
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল এিং গা নস্থ্ে সব ংসতা প্রবতম্বরাম্বের জর্ে অবিস এম্বজন্সির 30 তম 

িাবষ নকী উদযাপম্বর্র উম্বেম্বেে লাইম্বসি হেট পুর্ঃবিজাইর্ প্রবতম্বযাবগতার কিা হ াষণা 

কম্বরম্বে  

  

লাইম্বসি হেটগুবল বর্উ ইয়কন হেম্বট গা নস্থ্ে সব ংসতার প্রবতন্সিয়ার 30 িের পুরম্বণর 

স্মারক  

  

বর্উ ইয়কনিাসীরা বতর্টট র্তুর্ লাইম্বসি হেট বিজাইম্বর্র একটটম্বত হভাট বদম্বত সক্ষম 

যা গা নস্থ্ে এিং হযৌর্ সব ংসতা পবরম্বষিাগুবলম্বক আরও ভুক্তম্বভাগী-হকন্সিক, ট্রমা-

অিব ত এিং সাংসৃ্কবতকভাম্বি প্রবতন্সিয়ােীল করার জর্ে রাম্বজের উৎগ নম্বক প্রবতিবলত 

কম্বর  

  

অম্বটািম্বর জাতীয় গা নস্থ্ে সব ংসতা সম্বেতর্তা মাম্বস বিজয়ী র্কোটট হ াষণা করা 

 ম্বি  

  

লাইম্বসি হেম্বটর বিজাইম্বর্র জর্ে হভাট বদর্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট অথিস ির দ্য থিভভর্শর্ অি হ াভেথেক্ 

ভাভয়াভলন্স (New York State Office for the Prevention of Domestic Violence), থর্উ ইয়ক্ন 

হেট থ পাটনভেন্ট অি হোটর হভথ ক্যালভসর (New York State Department of Motor 

Vehicles) সাভি অংশীদ্াথরভে, আজ থর্উ ইয়ক্নবাসীভদ্র জর্য এক্টট র্তুর্ ক্ােে হেট 

লাইভসন্স হেভটর জর্য হভাট হদ্ওয়ার উভেভশয এক্টট িথতভ াথগতার হ াষণা ক্ভরভে৷ থিভভর্শর্ 

অি হ াভেথেক্ ভাভয়াভলভন্সর (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) 30 

তে বাথষ নক্ীর সম্মাভর্, থতর্টট থ জাইর্ ভুক্তভভাগীভদ্র শক্তক্ত এবং থিথতিাপক্তা এবং থর্উ ইয়ক্ন 

হেট তাভদ্র সেি নর্ ক্রার জর্য হ  অঙ্গীক্ারবদ্ধতা লালর্ ক্ভর তা িথতিথলত ক্ভর।থবজয়ী 

লাইভসন্স হেটটট 2022 সাভলর অভটাবভর গা নিয সথ ংসতা সভেতর্তা োভসর স্বীকৃ্থত থ সাভব 

হ াষণা ক্রা  ভব,  া এটট থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসতা সম্পভক্ন সভেতর্তা আর্য়র্ এবং ক্ভিাপক্ির্ 

শুরু ক্রার জর্য থর্ভবথদ্ত এক্টট সেয়।  

  

"থর্উ ইয়ভক্ন সথ ংসতার হক্ার্ িার্ হর্ই, এবং এভত থর্িঃসভেভ  োর্থসক্, শারীথরক্ এবং 

োর্থসক্  ভরায়া সথ ংসতা অন্তভুনক্ত," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "ভুক্তভভাগীরা আোভদ্র েভযয 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Fnew-york-state-end-domestic-violence-license-plate-redesign-contest&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C296342369c37417968a908da6bf3c357%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940991942207890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2cPr1Q55PDEotH3NiMZBn7FgrXLVi3SffnKQf4o9ko%3D&reserved=0


সব হেভয় শক্তক্তশালী, এবং আেরা  খর্ OPDV-এর বাথষ নক্ী উদ্ াপর্ ক্রথে তখর্ আেরা েভর্ 

রাথখ হ  আেরা ক্তদ্রূ এভসথে এবং এই  ণৃয সথ ংসতা থর্েূ নভলর জর্য এখর্ও ক্ত ক্াজ ক্রা 

বাথক্ আভে। আোর িশাসর্ ক্খভর্াই সথ ংসতার থশক্ারভদ্র পভে িোরণা বন্ধ ক্রভব র্া এবং 

আথে থর্উ ইয়ক্নবাসীভদ্র তাভদ্র থিয় স্মারক্ হেভটর জর্য হভাট থদ্ভয় তাভদ্র সেি নর্ হদ্খাভর্ার 

জর্য উৎসাথ ত ক্থর।"  

  

গত 30 বের যভর, থর্উ ইয়ক্ন হেট অথিস ির দ্য থিভভর্শর্ অি হ াভেথেক্ ভাভয়াভলন্স 

থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসতার থবষভয় থর্ভবথদ্ত হদ্ভশর এক্োত্র েথিপথরষদ্ প নাভয়র সংিা থ ভসভব 

রভয় হগভে। এভজক্তন্সটটর লেয  ল র্ীথত, হিাগ্রাথেং এবং জর্সভেতর্তার োযযভে সেস্ত থর্উ 

ইয়ক্নবাসীভদ্র অন্তরঙ্গ সম্পভক্নর হেভত্র থর্রাপিা বাডাভর্ার লভেয গা নিয ও হ ৌর্ সথ ংসতার 

িথত থর্উ ইয়ক্ন হেভটর িথতক্তিয়া এবং িথতভরাযভক্ উন্নত ক্রা।  

  

অবিস ির বপ্রম্বভর্ের্ অি হিাম্বমবেক ভাম্বয়াম্বলম্বির বর্ি না ী পবরোলক হকবল 

ওম্বয়র্স িম্বলম্বের্, "গত 30 বেভর গা নিয এবং হ ৌর্ সথ ংসতার ভুক্তভভাগীভদ্র  া িভয়াজর্ তা 

বযাপক্ভাভব িসাথরত  ভয়ভে, থক্ন্তু পথরভষবাগুথল এই িেথববতনর্শীল োথ দ্াগুথল পূরণ ক্রার 

জর্য সোর্ তাভল অগ্রসর  ভত পাভরথর্৷ OPDV-এর 30 তে বাথষ নক্ীভত, গভর্ নর হ াক্ল OPDV-

হক্ থর্ভদ্নশ থদ্ভের্ গা নিয এবং হ ৌর্ সথ ংসতার পথরভষবার সরবরা  বযবিাভক্ আরও 

ভুক্তভভাগী-হক্ক্তিক্, ট্রো-অবথ ত, এবং সাংসৃ্কথতক্ভাভব িথতক্তিয়াশীল ক্রার জর্য রূপান্তর 

ক্রভত। র্তুর্ "এন্ড হ াভেথেক্ ভাভয়াভলন্স" লাইভসন্স হেট থ জাইভর্র জর্য হভাট হদ্ওয়া  ল 

হসই পি  া বযব ার ক্ভর হ  হক্ার্ও থর্উ ইয়ক্নবাসী তাভদ্র সেি নর্ হদ্খাভত পাভরর্ এবং থর্উ 

ইয়ভক্ন থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসতা বন্ধ ক্রভত স ায়তা ক্রভত পাভরর্৷"  

  

হমাটরযার্ বিভাম্বগর কবমের্ার মাকন হজ. এি. হরািার িম্বলম্বের্, "আেরা থর্উ 

ইয়ক্নবাসীভদ্র এক্টট র্তুর্ লাইভসন্স হেট থর্ব নাের্ ক্রার এই সুভ াগ থদ্ভত হপভর গথব নত  া গা নিয 

সথ ংসতা বন্ধ ক্রার জর্য আোভদ্র বাতনাভক্ শক্তক্তশালী ক্রভব এবং ভুক্তভভাগীভদ্র স ায়তা 

িদ্ার্ ক্রভব৷ আভয়র এক্টট অংশ সরাসথর গা নিয সথ ংসতা সভেতর্তা উভদ্যাগগুথলভক্ সেি নর্ 

ক্রার উভেভশয িদ্ার্ ক্রা  ভব।"  

  

অভটাবভর, থর্ব নাথেত লাইভসন্স হেটটট DMV-র ওভয়বসাইট বা আপর্ার িার্ীয় DMV অবিার্ 

হিভক্ অ নার ক্রা হ ভত পাভর। হেট হিভক্ অক্তজনত রাজস্ব হিাগ্রাথেং এবং জর্সভেতর্তার 

োযযভে থলঙ্গ-থভথিক্ সথ ংসতা বন্ধ ক্রভত OPDV-এর অবযা ত ক্াজভক্ সেি নর্ ক্রভব। এই 

বেভরর OPDV লাইভসন্স হেট থ জাইভর্র জর্য হভাট থদ্র্ এখাভর্।  

  

###  
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