
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নং 17 

 

এক্সিকিউটিভ অর্ডার 

 

কিঙ্গকভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেক্ষের নীকতসরূ্হ অবিম্বন িরা আবশ্যি িক্ষর 

 

যেখানে, কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এিটি গুরুতর জননীকত সংক্রান্ত উক্ষেগ কনউ ইয়িড 

স্টেক্ষির জনয, স্টে িারক্ষে েকতগ্রস্তক্ষের এবং ভুক্তক্ষভাগীক্ষের সর্র্ ডন িরার জনয এবং 

অপবযবহারিারীক্ষের োয়বদ্ধ িরার জনয সর্কিত সম্প্রোক্ষয়র প্রকতক্সক্রয়ায় রাক্ষজযর অংশ্গ্রহে 

আবশ্যি;  

   

    যেখানে, কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা জীবক্ষন অনুপ্রক্ষবশ্ িক্ষর এবং প্রকতকেন হাজার হাজার 

কনউ ইয়িডবাসীর কনরাপিা বযাহত িক্ষর, েুুঃখজনি, ধ্বংসাত্মি এবং িখনও িখনও র্ারাত্মি 

ফিাফি সহ; এবং  

   

যেখানে, কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এিটি বযাপি সম্প্রোয়গত সর্সযা ো ির্ ডক্ষেে সহ 

হাজার হাজার কনউ ইয়িডবাসীক্ষি প্রভাকবত িক্ষর;  

   

        যেখানে, কনউ ইয়িড রাজয, এিজন কনক্ষয়াগিতডা কহসাক্ষব, অকতকরক্তভাক্ষব কিঙ্গ-কভকিি 

সকহংসতার োরা প্রভাকবত হয়, ো কশ্িার এবং সহির্ীক্ষের, উভক্ষয়র কনরাপিা বযাহত িক্ষর এবং 

ফিস্বরূপ উৎপােনশ্ীিতা হ্রাস পায়, স্বাস্থ্য পকরচে ডার খরচ বৃক্সদ্ধ পায়, অনুপকস্থ্কত বৃক্সদ্ধ পায় এবং 

ির্ ডচারীর িান ডওভার বৃক্সদ্ধ পায়;  
 

    যেখানে, কনউ ইয়িড রাক্ষজযর কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতার এিটি সক্সক্রয় প্রকতক্সক্রয়া রাক্ষজযর 

অনযানয কনক্ষয়াগিতডাক্ষের জনয এিটি র্ক্ষর্ি কহসাক্ষব িাজ িরক্ষত পাক্ষর;    

   

    যেখানে, 2008 সাক্ষি, অকফস ফর কপ্রক্ষভনশ্ন অফ স্টর্াক্ষর্কেি ভাক্ষয়াক্ষিন্স ( Office for 

the Prevention of Domestic Violence, OPDV) গাহডস্থ্য সকহংসতা স্টর্ািাক্ষবিায় রাক্ষজযর 

সংস্থ্াগুকির জনয এিটি সংক্ষশ্াকিত র্ক্ষর্ি ির্ ডক্ষেে নীকত প্রেয়ন িক্ষর; এবং  
 

যেখানে কনউ ইয়িড এই র্ক্ষর্ি নীকতক্ষি শ্ক্সক্তশ্ািী িরক্ষত ও তার উপর কভকি িক্ষর গক্ষ়ে 

তুিক্ষত প্রকতশ্রুকতবদ্ধ,   
 

সুতরাাং, এখে, আমি, ক্যামি য াক্ল ,  কনউ ইয়িড স্টেক্ষির গভন ডর, কনউ ইয়িড স্টেক্ষির 

সংকবিান ও আইন অনুোয়ী আর্ার উপর অকপ ডত িতৃ ডত্ব বক্ষি, এতোরা কনক্ষনাক্ত আক্ষেশ্ প্রোন 

িরকি:   



1. OPDV র্ক্ষর্ি গাহডস্থ্য সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেে নীকত পে ডাক্ষিাচনা িরক্ষব এবং এিটি 

র্ক্ষর্ি কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেে নীকত ততকর িরক্ষত স্টসই নীকতক্ষত উপেুক্ত 

সংক্ষশ্ািন প্রেয়ন িরক্ষব, ো গাহডস্থ্য সকহংসতা স্টর্ািাক্ষবিা িরার জনয কনউ ইয়িড স্টেক্ষির 

পদ্ধকতগুকিক্ষি শ্ক্সক্তশ্ািী িরক্ষব এবং ষ্টকিং এবং স্টেৌন আক্রর্ে সহ অনযানয িরক্ষনর 

কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এক্ষত অন্তভুডক্ত র্ািক্ষব। সংক্ষশ্াকিত র্ক্ষর্ি কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা 

এবং ির্ ডক্ষেে নীকত বাস্তবায়ক্ষনর জনয OPDV-স্টি নরু্না কিকখত পদ্ধকত প্রেয়নও িরক্ষত 

হক্ষব।  

 

2. OPDV সংক্ষশ্াকিত র্ক্ষর্ি কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেে নীকত, নরু্না বাস্তবায়ন 

পদ্ধকত সহ, প্রকতটি রাক্ষজযর সংস্থ্াক্ষি এই আক্ষেক্ষশ্র িাে ডির তাকরখ স্টর্ক্ষি িয় র্াক্ষসর 

র্ক্ষিয কবতরে িরক্ষব। এই আক্ষেক্ষশ্র উক্ষেক্ষশ্য, "রাক্ষজযর সংস্থ্া" পকরভাষার অর্ ড হক্ষব: (1) 

স্টিান রাক্ষজযর সংস্থ্া, কবভাগ, অকফস, স্টবার্ড,  িকর্শ্ন বা রাক্ষজযর অনযানয ির্ ড 

সম্পােক্ষনর সত্ত্বা; এবং (2) স্টিাক্ষনা পাবকিি অর্করটি বা পাবকিি স্টবকনকফি িক্ষপ ডাক্ষরশ্ন 

ো স্টিাক্ষনা রাক্ষজযর আইন োরা ততকর বা তার অিীক্ষন কবেযর্ান, োর সেসযক্ষের র্ক্ষিয 

অন্তত এিজনক্ষি গভন ডর কনক্ষয়াগ িক্ষরক্ষিন (সরিারী িতৃ ডপে বা পাবকিি স্টবকনকফি 

িক্ষপ ডাক্ষরশ্ক্ষনর স্টিাক্ষনা সহায়ি সংস্থ্া সহ), এিটি আন্তুঃরাজয বা আন্তজডাকতি িতৃ ডপে 

বা পাবকিি স্টবকনকফি িক্ষপ ডাক্ষরশ্ন বযকতক্ষরক্ষি।  

 

3. প্রকতটি রাক্ষজযর সংস্থ্া, জানুয়ারী 1, 2023 এর পক্ষর, স্টসই সংস্থ্ার জনয এিটি কিঙ্গ-

কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেে নীকত প্রেয়ন িরক্ষব এবং জাকর িরক্ষব৷ এই জাতীয় নীকত 

প্রেয়ক্ষনর স্টেক্ষে, রাক্ষজযর সংস্থ্াটি ( a) OPDV োরা কবতকরত সংক্ষশ্াকিত র্ক্ষর্ি কিঙ্গ-

কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেক্ষের নীকত স্টরফার িরক্ষব এবং স্টের্ন উপেুক্ত হক্ষব এর 

কবিানগুকি অবিম্বন িরক্ষব; (b) সহায়তার জনয OPDV-র সাক্ষর্ স্টোগাক্ষোগ িরক্ষত পাক্ষর; 

(c) অন্তত এিজন গাহডস্থ্য সকহংসতা এক্ষজক্সন্স িায়াক্ষজা ( Domestic Violence Agency 

Liaison, DVAL) র্ক্ষনানীত িরক্ষব োরা ির্ ডক্ষেক্ষে কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতার গৃহীত 

সকহংসতার কবিানগুকির সাক্ষর্ এক্ষজক্সন্সর অনুবকতডতা কনক্সিত িরক্ষব, েকতগ্রস্ত ির্ীক্ষের 

সাহােয িরার জনয প্রকশ্কেত হক্ষব, এবং OPDV-র জনয প্রার্কর্ি স্টোগাক্ষোগ কহসাক্ষব 

িাজ িরক্ষব এবং (d) রাজযবযাপী এবং স্থ্ানীয় স্তক্ষর ইউকনয়ন প্রকতকনকি সহ আগ্রহী 

েিগুকির সাক্ষর্ ের্াের্ভাক্ষব সহক্ষোকগতা িরক্ষব।  

 

4. প্রকতটি রাক্ষজযর সংস্থ্া, তার কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেে নীকত প্রেয়ক্ষনর 

স্টেক্ষে, কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা সম্পক্ষিড সক্ষচতনতা বৃক্সদ্ধ এবং সহায়তার জনয উপিব্ধ 

সংস্থ্ানগুকির ির্ীক্ষের অবকহত িরার গুরুত্বক্ষি ের্াের্ভাক্ষব কবক্ষবচনা িরক্ষব; DVAL 

এক্ষজক্সন্সর িাক্ষি কিভাক্ষব স্টপৌৌঁিাক্ষবন তা স্পষ্টভাক্ষব উক্ষেখ িরক্ষব; কনক্সিত িরক্ষব স্টে 

ির্ীক্ষের নীকত এবং পদ্ধকতগুকি গাহডস্থ্য এবং কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতার কশ্িার এবং 

ভুক্তক্ষভাগীক্ষের জনয নযােয এবং তাক্ষের প্রক্ষয়াজক্ষনর প্রকত প্রকতক্সক্রয়াশ্ীি; ির্ ডক্ষেে 

কনরাপিার প্রকতক্সক্রয়ার পকরিল্পনা উন্নয়ন িরক্ষব; গাহডস্থ্য সকহংসতা সংক্রান্ত অপরাক্ষি 

স্টোষী সাবযস্ত হওয়া বা সুরোর আক্ষেশ্ সাক্ষপক্ষে এিজন বযক্সক্তর আক্ষেয়াস্ত্র রাখার 

কবকিকনক্ষষি সংক্রান্ত রাজয এবং স্টফর্াক্ষরি আইন স্টর্ক্ষন চিক্ষব; ির্ীক্ষের জনয কিঙ্গ-

কভকিি সকহংসতা কশ্ো এবং প্রকশ্েেক্ষি উৎসাকহত িরক্ষব এবং প্রচার িরক্ষব; এবং 

রাক্ষজযর সংস্থ্ান বা িতৃ ডক্ষত্বর অপবযবহারিারী বা তাক্ষের িাক্ষজর োকয়ত্ব িঙ্ঘনিারী 

ির্ ডচারীক্ষের কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতার এিটি িাক্ষজর জনয োয়বদ্ধ িরক্ষব।  

 

5. প্রকতটি রাক্ষজযর সংস্থ্া, েখন তারা তাক্ষের কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেক্ষের নীকত 

জাকর িক্ষর, তখন স্টসই নীকতর এিটি অনুকিকপ এবং OPDV-এর সাক্ষর্ তার র্ক্ষনানীত 

স্টর্াক্ষর্কেি ভাক্ষয়াক্ষিন্স এক্ষজক্সন্স িায়াক্ষজার জনয তর্য প্রোন িরক্ষব এবং নীকতর পরবতী 

স্টিান পকরবতডনগুকি সম্পক্ষিড এবং DVAL এর স্টোগাক্ষোক্ষগর তর্য OPDV-স্টি অবকহত 

িরক্ষব।  

 



6. কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেক্ষের প্রকশ্েে। প্রকতটি আওতাভুক্ত ির্ ডচারী কিঙ্গ-

কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেক্ষের প্রকশ্েক্ষে অংশ্গ্রহে িরক্ষব ো OPDV োরা ততকর 

িরা হক্ষয়ক্ষি এবং বাকষ ডিভাক্ষব রাজযবযাপী কশ্ো বযবস্থ্াপনা কসক্ষেক্ষর্ উপিব্ধ িরা হক্ষব। 

কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেক্ষে প্রকশ্েে স্টপ্রাগ্রার্ প্রস্তুত িরা হক্ষব এবং 1 

অক্ষটাবর, 2022 এর র্ক্ষিয উপিব্ধ হক্ষব। "িভার্ড এর্প্লকয়" বিক্ষত গভন ডক্ষরর অকফক্ষসর 

এক্সিকিউটিভ স্টচম্বাক্ষর ির্ ডরত সর্স্ত অকফসার এবং ির্ ডচারী এবং কনউ ইয়িড স্টেি 

এক্ষজক্সন্সক্ষের, োরা অনযানয অকফসার এবং ির্ ডচারীক্ষের তত্ত্বাবিান িক্ষরন, োরা DVAL 

কহসাক্ষব িাজ িক্ষরন, বা োরা র্ানবসম্পে পক্ষে কনেুক্ত আক্ষিন। "ির্ ডিতডা ও ির্ ডচারী" 

বিক্ষত সরিাকর ির্ ডিতডা আইক্ষনর (Public Officers Law) িারা 73-ক্ষত "রাক্ষজযর ির্ ডিতডা 

বা ির্ ডচারী" পকরভাষার স্টে অর্ ড হয় স্টসই এিই অর্ ড বুঝাক্ষব।  

 

7. OPDV ো িরক্ষব:   

 

a. প্রকতটি রাক্ষজযর সংস্থ্াক্ষি তার কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেে নীকতর 

কবিাশ্ ও বাস্তবায়ক্ষন পরার্শ্ ড এবং প্রেুক্সক্তগত সহায়তা প্রোন িরক্ষব, হয় সংস্থ্ার 

অনুক্ষরাক্ষি বা OPDV-এর উক্ষেযাক্ষগ;   

b. কবকভন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থ্ার োরা জাকর িরা এবং পকরবকতডত কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এবং 

ির্ ডক্ষেে নীকতগুকির অনুকিকপ গ্রহে িরা এবং স্টসগুকি বজায় রাখা;   

c. তত্ত্বাবিায়ি ির্ী, ির্ ডচারী সহায়তা স্টপশ্াোর, র্ানব সম্পে ির্ী, আইন 

প্রক্ষয়াগিারী সংস্থ্া, ইউকনয়ন এবং কনরাপিা ির্ীক্ষের সাক্ষর্ প্রকশ্েে এবং 

উপিরক্ষের কর্জাইন এবং উন্নয়ক্ষন সহক্ষোকগতা িরা;    

d. 1 স্টর্, 2023 এর র্ক্ষিয এই আক্ষেক্ষশ্র বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এিটি প্রকতক্ষবেন প্রস্তুত 

িরা এবং গভন ডক্ষরর িাক্ষি জর্া স্টেওয়া; এবং  

e. এই কনব ডাহী আক্ষেক্ষশ্ বকে ডত DVAL এর ভূকর্িার আবশ্যিতাগুকি পে ডাপ্তভাক্ষব পূরে 

িরক্ষত স্টিান সংস্থ্ার DVAL এর বযর্ ডতার কবষক্ষয় জানার পক্ষর প্রকতটি রাজয সংস্থ্ার 

কনব ডাহী স্টনতৃত্বক্ষি অবকহত িরা।  

 

8. প্রকতটি রাক্ষজযর সংস্থ্া OPDV এর সাক্ষর্ সহক্ষোকগতা িরক্ষব এবং OPDV এই আক্ষেক্ষশ্র 

উক্ষেশ্যগুকি সম্পােন িরার জনয তর্য, করক্ষপাটিডং এবং সহায়তা প্রোন িরক্ষব স্টের্ন 

OPDV েুক্সক্তসঙ্গত বক্ষি কনি ডারে িরক্ষবন।    

এই কনব ডাহী আক্ষেশ্টি 22 অক্ষটাবর, 2007-এ জাকর িরা কনব ডাহী আক্ষেশ্ 19 প্রতযাহার িরক্ষব এবং 

তা অকতক্রর্ িরক্ষব; এই শ্ক্ষতড স্টে, েতেে না প্রকতটি রাক্ষজযর সংস্থ্া কিঙ্গ-কভকিি সকহংসতা এবং 

ির্ ডক্ষেক্ষের নীকত অবিম্বন না িক্ষর এই আক্ষেশ্ অনুসাক্ষর, ততেে পে ডন্ত রাক্ষজযর সংস্থ্া তার 

গাহডস্থ্য সকহংসতা এবং ির্ ডক্ষেক্ষের নীকত কনব ডাহী আক্ষেশ্ 19 অনুোয়ী বজায় রাখক্ষব। 

   

 

  

 

 

     আর্ার স্বহক্ষস্ত এবং স্টেক্ষির কনজস্ব 

সীিক্ষর্াহক্ষরর অিীক্ষন, 

অযািবাকন শ্হক্ষর েুই 

হাজার বাইশ্ সাক্ষির একপ্রি 

র্াক্ষসর আঠাশ্তর্ কেক্ষন 

এটি প্রোন িরা হক্ষিা। 



 

 

 

 

 

 

 

                গভন ডর িতৃ ডি   

 

                                গভন ডক্ষরর সকচব 


