
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল গা নস্থ্ে সব িংসতার ভুক্তম্বভাগীম্বের সুরক্ষা করার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

আইর্ (S.8417B/A.9601B) গা নস্থ্ে সব িংসতার ভুক্তম্বভাগীম্বের বিরুম্বে বিষম্ে বর্বষে 

কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ বৈষম্য হিকক্ গা নস্থ্য সথ িংসতার ভুক্তকভাগীকের রক্ষা ক্রার আইকর্ 

স্বাক্ষর ক্করকের্। আইর্ (S.8417B/A.9601B) গা নস্থ্য সথ িংসতার থিক্ারকের জর্য বৈষকম্যর 

হক্ষত্রগুথলকত সুরক্ষা প্রসাথরত ক্কর হেখাকর্ হসগুথলর পূকৈ ন থর্শ্চয়তা থেল র্া, হেম্র্ আৈাসর্ 

এৈিং সৈ নজর্ীর্ ৈাসস্থ্ার্। এই আইকর্ স্বাক্ষর ক্রার ম্াধ্যকম্, গভর্ নর হ াক্ল তার 2022 হেট অফ 

েয হেকট (2022 State of the State) প্রস্তাথৈত এক্টট প্রধ্ার্ আইর্ী অগ্রাথধ্ক্ার সম্পন্ন 

ক্করকের্।  

  

"ম্ াম্ারীটটর ফকল গা নস্থ্য এৈিং থলঙ্গ-থভথিক্ সথ িংসতার হক্ষকত্র এক্ হৃেয়থৈোরক্ ৈদৃ্ধি  কয়কে, 

এৈিং থর্উ ইয়ক্নকক্ ভুক্তকভাগীকের রক্ষা ক্রার জর্য িক্ত  কয় ো াঁডাকত  কৈ," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলম্বের্। "েখর্ হিকক্ আথম্ আম্ার ম্াকক্ গা নস্থ্য সথ িংসতার ভুক্তকভাগীকের জর্য এক্টট গ ৃ 

খুলকত সা ােয ক্করথে, তখর্ হিকক্ আথম্ ভুক্তকভাগীকের পাকি ো াঁডাকত এৈিং সম্ি নর্ ক্রার জর্য 

আম্ার ক্ষম্তার সৈ থক্েু ক্রাকক্ ৈযদ্ধক্তগত অগ্রাথধ্ক্ার প্রোর্ ক্করথে। আথম্ এই আইকর্ স্বাক্ষর 

ক্রকত হপকর গথৈ নত, ো ভুক্তকভাগীরা োকত বৈষম্য ৈা প্রথতকিাকধ্র ভয় োডাই থর্রাপকে তাকের 

প্রকয়াজর্ীয় পথরকষৈাগুথল অযাকেস ক্রকত পাকরর্ তা থর্দ্ধশ্চত ক্রার জর্য এক্টট অতযন্ত 

গুরুত্বপূর্ ন পেকক্ষপ।"  

  

এই থৈলটট ম্ার্ৈাথধ্ক্ার আইকর্র (Human Rights Law) অধ্ীকর্ ক্ভাকরজকক্ প্রসাথরত ক্রকৈ 

এৈিং আৈাসর্, থিক্ষা ও পাৈথলক্ ৈাসস্থ্ার্ স  থর্উ ইয়কক্নর বৈষম্য থৈকরাধ্ী আইকর্র অন্তভুনক্ত 

প্রথতটট প্রসকঙ্গ গা নস্থ্য সথ িংসতার ভুক্তকভাগীকের থৈরুকি বৈষম্য থর্থষি ক্কর পাথরৈাথরক্ 

সথ িংসতার ভুক্তকভাগীকের জর্য থিথভির্ অফ থ উম্যার্ রাইটকসর (Division of Human Rights) 

অথভকোগ প্রদ্ধিয়ার অযাকেস উন্নত ক্রকৈ।  

  

এর আকগ, গা নস্থ্য সথ িংসতার ভুক্তকভাগীরা শুধ্ুম্াত্র ম্ার্ৈাথধ্ক্ার আইকর্র ক্ম্ নসিংস্থ্ার্ থৈধ্াকর্র 

অধ্ীকর্ এক্টট সিংরথক্ষত হের্ী থ কসকৈ আওতাভুক্ত থেল। তকৈ, ক্ম্ নসিংস্থ্ার্ই এক্ম্াত্র হপ্রক্ষাপট 

র্য় হেখাকর্ এক্জর্ ভুক্তকভাগী বৈষকম্যর সম্মখুীর্  কত পাকরর্, ো এই সম্প্রসারর্কক্ অর্যার্য 

হক্ষকত্র, হেম্র্ আৈাসর্ এৈিং সৈ নজর্ীর্ ৈাসস্থ্াকর্র হক্ষকত্র প্রসাথরত ক্রা আৈিযক্ ক্কর, এৈিং 



আরও এক্টট ভুক্তকভাগী-হক্দ্ধিক্, ট্রম্া-অৈথ ত, এৈিং ভুক্তকভাগীকের জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

সািংসৃ্কথতক্ভাকৈ প্রথতদ্ধিয়ািীল েৃটিভঙ্গী প্রথতষ্ঠা ক্কর।  

  

থর্উ ইয়কক্নর ম্ার্ৈাথধ্ক্ার আইর্ (New York's Human Rights Law) হেকির সৈ হেকয় পুরকর্া 

বৈষম্য-থৈকরাধ্ী আইর্, এৈিং থর্উ ইয়ক্ন প্রিম্ হেট ো বৈষম্য-থৈকরাধ্ী আইর্ প্রকয়াকগর জর্য 

এক্টট স্থ্ায়ী একজদ্ধি বতথর ক্কর। আজ গভর্ নকরর স্বাক্ষথরত থৈলটট থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

ম্ার্ৈাথধ্ক্ার আইকর্র সুরক্ষা সম্প্রসারকর্র েলম্ার্ প্রথতশ্রুথতকক্ প্রথতফথলত ক্কর এৈিং থর্দ্ধশ্চত 

ক্কর হে সক্ল থর্উ ইয়ক্নৈাসীরা বৈষম্য হিকক্ ম্ুক্ত িাক্কত পাকরর্।  

  

হেট বসম্বর্টর হরাক্সার্ পারসাউড িম্বলম্বের্, "গা নস্থ্য সথ িংসতার থিক্ার এৈিং ভুক্তকভাগীকের 

প্রথত বৈষম্য তাকের জীৈর্ পুর্রুিার এৈিং পুর্গ নঠকর্ ইথতম্কধ্যই হে ৈাধ্াগুথলর সম্মখুীর্  য় তা 

আরও ৈাথডকয় হতাকল৷ আৈাসর্, হিথিট, সরক্ারী ৈাসস্থ্ার্, থিক্ষাগত প্রথতষ্ঠার্ এৈিং অর্যার্য 

হক্ষকত্র হেখাকর্ ভুক্তকভাগীরা অকেৌদ্ধক্তক্ অসুথৈধ্ার সম্মুখীর্  র্ হসখাকর্ বৈষকম্যর থৈরুকি এই 

সুরক্ষাগুথল হক্াি ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর সাকি ক্াজ ক্রকত হপকর আথম্ গথৈ নত। আথম্ 

আম্ার স ক্ম্ী অযাকসম্বথল সেসযা থর্থক্ লুক্াকসর ক্াকেও কৃ্তজ্ঞ এই অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ন 

আইর্টট প্রৈতনর্ ক্রার জর্য। হক্াকর্া থর্উ ইয়ক্নৈাসীকক্ গা নস্থ্য সথ িংসতার থিক্ার ৈা ভুক্তকভাগী 

থ কসকৈ বৈষকম্যর সম্মুখীর্  কত  কৈ র্া।"  

  

অোম্বসেবলর সেসো বর্বক লুকাস িম্বলম্বের্, "গা নস্থ্য সথ িংসতার ভুক্তকভাগীরা অকর্ক্ 

েযাকলকের সম্মুখীর্  র্ তকৈ বৈষকম্যর থৈরুকি লডাই ক্রা হসগুথলর ম্কধ্য এক্টট  ওয়া উথেত 

র্য়। এই থৈলটট ম্ার্ৈাথধ্ক্ার আইকর্র অধ্ীকর্ ভুক্তকভাগীকের জর্য সুরক্ষা হোগ ক্কর ো এই 

আইকর্র আকগ শুধ্ ুক্ম্ নসিংস্থ্ার্ বৈষকম্যর থৈরুকি ভুক্তকভাগীকের রক্ষা ক্করথেল। এই থৈকল 

সরক্াথর-স ায়তা ক্রা আৈাসর্, ৈযদ্ধক্তগত আৈাসর্, থিক্ষার্থৈি প্রথিক্ষকর্র হপ্রাগ্রাম্, সরক্াথর 

িাক্ার জায়গা, থরকয়ল একেট হপিাোর এৈিং অর্যার্য হক্ষকত্র সুরক্ষা অন্তভুনক্ত রকয়কে। আথম্ 

হরাম্াদ্ধিত হে আইর্টট সৈ নসম্মতভাকৈ পাস ক্রা  কয়কে, হেখাকর্ থরপাৈথলক্ার্ এৈিং হিকম্ািযাট 

উভয়ই থৈলটটর পকক্ষ হভাট থেকয়কে। আথম্ সম্ার্ভাকৈ হরাম্াদ্ধিত হে গভর্ নর হ াক্ল এত দ্রুত 

এই থৈলটট আইকর্ স্বাক্ষর ক্রার থৈষয়টটকক্ অগ্রাথধ্ক্ার থেকয়কের্।"  

  

গা নস্থ্য সথ িংসতা এক্টট গুরুতর সম্সযা োর সম্মুখীর্ ক্কয়ক্  াজার থর্উ ইয়ক্নৈাসী, প্রধ্ার্ত 

র্ারীরা। থর্উ ইয়ক্ন হেট অথফস ফর েয থপ্রকভর্ির্ অফ হিাকম্থেক্ ভাকয়াকলি (New York 

State Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) অর্ুসাকর, 2020 সাকল, থর্উ 

ইয়ক্ন হেকট 165,577টট গা নস্থ্য সথ িংসতার আকেি জাথর ক্রা  কয়থেল। হক্াথভি-19 ম্ াম্ারী 

েলাক্ালীর্, সম্সযাগুথল আরও হৈকড থগকয়থেল েখর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট  টলাইকর্ ক্লগুথল প্রায় 

45 িতািংি ৈদৃ্ধি হপকয়থেল৷  

  

এই আইর্টট এই ৈেকরর প্রর্ীত অি নৈের 2023 ৈাকজট হিকক্ গভর্ নর ো অজনর্ ক্করথেকলর্ তার 

উপর থভথি ক্কর গকড তুকলকে, োর ম্কধ্য গা নস্থ্য সথ িংসতা এৈিং হেৌর্ থর্পীডর্ প্রথতকরাধ্ 

ক্ম্ নসূথের জর্য ভুক্তকভাগীকের এৈিং তাকের পথরৈাকরর জর্য স ায়তায় প্রায় 90 থম্থলয়র্ িলাকরর 

অি নায়র্ অন্তভুনক্ত। হফিাকরল থভক্টটম্স অফ িাইম্ অযাক্ট অি নায়কর্ উকেখকোগয ক্ষথত সকেও 

গভর্ নর অথফস অফ থভক্টটম্ সাথভনকসকস (Office of Victim Services) 14.4 থম্থলয়র্ িলার ৈরাদ্দ 



ক্করকের্ ভুক্তকভাগীকের জর্য পথরকষৈা প্রোর্ক্ারীকের সম্ি নর্ ক্রার উকদ্দকিয োকত 

হপ্রাগ্রাম্গুথলকক্ হক্ার্ ৈাধ্া োডাই তাকের ক্াজ োথলকয় হেকত পাকর।  

  

###  

 
আকরা সিংৈাে পাওয়া োকৈ এখাকর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এদ্ধেথক্উটটভ হেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

