
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

অপরাম্বের ভুক্তম্বভাগী ও হিেঁম্বে বিম্বর আসা িেক্তক্তম্বের জর্ে আবি নক স ায়তা িৃক্তি করা 

সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হিেঁম্বে বিম্বর আসা িেক্তক্তরা এখর্ অপরাে সং টিত  ওয়ার সমম্বয় ক্ষবতগ্রস্ত িা বির্ষ্ট 

 ওয়া অপবর ার্ ন িেক্তক্তগত সম্পবি প্রবতস্থাপম্বর্র জর্ে 2,500 ডলার পর্ নন্ত পাওয়ার 

হর্াগে  ম্বির্  

  

েইু েেম্বকরও হিবে সময় েম্বর েম্বল আসা পূম্বি নর 500 ডলাম্বরর সীমা ভুক্তম্বভাগীম্বের 

োব ো পূরণ করম্বত িেি ন  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে অপরারের ভুক্তরভাগী ও হ েঁরে থিরর আসা 

 যক্তক্তরের মরেয োরের অপথর াে ন  যক্তক্তগত সম্পথি েুথর  রেরে, ক্ষথতগ্রস্ত  রেরে  া ধ্বংস  রে 

হগরে তারা এখর্ তারের স্বাস্থ্য, থর্রাপিা  া ক্লযারণর জর্য অপথর াে ন  রল থ র থেত 

ক্তজথর্সগুরলা প্রথতস্থ্াপর্ ক্রার জর্য 2,500 ডলার পে নন্ত হপরত পাররর্। এই পথর তনরর্র আরগ, 

হেট আইর্  যে পথরর ারের পথরমাণ 500 ডলাররর মরেয সীথমত হররখথেল, হে পথরমাণটট 

মুদ্রাস্ফীথত এ ং জী র্োত্রার  যে  ৃক্তির সরে মাথর্রে থর্রত  যি ন  রেরে। এই আথি নক্ স ােতা 

হেরটর অথিস অ  থভথিম সাথভনরসস (Office of Victim Services) ক্তৃনক্ পথরোথলত  রে, 

হেটট অপরারের ভুক্তরভাগী ও হ েঁরে থিরর আসা  যক্তক্তরের মরেয োরের অপরাে সং টরর্র িরল 

ততথর  ওো  যে পথরর ারের জর্য অর্য হক্ারর্া সংস্থ্ার্ হর্ই তারের জর্য অথত গুরুত্বপূণ ন সুরক্ষা 

জাল প্রোর্ ক্ররে।  

  

"হক্ারর্া অপরাে সং টরর্র সমে  াথররে োওো  া ক্ষথতগ্রস্ত  ওো ক্তজথর্স প্রথতস্থ্াপর্ ক্রার 

খরে এক্টট মম নাথন্তক্  টর্া হিরক্ এখরর্া হসরর উঠরত র্া পারা ভুক্তরভাগী এ ং তারের 

পথর ারগুরলার জর্য এক্টট অপ্ররোজর্ীে হ াঝা ততথর ক্ররে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। 

"থর্উ ইেরক্ন আমরা ভুক্তরভাগীরেররক্ সম্ভা য স  েররর্র সমি নর্ থেরে িাথক্, এ ং ভুক্তরভাগী ও 

হ েঁরে থিরর আসা  যক্তক্তরের উপর হিরক্ এক্টট হ াঝা ক্মারর্া এ ং তারের হসরর উঠার জর্য 

প্ররোজর্ীে স ােতা পাওো থর্ক্তিত ক্রার জর্য এই স ােতা সম্প্রসারণ ক্ররত হপরর আথম 

গথ নত।"  

  

অবিস অি বভবিম সাবভনম্বসস-এর বডম্বরির এবলজাম্বিি হরাবর্র্ িম্বলর্, "প্রাে হক্ষরত্রই 

মাত্র ক্রেক্ থমথর্রটর  য োরর্ অপরারের ভুক্তরভাগীরের জী র্ পুররাপুথর পারে োে, এ ং 



তারের অথভজ্ঞতার প্রভা  আররা েী ন সমে পে নন্ত হিরক্ হেরত পারর। এস  ত থ ল সম্প্রসারণ 

ক্রা এ ং  াথররে হিলা অপথর াে ন ক্তজথর্সগুরলা প্রথতস্থ্াপর্ ক্রা এস  হ েঁরে থিরর আসা 

 যক্তক্তরক্ সুস্থ্  রে উঠার প্রথত মরর্ারোগী  ওোর সুরোগ ক্রর হের  এ ং তারের থক্েু েুক্তিন্তা 

লা   ক্রর । হ েঁরে থিরর আসা  যক্তক্তরের প্রথত আপর্ার অথ েল সমি নরর্র জর্য গভর্ নর 

হ াক্লরক্ ের্য াে।"  

  

এই  থে নত সীমা 6 অরিা র, 2022 তাথররখ  া তারপর হিরক্ অথিস অ  থভথিম সাথভনরসস-এর 

ক্ারে জমা হেওো হেরক্ারর্া োথ র জর্য প্ররোজয  র । 12 অরিা র, 2022 তাথররখ ক্াে নক্র 

 ওো হেরটর থ থেমালাে হক্ারর্া  যক্তক্তর ক্লযারণর জর্য অপথর াে ন থ রসর  থ র েয োথ র জর্য 

উপেুক্ত সম্পথিগুরলার ক্িা তুরল েরা  রেরে: হপা াক্, হেমর্ জতুা, সুযট ও আউটারওেযার; 

থ োর্া; হমা াইল থডভাইস  া ক্ম্পম্পউটার; এ ং হক্ারর্া  যক্তক্তর  যক্তক্তগত পথর  র্ থর্রাপেভার  

োলারর্ার জর্য অপথর াে ন ক্তজথর্সগুরলা, হেমর্ টাোর, থ শুরের  য  াররর গাথির থসট অি া 

হমাটরসাইরক্রলর হ লরমট। এোিাও অপথর াে ন  যক্তক্তগত সম্পথির োথ গুরলা হক্ারর্া  যক্তক্তর 

স্বাস্থ্য  া থর্রাপিার জর্য অপথর াে ন ক্তজথর্সগুরলা, হেমর্ ে মা, থ োথরং এইড এ ং অর্যার্য 

হমথডরক্ল থডভাইস প্রথতস্থ্াপর্  া হমরামরতর জরর্যও সা ােয ক্ররত পারর। উপেুক্ত  রল 

থ র থেত  ওো  যক্তক্তরা 2,500 ডলাররর হ থ  স ােতা থর্রত পারর র্ র্া।  

  

মাত্র গত এক্ ে রক্ই, থর্উ ইেক্ন হেট  ারীথরক্ভার  আ াতপ্রাপ্ত  র্থর্ এমর্ ভুক্তরভাগীরের 

জর্য  যে পথরর াে  া ক্ষথতপূররণর অি ন পাওোর উপেুক্ততা উরেখরোগযভার  সম্প্রসারণ 

ক্রররে, ো এই থ ষেটটর স্বীকৃ্থত হে হক্ারর্া অপরারের মার্থসক্ প্রভা ও টঠক্ ততটাই ক্ষথতক্র 

 রত পারর। এোিাও এস  পথর তনর্ অপরারের ভুক্তরভাগী ও হ েঁরে থিরর আসা  যক্তক্তরা — এ ং 

থক্েু হক্ষরত্র, তারের পথর াররর সেসযরা — োরত ভুক্তরভাগী  ওোর ক্াররণ উরেখরোগয আথি নক্ 

হ াঝার সমু্মখীর্ র্া  ে হস থ ষেটট থর্ক্তিত ক্ররত সা ােয ক্ররে।  

  

অপথর াে ন  যক্তক্তগত সম্পথির প্রথতস্থ্াপর্  া হমরামরতর পা াপাথ , অথিস অ  থভথিম 

সাথভনরসস উপেুক্ত  যক্তক্তরেররক্ অর্যার্য স ােতার মরেয হমথডরক্ল ও ক্াউরেথলং থ ল; 

অরন্তযটিক্তিো ও োিরর্র খরে; স্থ্ার্ান্তর, থর্রাপিা  য স্থ্া, এ ং অপরাে সং টটত  ওোর 

জােগা পথরষ্কার ক্রার খরে; এ ং  াথররে হিলা মজথুর ও স ােতার জর্য ক্ষথতপূরণ এ ং  যে 

পথরর ারের অি ন প্রোর্ ক্রর িারক্। এই স ােতার জর্য ক্রোতারের হক্ারর্া খরে   র্ ক্ররত 

 ে র্া। হেট  া হিডাররল আোলরত হোষী সা যস্ত  ওো  যক্তক্তরের পথরর ােকৃ্ত জথরমার্া, থি 

ও সারোজন হিরক্ ত থ ল সংগ্র  ক্রা  ে।  

 

এোিাও অথিস অ  থভথিম সাথভনরসস 200 টটরও হ থ  ভুক্তরভাগী স ােতা ক্ম নসূথেরক্ স ােতা 

প্রোর্ ক্রর িারক্ হেগুরলা ভুক্তরভাগী ও তারের পথর াররক্ প্রতযক্ষ পথররষ া, হেমর্ 

সংক্টক্ালীর্ ক্াউরেথলং, পরাম ন প্রোর্, জরুথর আশ্রেরক্ন্দ্র, হেওোথর্ আইথর্ স ােতা এ ং 

স্থ্ার্ান্তর সংিান্ত স ােতা, ইতযাথে প্রোর্ ক্রর িারক্। এোিাও এই সংস্থ্া অপরারের 

ভুক্তরভাগীরের মরেয উপেুক্ত  যক্তক্তরেররক্ অর্যার্য স ােতার সারি সারি হমথডরক্ল ও 

ক্াউরেল খরে, হ ষকৃ্তয ও োির্ সংিান্ত খরে,  ারারর্া মজথুর ও স ােতা, ইতযাথে  া ে 

আথি নক্ স ােতা ও ক্ষথতপূরণ প্রোর্ ক্রর িারক্। এই সংস্থ্ারক্ টুইটারর (Twitter) এ ং হিস ুরক্ 

(Facebook) অরু্সরণ ক্রুর্।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fovs.ny.concerncenter.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15ef2d94cd4643f6be7808daad3b3355%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012767055235707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4PSb1mi34zwN5vdx8JmzXHHMEPnzsNEq9OcDZidGAUg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysovs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15ef2d94cd4643f6be7808daad3b3355%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012767055235707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eR2k6gnHWxdrSWy%2B1cEvXEBJNxFoZZTfJZHTM3S0LfE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysovs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15ef2d94cd4643f6be7808daad3b3355%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012767055235707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hMgmPRMRe9fynOgNWe4rp9vgxj7xhRsY2gdXj5MTfZY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysovs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15ef2d94cd4643f6be7808daad3b3355%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012767055235707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hMgmPRMRe9fynOgNWe4rp9vgxj7xhRsY2gdXj5MTfZY%3D&reserved=0
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