
কাউন্টি পনুঃপ্রবেশ ন্টেবশষ কর্মীদল ন্টনউ ইয়কক  
স্টেট জবু়ে ন্টেন্টিন্ন জায়গায় অেন্টিত 

কাউন্টি পনুঃপ্রবেশ ন্টেবশষ কর্মীদল (County Re-entry 

Task Forces, CRTF) ন্টনউ ইয়কক  ন্টিটি এেং আপবেট 

কাউন্টিগুবলাবে অেন্টিে এেং যে ির্মস্ত েযন্টিরা যেট 

কারাগার যেবক র্মনু্টি পাওয়ার পর কন্টর্মউন্টনটিবে ন্টিবর 

আিবেন োবদরবক িাহােয করার জনয তেন্টর করা হবয়বে। 

দটুি যেট এবজন্টি - যিৌজদান্টর ন্টেচার পন্টরবষো ন্টেভাগ 

(Division of Criminal Justice Services, DCJS) 

এেং িংবশাধন এেং কন্টর্মউন্টনটি পেকবেক্ষণ দপ্তর 

(Department of Corrections and Community 

Supervision, DOCCS) - CRTF যক িাহােয করার 

জনয িহবোগী হবে। 

 
 

প্রবেযকটি CRTF যোগয েযন্টিবদর কন্টর্মউন্টনটিবে যিরে 

আিার ির্ময় োবদর প্রবয়াজন পূরণ করার উবেবশয 
কর্মকিূন্টচ এেং পন্টরবষো যপবে িাহােয করার জনয 
DCJS, DOCCS, কাউন্টি এেং কন্টর্মউন্টনটি এবজন্টি, 
এেং র্মানে পন্টরবষো প্রদানকারীর িাবে কাজ কবর।  

 
 

আপনার কন্টর্মউন্টনটির CRTF আপনাবক:  

 আপনার েনৃ্টি এেং ইন্টেোচক আচরণবক উৎিান্টহে 

করার জনয পন্টরবষো খুুঁজবে িাহােয করবে পাবর 

 

 একটি চাকন্টর এেং/অেো োিিান খুুঁজবে িাহােয 
করবে পাবর 

 

 একটি নন-ড্রাইভািক লাইবিি অেো অনযানয আইন্টি 

িংগ্রহ করবে িাহােয করবে পাবর  

 

 পন্টরোর এেং কন্টর্মউন্টনটির িাবে পুনঃিংবোগ 

িাপন করার জনয িাহােয করবে পাবর 

ন্টনউ ইয়কক  স্টেট-এর টি কাউন্টিবত 
পনুঃপ্রবেশ পন্টরবষো পাওয়া যাবে!

পুনঃপ্রবেশ পন্টরবষো িংবোগ পন্টরবষো অনযানয আেশযক 

পন্টরবষো েযেহার করার ির্ময় পযাবরাল অেিা পূরণ করবে 

আপনাবক িাহােয করবে পাবর। 
 

কর্মকন্টনযনু্টি
CRTF যরন্টজউবর্ম ন্টলখবে, িাক্ষাৎকাবরর দক্ষো ন্টেকাবশ, 
চাকন্টরর পরার্মশক িংগ্রহ করবে এেং আংন্টশক ির্মবয়র 

অেো িমূ্পণক ির্মবয়র চাকন্টর যপবে িাহােয করবে পাবর। 
 

োসিান
CRTF অন্তেকেী, অিায়ী অেো িায়ী আোিন িংগ্রহ 

করবে িাহােয কবর।  
 

জ্ঞান সম্পন্টকক ত আচরণগত কর্মকসনূ্টচ
এই কর্মকিূন্টচগুন্টল প্রদান করার জনয CRTF-এর কাবে 

প্রন্টশন্টক্ষে কর্মীিদিয আবে ো যনন্টেোচক ন্টচন্তা-ভােনা 
কর্মাবে িাহাবেযর জনয এেং একটি নেুন অপরাধ করার 

ঝুুঁ ন্টক কর্মাবনার জনয তেন্টর করা হবয়বে।  
 

র্মাদক দ্রেয েযেহাবরর ন্টচন্টকৎসা
CRTF অযালবকাহল এেং র্মাদক েযেহারকারী পন্টরবষো 
প্রদানকারীবদর িাবে কাজ কবর োরা আপনাবক ন্টচন্টকৎিা 

যপবে িাহােয করবে পাবর। 
 

ন্টশক্ষা/প্রন্টশক্ষণ
CRTF আপনাবক হাই সু্কল ির্মর্মান করর্মিূন্টচ, প্রাপ্তেয়স্ক 

ন্টশক্ষা, েনৃ্টির্মলূক প্রন্টশক্ষণ অেো কবলজ প্রস্তুন্টে পাঠ্যক্রবর্ম 

ভন্টেক  করবে পাবর। 

ন্টনম্নন্টলন্টিতবদরবক সহায়তা 
করবত পাবর

 DOCCS দ্বারা পেকবেক্ষণ স্তর 1, 2 অেো 3 ন্টহবিবে 

ন্টনধকান্টরে র্মাঝান্টর যেবক উচ্চ-ঝুুঁ ন্টক িম্পন্ন েযন্টি 

 

 উচ্চ পন্টরবষো প্রবয়াজন আেশযক র্মন্টহলা 
 

 যে েযন্টিরা 20+ েেবরর জনয কারাগাবর ন্টেবলন 

 

 যে েযন্টিরা োদবর িমূ্পণক িাজা কাটিবয়বেন এেং 
োবদরবক পেকবেক্ষণ োডাই কারাগার যেবক র্মিু করা 
হবয়বে (িেকান্টধক যর্ময়াদ ির্মান্টপ্ত) 

 

 পযাবরাবল আিা ন্টকবশার-ন্টকবশারী এেং েুে প্রাপ্তেয়স্ক 

অেো িম্প্রন্টে ন্টশশু এেং পন্টরোর পন্টরবষো অন্টিবির 

(Office of Children and Family Services, 

OCFS) আোিন যকন্দ্র যেবক র্মনু্টি-প্রাপ্ত েযন্টি 

 

 র্মানন্টিক অিুিো, গুরুের ন্টচন্টকৎিাগে ির্মিযায় 

আক্রান্ত েযন্টি, েন্টধর, দশৃযগে অেো শারীন্টরক 

অক্ষর্মোয় আক্রান্ত েযন্টি অেো যে েযন্টিরা 
ন্টেকাশগে ন্টদক যেবক প্রন্টেেন্ধী  

 

আবরা তবযযর জনয:

আপনার কন্টর্মউন্টনটিবে CRTF-এর যেবক িহায়োর 

জনয আপনার অপরাধী পুনেকািন কাউন্টিলর অেো 
ন্টনধকান্টরে পযাবরাল অন্টিিাবরর িাবে আপনার যোগযো 

িম্পবকক  আবলাচনা করুন। েন্টদ আপন্টন র্মনু্টি পাওয়ার 

ির্ময় পযাবরাল পেকবেক্ষবণ না োবকন োহবল আপন্টন 

িহায়োর জনয আপনার কন্টর্মউন্টনটির CRTF-এর িাবে 

প্রেযক্ষভাবে যোগাবোগ করবে পাবরন।  



C/O Department of Mental Health 
175 Green St., Albany, NY 12202  
(518) 447-2003 

 

C/O Fortune Society at the Abraham House 
340 Willis Ave., Bronx, NY 10454 
(718) 662-6166 

 

C/O Department of Mental Health 
36-42 Main St., Binghamton, NY 13901 
(607) 778-1364  

 

C/O Exodus Transitional Community, Inc. 
97-99 Cannon St., Poughkeepsie, NY 12601 
(845) 452-7620 

 

C/O Spectrum Human Services 
1280 Main St., Buffalo, NY 14202  
(716) 539-5409 

 

C/O District Attorney’s Office  
210 Joralemon St., 3rd Floor, Brooklyn, NY 11201  
(718) 250-4374 

 

C/O Exodus Transitional Community  
2268 Third Ave., New York, NY 10035 
(917) 492-0990 

 

C/O DELPHI Rise 
835 West Main St., Rochester, NY 14611 
(585) 467-2230  

 

C/O Probation Department 
60 Charles Lindbergh Blvd., Uniondale, NY 11553  
(516) 227-7025 
 

C/O Community Missions 
1570 Buffalo Ave., Niagara Falls, NY 14303 
(716) 285-3403, ext. 2258 

কাউন্টি পনুঃপ্রবেশ
কর্মীদল কর্মকসচূী

স্টলাকবদর সম্প্রদায়বক সফল হবত 

সাহাযয কবর জনন্টনরাপত্তা সরুক্ষা 
উন্নন্টত করা  

 
র্মাচক  2020 

C/O Workforce Investment Board 
209 Elizabeth St., Utica, NY 13501 
(315) 798-3644 

 

C/O District Attorney’s Office  
421 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
(315) 435-2985, ext. 7153 

 

c/o RECAP, Inc. 
201 Broadway, Newburgh, NY 12550 
(845) 568-3445 

 

C/O The Fortune Society 
29-76 Northern Blvd., Long Island City, NY 11101 
(347) 510-3686 

 

C/O District Attorney’s Office  
80 Second St., Troy, NY 12180 
(518) 270-4002 

 

C/O Bridges 
873 Route 45, Suite 108, New City, NY 10956 
(845) 624-1366, ext. 136 

 

C/O The Center for Community Justice  
144 Barrett St., Schenectady, NY 12305 
(518) 346-1281, ext. 22 

 

C/O Probation Department  
Box 205, Yaphank, NY 11980 
(631) 852-5404 

 

C/O Family of Woodstock, Inc. 
39 John St., PO Box 3516, Kingston, NY 12402  
(845) 331-7080 

 

C/O District Attorney’s Office 
111 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., 
White Plains, NY 10601  
(914) 995-2791 
 


