অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2021

গভর্রন কোবি হ াচুল

অম্বটাির মাসম্বক বর্উ ইয়কন হেম্বে ঘম্বরায়া সব িংসতা সম্পম্বকন সম্বচতর্তার মাস
ব ম্বসম্বি গভর্রন হ াচুম্বলর হঘাষণা এিিং হিেঁ ম্বচ যাওয়া মার্ুষম্বের সা াযে করম্বত সা সী,
উদ্ভাির্মূলক উম্বেোগ চালু

গভর্রন ঘম্বরায়া সব িংসতার বেকার ম্বয় হিেঁ ম্বচ বিম্বর আসা িেক্তিম্বের আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি
স ায়তা করম্বত এিিং প্রবতম্বরাধমূলক উম্বেোম্বগ সা াযে করম্বত হেম্বের বেশু ও পবরিার
বিষয়ক পবরম্বষিা েপ্তর (Office of Children and Family Services) কতত ক
ন িরাে করা
6.5 বমবলয়র্ ডলাম্বরর ত বিল হঘাষণা কম্বরম্বের্
হেম্বের ঘম্বরায়া সব িংসতা প্রবতম্বরাধ বিষয়ক েপ্তর (Office for the Prevention of
Domestic Violence) ঘম্বরায়া সব িংসতা ও প্রযুক্তি বিষম্বয় জর্সম্বচতর্তামূলক
কোম্বম্পইর্ চালু কম্বরম্বে, েীষ নবিম্বেষজ্ঞম্বের সাম্বি আসন্ন পোম্বর্ল আম্বলাচর্া
আম্বয়াজর্ করম্বি
গভর্রন হ াচুল আজ সন্ধ্ো হিম্বক ঘম্বরায়া সব িংসতা সম্পম্বকন সম্বচতর্তার মাস শুরু
ওয়া বচবিত করম্বত হেম্বের লোন্ডমাকনগুম্বলা হিগুবর্ আম্বলায় সজ্জিত করার বর্ম্বেনে
বেম্বয়ম্বের্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ অক্টাবর মাসক্ক্ ঘক্রায়া সথ িংসতা সম্পক্ক্ন সক্চতর্তার মাস
থ ক্সক্ব হঘাষণা ক্ক্রক্ের্ এবিং 6.5 থমথলয়র্ ডলাক্রর এক্টি ত থবল বরাক্ের হঘাষণা থিক্য়ক্ের্
যা আশ্রয়ক্ক্ন্দ্র-থভথিক্ পথরক্ষবাসমূক্ র উপর থর্ভনরতার পথরবক্তন, ঘক্রায়া সথ িংসতার
ভুক্তক্ভাগীক্ির ও তাক্ির পথরবাক্রর সা াযয ও স ায়তা পাওয়ার বযবস্থা ক্রক্ত হেক্িরলাইক্সন্সপ্রাপ্ত পথরক্ষবা প্রিার্ক্ারীক্ির সুক্যাগ ক্ক্র থিক্ব, এবিং প্রথতক্রাধমূলক্ ক্মসূন থচও বৃদ্ধি
ক্রক্ব। এোড়াও গভর্রন হ াচুল ভুক্তক্ভাগীক্ির জর্য প্রযুদ্ধক্ত থর্রাপিা ও উদ্ভাবর্ (Technology
Safety and Innovation for Survivors) র্ামক্ এক্টি র্তু র্ জর্সক্চতর্তামূলক্ ক্যাক্ম্পইক্র্র
ক্িা তু ক্ল ধক্রর্, হযটি হেক্ির ঘক্রায়া সথ িংসতা প্রথতক্রাধ থবষয়ক্ িপ্তর (OPDV) ক্তৃক্
ন সমন্বয়
ক্রা ক্ব এবিং থর্পীড়ক্র্র হেক্ে প্রযুদ্ধক্তর ভূ থমক্ার থবষক্য় আক্লাক্পাত ক্রক্ব।
"আমার মা যখর্ ঘক্রায়া সথ িংসতার ভুক্তক্ভাগীক্ির পক্ে আওয়াজ তু লক্তর্ তখর্ক্ার সময়
হিক্ক্ আমরা অক্র্ক্িা পি এথগক্য় এক্সথে, থক্ন্তু বহু মার্ুষক্ক্ স য ক্রক্ত ওয়া থর্পীড়র্ ও
হভাগাথির ইথত িার্ার আমাক্ির থমশর্ এখক্র্া হশষ য়থর্," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াচুল।
"আমাক্ির থসক্েমক্ক্ অবশযই থববথতনত ক্ত ক্ব এবিং ভুক্তক্ভাগী ও পথরবারগুক্লা হযখাক্র্ই

িাক্ুক্ র্া হক্র্ তাক্ির চাথ িা পূরক্ণর জর্য আমাক্ির অবশযই উদ্ভাবর্ী সমাধার্ প্রিার্ ক্রা
চাথলক্য় হযক্ত ক্ব।"
হেক্ির থশশু ও পথরবার থবষয়ক্ পথরক্ষবা িপ্তক্রর বরাে ক্রা এই 6.5 থমথলয়র্ ডলার িুইটি
উক্িযাগক্ক্ স ায়তা ক্রক্ব:
•
•

ঘক্রায়া সথ িংসতার ভুক্তক্ভাগীক্ির জর্য আবাসক্র্র বযবস্থা ক্রক্ত হেিবযাপী 79টি
পথরক্ষবা প্রিার্ক্ারীর জর্য 4.8 থমথলয়র্ ডলার।
ঘক্রায়া সথ িংসতা প্রথতক্রাধমূলক্ ক্মসূন থচ প্রিার্ক্ারী পাাঁচটি অলাভজর্ক্ সিংস্থার জর্য
1 .7 থমথলয়র্ ডলার। থর্ক্চর প্রথতটি ক্মসূন থচ 44,348 ডলার পাক্ব ইে যাম্পিক্র্ থরটটি
ইর্ক্. ( Retreat3 Inc.)3 থর্উ ইয়ক্ন থসটি হগ ও হলসথবয়ার্ সথ িংসতা-থবক্রাধী প্রক্ল্প (New
York City Gay and Lesbian Anti-Violence Project), ইউথর্টি াউজ অব টয় (Unity
House of Troy), থসরাথক্উক্স হভরা াউজ (Vera House) এবিং এথর ক্াউথিক্ত
পাথরবাথরক্ র্যায়থবচার হক্ন্দ্র (Family Justice Center)।

এোড়াও গভর্রন হ াচুল আজ রাক্ত ঘক্রায়া সথ িংসতা সম্পক্ক্ন সক্চতর্তার মাস শুরু ওয়া
থচথিত ক্রক্ত হেক্ির থর্ম্নথলথখত লযান্ডমাক্নগুক্লা হবগুথর্ আক্লায় সজ্জিত ক্রার থর্ক্িন শ
থিক্য়ক্ের্৷
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন হটড হসিার ( One World Trade Center)
গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল িাথমর্াল
ন
- পারথশিং স্কয়ার ভায়াডাট ( Grand Central Terminal Pershing Square Viaduct)
MTA LIRR – হপর্ হেশক্র্ ইে এন্ড হগিওক্য় ( MTA LIRR - East End Gateway at
Penn Station)
গভর্রন মাথরও এম. ক্ুওক্মা থিজ ( Governor Mario M. Cuomo Bridge
ক্স্কুইজক্ক্া থিজ ( Kosciuszko Bridge)
"ফ্র্যাঙ্কথলর্ থড. রুজক্ভল্ট" থমড- াডসর্ থিজ ( The "Franklin D. Roosevelt" MidHudson Bridge
এইচ. ক্াল মযাক্ক্ল
ন
হেি ইউথর্ভাথসটি
ন অফ থর্উ ইয়ক্ন ( SUNY) ভবর্
হেি এডুক্ক্শর্ থবদ্ধর্ল্িং ( State Education Building)
আলক্ফ্র্ড ই. দ্ধিি হেি অথফস থবদ্ধর্ল্িং ( Alfred E. Smith State Office Building)
অযালবাথর্ ইিারর্যাশর্াল এয়ারক্পািন হগিওক্য় ( Albany International Airport
Gateway)
হলক্ প্লাথসড অথলজ্জম্পক্ জাজ্জম্পিং ক্মক্প্লক্স ( The Lake Placid Olympic Jumping
Complex)
হেি হফয়ারগ্র্াউন্ডক্সর প্রধার্ হগি এবিং এক্সক্পা হসিার ( The Main Gate and Expo
Center at the State Fairgrounds)
র্ায়াগ্র্া ফলস ( Niagara Falls)

OPDV-এর র্তু র্ হসাশযাল থমথডয়া ক্যাক্ম্পইর্ ঘক্রায়া সথ িংসতার সাক্ি প্রযুদ্ধক্তর সম্পক্ক্নর
উপর আক্লাক্পাত ক্রক্ব এবিং প্রযুদ্ধক্তর সা াযয থর্ক্য় ওয়া থর্পীড়ক্র্র ধরর্গুক্লা সম্পক্ক্ন
সক্চতর্তা েথড়ক্য় হিক্ব। যথিও প্রযুদ্ধক্ত ভুক্তক্ভাগীক্ির তিয, থর্রাপিা পথরক্ল্পর্ায় অযাক্ক্সস
থিক্য় িাক্ক্, এবিং তাক্িরক্ক্ সাক্পািন থসক্েক্মর সাক্ি সিংযুক্ত ওয়ার সুক্যাগ ক্ক্র হিয়,
থর্পীড়র্ক্ারী সঙ্গী তাক্ির সঙ্গীক্ির আক্রা েথত ক্রার জর্য এটিক্ক্ বযব ার ক্ক্র িাক্ক্। এই
ক্যাক্ম্পইক্র্র পাশাপাথশ সিংস্থাটি প্রযুদ্ধক্তর সা াযয থর্ক্য় ওয়া থর্পীড়ক্র্র সাক্ি সম্পথক্নত
উিীয়মার্ ঝুাঁ থক্সমূ সম্পক্ক্ন, হসইসাক্ি ভুক্তক্ভাগীক্ির সা াযয ক্রার জর্য হমাবাইক্ল পরামশ ন
প্রিার্ এবিং অর্যার্য উদ্ভাবর্ সম্পক্ক্ন আক্লাচর্ার উক্েক্শয িুইিাক্র (Twitter) (@NYSOPDV),
হফসবুক্ (Facebook) (@NYSdomesticviolence) ও ইর্োগ্র্াক্ম (Instagram)
(@nysopdv)হফসবুক্, অযাপল (Apple), র্িন র্ লাইফ-লক্ (Norton LifeLock) এর প্রথতথর্থধক্ির
উপথস্থথতক্ত ও এক্াক্ডথমক্ থবক্শষজ্ঞক্ির সাক্ি থর্ক্য় এক্টি পযাক্র্ল আক্লাচর্ার আক্য়াজর্
ক্রক্ব।
বুধবার, 20 অক্টাবক্র সময়সূথচ থর্ধাথরত
ন
িাক্া "থলঙ্গ-থভথিক্ সথ িংসতার প্রসক্ঙ্গ প্রযুদ্ধক্তগত
উদ্ভাবর্ ও থর্রাপিার মক্ধয ভারসাময রো" শীষক্
ন এই আক্লাচর্া পথরক্ষবা সরবরা ক্ারী,
পরামশিাতা
ন
ও ভুক্তক্ভাগীক্ির স ায়তা থবষয়ক্ হপশাজীবীক্ির জর্য প্রস্তুত ক্রা ক্য়ক্ে। এই
মাক্সর হশষ থিক্ক্, OPDV ভুক্তক্ভাগী ও পরামশিাতাক্ির
ন
প্রযুদ্ধক্তর সা াযয থর্ক্য় ওয়া
থর্পীড়ক্র্র থবষয়টি বুঝক্ত সা াযয ক্রক্ত এবিং থডদ্ধজিাল থবক্ে হগাপর্ীয়তা ও থর্রাপিা রোক্ি ন
সুথর্থিনষ্ট িুলস ও পিক্েপ সরবরা ক্রক্ত এক্টি র্তু র্ প্রক্াশর্াও প্রক্াশ ক্রক্ব। এোড়াও
সিংস্থাটি এর র্তু র্ ওক্য়বসাইি চালু ক্ক্রক্ে।
বেশু ও পবরিার বিষয়ক পবরম্বষিা েপ্তম্বরর কবমের্ার হেইলা হজ. পুবল িম্বলর্, "ঘক্রায়া
সথ িংসতার ভুক্তক্ভাগীক্ির থর্রাপি আবাসর্ লাক্ভর জর্য সিংস্থার্ প্রিার্ ক্রার মাধযক্ম তাক্ির
সুথর্থিনষ্ট চাথ িা পূরণ ক্রক্ত অিায়র্
ন
ক্রার জর্য হসবা প্রিার্ক্ারীক্ির সুক্যাগ ক্ক্র হিয়া এই
হফডাক্রল ত থবক্লর জর্য অি বরাে
ন
ক্রক্ত হপক্ত আমাক্ির সিংস্থা গথবতন হবাধ ক্রক্ে। আমরা
জাথর্ হয পথরবারগুক্লাক্ক্ স ায়তা ও সিংস্থার্সমূ সরবরা ক্রািা ঘক্রায়া সথ িংসতা প্রথতক্রাধ
ক্রার প্রক্চষ্টার থভথিস্বরূপ।"
ঘম্বরায়া সব িংসতা প্রবতম্বরাধ বিষয়ক েপ্তম্বরর এক্তিবকউটেভ বডম্বরটর হকবল ওম্বয়ন্স
িম্বলর্, "ঘক্রায়া সথ িংসতা সম্পক্ক্ন সক্চতর্তার মাস ভুক্তক্ভাগী ও হবাঁক্চ থফক্র আসা মার্ুষক্ির
সারা বেরবযাপী স য ক্ক্র যাওয়া এক্টি বাস্তবতার উপর আক্লাক্পাত ক্ক্র এবিং তাক্িরক্ক্
জাথর্ক্য় হিয় হয তারা এক্া র্র্। ভুক্তক্ভাগী ও হবাঁক্চ থফক্র আসা মার্ুক্ষরা থক্ভাক্ব থর্পীড়ক্র্র
থশক্ার র্ হস বযাপাক্র, এবিং তারা থক্ভাক্ব ঘক্রায়া সথ িংসতা সিংক্রাি পথরক্ষবাগুক্লা অযাক্ক্সস
ক্ক্রর্ হস থবষক্য় প্রযুদ্ধক্ত এখর্ আক্গর হযক্ক্াক্র্া সমক্য়র হচক্য় হবথশ গুরুত্বপূণ ভূ
ন থমক্া পালর্
ক্ক্র িাক্ক্। এই অক্টাবক্র আমরা হেিবযাপী হবাঁক্চ থফক্র আসা মার্ুষক্ির ক্াক্ে পথরক্ষবা
হপ ৌঁক্ে হিয়ার পিথত রূপাির ও আপক্ডি ক্রার হেক্ে প্রযুদ্ধক্তর গুরুত্ব সম্পক্ক্ন সক্চতর্তা
বৃদ্ধি ক্রক্ত যাদ্ধি। এই গুরুত্বপূণ থবষক্য়
ন
গভর্রন হ াচুক্লর িীঘথিক্র্র
ন
অঙ্গীক্ার ও হর্তৃক্ত্বর
জর্য আমরা তার প্রথত থচরক্ৃতজ্ঞ।"

অবিস অি বভবটম সাবভনম্বসস (Office of Victim Services) এর বডম্বরটর এবলজাম্বিি
হরাবর্র্ িম্বলর্, "অপরাক্ধর ভুক্তক্ভাগীরা যাক্ত তাক্ির প্রক্য়াজর্ীয় স ায়তা পার্ তা থর্দ্ধিত
ক্রক্ত এবিং ঘক্রায়া সথ িংসতা হিক্ক্ হবাঁক্চ থফক্র আসা মার্ুক্ষরা যাক্ত থর্রাপিা খুক্াঁ জ পাওয়া ও
প্রথতষ্ঠা লাক্ভর জর্য প্রক্য়াজর্ীয় সিংস্থার্সমূ পার্ তা থর্দ্ধিত ক্রক্ত OVS-এ আমাক্ির ক্রা
ক্াজ থর্ক্য় আমরা অতযি গথবত।
ন অপরাক্ধর সক্ল ভুক্তক্ভাগী ও হবাঁক্চ থফক্র আসা মার্ুষক্ির
এবিং তাক্ির পথরবাক্রর পে হিক্ক্ আথম আমার হেি সিংস্থার স ক্মীক্িরক্ক্ তাক্ির ক্াক্জর
জর্য এবিং গভর্রন হ াচুলক্ক্ তার শদ্ধক্তশালী হর্তৃত্ব ও পোবলম্বক্র্র জর্য সাধুবাি জার্াই।"
থর্উ ইয়ক্ন হেক্ির ঘক্রায়া ও হয র্ সথ িংসতা থবষয়ক্ িলাইর্ 27/7 হখালা িাক্ক্: 800-9426906 (হফার্), 844-997-2121 (হিক্সি) অিবা @opdv.ny.gov (চযাি)। গত বের, হেি ও স্থার্ীয়
পযাক্য়র
ন
িলাইর্গুক্লা স ায়তার জর্য 252,535টি ক্ল হপক্য়ক্ে।
এোড়াও অথফস অব থভথটম সাথভনক্সস 212টিরও হবথশ ক্থমউথর্টি-থভথিক্ ক্মসূন থচর জর্য
অিায়র্
ন
ক্ক্র িাক্ক্ যা অপরাক্ধর ভুক্তক্ভাগী ও তাক্ির পথরবাক্রর জর্য সরাসথর হসবা প্রিার্
ক্ক্র িাক্ক্। এোড়াও এই ক্মসূন থচসমূ অপরাক্ধর থশক্ার হযক্ক্াক্র্া ভুক্তক্ভাগীক্ক্ সিংস্থার ক্াে
হিক্ক্ েথতপূরণ ও অর্যার্য স ায়তা পাওয়ার জর্য আক্বির্ ক্রক্ত সা াযয ক্ক্র, যা অর্য
হক্াক্র্া সিংস্থার্ হর্ই এমর্ বযদ্ধক্তক্ির জর্য এক্টি থর্রাপিা জাল থ ক্সক্ব ক্াজ ক্ক্র।
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