
 

 

 

অবিম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 12/22/2022  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

হেটজুম্বশ ধ নণ বকট ট্র্োবকিং বম্বেম প্রবিষ্ঠা িংক্রান্ত আইম্বর্ গভর্ নর হাকম্বর স্বাক্ষর  

  

S7867-A/A9596-A আইর্টট হযৌর্ বর্পীশর্ ট্র্োক করা িংক্রান্ত প্রমাণ িংগ্রকারী 

বকটযুক্ত ভুক্তম্বভাগীম্বের াাযে করম্বি  

  

  

যযন অপরাধের প্রমাণ ংগ্রধর কিটগুকর জনয এিটট যেটজধুশ ইধিট্রকনি ট্রযাকিং 

কধেম স্থাপন িরধে, গভন নর িযাকি যাি আজ আইধন (S7867-A/A9596-A) স্বাক্ষর 

িধরধেন, যা াোরণে ে নণ কিট নাধম পকরকিে৷ এই ট্রযাকিং কধেম কনশ্চিে িরধব যাধে যযন 

কনপীশধনর কলিার ি ভুক্তধভাগীরা োধের কিধটর অবস্থা ও অবস্থান ংক্রান্ত েিয অযাধে 

িরধে পাধর।  

  

"যযন কনপীশধনর কলিার ওয়া ভুক্তধভাগীরা মি নন, মধবেনা, ধযাকগো এবং নযায়কবিার 

পাওয়ার যযাগয এবং োধের প্রাপয জবাবকেকো প্রোধনর জনয আমরা আমাধের ক্ষমোয় িািা 

বকিেু িরধে আমরা প্রকেশ্রুকেবদ্ধ," িম্বম্বের্ গভর্ নর হাক। "এই নেুন ট্রযাকিং কধেম 

এই েরধনর কিটগুক ট্রযাি িরার ক্ষমোর মােযধম ভুক্তধভাগীধেরধি লশ্চক্তলাী িরার জনয 

এিটট গুরুত্বপূণ ন াকেয়ার ধব এবং কনউ ইয়িন যেটধি বার জনয কনরাপে এবং আধরা ায়ি 

িরার জনয আমাধের ামকগ্রি প্রধিষ্টাধি মি নন িরধব।"  

  

(S7867-A/A9596-A) আইর্ কিকভলন অফ শ্চক্রকমনা জাকে াকভনধ (Division of 

Criminal Justice Services, DCJS)-যি আইন প্রধয়াগিারী ংস্থার যফাজধে কিটগুকর জনয 

এিটট ট্রযাকিং কধেম তেকর িরার কনধেনল যেয়৷ এই ট্রযাকিং কধেম ভুক্তধভাগীধেরধি োধের 

ে নণ কিধটর অবস্থা ম্পধিন েিয অযাধে িরার ুধযাগ যেধব এবং ময়মে প্রশ্চক্রয়ািরধণর 

জনয জবাবকেকো কনশ্চিে িরধে অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন ধব।  

  

হেট বম্বর্টর অোম্বান্দ্রা বিয়াবগ িম্বর্, "কনউ ইয়িন যেধটর নেুন ে নণ কিট ট্রযাকিং 

কযেম ভুক্তধভাগীধের জনয এধজশ্চি পুনরুদ্ধার িরধব এবং োধেরধি ে নণ কিধটর অবস্থা 

ম্পধিন এবং যগুধার প্রস্তুে ওয়া ম্পধিন েিয অযাধে িরার ুধযাগ যেধব৷ ে নণ কিট 

ম্পকিনে েধিযর অযাধে ভুক্তধভাগীধের আত্ম-ংিল্প এবং কনয়ন্ত্রধণর ক্ষকে যমািাধবায় 

ায়ো িরধে পাধর যা প্রায়লই যযন কনপীশধনর অকভজ্ঞোর মূধ িাধি। এই গুরুত্বপূণ ন 

আইধন স্বাক্ষর িরার জনয আকম গভন নর িযাকি যািধি েনযবাে জানাই, এবং ভুক্তধভাগীধের 



 

 

মি নধন োধের অক্লান্ত পকরশ্রধমর জনয আমার আইন প্রধণো িমীধের এবং কনধবকেেপ্রাণ 

অযািধভাধিটধের েনযবাে জানাই।"  

 

অোম্বেব েে অোবম পওবর্ িম্বর্, "এিটট যযন কনপীশন কিট ট্রযাকিং কধেম প্রকেষ্ঠা 

িরা ভুক্তধভাগীধের কবিার পাওয়ার জনয এিটট গুরুত্বপূণ ন পেধক্ষপ। এই েরধণর অযাধে 

ভুক্তধভাগীধের আত্ম-ংিল্প এবং কনয়ন্ত্রধণর ক্ষকে যমািাধবায় ায়ো িরধে পাধর যা প্রায়লই 

যযন কনপীশধনর মূধ িাধি। এব ভুক্তযভাগী ইধোমধেয যধিষ্ট কনয নােধনর মেয কেধয় কগধয়ধেন 

এবং োধের েিয অযাধে িরার ুকবো িািা উকিে - যা োধের কনরাময় প্রশ্চক্রয়ার জনয এিটট 

ম্ভাবয গুরুত্বপূণ ন পেধক্ষপ। কনউইয়ধিনর যযন কনপীশধনর কলিার ওয়া বযশ্চক্তধের ক্ষমোয়ধনর 

জনয যনয়া পেধক্ষধপর জনয আকম গভন নর যািধর প্রলংা িকর।"  

  

DCJS কধেম আইন প্রধয়াগিারী ংস্থার দ্বারা ংগ্র িরা কিটগুক ট্রযাি িরধব এবং প্রমাণ 

কাধব ক্রাইম যাব দ্বারা যগুকর পরবেী পরীক্ষা িরা ধব। এই ট্রযাকিং কধেম পূধব নর ট্রযাকিং 

কধেধমর পকরপূরি যা ভুক্তধভাগীধের জন্য ভয িািধব যারা আইন প্রধয়াগিারী ংস্থার িাধে 

জমা না যেয়ার কদ্ধান্ত যনধবন, কিন্তু যাধের কিটগুক OVS দ্বারা 20 বেধরর জনয ংরক্ষণ িরা 

ধব।  

  

অবি অি বভকটটম াবভনম্ব-এর বিম্বরক্টর এবজাম্বিি হক্রাবর্র্ িম্বর্, "আমরা 

গভন নর এবং আইনভাধি ােুবাে জানাই যয অপরাধের কলিার ওয়া বযশ্চক্তধের িাধে এই 

মূযবান াকেয়ারটট কনশ্চিে িরার জনয যা োধের অবকে রাখধে ায়ো িধর িারণ যারা 

আইন প্রধয়াগিারী ংস্থার িাধে অপরাধের করধপাটন িরধে যবধে যনয় োধের জনয প্রমাণ 

প্রশ্চক্রয়া িরা য়৷ OVS অপরাধের কলিার ওয়া বযশ্চক্তধেরধি ায়ো এবং ংস্থানমূ 

প্রোধনর জনয কনধবকেে, োরা যফজোকর মামার জনয একগধয় যযধে িায় বা না িায়।"  

  

বিবভলর্ অি ক্রক্রবমর্া জাবে াবভনম্ব-এর কবমলর্ার হরাজার্া হরাম্বম্বিা িম্বর্, 

"DCJS-যে আমরা বার জনয শ্চক্রকমনা জাকে বযবস্থা উন্নে িরার জনয কনধবকেে রধয়কে, 

এবং যযন কনপীশধনর ভুক্তধভাগীধেরধি োধের মামার াক্ষযপ্রমাণ প্রশ্চক্রয়ািরধণর অবস্থা 

ম্পধিন ানাগাে ও কনভুন েিয প্রোন িরার মােযধম োধের ক্ষমোয়ন িরার িাধজ াাযয 

িরধে যপধর আমরা গকব নে। যযন কনপীশধনর ভুক্তধভাগীরা যাধে োধের প্রধয়াজনীয় ও প্রাপয 

ায়ো ও ংস্থানগুধা যপধে পাধরন য কবয়টট কনশ্চিে িরধে োধের যনেৃত্ব ও 

অঙ্গীিারাবদ্ধোর জনয আমরা গভন নর যাি এবং আইনভায় আমাধের অংলীোরধেরধি 

েনযবাে জানাই।"  

  

হেট পুবম্বলর ভারপ্রাপ্ত ুপাবরম্বেম্বেে বেম্বভর্ এ. বর্ম্বগ্রব িম্বর্, "যযন কনপীশধনর 

কলিার ওয়া ভুক্তধভাগীধেরধি ায়ো প্রোধনর জনয োর যনেৃধত্বর জনয আকম গভন নর 

যািধি েনযবাে জানাধে িাই৷ এই নেুন ট্রযাকিং কধেম কনশ্চিে িরধব যয ভুক্তধভাগীরা 

োধের যিধ ংগৃীে প্রমাধণর কিট ম্পধিন আপধিধটর অযাধে পাধবন এবং কিটগুক 

ময়মে প্রশ্চক্রয়া িরা ধয়ধে ো কনশ্চিে িরার জনয কিকিৎা প্রোনিারী, ফধরনকি 

যাবধরটকর এবং আইন প্রধয়াগিারী ংস্থাধি োয়বদ্ধ রাখধব।"  

  



 

 

OVS যযন অপরাধের প্রমাণ ংগ্রধর কিট ংরক্ষধণর জনয োয়বদ্ধ যযব প্রমাণ আইন 

প্রধয়াগিারী ংস্থার িাধে প্রিাল িরা য়কন। জনস্বাস্থয আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রধি 20 বেধরর জনয 

কিট ংরক্ষণ িরধে ধব এবং অপরাধের কলিার ওয়া বযশ্চক্ত োধের কিট বা যোধরধজ িািা 

বযশ্চক্তগে আইধটম ম্পধিন কনকেনষ্ট েধিযর জনয অনুধরাে জানাধে পাধরন। OVS বেনমাধন এিটট 

ম্মকে ফম ন তেকর িরধে, যা এধজশ্চির ওধয়বাইধট  পাওয়া যাধব, যাধে অপরাধের কলিার ওয়া 

বযশ্চক্তরা soeck@ovs.ny.gov এ ইধমধর মােযধম OVS-এর িাধে এিটট অনুধরাে মূ্পণ ন িরধে 

এবং জমা কেধে পাধরন। এটট যযন কনপীশধনর কলিার এবং ভুক্তধভাগীধের অপরাধের করধপাটন 

িরধে ধব কিনা এবং পরীক্ষার জনয আইন প্রধয়াগিারী ংস্থার িাধে োধের কিট কেধে ধব 

কিনা য কবধয় কদ্ধান্ত কনধে াাযয িধর।  

  

এই বেধরর শুরুর কেধি, গভন নর যাি 219টট অাভজনি ংস্থা ও যজাট, াপাো ও 

রিাকর ংস্থাধি 373.2 কমকয়ন িাধরর যফিাধর ও যেট েকব প্রোধনর যঘাণা 

কেধয়কেধন যা 239টট কভিটটম ায়ো িম নূকিধি মি নন িধর যা ংিটিাীন পরামল ন, 

যিরাকপ, জরুকর আশ্রয়, যেওয়াকন আইকন ায়ো, মামা বযবস্থাপনা এবং ায়ো প্রোন িধর। 

এটট OVS দ্বারা পকরিাকে েকবধর এিি বৃত্তম কবকনধয়াগ এবং েকবধর প্রায় অধে নি, 47 

লোংল, গানস্থয কংোর কলিার এবং যবেঁধি িািা ভুক্তধভাগীধের এবং োধের পকরবারধি যবা 

প্রোনিারী যপ্রাগ্রামগুকধি মি নন িরধব এবং এর 13 লোংল যযন কনপীশধনর কলিার এবং 

যবেঁধি িািা ভুক্তধভাগীধের পকরধবা প্রোনিারী যপ্রাগ্রামগুকর জনয েকব রবরা িরধব।  

  

OVS এর দ্বারা পকরিাকে আকি নি ায়ো এিটট গুরুত্বপূণ ন কনরাপত্তা জা প্রোন িধর এবং 

অনযানয ায়ো োশাও ক্ষকেগ্রস্ত, ভুক্তধভাগী এবং পকরবাধরর েযধের কিকিৎা ও 

িাউধিকং খরি, অধন্তযটষ্টশ্চক্রয়া এবং োফধনর খরি, ারাধনা মজকুর এবং অনযা কবধয় ায়ো 

প্রোন িধর। কনউ ইয়িন যেধলর এিমাত্র যেট যযখাধন কিকিৎা বা িাউধিকং খরধির যিাধনা 

ঊর্ধ্ নীমা যনই, যার অি ন ধা প্রধেযধি যেক্ষণ োধের প্রধয়াজন েেক্ষণ পয নন্ত ায়ো যপধে 

পাধর।  

  

ভুক্তধভাগীধের ায়োর িম নূকিগুধা অপরাধের প্রেযক্ষ ফাফ কধধব ম্পন্ন ওয়া বযধয়র 

ক্ষকেপূরণ বা বযয় পকরধলাধের অর্ি যফরে পাওয়ার জনয OVS-এর িাধে োকব জমা যেওয়ার 

যক্ষধত্রও যািধেরধি াাযয িধর িাধি। ক্ষকেপূরণ বা বযয় পকরধলাধের অি ন যফরে পাওয়ার 

উপযুক্তো যিাধনা বযশ্চক্তর আয় এবং অনযানয ংস্থান, যযমন স্বাস্থযকবমার অযাধে কবধবিনায় 

কনধয় কনে নারণ িরা য়, অনযকেধি ভুক্তধভাগীযের ায়োর িম নূকিগুধা যাধের প্রধয়াজন 

রধয়ধে োধেরধি কবনামূধয পকরধবা ও ায়ো প্রোন িধর িাধি। OVS করধা ন িাধনক্ট 

(OVS Resource Connect) কনউ ইয়িনবাীধেরধি োরা যয ুকনকেনষ্ট উধদ্বগ বা মযার ম্মুখীন 

ধয়ধেন যটট কেধয় িম নূকিগুধা অনুন্ধান িরার ুধযাগ িধর যেয়। আধরা েধিযর জনয 

অকফ অব কভিটটম াকভনধ-এর ওধয়বাইধট কভশ্চজট িরুন এবং ংস্থাটটধিটুইটাধর 

(Twitter) ও যফবুি (Facebook)-এ অনুরণ িরুন। উপযুক্তো ংক্রান্ত কনধেনলনাবী , এই 

ংস্থার অফার িরা পকরধবাগুধা ম্পধিন আধরা েধিযর জনয ovs.ny.gov টিিানায় কভশ্চজট 

িরুন অিবা 1-800-247-8035 নম্বধর যফান িরুন।  
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বর্উ ইয়কন হেট হযৌর্ বর্পীশর্ বিম্বরাধী হকায়াবলম্বর্র অন্তি নিীকাীর্ এক্রিবকউটটভ 

বিম্বরক্টর, গুম্বয়র্ রাইট িম্বর্, "NYSCASA গভন নর যাি এবং কনউ ইয়িন যেধটর 

আইনভাধি এই গুরুত্বপূণ ন আইনটট পা িরার এবং স্বাক্ষর িরার জনয ােুবাে জানায়৷ 

যেটওয়াইি ে নণ কিট ট্রযাকিং কধেম ধব আধরা এিটট াকেয়ার যা যযন কনপীশন এবং ে নণ 

যিধি যবেঁধি কফধর আা ভুক্তধভাগীধের নযায়কবিার পাওয়ার জনয মান কনউ ইয়িন যেট প্রোন 

িধর। যযন কনপীশধনর কলিার ধয় যবেঁধি িািা ভুক্তধভাগীধের অকেিাধরর পধক্ষ গভন নর যাি 

বেধরর পর বের েধর শাই িধর আধেন। আমরা আনশ্চিে যয কেকন ে নণ কিধটর অবস্থা 

ট্রযাি িরার গুরুত্ব স্বীিার িধরধেন যাধে ভুক্তধভাগীরা োধের ভাধগযর কনয়ন্ত্রধণ রধয়ধেন বধ 

অনুভব িরধে পাধরন।"  

  

জয়িু াটন িাউম্বেলর্ (Joyful Heart Foundation)-এর বিম্বরক্টর অি পবব এে 

অোিম্বভাম্বকব ইম্ব হর্কট িম্বর্, "আজ, জয়ফু াটন ফাউধেলন S.7867-A আইনটট 

স্বাক্ষধরর জনয গভন নর িযাকি যািধি ােুবাে জানাধে, যয আইনটট কনউ ইয়িনধি মকিে 

কে-কপার যরপ কিট পুনগ নিন অজনন িধরধে এমন মৃদ্ধলী যেটগুধার োকিায় যুক্ত 

িধরধে। এই ট্রযাকিং কযেম স্থাপধনর পধর, কনউ ইয়িন এই অকে গুরুত্বপূণ ন াক্ষযপ্রমাণ 

ংগ্রজ ও পরীক্ষা িরার বযাপাধর স্বেো ও জবাবকেকো বশৃ্চদ্ধ িরার যক্ষধত্র 36টট যেট, 

ওয়াকলংটন কিক, ও পুধয়ধেনা করধিার ধঙ্গ যযাগ কেধে। এোশা ট্রযাকিং কধেমগুধা কিটগুধা 

দ্রুে পরীক্ষা িরার কবয়টট কনশ্চিে িরধে, এবং এিটট কভকক্টম যপাটনা িাু িরার মােযধম, 

ভুক্তধভাগীধেরধি যধর উিার জনয প্রধয়াজনীয় এিটট াকেয়ার প্রোন িরধে। জয়ফু াটন-এ 

আমরা আমাধের জানা আধে যয ভুক্তধভাগীধেরধি োধের কনধজধের ুকবো অনুযায়ী োধের 

কিট ম্পকিনে েধিযর অনাইন অযাধে প্রোন িরা যযন কনপীশধনর অকভজ্ঞোর ম্মুখীন 

ওয়ার ফধ আত্মকবশ্বা ও আত্ম-কনয়ন্ত্রণ াকরধয় যফা প্রকেধরাে িরধে াাযয িরধে পাধর। 

এই কবটট স্বাক্ষর িরার জনয আমরা গভন নর যািধ েনযবাে জানাই এবং এই গুরুত্বপূণ ন 

পুনগ নিন বাস্তবায়ন িরার জনয োর িায নাধয়র ধঙ্গ িাজ িরার প্রেযালা রাকখ।"  
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