অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2021

গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর জর্ে গা স্থ্
ন ে সব ংসতা প্রবতম্বরাধ প্রবেক্ষম্বণর
হ াষণা কম্বরম্বের্ পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
CONSERVATION) এিং পাকন, বিম্বর্াদর্ এিং ঐবত াবসক সংরক্ষণ অবিম্বসর (OFFICE
OF PARKS, RECREATION AND HISTORIC PRESERVATION) কর্মীম্বদর জর্ে

প্রবেক্ষণ হেট পাকন, কোম্পগ্রাউন্ড এিং বিম্বর্াদর্র্মূলক এলাকায় জর্র্মুখী কর্মীম্বদর
বেবক্ষত করম্বি বকভাম্বি গা স্থ্
ন ে সব ংসতা হচর্া যায় এিং বকভাম্বি স্তম্বক্ষপ করা যায়
তা সম্পম্বকন
গা স্থ্
ন ে সব ংসতার পবরম্বষিা সরিরা ম্বক বলঙ্গ এিং সাংস্কৃবতকভাম্বি প্রবতক্রিয়ােীল,
আরও ভুক্তম্বভাগী-হকক্রিক এিং ট্রর্মা-অিব ত করার উম্বেম্বেে উম্বদোগটট রাম্বজের
কাম্বজর অংে।
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট অথিস ির দ্য থিরভর্শর্ অি
হ ারেথেক্ ভারয়ারলন্স (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) পাক্ন,
থিরর্াদ্র্ ও ঐথি াথসক্ সংরক্ষণ অথিস এিং পথররিশ সংরক্ষণ থিভারগড় জর্েুথি ক্েীরদ্র
জর্য এক্টট িথশক্ষণ হিাগ্রাে তিথর ক্ররি, থিক্াশ ক্ররি এিং চালু ক্ররি। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুথলর
েরযয এই অংশীদ্াথরত্ব জীির্ িাাঁচারি সুরক্ষা, সংস্থার্ এিং স ায়িার আরও ভারলা অযারেস
িদ্ারর্র লরক্ষয সা ারেযর িরয়াজর্ এের্ হে হক্ার্ ভুক্তরভাগীরক্ সর্াক্ত ক্ররি এিং িারদ্র
িথি সাড়া জার্ারি অিচথলি থেত্ররদ্র জথড়ি ক্রার এিং িথশক্ষণ িদ্ার্ ক্রার গুরুত্বরক্
স্বীক্ৃথি হদ্য়।
"গা স্থ
ন য সথ ংসিা এের্ থক্েু ো আথে আোর সারা জীির্ জুরড় িথিররায ক্রার জর্য ক্াজ
ক্ররথে, এিং আোর োরয়র সারি, আথে হিাঁরচ োওয়া এিং িারদ্র পথরিাররর জর্য এক্টট
ক্রাথিক্ালীর্ িাথড় শুরু ক্ররথে," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "গভর্রন থ সারি, আথে এের্ র্ীথিগুথল
িণয়র্ ক্ররি িাক্ি ো হক্িলোত্র রাষ্ট্রীয় ক্েচারীরদ্র
ন
গা স্থ
ন য সথ ংসিার টর্াগুথল সর্াক্ত
ক্ররি এিং ভুক্তরভাগীরদ্র সুরক্ষায় স ায়িা ক্রার জর্য িরয়াজর্ীয় িথশক্ষণ িদ্ার্ ক্রর র্া,
থর্উ ইয়ক্ন হেটরক্ সিার জর্য এক্টট থর্রাপদ্ জায়গা ক্রর িু লরি স ায়িা ক্রর।"
OPDV 2022 সারলর িসরির আরগ এটট িদ্ারর্র লক্ষয থর্রয় িথশক্ষরণর থিক্াশ ক্ররি, েির্
রারজযর িহু পাক্ন, ক্যাম্পগ্রাউন্ড এিং থিরর্াদ্র্েূলক্ এলাক্া, ো িাথষক্
ন লক্ষ লক্ষ

পৃষ্ঠরপাষক্রদ্র পথররিশর্ ক্রর, এই হেৌসুরের জর্য পুর্রায় হিালা রি। গা স্থ
ন য এিং থলঙ্গথভথিক্ সথ ংসিা িন্ধ ক্রার লড়াইরয় র্িু র্ রাষ্ট্রীয় অংশীদ্াররদ্র জথড়ি ক্রার পাশাপাথশ,
িথশক্ষণটট থর্উ ইয়ক্ন হেট জুরড় পথররষিা সরিরা িযিস্থারক্ ভুক্তরভাগী-হক্ন্দ্রিক্, ট্রোঅিথ ি এিং সাংস্কৃথিক্ভারি িথিন্দ্রক্রয়াশীল ক্ররি রারজযর ক্াজরক্ আরও অগ্রসর সক্ল
ভুক্তরভাগী এিং থশক্াররদ্র জর্য।
িথশক্ষণটট সেস্ত যররণর থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসিার গথিশীলিারক্ িার আওিাভুক্ত ক্ররি োরি
জর্েুথি DEC এিং পারক্নর ক্েীরা টর্ার িথিন্দ্রক্রয়া জার্ারি এিং সা ারেযর িরয়াজর্ এের্
িযন্দ্রক্তরদ্র স ায়িা ক্ররি আরও ভালভারি সজ্জিি িারক্র্। িিাগি পথররষিা িদ্ার্ক্ারীরদ্র
থিদ্যোর্ হর্টওয়ারক্নর িাইরর স ায়িার িাপযিা িাড়ারর্ার োযযরে, ভূ ক্তরভাগীরা জার্রি
পাররির্ হে িারা হে রাষ্ট্রীয় িযিস্থা িা পথররষিা অযারেস ক্ররের্ িা থর্থিরশরষ
ন
িারদ্র
িরয়াজর্ীয় সংস্থার্গুথলরি অযারেস হপরি স ায়িা হপরি পাররর্।
OPDV-র বর্িান ী পবরচালক হকবল ওম্বয়র্স িম্বলম্বের্, “আোরদ্র অিশযই থলঙ্গ-থভথিক্
সথ ংসিা িথিররারযর িরচষ্টায় আরও থেত্ররদ্র জথড়ি ক্রা শুরু ক্ররি রি। এক্জর্
ভুক্তরভাগীর জীিরর্ পথরিিনর্ আর্রি শুযুোত্র এক্জরর্রই িরয়াজর্। েির্ জর্েুিী থসরেরের
সেস্ত অংশ থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসিার িভাি এিং পথরণথিগুথল িুঝরি পারর, থিরশষি হের িু
এটট িাথিক্ সম্প্রদ্ায়গুথলর সারি সম্পথক্নি, িির্ আেরা এই সম্ভাির্া িাথড়রয় থদ্ই হে এক্জর্
িযন্দ্রক্ত অপিযি ার হিরক্ হিথররয় আসার পি িুরাঁ জ পারির্। আথে গভর্রন হ াচুলরক্ গা স্থ
ন য
সথ ংসিা িথিররারয িার দ্ৃঢ় অঙ্গীক্ারিদ্ধিা এিং ভূ ক্তরভাগীরদ্র জর্য িরয়াজর্ীয় সেির্ন
থর্ন্দ্রিি ক্রার উরেরশয হর্িৃরত্বর জর্য যর্যিাদ্ জার্াই।"
গা স্থ
ন য সথ ংসিার হোক্ারিলা ক্ররি এিং সক্ল ভূ ক্তরভাগীরদ্র জর্য থর্রাপিা তিথর ক্ররি,
সেস্ত থসরেে জুরড় গা স্থ
ন য সথ ংসিা, গা স্থ
ন য ও হেৌর্ সথ ংসিার সাংস্কৃথিক্ হেদ্ এিং োর্ুষ,
থিরশষ ক্রর িাথিক্ সম্প্রদ্ারয়র োর্ুষরা পথররষিা অযারেস ক্রার হক্ষরত্র হে িথিিন্ধক্িাগুথলর
েুরিােুথি র্ হসগুথল সম্পরক্ন আরও ভারলাভারি হিাঝার এক্টট গুরুত্বপূণ িরয়াজর্।
ন
এই
িথশক্ষণটট এই হেদ্গুথলরক্ অরেষণ ক্ররি এিং এের্ সংস্থাগুথলর সারি জথড়ি রি ো
থিরশষভারি, ঐথি যগিভারি অর্ুন্নি সম্প্রদ্ারয়র িযন্দ্রক্তরদ্র স ায়িা ক্রর এিং হসই ক্ণ্ঠস্বর স
িযন্দ্রক্তরদ্র দ্বারা পথরচাথলি য়৷
পাক্ন, থিরর্াদ্র্ এিং ঐথি াথসক্ সংরক্ষরণর অথিস অর্ুোর্ ক্রর হে িায় 450 জর্ জর্েুিী
ক্েী িথশক্ষরণর েযয থদ্রয় োরি, এিং জর্সাযাররণর সারি থর্য়থেি হোগারোগ ক্রর এের্
আরও 100 জর্ পথররিশ সংরক্ষণ থিভারগর (থ পাটন রেন্ট of Energy Conservation, DEC) ক্েী
সদ্সযরদ্র িথশক্ষণ হদ্ওয়া রি। এোড়াও, হেট পাক্ন পুথলশ (State Park Police), DEC
এর্ভায়রর্রেন্টাল ক্র্জারভনশর্ পুথলশ অথিসাররা (DEC Environmental Conservation Police
Officers, ECO) এিং িররে হরঞ্জাররা (Forest Rangers) জর্সাযাররণর সারি িারদ্র
আলাপচাথরিা চলাক্ালীর্ গা স্থ
ন য সথ ংসিার লক্ষণগুথল সর্াক্ত ক্রার জর্য িথশক্ষণ গ্র ণ ক্রা
চাথলরয় োরির্। িররে হরঞ্জার এিং ECO-রা িথি িের অযাথ রর্ যাক্ এিং ক্যাটথস্কল পাক্ন স
রারজযর ভূ থে এিং সাইটগুথলরি াজার াজার দ্শরক্র
ন
সারি হোগারোগ ক্রর।

হেট পাকন কবর্মের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলম্বের্, "অথিস ির দ্য থিরভর্শর্ অি
হ ারেথেক্ ভারয়ারলরন্সর সারি িথশক্ষণ আোরদ্র রারজযর গা স্থ
ন য এিং থলঙ্গ-থভথিক্
সথ ংসিার িথিন্দ্রক্রয়ারক্ শন্দ্রক্তশালী ক্ররি - এিং আোরদ্র হেট পাক্ন পথরদ্শর্ন ক্রার সেয়
সিাইরক্ থর্রাপদ্ ও স্বাগি হিায ক্ররি সা ােয ক্রার জর্য আোরদ্র ক্াজরক্ সেির্ন ক্ররি৷
গা স্থ
ন য সথ ংসিা িন্ধ ক্রার জর্য িার সন্দ্রক্রয় দ্ৃটষ্টভথঙ্গ এিং এর ভূ ক্তরভাগীরদ্র উরেরশয িার
অথিচল সেিরর্র
ন
জর্য আথে গভর্রন হ াচুলরক্ সাযুিাদ্ জার্াই।"
DEC কবর্মের্ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, "গভর্রন হ াচুল িার সারা জীির্ গা স্থ
ন য
সথ ংসিার থশক্াররদ্র পরক্ষ এক্জর্ উগ্র সেির্ক্ারী
ন
রয় হিরক্রের্। গা স্থ
ন য সথ ংসিার
ভূ ক্তরভাগীরদ্র সারি িার োরয়র ক্ারজর দ্বারা অর্ুিাথণি রয়, গভর্রন গা স্থ
ন য সথ ংসিার
সংক্রাি সেসযাগুথল এিং ক্ােক্রভারি
ন
িার হোক্ারিলা ক্রার জর্য িরয়াজর্ীয় সংস্থার্ এিং
হক্ৌশলগুথল সম্পরক্ন গভীর উপলথি অজনর্ ক্ররথেরলর্। ে াোরী দ্বারা চাথলি গা স্থ
ন য
সথ ংসিার িৃন্দ্রদ্ধর সারি, এই টর্াগুথলরক্ থচর্রি এিং িথিররায ক্রার জর্য আোরদ্র সক্ষেিা
িৃন্দ্রদ্ধ ক্রা অপথর াে।ন DEC হেট অথিস ির দ্য থিরভর্শর্ অি হ ারেথেক্ ভারয়ারলন্স এিং
পাক্নস, থরন্দ্রক্ররয়শর্ অযান্ড থ রোথরক্ থিজাররভশরর্র অথিরস আোরদ্র স ক্েীরদ্র সারি
অংশীদ্াথরত্ব ক্ররি হপরর গথিিন থর্য়থেিভারি জর্সাযাররণর সারি গা স্থ
ন য সথ ংসিা শর্াক্ত
ক্রার জর্য িরয়াজর্ীয় িথশক্ষণ এিং সরঞ্জােগুথলর সারি হোগারোগ ক্রর িারদ্র আরও
ভারলাভারি থশথক্ষি এিং সজ্জিি ক্ররি িুি হিথশ হদ্রী িার আরগই।"
পাক্ন, থিরর্াদ্র্ এিং ঐথি াথসক্ সংরক্ষরণর অথিস 250-টটরও হিথশ পৃিক্ পাক্ন, ঐথি াথসক্
স্থার্, থিরর্াদ্র্েূলক্ পি, এিং হর্ৌক্া লরের িত্ত্বািযার্ ক্রর, ো িাথষক্
ন 78 থেথলয়র্ োর্ুষ
হদ্িরি আরসর্। আরও িরিযর জর্য parks.ny.gov এ োর্।
পথররিশ সংরক্ষণ থিভাগ িায় পাাঁচ থেথলয়র্ এক্র সরক্াথর জথের িযিস্থাপর্া ও িদ্ারথক্ ক্রর।
DEC 52টট ক্যাম্পগ্রাউন্ড এিং পাাঁচটট থদ্িসক্ালীর্ িযি াররর এলাক্া পথরচালর্া ক্রর
অযাথ রর্ যাক্ এিং ক্যাটথস্কল সংরথক্ষি িরর্ ো দ্শক্রদ্র
ন
থিস্িৃি থিথভন্ন যররণর অথভজ্ঞিা
িদ্ার্ ক্রর।
ররায়া সথ ংসিা িথিররায থিষয়ক্ দ্প্তর রলা ররায়া সথ ংসিার সেসযার জর্য থর্রিথদ্ি
এন্দ্রেথক্উটটভ পোরয়র
ন
হদ্রশর এক্োত্র হেট সংস্থা। রারজযর হ ারেথেক্ অযান্ড হসক্্সুয়াল
ভারয়ারলন্স টলাইর্ 24/7 উপলি: 800-942-6906 (ক্ল), 844-997-2121 (হটেট) িা
@opdv.ny.gov (চযাট) এ পাওয়া োয়। গি িের, হেট ও স্থার্ীয় টলাইরর্ স ায়িার জর্য
250,000 এর হিথশ হিার্ এরসরে।
এোড়াও অথিস অি থভক্টটে সাথভনরসস (Office of Victim Services) 212-টটরও হিথশ
সম্প্রদ্ায়-থভথিক্ হিাগ্রারের এক্টট হর্টওয়ারক্নর অিায়র্
ন
ক্রর ো অপরারযর থশক্ার ও িারদ্র
পথরিাররদ্র জর্য সরাসথর পথররষিা িদ্ার্ ক্রর। এোড়াও হিাগ্রােগুথল হেরক্ার্ অপরারযর
থশক্ার িযন্দ্রক্তরক্ ক্ষথিপূরণ ও এরজথর্রসর ক্াে হিরক্ অর্যার্য সা ারেযর জর্য আরিদ্র্ ক্ররি
সা ােয ক্রর, ো এের্ িযন্দ্রক্তর জর্য এক্টট থর্রাপিা জাল োরদ্র আররা হক্ারর্া শন্দ্রক্তসম্পদ্
হর্ই।
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