েমর SNUG-এর মমতা অ্মত 

গুরুত্বপূণন ঘরাগ্রাম সমেনর্ েরা - মর্উ ইয়েন  ঘেে েন্দেু সমহিংসতার এই মহামারী ঘিষ েরার জর্য মর্ণনায়ে 

পদমক্ষপ মর্মে এেিং েন্দেু সিংক্রান্ত মৃতুয এমেোমর ঘিষ হওয়ার আগ পেনন্ত আমরা োমমো র্া।"  

  

"পুমরা ঘেমে েমমউমর্টিগুমেমত ঘরাগ্রাম এেিং ঘসোর মাধযমম, মর্উ ইয়েন  েন্দেু সমহিংসতার মেরুমে েড়াই এেিং 
োমসন্দামদর জীের্োত্রার মাণ েৃমের রমচষ্টায় মেমর্ময়াগ েরমছ", স্টলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি স্ট াচুল 

িম্বলম্বছর্। "িক্ত েন্দেু মর্রাপত্তা েযেস্থা এেিং SNUG-এর মমতা উমদযামগর মাধযমম, আমরা মর্উ ইয়েন োসীমে 

সুরক্ষা মদমত এেিং মিশু ও পমরোর মর্রাপদ োেমে তা মর্মিত েরমত অ্ঙ্গীোরেে।"  

  

অ্র্যার্য চারটি েমমউমর্টিমত - অ্যােমেমর্, মসরোস, হযাম্পমেড -মিে আউেমরচ োজ শুরু েরার জর্য এই 
েছমরর শুরুর মদমে রায় 1.6 মমমেয়র্ মামেন র্ ডোর তহমেে ঘ াষণা েরা হময়মছে, এর সামে 

েমমউমর্টিগুমেমত েন্দেু ও গুণ্ডা সমহিংসতা ঘেমড় োওয়া ঘেোমত আমরা উমদযাগ ঘর্ওয়া হময়মছ।  

  

আগামী েছর SNUG অ্েযাহত রাখমত মর্উ ইয়মেন র ঘমাে মেমর্ময়াগ 4.78 মমমেয়র্ মামেন র্ ডোর, ো 2018 

সামে রদত্ত তহমেমের ঘেমে রায় 220,000 মামেন র্ ডোর ঘেমি। ঘেমের মক্রমমর্াে জামেস সামভন মসস 

মডমভিমর্র (Division of Criminal Justice Services) দ্বারা পমরচামেত SNUG মিে আউেমরচ 

ঘরাগ্রামটি 2009 সামে শুরু হওয়ার ঘেমে মেেমিত হময়মছ। এমত আমছ এেটি অ্র্র্য রমিক্ষণ েমনসূমচ, ো 
অ্র্যার্য ঘরাগ্রামমর ঘসরা অ্র্িুীের্গুমে ততমর েরা হময়মছ; এটি সাইমে মের্ামূমেয অ্মতমরক্ত োমরগমর সহায়তা 
এেিং মর্মদনির্া রদার্ েমর; এেিং এর োমজর মর্মদনির্া  রদার্ েরার জর্য অ্পরাধ মেমেষণ েযেহার েমর।  

  



 

 

ঘমাে 11টি অ্োভজর্ে রমতষ্ঠার্ অ্র্ুদামর্র তহমেেটি ভাগ েমর মর্মে এেিং SNUG ঘরাগ্রাম পমরচামেত 

েরমে, ো ঘসইসে আউেমরচ েমীমে সাহােয েরমে োরা ঘেই উচ্চ ঝুুঁ মেপূণন তরুণমদর সাহােয েরার জর্য 
োজ েমর, েমমউমর্টিমত োস েরমত এেিং োজ েরমত তামদর মমতাই অ্মভজ্ঞতা োভ েমর। মেশ্বাসমোগয 
োতন াোহে মহমসমে মচমিত এই েমীরা, গুমে চাোমর্ার পর রমতমিাধ ঘেোমত োজ েমর, দ্বন্দ্ব সর্াক্ত েরমত 

সাহােয েমর, এেিং অ্মতমরক্ত সমহিংসতা হওয়ার পূমেনই িামন্তপূণনভামে এর মমেমাে েরার ঘচষ্টা েমর। এছাড়াও 

আউেমরচ েমীরা রয্ামে এেিং মেমিষ ইমভমন্টর মাধযমম েমমউমর্টিমে জমড়ত েমর, েক্ষয মর্ধনারমণর জর্য 
ঘরাগ্রামমর সামে জমড়ত উচ্চ ঝুুঁ মেপূণন তরুণমদর সামে ঘদখা েমর, তামদর মিক্ষা ও চােমরর সুমোগ েৃমের জর্য 
সহমোমগতার সামে েুক্ত েমর, এেিং অ্পরাধমুক্ত জীের্োপমর্ তামদর সাহােয েমর।  

  

বর্ম্বচর প্রবতষ্ঠার্গুবল আজম্বক স্ট াবষত ত বিল পাম্বি:  

• ফযামমমে সামভন মসস অ্ে ওময়েমচোর (Family Services of Westchester), মাউন্ট 

ভার্নর্: $290,500  

• অ্যােির্ ফর এ ঘেোর েমমউমর্টি (Action for a Better Community), ঘরামচোর: 
$543,700  

• জযােমে ঘমমডেযাে ঘসন্টার অ্মিোমর (Jacobi Medical Center Auxiliary), ব্রঙ্কস: 

$626,500  

• ইময়াঙ্কাসন YMCA (Yonkers YMCA), ইময়াঙ্কাসন: $355,820  

• মট্রমর্টি অ্যাোময়ন্স (Trinity Alliance), ট্রয়: $333,050  

• ফযামমমে সামভন মসস ইর্েমপনামরির্ (Family Services Inc), পগমেপমস: $305,100  

• েযাে েু ঘেমসেস(Back to Basics), োমফমো: $677,980  

  

পমূ্বিন এইসি প্রবতষ্ঠাম্বর্র জর্ে SNUG ত বিল স্ট াষণা করা  ম্বয়ম্বছ:  

• মট্রমর্টি অ্যাোময়ন্স, অ্যােমেমর্: $426,200  

• মসরোস মমডে ঘর্ইোরহুড ফযামসমেটি (Syracuse Model Neighborhood Facility): 

$505,300  

• ফযামমমে এন্ড মচেমের্স অ্যামসামসময়ির্ (Family and Children's Association), 

হযাম্পমেড: $386,050  

• ইমোর্মর্ে অ্পরচুমর্টি োউমন্সে অ্ে সামফাে (Economic Opportunity Council of 

Suffolk), অ্য়াইময়ডযান্স$329,800  

  

বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের বিবমর্াল জাবেস সাবভন ম্বসস বডবভেম্বর্র বর্িনা ী স্টডপটুি কবমের্ার মাইম্বকল 

বস. বির্ িম্বলর্, "SNUG-এর মমতা রমাণ-মভমত্তে ঘরাগ্রাম পুমরা ঘেমে জর্ মর্রাপত্তা েৃমে েরমত উমেখমোগয 
ভূমমো ঘরমখমছ। েমদও মেগত েছরগুমেমত েন্দেু সমহিংসতায় রিিংসর্ীয় উন্নমত হময়মছ, এখমর্া অ্মর্ে োজ 

োমে, এেিং এই তহমেে পাওয়ার ফমে আমামদর মিে আউেমরচ েমীরা ঘসই সে এোোয় তামদর গুরুত্বপূণন 
োজ চামেময় ঘেমত পারমে ঘেখামর্ সমহিংস অ্পরাধ সেমেমে ঘেমি।"  

  

ঘেমের অ্পরাধ হ্রাস ঘেৌিমের জর্য এই মিে আউেমরমচর ঘর্েওয়ােন টি মুখয উপাদার্ মহমসমে োজ 

েমরমছ। েন্দেু সিংক্রান্ত সমহিংসতা দরূীেরণ (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) উমদযামগর 

আইর্ রময়াগোরী সিংস্থার রমতমেদর্ অ্র্েুায়ী, আমগর েছমরর তুের্ায় 2018 সামের রেম এগামরা মামস 

SNUG ঘরাগ্রামসহ েমমউমর্টিগুমেমত গুমে চাোমর্ার  ের্া 11 িতািংি েমমমছ। পাুঁচ-েছমরর গমড়র তুের্ায় 



 

 

গুমের  ের্া েমম এমসমছ। পাুঁচ-েছমরর গমড়র তুের্ায় এই জমুরসমডেিমর্ আমেয়াস্ত্র-সিংক্রান্ত ঘহামমমসড 5 

িতািংি েমমমছ। 11টি SNUG ঘরাগ্রামমর দিটি (ব্রঙ্কস োমদ) GIVE-এর েক্ষয েরা েমমউমর্টিমত োজ েমর, 

GIVE হে এেটি অ্পরাধ-দমর্ ঘরাগ্রাম ো আইর্ রময়াগোরী সিংস্থামে তহমেে ও োমরগমর সহায়তা রদার্ 

েমর এেিং এটি মক্রমমর্াে জামেস সামভন মসস মডমভির্ দ্বারা পমরচামেত হয়।  

  

মর্উ ইয়েন  ঘেমের মক্রমমর্াে জামেস সামভন মসস মডমভির্ www.criminaljustice.ny.gov এেটি েহু-

োেনোমরতার অ্পরাধ র্যায়মেচার সমেনর্ এমজমন্স োর অ্মর্ে ধরমর্র দাময়ত্ব আমছ, তার মমধয আইর্ রময়াগ 

রমিক্ষণ; পুমরা রমদমির অ্পরাধ তেয সিংগ্রহ ও মেমেষণ; অ্পরাধ ইমতহাস তেয ও আঙুমের ছামপর ফাইে 

রক্ষণামেক্ষণ; মর্উ ইয়েন  রমদমির পুমেমির সামে অ্িংিীদামরমত্ব রমদমির DNA ডাো েযািংমের রিাসমর্ে 

তত্ত্বােধার্; ঘরামেির্ ও েমমউমর্টি সিংমিাধর্ ঘরাগ্রামমর অ্েনায়র্ ও তত্ত্বােধার্; ঘফডামরে ও রমদমির অ্পরাধ 

র্যায়মেচার তহমেমের রিাসর্; রমদিজমুড় অ্পরাধ র্যায়মেচার -সম্পমেন ত এমজমন্সমদর সমেনর্ রদার্; এেিং 
রমদমির ঘসি অ্মফন্ডার ঘরমজমি এর রিাসর্ অ্ন্তভুন ক্ত।  

  
###  
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