
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

টপস সুপারমাম্বকনম্বট ঘম্বট যাওয়া ভয়ঙ্কর হগালাগুবলর ঘটর্ার প্রবি সাড়া বিম্বি 

িাম্বেম্বলা কবমউবর্টটর জর্ে হেম্বটর সংস্থার্গুম্বলা লভে িাকম্বি িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর 

হঘাষণা  

  

ভুক্তম্বভাগীম্বির ও িাম্বির পবরিারগুম্বলার জর্ে িাড়বি পবরম্বষিা প্রিার্ করম্বি বর্উ 

ইয়কন হেম্বটর অবেস অি বভবিম সাবভনম্বসস-এর িরে হিম্বক 2.8 বমবলয়র্ ডলাম্বরর 

ি বিল লভে রম্বয়ম্বে  

  

ভুক্তম্বভাগীম্বির ও পবরিারগুম্বলাম্বক আবি নক স ায়িা অোম্বেস করম্বি সা াযে করার 

জর্ে এিং পবরম্বষিা প্রিার্কারীম্বির বকভাম্বি ি বিল সংগ্র  করম্বি  ম্বি হস সম্পবকনি 

বিস্তাবরি িিে প্রিার্ করার জর্ে অবেস অি বভবিম সাবভনম্বসম্বসর কমীরা এই সপ্তাম্ব  

িাম্বেম্বলাম্বি িাকম্বির্  

  

হগালাগুবলর ঘটর্ার স্থার্টট িন্ধ িাকার এই সমম্বয় "খািাম্বরর খরা" হমাকাম্বিলা করম্বি 

রাইড হেয়ার পবরম্বষিাগুম্বলা িাম্বেম্বলার সপুারমাম্বকনটগুম্বলাম্বি যািায়াম্বির জর্ে 

বির্ামূম্বলে রাইড প্রিার্ করম্বে  

  

সংকটকালীর্ কাউম্বেবলং এর জর্ে NY প্রম্বজি হ াপ লাইর্ 844-863-9314 র্েম্বর লভে 

রম্বয়ম্বে  

  

র্োের্াল অোকের্ হর্টওয়াকন মম নাবিক, ব ংসাপূণ ন হগালাগুবলর ঘটর্ার 10 জর্ 

ভুক্তম্বভাগীর সিার অম্বিেটিক্রিয়ার খরচ ি ম্বর্ সা াযে করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ টপস সুপারমার্ক্নর্ট (Tops Supermarket) ঘর্ট যাওয়া ভয়ঙ্কর 

হগালাগুথলর ঘটর্ার প্রথি সাড়া থির্য় বার্ের্লা ক্থমউথর্টটর্ক্ স ায়িা ক্রার জর্য, হেট পয নার্য় 

বাড়থি থবথর্র্য়াগ, স্থার্ীয় মুথি হিাক্ার্গুর্লার্ি যািায়ার্ির জর্য রাইড হেয়ার, এবং 

ভুক্তর্ভাগীর্ির অর্যযটিক্রিয়ার বযয় ব র্র্র জর্য অর্ুিার্ প্রিার্ স  হেট সংস্থার্গুর্লা লভয 

িাক্র্ব বর্ল হঘাষণা থির্য়র্ের্।  

  

"গি 24 ঘণ্টা থর্উ ইয়ক্নবাসীর্ির জর্য এক্টট মম নাথযক্ সময় হক্র্টর্ে, এবং হেিাঙ্গ আথিপর্িয 

থবোসী এক্জর্ বযক্রক্তর  ার্ি ঘর্ট যাওয়া এই সন্ত্রাসী  ামলার ভুক্তর্ভাগীর্ির িার্ির প্রর্য়াজর্ীয় 



সব সংস্থার্ ও স ায়িা পাওয়া থর্ক্রিি ক্রর্ি আমার প্রোসর্ হেিার হক্ার্র্া ত্রুটট ক্রর্ব র্া," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই অক্ল্পর্ীয় মম নাথযক্ ঘটর্া হমাক্ার্বলায় থর্উ ইয়ক্নবাসী 

থ র্সর্ব আমরা থক্ভার্ব এক্ক্রিি  র্য় ভূথমক্া রাখর্বা সারা থবে হস থবষয়টট প্রিযক্ষ ক্রর্ে। 

আমার হ ামটাউর্ বার্ের্লা ভার্লা প্রথির্বেীর্ির থসটট এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট িার্ির ভার্লা 

প্রথির্বেী থ র্সর্ব ভূথমক্া রাখর্ব।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল এই হগালাগুথলর ঘটর্ায় ক্ষথিগ্রস্ত বযক্রক্তর্ির ও পথরবারগুর্লার জর্য বাড়থি 

পথরর্ষবা ও স ায়িা প্রিার্ ক্রর্ি 2.8 থমথলয়র্ ডলার্রর হেডার্রল ও হেট ি থবল বরাদ্দ 

ক্রার জর্য থর্র্িনের্া থির্য়র্ের্। হের্টর অথেস অব থভথিম সাথভনর্সস (Office of Victim 

Services, OVS) হের্টর থডথভের্ অব ক্রিথমর্াল জাথেস সাথভনর্সস (Division of Criminal 

Justice Services) এবং হের্টর ক্থমউথর্টটর্ি সথ ংসিায়  স্তর্ক্ষপ আইর্ (Community 

Violence Intervention Act) এর িরে হির্ক্ এই অর্ুিার্ পথরোলর্া ক্রর্ব, হযটট প্রথি বের 

হের্টর অপরার্ির ভুক্তর্ভাগী আইর্র্র (Victims of Crime Act) ি থবর্লর থক্েু অংে 

আর্েয়াস্ত্র সংিায সথ ংসিায় সবর্ের্য় হবথে ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া ক্থমউথর্টটগুর্লার্ি হসবা 

প্রিার্ক্ারী ক্ম নসূথেগুর্লার জর্য প্রিার্ ক্র্র িার্ক্।  

  

ভুক্তর্ভাগীর্ির ও পথরবারগুর্লার্ক্ আথি নক্ স ায়িা হপর্ি সা াযয ক্রার জর্য এবং সথ ংসিার 

ভুক্তর্ভাগীর্ির জর্য পথরর্ষবা ও স ায়িা সম্প্রসারণ ক্রর্ি পথরর্ষবা প্রিার্ক্ারীরা থক্ভার্ব 

বাড়থি ি থবল অযার্েস ক্রর্ি পার্রর্ হস সম্পথক্নি িিয প্রিার্ ক্রর্ি OVS ক্মীরা এই 

সপ্তার্  বার্ের্লার্ি অবস্থার্ ক্রর্বর্। ভুক্তর্ভাগীর্ির এক্াযিা ও হগাপর্ীয়িা রক্ষা ক্রর্ি 

OVS ক্মীরা শুি ুভুক্তর্ভাগীর্ির ও িার্ির পথরবারগুর্লার জর্য অযার্েসর্যাগয  র্ব এমর্ 

এক্টট আবদ্ধ জায়গায় অবস্থার্ ক্রর্বর্। সংস্থাটট এক্টট গুরুত্বপূণ ন সুরক্ষা জাল সরবরা  ক্র্র 

এবং হক্ার্র্া অপরার্ির ঘটর্ার ভুক্তর্ভাগী বযক্রক্তর্ির থর্র্জর্ির জর্য অি ন পথরর্োি ক্রার আর 

হক্ার্র্া উপায় র্া িাক্র্ল হসর্ক্ষর্ি বযয় পথরর্োি ক্রর্ি পার্র, যার মর্িয অর্যযটিক্রিয়া ও 

িাের্র্র খরে, হমথডর্ক্ল ও ক্াউর্েথলং এর খরে, এবং অর্যার্য খরে অযভুনক্ত রর্য়র্ে, এবং 

ভুক্তর্ভাগীর্ির ও পথরবারগুর্লার্ক্  ারার্র্া হবির্ ও  ারার্র্া স ায়িা প্রিার্ ক্রর্ি সা াযয 

ক্রর্ি পার্র।  

  

অথেস অব থভথিম সাথভনর্সস অর্যযটিক্রিয়া ও িাের্র্র খরে বাবি 6,000 ডলার পয নয প্রিার্ 

ক্রর্ি পার্র। র্যাের্াল অযাক্ের্ হর্টওয়াক্ন (National Action Network) হগালাগুথলর ঘটর্ার 

ভুক্তর্ভাগীর্ির পথরবারগুর্লার জর্য অর্যযটিক্রিয়ার বাড়থি হযর্ক্ার্র্া খরে পথরর্োি ক্রার 

প্রস্তাব থির্য়র্ে এবং যার্ির প্রর্য়াজর্ রর্য়র্ে এই অি ন িার্ির  ার্ি হপ ৌঁোর্র্ার থবষয়টট থর্ক্রিি 

ক্রর্ি থর্উ ইয়ক্ন হেট থর্থবড়ভার্ব সমন্বয় ক্রর্ে।  

  

হসইসার্ি, গভর্ নর হ াক্ল স্থার্ীয় মুথি হিাক্ার্গুর্লার্ি যািায়ার্ির জর্য রাইড হেয়ার্রর বযবস্থা 

ক্রর্ি রাইড-হেয়ার হক্াম্পাথর্ থলেট (Lyft) ও উবার (Uber) এর সার্ি এক্টট অংেীিাথরত্ব 

হঘাষণা ক্রর্ে; হগালাগুথলর ঘটর্ার স্থার্টট এক্টট িিাক্থিি "খাবার্রর মরুভূথম" এলাক্ায় 

অবথস্থি এবং বহু বার্ের্লাবাসীর জর্য  া াঁটার িরূর্ত্বর মর্িয এক্মাি সপুারমার্ক্নট থ র্সর্ব 

ক্াজ ক্রথেল। ক্রজপ হক্াড 14208 ও 14209-এর যািীরা িুইটট স্থার্ীয় মুথি হিাক্ার্র্ যািায়ার্ির 

জর্য 20 ডলার পয নয থবর্ামূর্লয রাইড হেয়ার্রর সুথবিা পার্বর্: টপস হেন্ডবল মাম্বকনটস 



(Tops Friendly Markets) (425 Niagara Street, Buffalo) এবং প্রাইস রাইট (Price 

Rite) (250 Elmwood Avenue, Buffalo)। থলেট এর যািীরা থলেট অযার্প 'BuffaloLyftUp' 

হক্াড বযব ার ক্রর্ি পারর্বর্ এবং উবার েীঘ্রই যািীর্ির জর্য এক্টট হক্াড হঘাষণা ক্রর্ব।  

  

OVS-এর অি নায়র্র্ পথরোথলি থর্ম্নথলথখি ক্ম নসথূেগুর্লা ভুক্তর্ভাগীর্ির ও পথরবার্রর সিসযর্ির 

স ায়িা পাওয়ার িাথব জমা থির্ি সা াযয ক্রর্ব এবং হসইসার্ি সংক্টক্ালীর্ ক্াউর্েথলং, 

সার্পাটন গ্রুপ, অযাডর্ভার্ক্থস ও অর্যার্য পথরর্ষবা প্রিার্ ক্রর্ব। অপরার্ির হযর্ক্ার্র্া 

ভুক্তর্ভাগী ও িার্ির পথরবার্রর সিসযরা এসব হসবা গ্র র্ণর হযাগয  র্বর্। ক্ম নসূথেগুর্লা 

www.ovs.ny.gov/connect টিক্ার্ার্িও পাওয়া যার্ব।  

• এথর ক্াউথি হমথডর্ক্ল হসিার   Erie County Medical Center): ECMC-হি বার্ের্লা 

রাইক্রজং এর্গইর্ে ভার্য়ার্লে   Buffalo Rising Against Violence, BRAVE ) ও SNUG  

• এথর ক্াউথির থডথিি অযাটথর্ নর ক্ায নালয়  

• হসিার ের এল্ডার ল এন্ড জাথেস ইর্ক্. (Center for Elder Law & Justice Inc.)  

• ক্থমউথর্টট সাথভনর্সস ের এভথরওয়ার্ (Community Services for Every1)  

• এথর ক্াউথির হপ্রার্বের্ থডপাটনর্মি (Erie County Probation Department)  

• ইিারর্যাের্াল ইর্থেটটউট অব বার্ের্লা, ইর্ক্. (International Institute of Buffalo, 

Inc.)  

• হর্ইবারহুড থলগযাল সাথভনর্সস ইর্ক্. (Neighborhood Legal Services Inc)  

• র্ি নওর্য়ে বার্ের্লা ক্থমউথর্টট হসিার, ইর্ক্. (Northwest Buffalo Community 

Center, Inc.)  

  

2021 সার্ল অপরার্ির ভুক্তর্ভাগী ও িার্ির পথরবার্রর জর্য আথি নক্ স ায়িা বাবি OVS 18 

থমথলয়র্ ডলার্ররও হবথে প্রিার্ ক্র্রর্ে। থর্উ ইয়ক্ন  র্লা হির্ের এক্মাি হেট হযখার্র্ 

হমথডর্ক্ল থবল বা অি ন পথরর্োর্ির হক্ষর্ি হক্ার্র্া সীমা থর্ি নারণ ক্রা হর্ই, যার অি ন  র্লা 

বযক্রক্তরা প্রর্য়াজর্ িাক্র্লই স ায়িা হপর্ি পার্রর্। অপরার্ির ভুক্তর্ভাগীর্ির ক্ষথিপরূণ 

প্রিার্র্র জর্য হেট বা হেডার্রল আিালর্ি হিাষী সাবযস্ত  ওয়া বযক্রক্তর্ির পথরর্োিকৃ্ি 

জথরমার্া, থে ও সারোজন থর্র্য় গটিি ি থবল হির্ক্ অি ন প্রিার্ ক্রা  র্য় িার্ক্।  

  

এই িুুঃর্খর সমর্য় গভর্ নর হ াক্ল সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর্ক্ মার্থসক্ স্বাস্থয স ায়িার জর্য লভয 

হেট সংস্থার্গুর্লার ক্িা মর্র্ ক্থরর্য় থির্ের্। থর্উ ইয়ক্নবাসীর্ির সবাই সপ্তার্  সাি থির্ 

সক্াল 8টা হির্ক্ রাি 10টা পয নয এক্জর্ িাইথসং ক্াউর্েলর্রর সার্ি ক্িা বলর্ি 844-863-

9314 র্ম্বর্র NY প্রর্জি হ াপ লাইর্র্র (NY Project Hope Line) সার্ি হযাগার্যাগ ক্রর্ি 

পারর্বর্। NY প্রর্জি হ াপ লাইর্ মার্থসক্ স্বাস্থয স ায়িার জর্য এক্টট থবর্ামূর্লযর, এক্ায 

িাইথসস  টলাইর্ হযটট থর্উ ইয়ক্নবাসীর্িরর্ক্ িার্ির প্রর্য়াজর্ীয় সংস্থার্গুর্লার সার্ি সংযুক্ত 

ক্র্র। হসইসার্ি, হের্টর অথেস অব হমিাল হ লি (Office of Mental Health) এবং হেট 

ইউথর্ভাথস নটট অব থর্উ ইয়ক্ন (State University of New York)-এর ক্মীরা এই মম নাথযক্ ঘটর্ার 

দ্বারা প্রভাথবি  ওয়া বযক্রক্তর্ির ক্াউর্েথলং ও স ায়িা প্রিার্র্র জর্য লভয িাক্র্বর্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2Fconnect&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C293949d094c84fdd13e308da36b7b2d7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637882459851536597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZAfx1w2p%2Bz9NgJoqRcP3f103JV7NNz3b5YdffYfN8gE%3D&reserved=0
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