
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/24/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

অোডাল্ট সারভাইভার অোম্বে গভর্ নর হ াকম্বলর স্বাক্ষর  

  

হ ৌর্তা সংক্রান্ত অপরাম্বের ভুক্তম্বভাগীম্বের িয়স 18-এর হেম্বয় হিবে িাকার সমম্বয় ঘটা 

অপরাম্বের জর্ে হকার্ সমম্বয় বর্পীড়ম্বর্র ঘটর্া ঘম্বটম্বে তা বর্বি নম্বেম্বে মামলা োম্বয়র 

করার সক্ষমতা প্রোর্ করম্বি  

  

আইর্টট স্বাক্ষবরত  ওয়ার েয় মাস পর হিম্বক এক-িেম্বরর লুকিোক উইম্বডার হময়াে 

শুরু  ম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট (Adult Survivors Act) (S.66A/A.648A) 

স্বাক্ষর ক্রররের্, যার মাধ্যরম থিথর্ হযৌর্িা সংক্রান্ত অ্পরারধ্র ভুক্তরভাগীরের জর্য িারের 

বয়স 18-এর হেরয় হবথি িাক্ার সমরয় ঘটা অ্পরারধ্র জর্য হক্ার্ সমরয় থর্পীড়রর্র ঘটর্া 

ঘরটরে িা থর্থব নরিরে িারের থর্পীড়র্ক্ারীর থবরুরে মামলা োরয়র ক্রার জর্য এক্-বের থপেরর্ 

থিরর িাক্ারর্ার উইরডা তিথর ক্রররের্।  

  

"আজ আমরা থর্উ ইয়ক্নজরুড় ভুক্তরভাগীরের হসাচ্চার  ওয়ার মাধ্যরম িারের প্রথি ঘটা 

অ্পরারধ্র জর্য িারের থর্পীড়ক্রের োয়বে ক্ররি ক্ষমিায়র্ ক্রার হক্ষরে এক্টট গুরুত্বপূর্ ন 

পেরক্ষপ গ্র র্ ক্ররথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "হযৌর্ থর্পীড়রর্র থবরুরে লড়াইরয় 

আমারের জর্য আমারের থবোর বযবস্থার মরধ্য মার্থসক্ আঘারির প্রভাব ির্াক্ত ক্ররি পারা 

আবিযক্। আথম এই আইর্টট স্বাক্ষর ক্ররি হপরর গথব নি, হযটট আমারের এরক্ অ্পররক্ 

সুরথক্ষি রাখার এবং ভুক্তরভাগীরের থর্রাপত্তার অ্র্ুভূথি থেরব এমর্ এক্টট পথররবি তিথর ক্রার 

জর্য আমারের সম্মিথলি োথয়রত্বর অ্ংি। যথেও আমারের ক্াজ এখারর্ই হিে র্য়, থক্ন্তু হযৌর্ 

থর্পীড়রর্র ঘটর্া থর্মূ নল ক্রাটা এসব জঘর্য ঘটর্ার অ্পরাধ্ীরের থবোররর আওিায় থর্রয় 

আসার হক্ষরে আমারের সক্ষমিার মধ্য থেরয় শুরু  য় এবং এই আইর্ হস পরি এথগরয় যাওয়ার 

হক্ষরে এক্টট ঐথি াথসক্ পেরক্ষপ।"  

  

2019 সারল থর্উ ইয়ক্ন োইল্ড থভথক্টম অ্যাক্ট (Child Victims Act) পাি ক্রর, হযটট তিিরব হযৌর্ 

থর্পীড়রর্র থিক্ার  ওয়া ভুক্তরভাগীরের জর্য থর্পীড়রক্র থবরুরে মামলা োরয়র ক্রার হক্ষরে 

এক্-বের থপেরর্ থিরর িাক্ারর্ার এক্টট উইরডা তিথর ক্রররে, যা অ্র্যিায় সীমাবেিার 

আইরর্র ক্াররর্ সম্ভব থেল র্া।  

  



োইল্ড থভথক্টম অ্যারক্টর মরিা এক্ইভারব এই অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট ভুক্তরভাগীরের বয়স 

18 বেররর হবথি িাক্ার সমরয় ঘটা হযৌর্িা সংক্রান্ত অ্পরারধ্র ভুক্তরভাগীরের ক্ষমিায়র্ 

ক্ররব। এক্-বেররর উইরডাটট আইর্ স্বাক্ষররর েয় মাস পর হিরক্ শুরু  রব এবং 

ভুক্তরভাগীরের সীমাবেিার আইর্ থর্থব নরিরে মামলা োরয়র ক্রার সুরযাগ ক্রর থেরব। বহু 

ভুক্তরভাগীর জর্য হযৌর্ থর্পীড়রর্র মার্থসক্ আঘাি হিরক্ হসরর উঠরি এবং থর্পীড়রক্র 

থবরুরে থবোর োওয়ার জর্য প্রস্তুি আরের্ বরল অ্র্ুভব ক্ররি ক্রয়ক্ বের সময় হলরগ হযরি 

পারর, হযসমরয় প্রথিথ ংসা বা লজ্জার থিক্ার  ওয়ার ভরয়র মুরখামুখী  ওয়ারও সম্ভাবর্া িারক্।  

  

2019 সারল থর্উ ইয়ক্ন থর্থেনষ্ট থক্েু হযৌর্িা সংক্রান্ত অ্পরারধ্র জর্য হেওয়াথর্ মামলা 

োরয়রক্ারী প্রাপ্তবয়স্করের জর্য সীমাবেিার আইরর্র সীমা 20 বের পয নন্ত বথধ্ নি ক্রররে। িরব, 

হস আইর্টট শুধ্ু র্িুর্ মামলাগুরলারক্ প্রভাথবি ক্রররে এবং ভূিারপক্ষ মামলাগুরলা থবরবের্ায় 

হর্য়থর্।  

  

বসম্বর্ম্বটর সংখ্োগবরষ্ঠ অংম্বের হর্তা অোন্ড্রিয়া স্টুয়াটন-কান্ড্রজন্স িম্বলর্, "অ্রর্ক্ েীঘ ন 

সময় ধ্রর আমারের আইথর্ বযবস্থা প্রাপ্তবয়স্ক ভুক্তরভাগীরের জর্য বযি ন  রয় আসরে এবং 

িারেররক্ সথিযক্াররর থবোর পাওয়া হিরক্ বম্মিি ক্রর হররখরে। থর্পীড়রক্র থবরুরে আওয়াজ 

িুলরি সামরর্ এথগরয় আসার জর্য সমরয়র প্ররয়াজর্  য়, থবরিে ক্রর যখর্ থর্পীড়রর্র ঘটর্া 

প্রক্াি  ওয়ার সরে মার্থসক্ আঘারির সিুখীর্  ওয়ার বযাপার িারক্। অ্যাডাল্ট সারভাইভার 

অ্যাক্ট-এর মাধ্যরম আমরা জাথর্রয় থেম্মি হয আমরা আপর্ারক্ থবশ্বাস ক্থর এবং আপথর্ 

জবাবথেথ িা পাওয়ার অ্থধ্ক্ার রারখর্। এই িম্মক্তিালী আইর্টট হযৌর্ থর্পীড়রর্র ঘটর্ার 

ভুক্তরভাগীরের আররা ভারলাভারব স ায়িা প্রোর্ ক্রার জর্য এবং এসব জঘর্য অ্পরাধ্গুরলা 

যারি িাম্মি এথড়রি হযরি র্া পারর হস থবেয়টট থর্ম্মিি ক্রার জর্য গৃ ীি বহু পেরক্ষরপর মরধ্য 

প্রিম পেরক্ষপ। আথম থসরর্রটর পৃষ্ঠরপােক্ থসরর্টর ব্র্যাড  থলমযার্রক্ িার থর্রলস সমি নরর্র 

জর্য থবরিেভারব সাধ্ুবাে জার্াই এবং এই আইর্টট স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ 

ধ্র্যবাে জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল স্পিকার কাল ন ব ম্বয়বি িম্বলর্, "হযৌর্ থর্পীড়রর্র ঘটর্ার প্ররিযক্ ভুক্তরভাগী 

যারি আোলরি থবোর োথব ক্রার এবং র্যায়থবোর পাওয়ার সুরযাগ পার্ হস থবেয়টট থর্ম্মিি 

ক্ররি অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট অ্িযন্ত গুরুত্বপূর্ ন ভূথমক্া রাখরব। এই আইর্ তিিরব হযৌর্ 

থর্পীড়রর্র থিক্ার  ওয়া ভুক্তরভাগীরের র্যায়থবোর পাওয়ার বযবস্থা ক্ররি ইরিাপূরব ন আমারের 

সম্পন্ন ক্রা ক্ারজর সরে হযাগ  রি এবং এক্টট সুস্পষ্ট বািনা জার্ার্ হেয় হয অ্পরাধ্ীরক্ 

অ্বিযই অ্পরারধ্র জর্য োয়বে িাক্রি  রব। এোড়া ভুক্তরভাগীরের প্রথি িার অ্থবেল 

স ায়িার জর্য এবং এই আইর্টট গভর্ নররর হডরস্ক হপৌৌঁরে হেওয়ার জর্য িার থর্রলস প্ররেষ্টার 

জর্য আথম অ্যারসম্বথল সেসয থলডা হরারজন্থালরক্ও ধ্র্যবাে জার্ারি োই।"  

  

হিট বসম্বর্টর ব্র্োড  বলমোর্ িম্বলর্, "থবজয়! আজ থর্উ ইয়ক্ন হেরট ভুক্তরভাগীরের থবোর 

পাওয়ার হক্ষরে ঐথি াথসক্ভারব গুরুত্বপূর্ ন এক্টট মু িূ ন। আমারের অ্যাডাল্ট সারভাইভার 

অ্যারক্ট গভর্ নর হ াক্রলর স্বাক্ষর ক্রার মধ্য থেরয় আমরা হযৌর্ থর্পীড়রর্র ঘটর্ার 

ভুক্তরভাগীরের প্রথি এক্টট িম্মক্তিালী বািনা হপৌৌঁরে থেম্মি: আমরা আপর্ারের ক্িা শুথর্! 

আপর্ার জীবর্রক্ পুররাপুথর পারল্ট হেওয়া হযৌর্ থর্পীড়রর্র ঘটর্া সম্পরক্ন আপর্ার অ্িযন্ত 



বযম্মক্তগি গল্পগুরলা হিয়ার ক্ররি আপর্ারক্ উে্বুে ক্রা এবং এই আইর্টট পাি ক্রার থবেয়টট 

সম্ভব ক্রর হিালা আপর্ার সৎসা স বযিীি আমরা আজ এখারর্ হপৌৌঁোরি পারিাম র্া। 

অ্বরিরে, আমারের হেরটর আোলরির েরজাগুরলা আপর্ার জর্য উনু্মক্ত  রি যারি যারি 

আপথর্ আপর্ার থর্পীড়ক্রের জবাবথেথ িার মুরখামুথখ ো াঁড় ক্রারি পাররর্ এবং অ্রর্ক্ েীঘ ন 

সময় ধ্রর আপথর্ হয থবোর পাওয়া হিরক্ বম্মিি  রয়রের্ হসটট োথব ক্ররি পাররর্। ক্রয়ক্ 

েিক্ ধ্রর থর্উ ইয়রক্নর সীমাবেিা আইরর্র প্রথিবন্ধক্িা হিরক্ হযসব র্রথপিােরা উপকৃ্ি 

 রয় আসরো িারেররক্ বলরি োই, হিামরা ভারলা ক্ররই জারর্া হিামরা ক্ারা। এই অ্যাডাল্ট 

সারভাইভার অ্যাক্ট হিামারের থবোররর আওিায় থর্রয় আসরব এবং থর্উ ইয়ক্নরক্ সবার জর্য 

এক্টট থর্রাপে স্থারর্ পথরর্ি ক্ররব। আথম গভর্ নর হ াক্ল, থসরর্রটর সংখযাগথরষ্ঠ অ্ংরির হর্িা 

স্টুয়াটন-ক্াম্মজন্স, স্পস্পক্ার থ রয়থে, এবং হেট থসরর্ট ও অ্যারসম্বথলরি আমার স ক্মীরের প্রথি 

কৃ্িজ্ঞ, যারের মরধ্য হবি ক্রয়ক্জর্ থর্রজরাই হযৌর্ থর্পীড়রর্র ঘটর্ার ভুক্তরভাগী।"  

  

অোম্বসেবল সেসে বলডা হরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "আপর্ার বয়স থর্থব নরিরে, হযৌর্ থর্পীড়র্ 

আপর্ার অ্ম্মিরত্বর এক্টট অ্ংিরক্ ধ্বংস ক্রর হেয়, এবং এই মার্থসক্ আঘাি হমাক্ারবলা ক্রর 

হসটট হিরক্ হসরর উঠরি বহু ভুক্তরভাগীর হবি লম্বা সময় হলরগ যায়। যা থর্উ ইয়রক্নর আইরর্ 

অ্র্ুরমাথেি সমরয়র হেরয়ও হবথি  রয় যায়। এখর্ হযর িু অ্বরিরে অ্যাডাল্ট সারভাইভার 

অ্যাক্ট আইরর্ পথরর্ি  রয়রে, থবোররর েরজা অ্বাথরিভারব উনু্মক্ত  রব এবং অ্সংখয 

ভুক্তরভাগী িারের থর্পীড়ক্রের থবরুরে, এবং িারেররক্ প্রশ্রয় হেওয়া প্রথিষ্ঠার্গুরলার থবরুরে, 

হেওয়াথর্ আোলরি মামলা োরয়র ক্রার মাধ্যরম র্যায়থবোর পাওয়ার এক্টট সুরযাগ পারবর্। ASA 

থর্উ ইয়রক্নর েুব নল আইরর্র থপেরর্ লুথক্রয় িাক্া র্রথপিােরের অ্বরিরে থবোররর মুরখামুথখ 

 ওয়ার থবেয়টট থর্ম্মিি ক্ররব। এবং ASA পাি  ওয়ার থবেয়টট থর্উ ইয়রক্নর আইরর্ েীঘ নথের্ 

ধ্রর থপথেরয় িাক্া এক্টট পথরবিনর্, র্যায়থবোররর ো াঁথড়পাল্লায় এক্টট অ্পথর ায ন ভারসামযক্রর্ 

সম্পন্ন  ওয়ার ইথেি হেয় এবং ভুক্তরভাগীরের সুরথক্ষি িাক্ার থবেয়টট থর্ম্মিি ক্রর। 

র্যায়থবোর ক্ামর্ার জর্য অ্থবরাম প্ররেষ্টা োথলরয় যাওয়া এক্েল থর্ভীক্ ভুক্তরভাগীর সরে ক্াজ 

ক্ররি হপরর আথম গথব নি হবাধ্ ক্রথে। এসব সা সী ভুক্তরভাগী আমারের আরদারলর 

হক্ন্দ্রথবদরুি থেরলর্, এবং িারের জর্যই আথম লড়াই োথলরয় থগরয়থে। সমগ্র থর্উ ইয়ক্ন িারের 

প্রথি থবপুলভারব ঋর্ী  রয় িাক্রব। আথম থর্উ ইয়ক্ন হেট অ্যারসম্বথলরি আমার স ক্মীরের 

প্রথি এবং স্পস্পক্ার ক্াল ন থ রয়থের প্রথি িার হর্িৃরত্বর জর্য কৃ্িজ্ঞ। এবং ক্ালথবলম্ব র্া ক্রর 

অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্টরক্ স্বাক্ষর ক্রর আইরর্ পথরর্ি ক্রায় গভর্ নর হ াক্রলর প্রথি 

কৃ্িজ্ঞ। ভুক্তরভাগীরা অ্রর্ক্ েীঘ ন সময় ধ্রর অ্রপক্ষা ক্রররের্, এবার র্যায়থবোর বািবাথয়ি 

 রি হেখার সময়  রয়রে। আজ, িারা হসটা হেখরি পারবর্।"  

  

অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট হযৌর্ থর্পীড়র্ ও ঘররায়া সথ ংসিার ভুক্তরভাগীরের সুরথক্ষি রাখা 

ও স ায়িা প্রোর্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর অ্থবেল ও েলমার্ অ্েীক্ারাবেিার সরে হযাগ 

 রি। এবেররর শুরুরি, গভর্ নর ঘররায়া সথ ংসিা ও হযৌর্ থর্পীড়র্ থবেয়ক্ ক্ম নসূথের জর্য 

আর্ুমাথর্ক্ 24 থমথলয়র্ ডলার বরাদ্দ হেওয়ার হঘাের্া থেরয়রের্, যার মরধ্য 83টট ঘররায়া 

সথ ংসিা সংক্রান্ত ক্ম নসথূে ও আশ্রয়রক্রন্দ্রর জর্য 16 থমথলয়র্ ডলার এবং 50টট হরপ ক্রাইথসস 

হসন্টার এবং হযৌর্ থর্পীড়র্ সংক্রান্ত ক্ম নসূথের জর্য 7.6 থমথলয়র্ ডলার অ্ন্তভুনক্ত ররয়রে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nearly-24-million-federal-funding-domestic-violence-and-sexual&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7027d8f5e2e34a41857008da3da76093%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890086337815544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XTpfUG34Ee1dPjDhj4NlyGOTTVd1AtqiQvA1D1l8bGw%3D&reserved=0


এোড়াও সম্প্রথি গভর্ নর হ াক্ল ভুক্তরভাগীরের স্থার্ান্তররর সারি সংথিষ্ট স্বল্প-হময়ােী খরে 

হযমর্ ভাড়া, ইউটটথলটট থবল, ও হমরামরির খরে ইিযাথে পথররিাধ্ ক্ররি সা াযয ক্রার জর্য 

ঘররায়া সথ ংসিা সম্পথক্নি পথররেবা প্রোর্ক্ারীরের জর্য 21.4 থমথলয়র্ ডলাররর হিডাররল 

স ায়িা বযব াররর ক্িা হঘাের্া ক্রররের্।  

  

এই মারসর শুরুরি গভর্ নর হ াক্ল ঘররায়া সথ ংসিার ভুক্তরভাগীরের জর্য ইরিাপূরব ন সুরক্ষার 

থর্িয়িা প্রোর্ ক্রা  রিা র্া এমর্ সব তবেরমযর হক্ষরে, হযমর্ আবাসর্ ও জর্সাধ্াররর্র 

বযব াররর জর্য উনু্মক্ত বসবারসর স্থার্, ইিযাথেরি সুরক্ষা সম্প্রসারর্ ক্ররব এমর্ এক্টট আইরর্ 

স্বাক্ষর ক্রররের্।  

  

বর্উ ইয়কন হিট হ ৌর্ বর্পীড়র্ বিম্বরােী হকায়াবলেম্বর্র (New York State Coalition 

Against Sexual Assault) এন্ড্রিবকউটটভ বডম্বরের হজায়ার্ জোম্বর্াবর্ িম্বলর্, "হযৌর্ 

থর্পীড়রর্র ঘটর্ার ভুক্তরভাগীরের প্রায় হক্ষরেই সামরর্ এথগরয় আসার জর্য তিথর  রি হবি 

লম্বা সময় হলরগ যায়। অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট ভুক্তরভাগীরের জর্য িারের থর্পীড়ক্রের 

জবাবথেথ িার সিুখীর্ ক্রার জর্য এক্টট সুরযাগ প্রোর্ ক্ররে। এটট ভুক্তরভাগীরের সুস্থ  রয় 

উঠার হক্ষরে এক্টট গুরুত্বপূর্ ন ভূথমক্া পালর্ ক্ররি পারর।"  

  

বর্উ ইয়কন হিট ঘম্বরায়া সব ংসতা বিম্বরােী হকায়াবলেম্বর্র (New York State Coalition 

Against Domestic Violence) এন্ড্রিবকউটটভ বডম্বরের কবর্ বর্ল িম্বলর্, "হযৌর্ সথ ংসিার 

ঘটর্া হিরক্ সুস্থ  রয় উঠা এক্টট েীঘ ন যাো, এবং ভুক্তরভাগীরের ঘটর্ার বযাপারর সামরর্ এথগরয় 

আসরি ক্রয়ক্ বের সময় হলরগ হযরি পারর। হবথিরভাগ ভুক্তরভাগীর থর্পীড়ক্ িারের পথরথেি 

হক্ারর্া বযম্মক্ত  রয় িারক্ এবং িারা প্রথিথ ংসার থিক্ার  ওয়া অ্িবা এক্ান্ত হগাপর্ীয় থবেয় িাাঁস 

 রয় যাওয়ার ভরয় থর্পীড়রর্র ঘটর্া সম্পরক্ন থররপাটন ক্ররি অ্থর্িুক্  রি পাররর্। এোড়া 

িারা এটাও মরর্ ক্ররি পাররর্ হয িারেররক্ হোোররাপ ক্রা  রব, মার্ াথর্ ক্রা  রব, অ্িবা 

িারের ক্িায় গুরুত্ব হেওয়া  রব র্া। এোড়া হযৌর্ থর্পীড়র্ ও ঘররায়া সথ ংসিার ঘটর্ার মরধ্য 

এক্টট সুস্পষ্ট হযাগসূে থবেযমার্, ক্ারর্ হক্ারর্া ঘথর্ষ্ঠ সেীর দ্বারা িারীথরক্ভারব সথ ংসিার 

থিক্ার  ওয়া ভুক্তরভাগীরের অ্থধ্ক্াংি হস এক্ই সেীর দ্বারা হযৌর্ থর্পীড়রর্র থিক্ার  ওয়ার 

ক্িাও প্রক্াি ক্রররের্। সীমাবেিার আইর্ সম্প্রসারর্ ক্রার মাধ্যরম ভুক্তরভাগীরের স ায়িা 

ক্রার জর্য থর্উ ইয়রক্নর অ্েীক্ার পূরর্ ক্রার জর্য এবং আমারের হেরটর অ্সংখয মার্ুরের 

জর্য র্যায়থবোর পাওয়ার পি খুরল হেওয়ার জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্লরক্ এবং আইর্ 

পথরেরের সেসযরের ধ্র্যবাে জার্াই।"  

  

মম্বডল অোলাম্বয়ন্স (Model Alliance)-এর এন্ড্রিবকউটটভ বডম্বরের সারা ন্ড্রজফ িম্বলর্, 

"#metoo আরদালরর্র িরল হযসব  াই হপ্রািাইল অ্পরাধ্ীর মুরখাি উরন্মাথেি  রয়রে িারের 

মরধ্য থক্েু সংখযক্ -- হযমর্ হজিথর এপোইর্ ও  ারভন এপোইর্ এর মরিা বযম্মক্তরা -- 

মরডলরের থিক্ারর পথরর্ি ক্রররে; যারা িরুর্ বয়রসর মথ লা ও হমরয়রের ঋর্ ও 

থর্ভনরিীলিার এক্টট েরক্র আবে ক্রর হিলা এক্টট শ্রম ক্াঠারমার ক্াররর্ অ্র্র্য ধ্ররর্র 

ঝুাঁ থক্পূর্ ন এক্টট ক্মীেল। আিা ক্রা যায় এই অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট ভুক্তরভাগী বযম্মক্তরের 

জর্য সুস্থ  রয় উঠার এক্টট পি ক্রর হেওয়ার পািাপাথি বৃ ৎ পথরসরর এই খারি অ্পথর ায ন 

জবাবথেথ িা থর্ম্মিি ক্ররব। এই থের্টটরক্ বািরব পথরর্ি ক্রার জর্য যারা সংগ্রাম ক্রররের্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-64-million-aid-struggling-families-and-survivors-domestic-violence&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7027d8f5e2e34a41857008da3da76093%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890086337815544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hrcv3n92tA77ImnfLb1V7DN8%2FGyKDK7%2FXQdc8oRv990%3D&reserved=0
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আমারের হসসব সেী সমি নক্ ও ভুক্তরভাগীরের থর্রয় মরডল অ্যালারয়ন্স অ্িযন্ত গথব নি, এবং 

গভর্ নর হ াক্রলর দ্রুি পেরক্ষপ গ্র রর্র জর্য আমরা িার প্রথি কৃ্িজ্ঞ।"  

  

হসফ  রাইজর্ (Safe Horizon)-এর CEO বলজ রিাটনস িম্বলর্, "ভুক্তরভাগীরের সম্মিথলি 

িম্মক্ত আমার হেখা সবরেরয় ক্ষমিাবার্ অ্র্যিম বৃ ৎ এক্টট িম্মক্ত। অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট 

হস ক্ষমিারই এক্টট প্রমার্। যারা থর্রজরের গল্প বরলরের্, যারা আইর্ প্ররর্িারের সারি সাক্ষাি 

ক্রররের্, যারা হসািযাল থমথডয়ায় অ্িবা অ্র্য হক্ারর্াভারব থর্রজরের ক্ণ্ঠস্বর িুরল ধ্রররের্ 

হসসব ভুক্তরভাগীর সবার প্রথি আথম কৃ্িজ্ঞ। িারেররক্ োড়া আমরা আজ এখারর্ হপৌৌঁোরি 

পারিাম র্া। ভুক্তরভাগীরের ক্িা হিার্া, িারেররক্ অ্গ্রাথধ্ক্ার হেওয়া এবং িারেররক্ র্যায়থবোর 

পাওয়ার আররক্টট পি ক্রর হেওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং আইর্ প্ররর্িারের ধ্র্যবাে।"  

  

বর্পীড়ম্বর্র ভুক্তম্বভাগীম্বের জর্ে ফাউম্বডের্ (Foundation for Survivors of Abuse)-এর 

এন্ড্রিবকউটটভ বডম্বরের মোবর এম্বলর্ ও'লাফবলর্ িম্বলর্, "CVA পাি  রি হয সময় 

হলরগথেল ASA পাি  ওয়ার জর্য িার থক্য়েংি সময় হলরগরে। আইর্ প্ররর্িারা সটঠক্ ক্িা 

শুরর্রের্ এবং হস অ্র্ুযায়ী পেরক্ষপ থর্রয়রের্ হজরর্ ভারলা লাগরে। এখর্ সময়  রয়রে 

থর্পীড়ক্রের হসই অ্রথক্ষি অ্বস্থায় িাক্ার অ্র্ুভূথির সিুখীর্  ওয়ার হযটট অ্সংখয ভুক্তরভাগী 

এিথের্ ধ্রর অ্র্ুভব ক্রর এরসরের্।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটট অোলাম্বয়ন্স অোম্বগর্ি হসক্সুয়াল অোসাম্বল্টর (New York City 

Alliance Against Sexual Assault) বর্ি না ী পবরোলক এবমবল মাইলস িম্বলর্, "বয়স 

থর্থব নরিরে, হযৌর্ সথ ংসিার থিক্ার  ওয়া সব ভুক্তরভাগীরক্ অ্বরিরে অ্রর্ক্ েীঘ ন সময় ধ্রর 

হযসব বযম্মক্ত ও প্রথিষ্ঠার্ িারের সৃষ্ট ক্ষথির জর্য জবাবথেথ িা ক্রার োয়বেিা হিরক্ মুক্ত 

হিরক্রে িারের বযাপারর র্যায়থবোর পাওয়ার সুরযাগ ক্রর হেওয়া এই অ্থি গুরুত্বপূর্ ন আইর্টট 

স্বাক্ষররর সময় গভর্ নর হ াক্রলর সরে ো াঁড়ারি হপরর আমরা গথব নি। গভর্ নর হ াক্লরক্ িার 

স ায়িা এবং দ্রুি এই আইর্টট স্বাক্ষর ক্রার জর্য, অ্যারসম্বথল সেসয হরারজন্থাল ও থসরর্টর 

 থলমযার্রক্ িারের অ্থবেল সমি নরর্র জর্য, এবং ক্রয়ক্ বের ধ্রর সা রসর সরে থর্রজরের 

ক্ণ্ঠস্বর জার্ার্ হেওয়া ভুক্তরভাগীরেররক্ আমরা ধ্র্যবাে জার্াই।"  

  

এ বলটল বপস অি লাইট (A Little Piece of Light)-এর প্রবতষ্ঠাতা ও CEO ডর্া ব লটর্ 

িম্বলর্, "আজ গভর্ নর হ াক্ল অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট স্বাক্ষর ক্রর আইরর্ পথরর্ি 

ক্রররের্, যার মধ্য থেরয় হযৌর্ থর্পীড়রর্র প্রাপ্তবয়স্ক ভুক্তরভাগীরেররক্ ক্ষথিপূরর্ প্রোরর্র 

আররা এক্টট পেথি প্রোর্ ক্রার মাধ্যরম র্যায়থবোর পাওয়ার আররা পি উনু্মক্ত  রয়রে। এ 

থলটল থপস অ্ব লাইট ভুক্তরভাগীরের পুর্রায় ভুক্তরভাগীরি পথরর্ি ক্রার মাধ্যরম অ্বস্থার 

অ্বর্থি ঘটা, আশ্রয়স্থরলর অ্ভাব এবং অ্র্যার্য ঝুাঁ থক্র থেরক্ থর্রয় যাওয়া উোসীর্ ও অ্রযৌম্মক্তক্ 

র্ীথিমালা অ্পসাররর্র মাধ্যরম স্বাস্থয ও থর্রাপত্তার থবধ্বংসী প্রথিবন্ধক্িাগুরলা েরূ ক্ররি 

অ্েীক্ারাবে। ASA পাি  ওয়াটা এই বািবিা অ্জনর্ এবং এক্টট অ্থধ্ক্ির থর্রাপে, এবং 

আররা হবথি সমিাপূর্ ন থর্উ ইয়ক্ন তিথরর পরি এথগরয় যাওয়ার হক্ষরে এক্টট অ্পথর ায ন ও 

উরল্লখরযাগয পেরক্ষপ।"  

  



ভুক্তম্বভাগী ও অোডম্বভাম্বকট মাবরসা হ াম্বয়কম্বিটার িম্বলর্, "অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট 

ভুক্তরভাগীরের জর্য এক্টট থবিাল জয়, থবরিে ক্রর এমর্ এক্ সমরয় যখর্ মথ লারের তেথ ক্ 

স্বাধ্ীর্িা হুমথক্র সিুখীর্। ভুক্তরভাগীরের অ্থধ্ক্ার সংরক্ষরর্র বযাপারর থর্উ ইয়ক্নরক্ জািীয় 

হর্িৃরত্বর অ্বস্থারর্ থর্রয় যাওয়ার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ল এবং থসরর্ট ও অ্যারসম্বথলর 

হর্িৃবৃরদর প্রথি অ্িযন্ত কৃ্িজ্ঞ। অ্যাডাল্ট সারভাইভার অ্যাক্ট  রলা ক্াররা প্রথি ঘরট িাক্া ক্ষথি 

হিরক্ সুস্থ  রয় উঠা হবরে হর্ওয়ার হক্ষরে থর্রজরের ক্ণ্ঠস্বর জার্ার্ হেওয়ার জর্য িারেররক্ 

এক্টট সুরযাগ প্রোর্ ক্রা। এই আইরর্র অ্ধ্ীরর্ হক্ারর্া ভুক্তরভাগী িার র্াগথরক্ র্যায়থবোর 

পাওয়ার অ্থধ্ক্ার গ্র র্ ক্ররবর্ থক্র্া িা িার থর্জস্ব বযাপার। িবুও, আমরা ভুক্তরভাগীরের  ারি 

ক্ষমিা থিথররয় থেম্মি। এটাই সবরেরয় গুরুত্বপূর্ ন বযাপার। হযসব বযম্মক্ত ও প্রথিষ্ঠার্ হযৌর্ 

সথ ংসিার এক্টট সংসৃ্কথি ধ্রর হররখরে িারের প্রথি এই আইর্ হস বািনাই হপৌৌঁরে হেয়।"  

  

ভুক্তম্বভাগী ও অোডম্বভাম্বকট ড্রু বডির্ িম্বলর্, "আপথর্ যখর্ আপর্ার থর্পীড়রক্র 

উপস্থাপর্ ক্রা থমিযারক্ জায়গা ক্রর হেওয়ার জর্য থর্রজর সিযরক্ লুথক্রয় রাখরের্ এমর্ 

অ্বস্থায় পুররাপুথরভারব থবরশ্বর সামরর্ এরস ো াঁড়ারর্া সম্ভব র্য়, িাই এটট ঐথি াথসক্ভারব 

গুরুত্বপূর্ ন এক্টট মু িূ ন। ASA ভুক্তরভাগীরের গল্পগুরলা হিার্ারর্া, খুাঁটটরয় হেখা, এবং সবরিরে 

স্বীকৃ্থি পাওয়ার জর্য িারের ক্ষমিায়র্ ক্ররব। আজ আথম সথিযই অ্িযন্ত কৃ্িজ্ঞ হবাধ্ ক্রথে, 

ক্ারর্ বহু মার্ুে আজ মুক্ত  রি যারির্।"  

  

###  
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