
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল পাবরিাবরক সব িংসতার সম্বেতর্তার মাম্বসর অিংে ব ম্বসম্বি পাবরিাবরক 

সব িংসতার বেকার িেক্তিম্বের সুরক্ষা ও সমি নর্ হ ারোর কম্বর এমর্ বিবিমালার 

পোম্বকম্ব  স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বিবিমালা (S.6363-A/A.8102-A) বর্ক্তিত কম্বর যাম্বত প্রবতরক্ষামূলক আম্বেে পাওয়া 

িেক্তিম্বের মাবলকার্ািীর্ আম্বেয়াস্ত্র  ব্দ করা বর্ক্তিত করা যায়, যবে বিোরক বর্র্ নয় 

কম্বরর্ হয এই মাবলকার্া বিপম্বের কারর্  ম্বত পাম্বর  

  

বিবিমালা (S.6443-B/A.8105-B) হ ৌ োবর ও পাবরিাবরক আোলম্বতর বিোরম্বকর  র্ে 

প্রবতরক্ষামূলক আম্বেে  াবর করার সময় বিিােীর আম্বেয়াস্ত্র মাবলকার্ার িোপাম্বর প্রশ্ন 

করা আিেেক কম্বর  

  

বিবিমালা (A.7748-A/S.3855-A) হযৌর্ বর্পীড়ম্বর্র বেকার িেক্তিম্বক হেম্বের বর্ি নাের্ 

হিাম্বডনর কাম্বে হভাোর বর্িন্ধর্ তিে  র্গম্বর্র হিম্বক হগাপর্ রাখার  র্ে আম্বিের্ 

করম্বত হেয়  

  

বিবিমালা (S.7157-A/A.6207-B) ইউটেবলটেগুবলর  র্ে পাবরিাবরক সব িংসতার বেকার 

িেক্তিম্বের  বরমার্া োড়া ভাগাভাবগর েুক্তি হিম্বক হির  ম্বয় আসম্বত হেয়  

  

বিবিমালা (S.7263-A/A.2519-A) স্বাস্থ্ে িীমা হকাম্পাবর্গুবলর  র্ে পাবরিাবরক 

সব িংসতার বেকার িেক্তিম্বেরম্বক োবি ও ভাতার তিে পাওয়ার  র্ে বিকল্প হযাগাম্বযাগ 

তিে হেওয়ার বিকল্প প্রোর্ করা আিেেক কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ এক্টি সাথব নক্ থবথিমালার প্যাকক্কজ স্বাক্ষর ক্করকের্ যা 

প্াথরবাথরক্ ও থলঙ্গথভথিক্ সথ িংসতার থিক্ার বযক্তিকের সুরক্ষা হজারোর ক্রকব, থর্প্ীড়ক্ 

প্ািনর্াকরর হিকক্ বন্দকু্ জব্দ ক্রা এবিং এই বযক্তিকের হগাপ্র্ীয়তা রক্ষা ক্রা থর্ক্তিত ক্রার 

মািযকম। গভর্ নর হ াক্ল ইউথর্য়র্ হসকিলকমকে (Union Settlement), যা এক্টি অলাভজর্ক্ 

সিংগঠর্ যা ইস্ট  ারকলকমর ভুিকভাগীকের সিংস্থার্ প্রোর্ ক্কর, ভুিকভাগী,অযাডকভাকক্ি এবিং 

থবথিমালার চ্যাম্পিয়র্কের সাকি বকস প্াাঁচ্টি থবলকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্করকের্।  

  



"আমার প্রসাির্ প্াথরবাথরক্ সথ িংসতা (Domestic Violence, DV) থর্মম নল ক্রকত এবিং 

ভুিকভাগীকের সমি নর্ ক্রকত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ, এটি এমর্ এক্টি থমির্ যা আমার প্থরবাকরর বহু 

প্রজকের র্ারীকের সারা জীবকর্র যাত্রা  কয় আকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথম এই র্তুর্ 

আইর্গুথল স্বাক্ষর ক্রকত হপ্কর গথব নত যা হগাপ্র্ীয়তা বৃক্তদ্ধ ক্রকব, থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ থবপ্ে 

হিকক্ েমকর রাখকব, এবিং তাকেরকক্ থর্কজকের ও থর্কজকের প্থরবাকরর সিকক্ন থসদ্ধান্ত গ্র কের 

র্মর্ীয়তা প্রোর্ ক্রকব।"  

  

প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার সকচ্তর্তার মাকস (Domestic Violence Awareness Month), যা প্রথত 

বের অকটাবর মাকস প্ালর্ ক্রা  য়, স্বাক্ষর ক্রা এই আইর্গুথল ভুিকভাগীকের অথিক্ার রক্ষা 

ক্রকত এবিং থর্প্ীড়ক্ প্ািনর্ারকের আকেয়াস্ত্র প্াওয়ার সুকযাগ হ্রাস ক্রকত, যা থর্উ ইয়ক্ন হস্টকি 

থরকপ্ািন ক্রা  তযার প্রায় এক্ তৃতীয়ািংি ঘির্ায় বযব ার ক্রা  য়, গভর্ নর হ াক্কলর অথবচ্ল 

প্রথতশ্রুথতকক্ আকরক্বার প্রমাে ক্কর।  

  

পাবরিাবরক সব িংসতা প্রবতম্বরাি অব ম্বসর (Office for the Prevention of Domestic 

Violence, OPDV) বর্ি না ী পবরোলক হকবল ওম্বয়ন্স িম্বলর্, "আজকক্র থবথিমালাটি সক্ল 

ভুিকভাগীর জর্য থর্রাপ্িা বৃক্তদ্ধ ক্রকব, ক্ারে প্াথরবাথরক্ ও হযৌর্ সথ িংসতার ঘির্ায়, 

থর্রাপ্িাই সব হিকক্ হবথি গুরুত্বপ্মে ন। আমরা বন্দকু্ থর্রাপ্িা, হগাপ্র্ীয়তার অথিক্ার, বা 

আথি নক্ থর্প্ীড়র্ হযটির ক্িাই বথল র্া হক্র্, আমরা চ্াই থর্উ ইয়ক্নবাসীরা জার্ুক্ হয তাকের 

ক্াকে থবক্ল্প; সিংস্থার্ ও সুরক্ষা রকয়কে। আথম গভর্ নর হ াক্কলর অিীকর্ ক্াজ ক্রকত হপ্কর 

সম্মাথর্ত হবাি ক্রথে, থতথর্ ভুিকভাগীকের জর্য এক্জর্ সথতযক্াকরর অযাডকভাকক্ি  কয় 

আকের্।"  

  

বভকটেম পবরম্বেিার অব ম্বসর (Office of Victim Services) পবরোলক এবল াম্বিি 

হরাবর্র্ িম্বলর্, "থভক্টিমকের স ায়তার হপ্িাোরকের ক্রা ক্াকজর অকর্ক্িাই  কলা 

অপ্রাকির প্রবতীকত তাকের এবিং ভুিকভাগীকেরকক্ হসবা ও সমি নর্ প্রোর্ ক্রা। থবথিমালার এই 

সাথব নক্ প্যাকক্জটি প্রথতকরাকির উপ্র মকর্াকযাগ প্রোর্ ক্কর থর্প্ীড়কক্র আকেয়াস্ত্র প্াওয়ার 

সুকযাগ সীমাবদ্ধ ক্রকত আোলকতর সক্ষমতা হজারোর ক্কর এবিং বযক্তিকের থর্কজকের স্বাকি ন 

হসরা থবক্ল্পটি গ্র ে ক্রার ক্ষমতা প্রোর্ ক্কর। আথম গভর্ নর হ াক্কলর প্রিিংসা ক্রথে 

প্াথরবাথরক্ ও হযৌর্ সথ িংসতা হ্রাস ও প্রথতকরাি ক্রকত তার প্রকচ্ষ্টা এবিং অপ্রাকির থিক্ার ও 

ভুিকভাগীকের জীবর্ উন্নত ক্রকত তার অথবচ্ার অঙ্গীক্াকরর জর্য।"  

বিবিমালা S.6363-A/A.8102 অর্ুযায়ী আোলকতর জর্য আকেয়াস্ত্র, রাইকেল এবিং িিগার্ জব্দ 

ক্রা আবিযক্ যথে হক্ার্ও থর্প্ীড়ক্ প্ািনর্ার এক্টি প্রথতরক্ষামমলক্ আকেি সিংথিষ্ট আোলকতর 

জাথর ক্রা আকেি অবজ্ঞা ক্কর হস্বচ্ছায় তা সমপ্ নে র্া ক্কর।   আইর্টি থর্ক্তিত ক্রকব হয এক্টি 

প্রথতরক্ষামমলক্ আকেকির আওতািীর্ বযক্তি যাকক্ ইথতমকিয থবপ্জ্জর্ক্ বকল গেয ক্রা  কচ্ছ, 

তারা যথে তাকের আকেয়াস্ত্র সমপ্ নে ক্রার এক্টি প্মকব নর আকেি হস্বচ্ছায় মার্য ক্রকত বযি ন  য় 

তা কল হসগুথল জব্দ ক্রা  কব।  

  

বিবিমালা S.6443-B/A.8105-B অর্ুযায়ী হেৌজোথর ও প্াথরবাথরক্ আোলকতর থবচ্ারকক্র 

জর্য প্রথতরক্ষামমলক্ আকেকির আওতািীর্ বযক্তি আকেয়াকস্ত্রর মাথলক্ থক্র্া হসই প্রশ্ন ক্রা 

আবিযক্ ক্কর। যথেও থবেযমার্ আইর্ অর্ুযায়ী বযক্তির আকেয়াস্ত্র লাইকসন্স বাথতল বা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Foctober-domestic-violence-awareness-month&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9f29ad36db3d4c8a236408dab11d49a8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017036602237836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1ETsCN8DpnCBZ%2BgeEkQIbZy9t62trbeS5zTZc%2FxExxU%3D&reserved=0


সামথয়ক্ভাকব বাথতল ক্রার আবথিযক্তা রকয়কে, এর দ্বারা থবচ্ারকক্র জর্য এই প্রশ্ন ক্রা 

আবিযক্ থেকলা র্া।  

  

হেম্বের বসম্বর্ের হেলী মায়ার িম্বলর্, "আমরা আমাকের থবচ্ারবযবস্থার লুপ্ক াকলর ক্ারকে 

থর্প্ীড়ক্কের  াকত আকেয়াস্ত্র িাক্কত থেকত প্াথর র্া। আথম অযাকসম্বথলসেসয ক্লাকক্নর সাকি থমকল 

হযই থবলগুথল স্পন্সর ক্করথে, যা  কলা S.6363A/A.8102 এবিং S.6443B/A.A8015B, হসগুথল 

বন্দকু্ সথ িংসতার সম্মুখীর্ বযক্তিকের, থবকিষ ক্কর প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার প্থরথস্থথতকত, আকরা 

হবথি সুরক্ষা প্রোর্ ক্রার সািারে বুক্তদ্ধর বযবস্থা। ির্যবাে গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, এই থবলগুথলকক্ 

আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য।"  

  

অোম্বসেবলসেসে সারা ক্লাকন িম্বলর্, "হযক তু আমরা প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার সকচ্তর্তার 

মাকসর উপ্র আকলাক্প্াত ক্কর যাক্তচ্ছ, তাই আজকক্ েুইটি গুরুত্বপ্মে ন থবলকক্ আইর্ থ কসকব 

স্বাক্ষর ক্রা  কয়কে যা আকেয়াস্ত্র প্াওয়ার সুকযাগ সিংক্রান্ত আোলকতর প্েকক্ষপ্ হজারোর ক্রকব 

এবিং যখর্ এক্টি প্রথতরক্ষামমলক্ আকেি অর্ুকমাথেত ক্রা  কব তখর্ অথতথরি থক্েু িাপ্ 

আবিযক্ ক্রা  কব। আইর্ িৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ী জথড়ত  ওয়ার তাৎক্ষথেক্ প্রবতী 

ঘণ্টাগুথল প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার থিক্ার বযক্তিকের জর্য সবকিকক্ হবথি থবপ্জ্জর্ক্ এবিং 

উপ্থস্থথত হসই থবপ্কের সম্ভাবর্া বাথড়কয় হেয়।আমাকেরকক্ প্রথতকিাি ও আকরা থর্প্ীড়র্ হ্রাস 

ক্রকত আমাকের প্কক্ষ সম্ভব সবথক্েু ক্রকত  কব। এোড়াও আমরা জাথর্ হয ম ামারীর ক্ারকে 

প্াথরবাথরক্ সথ িংসতা এবিং থর্প্ীড়র্ অকর্ক্ বৃক্তদ্ধ হপ্কয়কে, যার েকল এটি স্পষ্ট  কয়কে হয 

ভুিকভাগীকের জর্য সিংস্থার্ ও সুরক্ষা বৃক্তদ্ধ ক্রকত আমাকেরকক্ আকরা অকর্ক্ ক্াজ ক্রকত 

 কব। ভুিকভাগীকের থর্রাপ্িা ও সমৃক্তদ্ধর ক্ষমতা অকপ্ক্ষা ক্রকত প্াকর র্া, এবিং আথম আমাকের 

সব নাকপ্ক্ষা েুব নল প্থরবারগুথলর জর্য গভর্ নর হ াক্কলর আিা ও অযাডকভাকক্থসর প্রথতশ্রুথতর 

জর্য তার প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

বিবিমালা S.3855/A.7748-A হযৌর্ সথ িংসতার থিক্ার বযক্তিকেরকক্ হস্টকির থর্ব নাচ্র্ হবাকডনর 

(Board of Elections) ক্াকে থর্কজকের হভািার থর্বন্ধর্ তিয জর্গকের হিকক্ হগাপ্র্ রাখার 

আকবের্ ক্রকত হেয়, যার েকল অথত গুরুত্বপ্মে ন হগাপ্র্ীয়তা সুরক্ষা থবস্তৃত  য় যা তাকের 

হরক্ডনকক্ তকিযর স্বািীর্তা আইর্ অর্ুকরাকির মািযকম প্রক্াি  ওয়া হিকক্ অবযা থত প্রোর্ 

ক্কর। থবেযমার্ আইকর্র অিীকর্, শুিু প্াথরবাথরক্ অপ্রাকির থিক্ার বযক্তিরা এই তিয হগাপ্র্ 

রাখকত প্ারকতা।  

  

হেম্বের বসম্বর্ের টেম হকম্বর্বড িম্বলর্, "আমাকের জর্য হযৌর্ সথ িংসতার ভুিকভাগীকেরকক্ 

 য়রাথর্ ও প্রথতকিাি হিকক্ রক্ষা ক্রকত সম্ভাবয সব থক্েু ক্রা তা অথত গুরুত্বপ্মে ন। হক্ার্ হক্ার্ 

ভুিকভাগী থর্কজকের হভািার হরক্ডন হগাপ্র্ ক্রার জর্য হযাগয  কব তার প্রসাথরত ক্রার মািযকম, 

আমরা থর্ক্তিত ক্রথে যাকত শুিু হভাি থেকয় থর্কজকের র্াগথরক্ োথয়ত্ব প্ালর্ ক্রার ক্ারকে 

ভুিকভাগীকের থর্কজকের স্বাস্থয ও থর্রাপ্িাকক্ ঝুাঁ থক্গ্রস্ত ক্রকত র্া  য়। ির্যবাে গভর্ নর 

হ াক্লকক্ এই গুরুত্বপ্মে ন থবথিমালার অিংিটিকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য।"  

  

অোম্বসেবলসেসে হেড বিম্বয়ল িম্বলর্, "হবি ক্কয়ক্ বের আকগ থর্উ ইয়ক্ন হস্টি প্াথরবাথরক্ 

সথ িংসতার থিক্ার বযক্তিকের হগাপ্র্ীয়তা ও থর্রাপ্িা রক্ষা ক্রকত থবথিমালার প্রেয়র্ ক্কর 



অর্ুকরাি ক্রা  কল তাকের হভািোকর্র হরক্ডন হগাপ্র্ রাখার অর্ুমথত প্রোর্ ক্কর। আমার 

থবথিমালা হসই সুরক্ষা সম্প্রসাথরত ক্কর হযৌর্ অপ্রাকির থিক্ার বযক্তিকের এর অন্তভুনি ক্কর। 

অকর্ক্ হবথি থর্উ ইয়ক্নবাসী হযৌর্ সথ িংসতার ক্ারকে ভকয় িাকক্। যখর্ আমরা এইসব জঘর্য 

অপ্রাকির থবরুকদ্ধ আমাকের লড়াই চ্াথলকয় যাক্তচ্ছ, তখর্ অপ্রাকির থিক্ার বযক্তিকের 

হগাপ্র্ীয়তা ও থর্রাপ্িা প্রোর্ ক্রা অথত গুরুত্বপ্মে ন যার জর্য তাকের হভািোকর্র হরক্কডনর 

সিংথিষ্ট হভৌগথলক্ তিয হগাপ্র্ রাখা  কব। অপ্রাকির থিক্ার বযক্তিকের থর্কজকের সািংথবিাথর্ক্ 

হভািাথিক্ার প্রকয়াগ ক্রকত থর্রাপ্ে হবাি  ওয়া উথচ্ত। আথম এই থবথিমালার অর্ুকমাের্ 

প্রোকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যবাে জার্াক্তচ্ছ।"  

  

বিবিমালা S.7157-A/A.6207-B ইউটিথলটি, ওয়যারকলস, হক্বল, সযাকিলাইি, এবিং 

হিথলকযাগাকযাগ হক্ািাথর্গুথলর জর্য ভাগাভাথগর চু্ক্তির অিীকর্ িাক্া বযক্তিকের জর্য এবিং 

প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার থিক্ার  ওয়া বযক্তিকের জর্য এমর্ চু্ক্তি হিকক্ হক্ার্ও থে, জথরমার্া, বা 

চ্াজন োড়া হবর  কয় আসার সুকযাগ প্রোর্ ক্রার বতনমার্ আবথিযক্তা সম্প্রসারে ক্কর। 

থবথিমালাটি থবেযমার্ আইর্ সম্প্রসাথরত ক্কর হক্ািাথর্গুথলর জর্য এমর্ বযবস্থা গ্র ে থর্থষদ্ধ 

ক্কর যার েকল ভুিকভাগীকের জর্য ভাগাভাথগর চু্ক্তি হিকক্ হবর  কয় যাওয়ার সক্ষমতা সীথমত 

 কয় যায়।  

  

হেম্বের বসম্বর্ের হকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার ক্ারকে হযই ক্ষথত  য় তার 

পু্করািা িারীথরক্ র্য়, এর অকর্ক্িাই আথি নক্। আমার থবথিমালা র্ক্িা ক্রা  কয়কে হসই 

অি ননর্থতক্ ক্ষথতর থক্েুিা েমর ক্রার জর্য ভুিকভাগীকেরকক্ ইউটিথলটি থবল হিকক্ মুি ক্রার 

মািযকম, যা প্রায়িই থর্প্ীড়কক্রা অস্ত্র থ কসকব বযব ার ক্কর।ভুিকভাগীরা হযই অি ননর্থতক্ 

জবরেক্তস্তর সম্মুখীর্  য় তা সমািার্ ক্রার জর্য অকর্ক্ ক্াজ ক্রা প্রকয়াজর্, এটি তার জর্য 

এক্টি কু্ষদ্র থক্ন্তু গুরুত্বপ্মে ন িাপ্।ির্যবাে গভর্ নর হ াক্লকক্ এই প্রকয়াজর্ীয় থবথিমালাটিকক্ 

আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য।"  

  

অোম্বসেবলসেসে বলন্ডা বি. হরাম্ব র্ াল িম্বলর্, "হক্াথভড ম ামারীর সময় প্াথরবাথরক্ 

সথ িংসতার ঘির্া অকর্ক্ হবথি  াকর বৃক্তদ্ধ হপ্কয়কে, যা ইথতমকিয DV-র ক্লঙ্ক দ্বারা আক্রান্ত 

বযক্তিকের মারাত্মক্ সিংখযাকক্ আকরা বৃক্তদ্ধ ক্করকে। সমকয়র সাকি সাকি, প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার 

আসাথমকের বযবহৃত হক্ৌিল থববথতনত  কয়কে এবিং তারা এর থিক্ারকের উপ্র থর্য়ন্ত্রে রাখার 

জর্য র্তুর্ প্ন্থা হবর ক্করকে, যার মকিয রকয়কে বযব ার ক্রা হক্বল, হোর্ এবিং ইউটিথলটির 

ভাগাভাথগর চু্ক্তি। এক্টি প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার প্থরথস্থথত তযাগ ক্রা ক্খকর্াই স জ র্য়, এবিং 

ভুিকভাগীকের এই অথতথরি েুক্তিন্তা ক্রকত  ওয়া উথচ্ত র্য় হয ক্ীভাকব থর্প্ীড়ক্কের সাকি 

ভাগাভাথগর চু্ক্তি হিকক্ থর্কজকের হবর ক্রা যায়। আথম আর্ক্তন্দত হয গভর্ নর হ াক্ল প্াথরবাথরক্ 

সথ িংসতার সকচ্তর্তার মাকস আমার থবথিমালা স্বাক্ষর ক্করকের্, যাকত ভুিকভাগীকের আকরা 

স কজ ভাগাভাথগর চু্ক্তি হিকক্ মুক্তি োকর্র মািযকম তাকের থক্েুিা স্বক্তস্ত প্রোর্ ক্রা যায়।"  

  

বিবিমালা S.7263-A/A.2519-A অর্ুযায়ী স্বাস্থয বীমাক্ারী এবিং স্বাস্থয বযবস্থাপ্র্া সিংগঠর্গুথলর 

জর্য প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার থিক্ার বযক্তিকেরকক্ এক্টি থবক্ল্প হযাগাকযাকগর তিয প্রোর্ ক্রা 

আবিযক্  য় যাকত ক্কর তারা এমর্ উপ্াকয় তাকের োথবর তিয ও ভাতা হপ্কত প্াকর যা তাকেরকক্ 

থর্প্ীড়ক্কের  াত হিকক্ আড়াল ও রক্ষা ক্কর। এই বেকলর েকল ভুিকভাগীরা হমথডকক্ল ও 



মার্থসক্ স্বাস্থয হসবা চ্াইকত প্ারকব এবিং থর্কজকের স্বাস্থয বীমা বযব ার ক্কর এর মমলয প্থরকিাি 

ক্রকত প্ারকব এই ভয় োড়াই হয তাকের বীমার োথব, েম ন বা থবল হেওয়ার জর্য হযাগাকযাগ 

সিংক্রান্ত ক্াগজপ্ত্র প্থলথস িারেক্ারীর টঠক্ার্ায় হপ্ররে ক্রা  কব।  

  

হেম্বের বসম্বর্ের  র্ বলউ িম্বলর্, "প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার থিক্ার বযক্তিকের প্রায়ই হসবা 

প্রোর্ক্ারীকের স ায়তা হর্ওয়ার সময় চ্রম সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রকত  য় থর্কজকের 

হগাপ্র্ীয়তা ও থর্রাপ্িা সুরথক্ষত রাখার জর্য। এই সািারে বুক্তদ্ধর থবলটি প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার 

থিক্ার বযক্তিকের আকরা হবথি থর্রাপ্িা প্রোর্ ক্কর স্বাস্থয বীমাক্ারীকের জর্য ভুিকভাগীকের 

প্রকয়াজর্ীয় সা াযয প্রোর্ ক্রার সময় তাকের থর্প্ীড়ক্কের হিকক্ তাকের হগাপ্র্ীয়তা ও 

থর্রাপ্িা সুরথক্ষত রাখা আবিযক্ ক্কর। গভর্ নর হ াক্ল এবিং আইর্সভায় আমার 

স ক্মীকেরকক্ অকর্ক্ ির্যবাে প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার থিক্ার বযক্তিকের জর্য সুরক্ষার 

আকরক্টি স্তর হযাগ ক্রার জর্য।"  

  

অোম্বসেবল সেসে বেম্বভর্ বসমম্বরাউইে িম্বলর্, "আথম হযই থবথিমালাটি (A.2519) স্পন্সর 

ক্করথে তা প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার থিক্ার বযক্তিকের হগাপ্র্ীয়তা ও থর্রাপ্িা সুরথক্ষত রাখকত 

সা াযয ক্রকব, তাকেরকক্ গুরুত্বপ্মে ন থচ্থক্ৎসা ও মার্থসক্ হসবা প্াওয়ার সুকযাগ প্রোর্ ক্রকব এই 

ভয় োড়া হয তাকের োথব বা থবকলর জর্য হযাগাকযাগ থর্প্ীড়ক্কের ক্াকে তাকের অবস্থার্ বা 

সিংকবের্িীল তিয প্রক্াি ক্কর থেকব। এক্ইভাকব, এখকর্া থর্প্ীড়ক্কের সাকি বাস ক্রকে এমর্ 

প্থরথস্থথতকত বযক্তিরা প্রকয়াজর্ীয় থচ্থক্ৎসা থর্কত আসকব হসই সম্ভাবর্া হবথি  য় যথে তাকের 

হগাপ্র্ীয়তা এবিং এই থচ্থক্ৎসা তাকেরকক্ থর্কজকের সম্প্রোকয় প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার থিক্ার 

বযক্তিকের সা াযয ক্কর এমর্ সিংস্থাকর্র সাকি যুি ক্কর থেকব তা থর্ক্তিত ক্কর।"  

  

থবথিমালার প্যাকক্জটি থর্উ ইয়ক্ন হস্টিজকুড় থলঙ্গথভথিক্ ও প্াথরবাথরক্ সথ িংসতা সমািাকর্ 

গভর্ নর হ াক্কলর েৃঢ় প্রকচ্ষ্টার অর্ুবতী। গভর্ নর এই বসকন্ত এমর্ থবথিমালাকক্ আইর্ থ কসকব 

স্বাক্ষর ক্করকের্ যা মার্বাথিক্ার আইর্কক্ (Human Rights Law) সম্প্রসাথরত ক্কর প্াথরবাথরক্ 

সথ িংসতার থিক্ার বযক্তিকেরকক্ এর আওতািীর্ ক্করকে, যার েকল আবাসর্ ও সরক্াথর 

আশ্রকয়র মকতা হক্ষকত্র তাকের থবরুকদ্ধ ববষময থর্থষদ্ধ ক্রার মািযকম তাকের অথভকযাগ প্রক্তক্রয়া 

প্াওয়ার সুকযাগ উন্নত ক্রা  কয়কে। প্মকব ন,তারা শুিু মার্বাথিক্ার আইকর্র চ্াক্থরর সিংথবথির 

আওতায় এক্টি সিংরথক্ষত হশ্রেী থেকলা।  

  

এথপ্রল মাকস, গভর্ নর হ াক্ল এক্টি থর্ব না ী আকেি জাথর ক্করর্ যা প্াথরবাথরক্ সথ িংসতা 

প্রথতকরাি অথেসকক্ এক্টি প্থলথস বতথর ক্রার থর্কেনি হেয় যা থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির ক্ম নকক্ষকত্র 

প্াথরবাথরক্ ও থলঙ্গথভথিক্ সথ িংসতার থবরুকদ্ধ ক্াকজর প্রক্তক্রয়া হজারোর ক্কর। এর আকগ এই 

মাকস, OPDV এক্টি মকডল প্থলথস জাথর ক্কর, যা হস্টি একজক্তন্সগুথল বযব ার ক্রকত প্ারকব এটি 

থর্ক্তিত ক্রার জর্য যাকত যখর্ প্াথরবাথরক্ ও অন্তরঙ্গ প্ািনর্াকরর সথ িংসতার সমসযা ক্ম নকক্ষকত্র 

চ্কল আকস তখর্ সাড়াোকর্র প্রক্তক্রয়ার থর্কেনির্া োকর্র জর্য যিাযি বযবস্থা িাকক্।  

  

লাখ লাখ থর্উ ইয়ক্নবাসী, প্রিার্ত র্ারীরা, প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার থিক্ার  য়। 2021 সাকল থর্উ 

ইয়ক্ন হস্টকি 195,000টির হবথি প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার থবরুকদ্ধ সুরক্ষা আকেি জাথর ক্রা  কয়কে, 

যা 2020 সাকলর তুলর্ায় 18 িতািংি হবথি। হক্াথভড-19 ম ামারী প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার সমসযা 



বৃক্তদ্ধ ক্কর থেকয়কে, এবিং থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির  িলাইকর্ হোকর্র সিংখযা জর্স্বাস্থয সঙ্কি শুরু 

 ওয়ার প্র হিকক্ প্রায় 34 িতািংি বৃক্তদ্ধ হপ্কয়কে।  

   

OPDV হস্টিবযাপ্ী 5,000 বযক্তির হিকক্ এক্টি জর্গকের মতামকতর হভাি গ্র ে ক্করকে যাকত 

ক্কর প্াথরবাথরক্ সথ িংসতার বযাপ্াকর জর্গকের েৃটষ্টভথঙ্গ আকরা ভাকলাভাকব হবাঝা যায়। প্রাপ্ত 

েলােল বকল হয যথেও হবথিরভাগ থর্উ ইয়ক্নবাসী প্াথরবাথরক্ ও থলঙ্গথভথিক্ সথ িংসতা সিকক্ন 

থর্কজকের উপ্লথি থর্কয় আত্মথবশ্বাসী এবিং অকর্কক্ই এমর্ ক্াউকক্ থচ্কর্ হয অতযাচ্াকরর বা 

থর্য়থন্ত্রত সিকক্নর থিক্ার  কয়কে, অকর্কক্ই এটি থবশ্বাস ক্কর হয এইসব সমসযার সৃটষ্ট  য় 

বাইকরর থর্ে নায়কক্র উপ্র থভথি ক্কর হযমর্ মােক্ বা অযালকক্া ল বযব ার, থর্কজর আকবকগর 

উপ্র থর্য়ন্ত্রে র্া িাক্া বা রাগসিংক্রান্ত সমসযার ক্ারকে, অতযাচ্ারী প্ািনর্াকরর থসদ্ধাকন্তর ক্ারকে 

র্য়।  

  

গত 30 বের িকর, OPDV থলঙ্গথভথিক্ সথ িংসতার জর্য থর্কবথেত হেকির এক্মাত্র ক্যাথবকর্ি 

প্য নাকয়র একজক্তন্স  কয় আকে। একজক্তন্সটির লক্ষয  ল র্ীথত, হপ্রাগ্রাথমিং এবিং জর্সকচ্তর্তার 

মািযকম সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীকের অন্তরঙ্গ সিকক্নর হক্ষকত্র থর্রাপ্িা বাড়াকর্ার লকক্ষয গা নস্থয ও 

হযৌর্ সথ িংসতার প্রথত থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির প্রথতক্তক্রয়া এবিং প্রথতকরািকক্ উন্নত ক্রা। এোড়াও 

OPDV স্থার্ীয় হসবাোর্ক্ারীকের সাকি ক্াজ ক্কর এটি থর্ক্তিত ক্রকত যাকত পু্করা হস্টকি এসব 

হসবা ভুিকভাগী হক্ক্তিক্, ট্রমা অবগত, সািংসৃ্কথতক্ভাকব সাড়াোর্ক্ারী  য়।  

  

থর্উ ইয়কক্নর প্াথরবাথরক্ ও হযৌর্ সথ িংসতার  িলাইর্ (Domestic and Sexual Violence 

Hotline) 24/7 থবর্ামমকলয, হগাপ্র্ সমি নর্ প্রোর্ ক্কর এবিং এটি হবথিরভাগ ভাষায় উপ্লভয: 

800-942-6906 (হোর্), 844-997-2121 (হিক্সি) or @opdv.ny.gov (চ্যাি)। বযক্তিরা এোড়াও 

www.ovs.ny.gov/connect থভক্তজি ক্কর থর্কজকের সম্প্রোকয় এক্টি ভুিকভাগীকের স ায়তা 

ক্ম নসমথচ্ খুাঁকজ থর্কত প্ারকব। থভক্টিম প্থরকষবার অথেস 200টির হবথি ক্ম নসমথচ্র অি নায়র্ ও 

সমি নর্ ক্কর হযগুথল অপ্রাকির থিক্ার ও ভুিকভাগীকের এবিং তাকের প্থরবারকক্ সরাসথর হসবা 

প্রোর্ ক্কর, যার মকিয অর্যার্য স ায়তার সাকি রকয়কে হিরাথপ্, সাকপ্ািন গ্রুপ্, হক্স বযবস্থাপ্র্া, 

হেওয়াথর্ আইথর্ স ায়তা, আোলকত সাকি থর্কয় যাওয়া এবিং প্থরব র্। 
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