
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বলঙ্গবভবিক কর্ নম্বেম্বের সব িংসতার র্ীবতসরূ্  অিলের্ করা আিেেক 

কম্বর বর্ি না ী আম্বেম্বে স্বাের কম্বরম্বের্  

  

বর্ি না ী আম্বেেটি েইু রাম্বযের কর্ নচারী যব়িত গা নস্থ্ে সব িংসতার ঘির্ার উপর সেে 

যাবর করা ইন্সম্বপক্টর হযর্াম্বরম্বলর বরম্বপাম্বিনর পম্বর যাবর করা  ম্বেম্বে  

 

গা নস্থ্ে সব িংসতা র্ীবতর যর্ে িতনর্ার্ আিেেকতাগুবল একটি বলঙ্গ-বভবিক সব িংসতা 

র্ীবতম্বত প্রসাবরত কম্বর যা সব িংসতা, ষ্টবকিং এিিং হযৌর্ আক্রর্ণম্বক আওতাভুক্ত কম্বর  

  

সুপারভাইযার, হ াম্বর্বিক ভাম্বোম্বলন্স এম্বযন্সন্স লাোম্বযা এিিং HR কর্ীম্বের যর্ে 

িাবষ নক প্রবেেণ আিেেক করম্বি  

  

প্রবতটি সিংস্থ্ার যর্ে একটি গা নস্থ্ে সব িংসতা এম্বযন্সন্সর লাোম্বযা আিেেক করম্বি  

 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ এক্টি থর্র্ না ী আদেশ স্বাক্ষর ক্দরদের্ থর্উ ইয়ক্ন রাদজযর সমস্ত 

সংস্থা এর্ং ক্র্ত নপক্ষদক্ থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসর্ার থর্ষদয় এক্টি ক্ম নদক্ষদের র্ীথর্ রাখার থর্দেনশ 

থেদয়। থর্র্ না ী আদেশটি আদগর এক্টি আদেশদক্ প্রসাথরর্ ক্দর, যার জর্য গা নস্থয সথ ংসর্ার 

র্ীথর্ আর্শযক্ ক্দর এর্ং এই র্ীথর্গুথলদক্ শক্তিশালী ক্দর থর্উ ইয়ক্ন হেদির সুরক্ষাগুথলদক্ 

প্রসাথরর্ ক্দর েথক্ং এর্ং হযৌর্ আক্রমণদক্ অন্তভভ নি ক্দর৷ আজ জাথর ক্রা থর্র্ না ী আদেশটি 

এক্টি সেয প্রক্াথশর্ ইন্সদপক্টর হজর্াদরদলর থরদপাদিনর পদরই জাথর ক্রা  য়, যাদর্ েুটি রাদজযর 

সংস্থার ক্ম নচারী জথ়ির্ িাক্া এক্টি মারাত্মক্ গা নস্থয সথ ংসর্ার ঘির্ার থর্র্রণ হেওয়া  য়। 

থর্র্ না ী আদেশটি এদজক্তন্সগুথলর জর্য এক্টি থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসর্া এর্ং ক্ম নদক্ষদের র্ীথর্ 

প্রণয়র্ এর্ং জাথর ক্রা আর্শযক্ ক্দর যাদর্ সুপারভাইজার, হ াদমথেক্ ভাদয়াদলন্স এদজক্তন্স 

লায়াদজা এর্ং মার্র্ সম্পে ক্মীদের র্াধ্যর্ামূলক্ র্াথষ নক্ প্রথশক্ষণ অন্তভভ নি িাক্দর্। র্ীথর্দর্ 

এদজক্তন্সগুথলর জর্য এক্টি হ াদমথেক্ ভাদয়াদলন্স এদজক্তন্স লায়াদজা মদর্ার্ীর্ ক্রার এক্টি 

সুস্পষ্ট আর্শযক্র্া রদয়দে, যার ভূথমক্া সংস্থার ক্মীদের সংস্থার্ এর্ং র্িয সরর্রা  ক্রা।  

  

সংদশাথধ্র্ মদ ল থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসর্া এর্ং ক্ম নদক্ষে র্ীথর্ র্াস্তর্ায়দর্র জর্য ঘদরায়া 

সথ ংসর্া প্রথর্দরাদধ্র অথিসদক্ (Office for the Prevention of Domestic Violence) র্মুর্া 

থলথখর্ পদ্ধথর্ প্রণয়র্ ক্রদর্  দর্।   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-17-requiring-adoption-gender-based-violence-and-workplace-policies&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccea011145da94d4013d508da293630dc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867609974107775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uhOxXjNj%2BiLi0F5I0uRotnQbYtcy74m7gHK%2BiEY1OTM%3D&reserved=0


  

"আমার প্রশাসর্ ইন্সদপক্টর হজর্াদরদলর থরদপািন হপদয়দে, এর্ং আমার হৃেয় হসই পথরর্াদরর 

জর্য র্যথির্ যারা এখর্ও এই েুখ:জর্ক্ থর্ষয় থর্দয় র্সর্াস ক্রদে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"গা নস্থয সথ ংসর্া এক্টি গুরুর্র সমসযা যা আমার ক্াদে খুর্ই এক্টি র্যক্তিগর্ থর্ষয়, ক্ারণ 

আমার মা গা নস্থয এর্ং থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসর্ার থশক্ারদের জর্য এক্টি আর্াসস্থল খুদলথেদলর্৷ 

গভর্ নর থ সাদর্, আথম থর্উ ইয়ক্ন হেিদক্ সক্দলর জর্য এক্টি থর্রাপে স্থার্ ক্দর হর্ালার জর্য 

ক্াজ ক্রর্ রাদজযর সংস্থাগুথলদক্ এমর্ র্ীথর্ অর্লম্বর্ ক্রা আর্শযক্ ক্দর যা ক্মীদের সুরক্ষা 

প্রোর্ ক্দর এর্ং ভভিদভাগীদের জর্য এক্টি থর্রাপে ক্ম নদক্ষদের পথরদর্শ তর্থর ক্দর৷ এই 

প্রদয়াজর্ীয়র্াগুথল থর্ধ্ নারণ ক্দর, আমরা ভভিদভাগী-হক্ক্তিক্, ট্রমা-অর্থ র্ এর্ং সাংস্কত থর্ক্ভাদর্ 

প্রথর্ক্তক্রয়াশীল উপাদয় রাজয জদু়ি র্যক্তির্গ ন এর্ং পথরর্াদরর চাথ োগুথল সমি নর্ ক্রথে। উপরন্তু, 

আথম ইন্সদপক্টর হজদর্রাদলর সুপাথরশগুথল NYS গা নস্থয সথ ংসর্া প্রথর্দরাদধ্র জর্য অথিদসর 

সাদি থর্ক্িভাদর্ পয নাদলাচর্া ক্রর্, এর্ং আমরা থশক্ার এর্ং ভভিদভাগীদের এর্ং সমস্ত থর্উ 

ইয়ক্নর্াসীদের থর্রাপিার জর্য ল়িাই চাথলদয় যার্।"  

  

র্র্ভর্ র্ীথর্দর্ থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসর্ার সমু্মখীর্ ক্মীদের স ায়র্ার থেদক্ও হজার হেওয়া  দর্ 

র্াদের প্রদয়াজর্ীয় সংস্থার্ প্রোর্ ক্দর এর্ং আইর্ অরু্যায়ী উপলব্ধ সুরক্ষা এর্ং লাভগুথল 

সম্পদক্ন রু্ক্তিদয় হযমর্ আোলদর্  াক্তজর  ওয়ার জর্য ক্াজ হিদক্ েভ টি পাওয়া অির্া থচথক্ৎসা 

সংক্রান্ত সমসযাগুথলর থর্ষদয়, হসই সাদি ক্ম নদক্ষদে িাক্া ক্মীদের সুরক্ষার জর্য উপলব্ধ 

র্যর্স্থা, যার মদধ্য আদে প্রথর্কু্ল ক্ম নসংস্থাদর্র পেদক্ষপ হিদক্ সুরক্ষা।  

  

ঘম্বরাো সব িংসতা প্রবতম্বরাম্বের অবিসম্বক বর্ি না ী পবরচালক হকবল ওম্বের্স িম্বলর্, "হক্উ 

ক্াজ ক্রদর্ হগদল গা নস্থয সথ ংসর্া এর্ং থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসর্ার অর্যার্য রূপগুথল হিদম যায় 

র্া। থশক্ার এর্ং ভভিদভাগীদের অথিদস েক্ র্া  য়রাথর্ ক্রা  দর্ পাদর র্া আদগর রাদর্র 

শারীথরক্ থর্য নার্দর্র লক্ষণ থর্দয় ক্াদজ আসদর্ পাদরর্। থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসর্া হক্মর্ র্া 

শর্াি ক্রদর্, ভভিদভাগীদের থক্ভাদর্ সা াযয ক্রদর্  য় এর্ং ভভিদভাগীদের জর্য সংস্থার্গুথল 

পাওয়া স জ ক্দর র্ভলদর্  য় র্া থশখদর্ আমাদের মারু্ষদের থশথক্ষর্ ক্দর হর্ালার প্রথর্টি 

সুদযাগ র্যর্ ার ক্রা উথচর্। আথম এক্জর্ গভর্ নদরর পথরদষর্ায় িাক্দর্ হপদর গথর্ নর্ থযথর্ 

গা নস্থয এর্ং থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসর্ার থর্ষয়গুথল এর্ গুরুত্ব স ক্াদর হর্র্। ধ্র্যর্াে, গভর্ নর 

হ াক্ল, সমস্ত থর্উ ইয়ক্নর্াসীদের থর্রাপিা র্া়িাদর্ এর্ং আপর্ার ক্মীর্াথ র্ীর জর্য সুরক্ষা 

এর্ং সংস্থার্ থর্ক্তির্ ক্রার উদেদশয এর্ ক্দ ার পথরশ্রম ক্রার জর্য।"  
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