
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ঘম্বরায়া সব িংসতা ও হ ৌর্ বর্পীড়র্ বিষয়ক কর্ নসূবির জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর প্রায় 24 

বর্বলয়র্ ডলার হেডাম্বরল ত বিল িরাম্বের হঘাষণা  

  

83টি ঘম্বরায়া সব িংসতা কর্ নসূবি ও আশ্রয়ম্বকন্দ্র হকাবভড পরীক্ষা ও টিকাদার্ এিিং 

সুবিধািঞ্চিত কবর্উবর্টিগুম্বলাম্বত পবরম্বষিা প্রদাম্বর্ স ায়তা করার জর্ে 16 বর্বলয়র্ 

ডলাম্বররও হিবে অর্ুদার্ পাম্বি  

  

50টি হরপ ক্রাইবসস হসন্টার ও হ ৌর্ বর্পীড়র্ বিষয়ক কর্ নসূবিম্বত স ায়তা করার জর্ে 

7.6 বর্বলয়র্ ডলার বর্ধ নাবরত রম্বয়ম্বে  

  

র্ ার্ারীর কারম্বণ বভকটিম্বর্র সিংখ্ো িৃঞ্চি পাওয়া এিিং র্ঞ্চজরবি ীর্ আবি নক িোম্বলঞ্জ 

হর্াকাম্বিলায় স ায়তা করম্বত ঘম্বরায়া সব িংসতা বিষয়ক কর্ নসূবিগুম্বলার জর্ে অতেন্ত 

গুরুত্বপূণ ন ত বিল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট  ররায়া সথ িংসতা থিষয়ক্ 

ক্র্ নসূথি ও আশ্রয়রক্ন্দ্র, হেৌর্ থর্পীড়র্ থিষয়ক্ ক্র্ নসূথি, এিিং হরপ ক্রাইথসস হসন্টারগুরলারক্ 

প্রায় 24 থর্থলয়র্ ডলাররর হেডাররল ত থিল থিতরণ ক্ররি। এই ত থিল এসি ক্র্ নসূথিরক্ অর্-

সাইট হক্াথভড পরীক্ষা ও টটক্াদারর্র লভযতা সম্প্রসারণ ক্ররত, র্ ার্ারীর ক্াররণ ততথর  ওয়া 

আথি নক্ িযারলঞ্জগুরলা হর্াক্ারিলা ক্ররত, সুথিধািঞ্চিত ক্থর্উথর্টটগুরলার ক্ারে আররা 

ভারলাভারি হপৌৌঁোরত, এিিং সম্প্রথত িৃঞ্চি পাওয়া সা ােযপ্রািী ভুক্তরভাগীরদর স ায়তা প্রদার্ 

ক্ররত সা ােয ক্ররি।  

  

"আর্ার র্া  ররায়া ও থলঙ্গ-থভথিক্ সথ িংসতার থিক্ার  ওয়া ভুক্তরভাগীরদর জর্য এক্টট 

আশ্রয়রক্ন্দ্র িালু ক্ররথেরলর্, তাই এই ঝুুঁ থক্পূণ ন জর্রগাষ্ঠীরক্ হসিা হপৌৌঁরে হদওয়াটা আর্ার 

অন্তররর খুি ক্ারের এক্টট থিষয়," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "র্ ার্ারী িলাক্ালীর্ সর্রয় 

 ররায়া ও থলঙ্গ-থভথিক্ সথ িংসতা র্র্ নাথন্তক্ভারি িৃঞ্চি হপরয়রে, এিিং ভুক্তরভাগীরা োরত থর্রাপরদ 

তারদর প্ররয়াজর্ীয় সা ােয ও পথররষিা অযারেস ক্ররত পাররর্ তা থর্ঞ্চিত ক্রার জর্য এই 

ত থিল অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন।"  

  

পাথরিাথরক্ সথ িংসতা প্রথতররাধ ও পথররষিা আইর্ (Family Violence Prevention and Services 

Act) ও আরর্থরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ (American Rescue Plan) এর র্াধযরর্  ররায়া সথ িংসতা 



থিষয়ক্ 83টট ক্র্ নসূথি ও আশ্রয়রক্ন্দ্র 16.3 থর্থলয়র্ ডলাররর ত থিল লাভ ক্ররি, ো হক্াথভড 

পরীক্ষা, টটক্াদার্, ও হর্ািাইল হ লি ইউথর্টগুরলা অযারেস ক্রার হক্ষরে স ায়তা ক্ররি। 

এোড়াও এটট গ্রার্ীণ ক্থর্উথর্টট, সিংসৃ্কথত-থভথিক্ ক্র্ নসূথি এিিং সুথিধািঞ্চিত ক্থর্উথর্টটগুরলার 

জর্য প্রিাগত  ররায়া সথ িংসতা পথররষিা উন্নত ক্ররি। হসইসারি, 50টট হরপ ক্রাইথসস হসন্টার ও 

হেৌর্ থর্পীড়র্ থিষয়ক্ ক্র্ নসূথি তারদর পথররষিার হক্ষরে স ায়তা ক্রার পািাপাথি হক্াথভড 

প্রথতররাধ ও প্রির্রর্র পদরক্ষপসর্ূ  ত্বরাথিত ক্রার জর্য 7.6 থর্থলয়র্ ডলাররর অর্ুদার্ লাভ 

ক্ররে। থর্উ ইয়ক্ন হেরটর থিশু ও পথরিার থিষয়ক্ পথররষিার দপ্তর (Office of Children and 

Family Services) এই ত থিল িরাদ্দ ক্ররে।  

  

OCFS-এর কবর্ের্ার হেইলা হজ. পুবল িম্বলর্, " ররায়া সথ িংসতা ও হেৌর্ থর্পীড়র্ হিরক্ 

হিুঁরি থেরর আসা িযঞ্চক্তরদর হসরর উঠা ও থর্রজরদর জীির্রক্ সার্রর্ এথগরয় হর্ওয়ার প্ররিষ্টার 

সর্রয় তারদর থর্রজরদর স্বারযযর সুরক্ষা থর্রয় দুঞ্চিন্তা ক্রার প্ররয়াজর্  ওয়া উথিত র্য়। OCFS 

এসি ত থিল িরাদ্দ ক্ররত হপরর অতযন্ত আর্ঞ্চিত, হেসি ত থিল ভুক্তরভাগীরদর জীিরর্ এক্টট 

অি নপূণ ন পাি নক্য ততথর ক্ররি এিিং হক্াথভরডর থিস্তার হরাধ ক্ররত সা ােয ক্ররি।"  

  

বসম্বর্ির িাল নস ই. সু্কর্ার িম্বলর্, " ররায়া সথ িংসতা ও হেৌর্ থর্পীড়রর্র ভুক্তরভাগীরদর 

স ায়তা ক্রাটা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন এক্টট থর্ির্, এিিং আরর্থরক্ার্ থরথলে প্ল্যারর্র র্াধযরর্ থর্উ 

ইয়রক্নর জর্য আর্ার থর্রয় আসা হেডাররল ত থিরলর থক্েু অিংি এসি উপেুক্ত সিংযার জর্য 

থিথর্রয়াগ ক্রার থিিক্ষণ থসিারন্তর জর্য আথর্ গভর্ নর হ াক্রলর প্রিিংসা ক্থর। হেথদর্ আর্রা 

ক্িংরগ্ররস র্থ লারদর থিরুরি সথ িংসতা আইর্ (Violence Against Women Act) পুর্রায় 

অর্ুরর্াদর্ থদরয়থে হসই এক্ই থদরর্ এসি ত থিল গ্রার্ীণ ও অর্যার্য সুথিধািঞ্চিত অিরলর 

 ররায়া সথ িংসতা ও হরপ ক্রাইথসস পথররষিাগুরলার জর্য িযি ার  ওয়ার পািাপাথি হক্াথভড 

প্রথতররারধর পদরক্ষপ গ্র ণ ক্ররত িযিহৃত  রি হজরর্ আথর্ আর্ঞ্চিত।"  

  

বসম্বর্ির ঞ্চক্রম্বের্ বগবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "থর্উ ইয়রক্নর হরপ ক্রাইথসস হসন্টার ও হেৌর্ থর্পীড়র্ 

থিষয়ক্ ক্র্ নসূথিগুরলা  টলাইর্, থর্রাপিা পথরক্ল্পর্া, আশ্রয়রক্ন্দ্র, এিিং হক্াথভড পরীক্ষা ও 

টটক্াদার্ স  হর্থডরক্ল স ায়তার র্রতা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন পথররষিা প্রদার্ ক্রার র্াধযরর্ 

ভুক্তরভাগীরদর স ায়তা প্রদারর্র জর্য থর্রলসভারি ক্াজ ক্রর িারক্।  ররায়া সথ িংসতার  টর্া 

উরেগজর্ক্ভারি িৃঞ্চি পাওয়ার এই সর্রয়, এসি অপথর াে ন সিংযার জর্য ত থিল সরিরা  

ক্ররত সা ােযক্ারী আরর্থরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ পাি ক্রার জর্য লড়াই ক্ররত হপরর আথর্ 

গথি নত। থর্উ ইয়ক্ন হেরট ভুক্তরভাগীরদর স ায়তা ক্রার জর্য এিিং হেৌর্ থর্পীড়রর্র থিরুরি 

লড়াই ক্রার জর্য হেডাররল সিংযার্সর্ূ  থর্রয় আসার জর্য আথর্ লড়াই অিযা ত রাখরিা।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটিভ হজম্বরাল্ড র্োডলার িম্বলর্, "থর্উ ইয়রক্ন  ররায়া সথ িংসতা ও হেৌর্ থর্পীড়র্ 

থিষয়ক্ ক্র্ নসূথিগুরলার জর্য এই ত থিল িযয়  রত োরে হদরখ আথর্ হরার্াঞ্চিত হিাধ ক্রথে। 

প্রথত িের এসি ক্র্ নসূথি  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নিাসীরক্ সা ােয ক্রর িারক্ এিিং এসি ক্র্ নসূথি 

োরত ভুক্তরভাগীরদর স ায়তা ও সিংযার্ প্রদার্ ক্রা অিযা ত রাখরত পারর এই অথত গুরুত্বপূণ ন 

ত থিল তা থর্ঞ্চিত ক্ররি। থর্উ ইয়ক্ন থসটটরত 4 থর্থলয়র্ ডলাররর হিথি িরাদ্দ  রত োরে হদরখ 

আথর্ থিরিষভারি আর্ঞ্চিত। এ িযাপারর তার হর্তৃরত্বর জর্য আথর্ গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যিাদ 



জার্াই এিিং সার্রর্র সর্য়গুরলারত আথর্ তার সারি অিযা তভারি ক্াজ ক্রর োওয়ার প্রতযািা 

রাথখ।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটিভ অোঞ্চিয়াম্বর্া এসম্বপইলাি িম্বলর্, " ররায়া সথ িংসতা আর্ার থডথিরের 

পথরিারগুরলারক্ এিিং আর্ারদর হেটিযাপী ক্থর্উথর্টটগুরলারক্ ক্ষথতগ্রস্ত ক্ররে। থর্উ 

ইয়ক্নিযাপী  ররায়া সথ িংসতা ও হেৌর্ থর্পীড়র্ থিষয়ক্ ক্র্ নসূথিসর্ূর র জর্য িাড়থত সিংযার্ 

সরিরা  ক্রার জর্য এই হেডাররল ত থিল িরাদ্দ ক্রার আজরক্র হ াষণার জর্য আথর্ গভর্ নর 

হ াক্লরক্ সাধুিাদ জার্াই, হে ত থিল অজনরর্ আথর্ ক্িংরগ্ররস স ায়তা ক্ররথেলার্। এসি 

পথররষিার প্ররয়াজর্ িৃঞ্চি পাওয়াটা র্ ার্ারীর এক্টট র্র্ নাথন্তক্ পার্শ্ ন-প্রথতঞ্চক্রয়া থ রসরি হদখা 

থদরয়রে, এিিং ভুক্তরভাগী, হিুঁরি থেরর আসা িযঞ্চক্ত, ও পথরিারগুরলারক্ হসিা প্রদার্ ক্রার জর্য 

থর্রিথদত সিংযাগুরলারক্ স ায়তা ক্রার জর্য আর্ারদর অিিযই প্ররিষ্টা অিযা ত রাখরত  রি। 

এই ত থিল সাম্প্রথতক্ িেরগুরলারত তারদর এই গুরুত্বপূণ ন ক্াজ সম্প্রসারণ ক্ররত থগরয় এসি 

ক্র্ নসূথি হেসি আথি নক্ িযারলরঞ্জর সম্মুখীর্  রয়রে হসগুরলা হর্াক্ারিলায় সা ােয ক্ররি, োর 

র্রধয টটক্াদার্, পরীক্ষা হক্ন্দ্র, এিিং োরদর প্ররয়াজর্ ররয়রে তারদর জর্য স্বাযযরসিা প্রদারর্র 

র্াধযরর্ হক্াথভড-19 প্রথতররারধর অযারেস সম্প্রসারণ ক্রাও অন্তভুনক্ত ররয়রে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটিভ র্র্ম্বডয়ার হজার্স িম্বলর্, "পাথরিাথরক্ সথ িংসতা প্রথতররাধ ও পথররষিা 

আইর্ ও আরর্থরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ হিরক্ পাওয়া 24 থর্থলয়র্ ডলাররর হেডাররল ত থিরলর 

র্াধযরর্, ো ক্িংরগ্ররস পাি  ওয়ার হক্ষরে সা ােয ক্ররত হপরর আথর্ গথি নত, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ 

ইয়ক্ন হেটিযাপী  ররায়া সথ িংসতা ও হেৌর্ থর্পীড়র্ হিরক্ হিুঁরি থেরর আসা িযঞ্চক্তরদর জর্য 

অথত প্ররয়াজর্ীয় স ায়তা প্রদার্ ক্ররের্। এ িযাপারর হক্ারর্া সরি  হর্ই হে র্ারীরদর থিরুরি 

সথ িংসতা হদিিযাপী র্ ার্ারীর রূপ থর্রয়রে, এিিং থিরিষ ক্রর হক্াথভড-19 র্ ার্ারী িলাক্ালীর্ 

সর্রয় আর্রা ভুক্তরভাগী িযঞ্চক্তরদর সিংখযা িৃঞ্চি হপরত হদরখথে। হক্াথভড পরীক্ষা ও টটক্াদারর্র 

অযারেস প্রদার্ ক্রা হিরক্ শুরু ক্রর সুথিধািঞ্চিত ক্থর্উথর্টটগুরলারত হিুঁরি থেরর আসা 

িযঞ্চক্তরদর জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন পথররষিাগুরলা সম্প্রসারণ ক্রা পে নন্ত, এই ত থিল 

ভুক্তরভাগীরদর সুরথক্ষত রাখরত গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্ররি এিিং আর্ারদররক্ থিরথদরর্র 

জর্য এই র্ ার্ারী থর্র্ূ নল ক্রার থদরক্ আররা এক্ধাপ এথগরয় থর্রয় োরি।"  

  

অিল অর্ুোয়ী হসিা প্রদার্ক্ারীরদর প্রাপ্ত ত থিল:  

  

• রাজধার্ী অিল: :,354,3754:ডলার  

• হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন: :,32,23752:ডলার  

• বেঙ্গার হলকস: :,3,,,3572:ডলার  

• লিং আইলোন্ড: :,35,,3,1,:ডলার  

• বর্ড- াডসর্: :,3241354,:ডলার  

• হর্া াক ভোবল: :,35723,,,:ডলার  

• র্ি ন কাবন্ট্র: :,3,253,,4:ডলার  

• বর্উ ইয়কন বসটি: :,3,1,3,47:ডলার  

• সাদার্ ন টিয়ার: :,355537470,,:ডলার  

• ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন: :,32,2354,:ডলার  



• একাবধক অিল*: :2,,35,,:ডলার  

*এক্টট হসিা প্রদার্ক্ারী হরপ ক্রাইথসস হসন্টার ও হেৌর্ থর্পীড়র্ উভয় খারতর ত থিল পারে ো 

থতর্টট অি ননর্থতক্ অিরলর 11টট ক্াউথন্টরত হসিা প্রদার্ ক্ররি।  

  

র্ ার্ারীর থেতীয় িেরর, হিুঁরি থেরর আসা সা ােযপ্রািী িযঞ্চক্তর সিংখযা িৃঞ্চি হপরয়রে, এিিং এই 

এক্ই সর্রয় থর্পীড়রর্র তীব্রতা িৃঞ্চি হপরয়রে িরল  ররায়া সথ িংসতা সম্পথক্নত পথররষিা 

প্রদার্ক্ারীরা জাথর্রয়রে। এোড়াও এই র্ ার্ারীর েরল হেটিযাপী  ররায়া সথ িংসতা সম্পথক্নত 

পথররষিা প্রদার্ক্ারীরদর জর্য র্ঞ্চজরথি ীর্ আথি নক্ িযারলঞ্জ ততথর  রয়রে। হক্াথভড সিংক্রান্ত 

পথররষিা উন্নত ক্রার পািাপাথি, এসি হেডাররল ত থিল ক্র্ীদরলর থযথতিীলতার িযাপারর 

স ায়তা ক্ররি এিিং ভুক্তরভাগীরদর জর্য পথররষিা অিযা ত িাক্া থর্ঞ্চিত ক্ররি।  

  

হেৌর্ থর্পীড়র্ থিষয়ক্ ক্র্ নসূথি ও হরপ ক্রাইথসস হসন্টারগুরলার জর্য প্রদার্ ক্রা এই ত থিল 

জর্স্বাযয সিংক্রান্ত জরুথর অিযার ক্াররণ ক্ষথতগ্রস্ত  ওয়া ভুক্তরভাগীরদর প্ররয়াজর্ পূররণ 

স ায়তা ক্ররি এিিং যার্ীয় ক্থর্উথর্টটগুরলারত পথররষিা অিযা ত রাখরত স ায়তা ক্ররি। এটট 

ক্র্ নসূথিগুরলারক্ ভািুনয়াল/থররর্াট পথররষিায় উিররণর হক্ষরে সা ােয ক্ররি এিিং হক্াথভড-19 

ভাইরাস োরা আক্রান্ত  ওয়ার ও থিস্তার  টারর্ার ঝুুঁ থক্ ক্থর্রয় আর্ার জর্য রসদ সিংক্রান্ত িযয় 

পথররিারধর হক্ষরে সা ােয ক্ররি। ক্র্ীদরলর থযথতিীলতা িা সম্প্রসাররণর জর্য এই ত থিল 

িযি ার ক্রা হেরত পারর।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির ঘম্বরায়া সব িংসতা প্রবতম্বরাধ বিষয়ক দপ্তম্বরর (Office for the 

Prevention of Domestic Violence) এঞ্চিবকউটিভ বডম্বরক্টর হকবল ওম্বয়ন্স িম্বলর্, 

"র্ ার্ারীর ক্াররণ থিঞ্চেন্নতা, ভয়, ও আথি নক্ িারপর সম্মুখীর্  ওয়ার থিষয়গুরলা আররা 

খারারপর থদরক্ োওয়ার েরল হক্াথভড-19  ররায়া সথ িংসতা ও হেৌর্ থর্পীড়রর্র 

ভুক্তরভাগীরদররক্ অিযা তভারি ক্ষথতগ্রস্ত ক্রর িরলরে। সি ভুক্তরভাগীরদর হক্াথভড-সম্পথক্নত 

প্ররয়াজর্গুরলা পূরণ ক্ররত স ায়তা ক্রার জর্য  ররায়া ও হেৌর্ সথ িংসতা থিষয়ক্ 

ক্র্ নসূথিগুরলা এখর্ িাড়থত ত থিল পারি। এোড়াও এই ত থিল  ররায়া ও হেৌর্ সথ িংসতা 

থিষয়ক্ পথররষিাগুরলা সম্প্রসারণ ক্রর আররা হিথি ভুক্তরভাগী-হক্ঞ্চন্দ্রক্, র্ার্থসক্ আ াত 

সম্পরক্ন অিথ ত ও সািংসৃ্কথতক্ভারি সাড়া প্রদার্ক্ারী ক্রর হতালার জর্য হ াক্ল প্রিাসরর্র 

উরদযাগসর্ূর র সারিও সঙ্গথতপূণ ন। ভুক্তরভাগীরদর অগ্রাথধক্ার হদওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ 

ধর্যিাদ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির অবেস অি বভবক্টর্ সাবভনম্বসস (Office of Victim Services)-এর 

বডম্বরক্টর এবলজাম্বিি হক্রাবর্র্ িম্বলর্, "এটট সুস্পষ্ট হে  ররায়া সথ িংসতা ও হেৌর্ থর্পীড়রর্র 

ভুক্তরভাগীরদর থর্রজরদর জর্য ও তারদর পথরিারিৃরির জর্য থর্রাপিা ও থযথতিীলতা হখা ুঁজার 

সর্রয় তারদর সম্মুখীর্  ওয়া িযারলঞ্জগুরলারক্ এই র্ ার্ারী আররা খারারপর থদরক্ থর্রয় হগরে। 

OVS-এ আর্রা ভুক্তরভাগীরদর স ায়তা ক্রার জর্য ক্র্ নসূথি ও পথররষিাসর্ূর র এক্টট সর্থিত 

হর্টওয়াক্নরক্ স ায়তা প্রদার্ ক্ররত হপরত গথি নত। হেখারর্ েখর্ প্ররয়াজর্ হসখারর্ হসসর্য় এই 

অথত গুরুত্বপূণ ন স ায়তা হপৌৌঁরে হদওয়া থর্ঞ্চিত ক্রার জর্য তারদর থর্রিথদত প্ররিষ্টার জর্য 

আথর্ গভর্ নর হ াক্লরক্ এিিং হেরটর থসোর সিংযাগুরলার স ক্র্ীরদর ধর্যিাদ জার্াই।"  

  



বর্উ ইয়কন হেম্বির ঘম্বরায়া সব িংসতা বিম্বরাধী হকায়াবলের্ (Coalition Against 

Domestic Violence)-এর এঞ্চিবকউটিভ বডম্বরক্টর কবর্ বর্ল িম্বলর্, " ররায়া সথ িংসতা 

থিষয়ক্ আইর্জীিীরা র্ ার্ারী শুরুর পর হিরক্ পথররষিা গ্র রণর িাথ দা উরেখরোগয  ারর 

িৃঞ্চি পাওয়া এিিং এক্ই সারি ভুক্তরভাগীরদর অথভজ্ঞতার জটটলতা উরেগজর্ক্ভারি িৃঞ্চি 

পাওয়ার ক্িা জাথর্রয়রের্।  ররায়া সথ িংসতার ভুক্তরভাগীরদর ও তারদর সন্তার্রদর জরুথর 

প্ররয়াজর্ পূররণ স ায়তা ক্রার জর্য এই ত থিল প্রদার্ ক্রায় আর্রা গভর্ নর হ াক্ল ও OCFS-

হক্ ধর্যিাদ জার্াই, ো তারদর থর্রাপিা ও সার্থগ্রক্ সুযতার উন্নথত ক্ররি, এিিং হেটিযাপী 

স ায়ক্ ক্র্ নসূথিগুরলারত ক্র্ীরদর থযথতিীলতার থিষয়টটরক্ অগ্রাথধক্ার থদরি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির হ ৌর্ বর্পীড়র্ বিম্বরাধী হকায়াবলের্ (Coalition Against Sexual 

Assault)-এর এঞ্চিবকউটিভ বডম্বরক্টর হজায়ার্ জোম্বর্াবর্ িম্বলর্, "হেৌর্ থর্পীড়রর্র 

ভুক্তরভাগী এিিং তারদররক্ হসিা প্রদার্ক্ারী আইর্জীিীরদর জর্য এই অতযন্ত ক্টঠর্ সর্রয় 

স ায়তা প্রদার্ ক্রায় আর্রা গভর্ নর হ াক্ল ও OCFS-এর প্রথত কৃ্তজ্ঞ। আর্ারদর ক্র্ নসূথিগুরলা 

ভুক্তরভাগীরদর প্ররয়াজর্ পূরণ ক্ররত সিংগ্রার্ ক্রর িরলরে। হেৌর্ সথ িংসতা ও হিাষরণর ক্ষত 

হিরক্ হসরর উঠরত সরিষ্ট িযঞ্চক্তরদর জর্য এসি িাড়থত সিংযার্ এক্টট পাি নক্য রির্া ক্ররি।"  
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