অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/5/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা প্রযুবিম্বে অোম্বেম্বের মাধ্েম্বম পাবরিাবরক েব িংেোর বেকার িেবিম্বের সেিা
উন্নয়ম্বর্ 1.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার স াষণা কম্বরর্

সেট লাইম্বেন্সপ্রাপ্ত সেিা প্রোর্কারীরা িধ্ন মার্ বিবিন্নোর েম্মুখীর্ ভু িম্বভাগীম্বের োম্বে েিংম্বযাগ
স্থাপম্বর্র জর্ে সকন্দ্রীয় ে বিল িেি ার করম্বি
সেম্বটর COVID-19 পাবরিাবরক েব িংেো টাস্ক স ােন COVID-19 এর ক্রমিধ্ন মার্ েিংক্রমর্
চলাকাবলর্ েমম্বয় সমািাইল ও বরম্বমাট এডম্বভাম্বকবেম্বে অোম্বেেম্বক গুরুত্বপূণন প্রম্বয়াজর্ ব ম্বেম্বি
বচবিে কম্বরম্বে
বর্উ ইয়কন সেট আিােম্বর্ আম্বরা ভাম্বলা অোম্বেম্বের মাধ্েম্বম ভু িম্বভাগী ও সিেঁম্বচ যাওয়া িেবিম্বের
ো াযে করার প্রস্তাি চাইম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘমাবাইল ডিভাইস ও উন্নত ওয়াই-ফাই
অ্যামেমসর জর্য ঘেমের লাইমসন্সপ্রাপ্ত পাডরবাডরক সড িংসতা ঘসবা প্রদার্কারীমদর 1.5 ডমডলয়র্ মাডকন র্
িলামররও ঘবডি ঘকন্দ্রীয় ত ডবল ঘদওয়া মব। উন্নত প্রেুডি কমনসূডি ও আশ্রয়মকন্দ্রগুডলমত
COVID-19 ববডিক ম ামাডরর কারমণ ক্রমবর্নমার্ ডবডিন্নতা ও ঘসবা ঘপমত অ্সুডবর্ার সম্মুখীর্ মি
এমর্ পাডরবাডরক সড িংসতার ডিকার ও ঘবেঁমি থাকা বযডিমদর ঘসবা করার সুমোগ কমর ঘদমব।
ঘেমের COVID-19 ঘিামমডেক ভাময়ামলন্স োস্ক ঘফাসন (COVID-19 Domestic Violence Task
Force) সুপাডরি কমরমে ঘে ঘেে ঘমাবাইল এিমভামকডসমত অ্যামেসমক অ্গ্রাডর্কার প্রদার্ করমব,
েখর্ ঘেে ও জাডত এই ভাইরামসর প্রমকামপর সম্মুখীর্ মি ঘসমেমে তা আমরা গুরুত্বপূণন।
উপরন্তু, ডর্উ ইয়কন ঘেমের 10টি অ্ঞ্চমল একটি আবাসর্ ঘর্ডভমগের বযবস্থা বতডর করার জর্য
প্রস্তাবগুডল (RFP) এর জর্য একটি আমবদর্ জাডর কমর আমরকটি োস্ক ঘফামসনর সুপাডরমির কথা
উমেখ কমরমে। তামদর প্রডক্রয়াটি আমরা ভামলাভামব বুঝমত এবিং তামদর ক্লাময়ন্টমদর আবাসর্
প্রময়াজর্ীয়তাগুডলমত স ায়তা করার জর্য ঘর্ডভমগেররা ঘবেঁমি থাকা বযডিমদর সামথ আশ্রময়র বাইমরও
তামদর উপলভয সিংস্থার্ ও আবাসর্ স ায়তায় অ্যামেস করমত স ায়তা করমব এবিং অ্যািমভামকেমদর
সামথ কাজ করমব। RFP-এর সাড়া ঘদওয়ার সময়সীমা শুক্রবার 26 ঘফব্রুয়াডর 2021 ো এই
উমদযামগর জর্য 2.5 ডমডলয়র্ মাডকন র্ িলার ঘফিামরল ও ঘেে ত ডবল প্রদার্ কমর। গভর্নর ঘমডলসা
ডিমরাসার সডিব ও ঘেে এবিং জাতীয় ডবমিষজ্ঞমদর ঘর্তৃ মত্ব োস্ক ঘফাসন ডবস্তাডরত সুপাডরিস একটি
প্রডতমবদর্ প্রকাি কমর ো গত বের গভর্নর কুওমমা কতৃন ক পুমরাপুডর গৃ ীত ময়ডেল।

"COVID আমমডরকায় কম প্রভাব প্রকাি কমরমে এবিং ভূ পৃমের ঠিক ডর্মি কুৎডসততা উমমাির্
কমরমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "পমরােভামব এর একটি ফলাফল মলা ঘেে জুমড় পাডরবাডরক
সড িংসতার ের্াসমূ বৃডি ঘপময়মে। ঘমাবাইল আউেডরি (Mobile outreach) আমামদর বযডি এবিং
পডরবারমক দ্রুত সিংেুি করমত সা ােয করমব এবিং ডবপজ্জর্ক পডরডস্থডত ঘথমক ঘবডরময় আসার জর্য
সিংস্থার্ ও স ায়তা প্রদার্ করমব। একটি ক্রমবর্নমার্ প্রতযন্ত ডবমি, এই প্রেুডিগত উন্নডত ডবমিষ
কমর COVID ও এর বাইমর এবিং আমামদর সকল সম্প্রদাময়র মমর্য জর্ ডর্রাপত্তা বৃডির মার্যমম
গ্রামীণ বা ডবডিন্ন এলাকায় ডর্উ ইয়কন বাসীমদর ঘপ ে
েঁ ামত সা ােয করার জর্য একটি গুরুত্বপূণন
াডতয়ার মব।"
গভর্ন ম্বরর েবচি ও সডাম্বমবেক ভাম্বয়াম্বলন্স টাস্ক স াম্বেন র েভাপবে সমবলো বডম্বরাজা িম্বলম্বের্,
"এই ম ামারীমত পাডরবাডরক সড িংসতার ের্া ঘবমড়মে। ডবপজ্জর্ক পডরডস্থডতগুডলমত আেমক পড়া
র্ারীমদর সা ােয করার জর্য আমরা েথাসার্য পদমেপ ডর্ডি। আমরা ঘবেঁমি োওয়া বযডিমদর িাড দা
পূরমণর জর্য একটি উদ্ভাবর্ী পিডত গ্র ণ কমরডে এবিং সরবরা কারীমদর জর্য এই অ্ডতডরি ত ডবল
ডর্ডিত করমত সা ােয করমব ঘে COVID-19 ম ামারীর ফমল ঘকামর্া ডর্উ ইয়কন বাসীর গুরুত্বপূণন
পাডরবাডরক সড িংসতা সম্পডকন ত ঘসবায় অ্যামেমসর অ্ভাব ঘর্ই।"
সল ম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবে স াচু ল িম্বলর্, "পাডরবাডরক সড িংসতা ঘমাকামবলায় ডর্উ ইয়কন ঘেমের
প্রমিষ্টার অ্িংি মত ঘপমর আডম গডবনত, একটি ডবষয় আমরা েখর্ ডিকার ও ঘবেঁমি োওয়া বযডিমদর
জর্য একটি বাডড় খুডল তখর্ আমার মা ডর্মজমক উৎসগন কমরডেমলর্। ঘেম তু আমরা আমামদর
স ায়তার প্রময়াজমর্ তামদর ঘসবা করার জর্য এডগময় োডি, ডিকার, ঘবেঁমি োওয়া ও তামদর
ডিশুমদর ম ামারীগুডলর মার্যমম এবিং আগাডম কময়ক বের র্মর আমামদর িাড দা পূরমণর উপাময়র
জর্য ঘমাবাইল এিমভামকডস সডতযকার অ্মথন রূপান্তর, আর্ুডর্কায়র্ ও উন্নডত করমত পামর।"
ঘমাবাইল এিমভামকডসমত অ্যামেসটিমক অ্গ্রাডর্কার ঘদওয়ার প্রমিষ্টার অ্িংি ড মসমব ডর্উ ইয়কন ঘেমের
ডিশু ও পডরবার পডরমষবা দপ্তর, ো আবাডসক ও অ্র্াবাডসক পাডরবাডরক সড িংসতা
সরবরা কারীমদর লাইমসন্স প্রদার্ কমর, ঘমাবাইল প্রেুডি ক্রয় এবিং উন্নয়মর্র জর্য ডর্উ ইয়কন
ঘেমের 89টি অ্লাভজর্ক প্রডতোর্মক 1,529,000 মাডকন র্ িলার প্রদার্ কমরমে। পাডরবাডরক
সড িংসতা আশ্রয়মকন্দ্রগুডলমত উন্নত ওয়াই-ফাই অ্যামেমসর প্রময়াজর্, ো প্রায়ই ডপতামাতা ও ডিশুমদর
বাডড়মত থামক, কারণ অ্মর্ক স্কু ল ডিডিক্ট াইডিি বা সমস্ত দূরবতী ডিোয় িমল ঘগমে। এই
উমদযামগর জর্য ঘফিামরল ডভকটিমস অ্ব ক্রাইম অ্যামক্টর ত ডবল ডভকটিম সাডভন মসমসর ঘেে অ্ডফস
কতৃন ক সরবরা করা ময়ডেল, ো ঘেমের জর্য এই ত ডবল পডরিালর্া কমর এবিং অ্র্যার্য
দাডয়ত্বগুডলর মমর্য, ঘেেবযাপী এমর্ একটি কমনসূডির সমথনর্ কমর ো অ্পরামর্র ডিকার ও তামদর
পডরবারগুডলর জর্য সরাসডর পডরমষবা প্রদার্ কমর।
তারা ঘে সিংখযক বযডির ঘসবা কমর তার উপর ডভডত্ত কমর পুরস্কার প্রাপ্ত প্রদার্কারীমদর একটি
তাডলকা এখামর্ পাওয়া োমব।

এই উদ্ভাবর্ী সমার্ার্ ঘেমের বহুমুখী ঘক িমলর অ্িংি ো পাডরবাডরক সড িংসতায় ঘসবা প্রদামর্র
পিডত পুর্ডবনমবির্া ও রূপান্তডরত কমর, ো আশ্রয় ডভডত্তক র্য়, ঘবেঁমি থাকা-ঘকডন্দ্রক একটি বযবস্থায়
িমল োমি। এই প্রমিষ্টার অ্িংি ড মসমব, ঘেে স্থার্ীয় ঘেকম াল্ডার - সরবরা কারী, আইর্
প্রময়াগকারী, আদালত ও অ্র্যার্য - পাডরবাডরক সড িংসতা র্ীডত ও পডরমষবাডদ সম্পমকন গুরুত্বপূণন
কমথাপকথমর্ জডড়ত থাকার জর্য 10টি পাডরবাডরক সড িংসতা আঞ্চডলক কাউডন্সল গঠর্ কমরডেল।
আঞ্চডলক কাউডন্সমলর কাজমক সমথনর্ করার পািাপাডি, পাডরবাডরক সড িংসতা প্রডতমরামর্র জর্য ঘেে
দপ্তর একটি সারভাইভার শ্রবণ েু যর (Survivor Listening Tour) সমন্বয় করমে োমত তারা
সরাসডর এই বযবস্থার সামথ তামদর অ্ডভজ্ঞতা এবিং ডকভামব এর উন্নডত করা োয় ঘস সম্পমকন
সরাসডর শুর্মত পামর।
বেশু ও পবরিার সেিা েপ্তম্বরর (Office of Children and Family Services, OCFS) কবমের্ার
বেলা সজ. পুল িম্বলর্, "OVS-এর অ্িংিীদাডরত্ব এবিং আডথনক স ায়তার জর্য OCFS কৃ তজ্ঞ এবিং দূর
ঘথমক িডিিালী এিমভামকডস প্রদামর্ পাডরবাডরক সড িংসতা কমনসডূ িমক স ায়তা করমত ঘপমর গডবনত।
পাডরবাডরক সড িংসতা ঘথমক ঘবেঁমি োওয়া ও তামদর ডিশুমদর সুস্থতার জর্য পডরমষবাগুডলমত অ্যামেস
অ্ডবডিন্নভামব গুরুত্বপূণন এবিং এটি কমনসূডিগুডলমক ম ামারী ও পরবতী সমময় পাডরবাডরক সড িংসতা
ঘথমক ঘবেঁমি োওয়া বযডিমদর ডর্রাপমদ ঘপ ে
েঁ ামর্ার জর্য উদ্ভাবর্ী প্রেুডির সমার্ার্গুডল সন্ধামর্র
অ্র্ুমডত প্রদার্ করমব। পাডরবাডরক সড িংসতায় েডতগ্রস্তমদর আবাডসক কমনসূডিগুডলমত ওয়াই-ফাই
অ্যামেস বৃডি কমর দূর ঘথমক ডিখমে এমর্ বাচ্চামদর পড়ামিার্ামক স জতর কমর এবিং পাডরবাডরক
সড িংসতা ঘথমক ঘবেঁমি োওয়া বযডিমদর আবাসর্, কমনসিংস্থার্ ও অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় ঘসবা সম্পমকন
তথয ঘপমত সা ােয কমর - পডরমিমষ তামদর সুরো ডর্রাপত্তা খুেঁমজ ঘপমত সা ােয কমর।"
পাবরিাবরক েব িংেো প্রবেম্বরাধ্ বিষয়ক েপ্তম্বরর বর্িন া ী পবরচালক সকবল ওম্বয়র্ে িম্বলর্, "ডর্উ
ইয়কন ঘেমে ডবিবযাপী ম ামারী আ াত ার্ার আমগও আমরা আমরা ঘবেঁমি োওয়া সকল বযডিমদর
ও ডবমিষত োমদর পডরমষবা গ্র মণর প্রিডলত পিডতমত অ্যামেমসর ঘেমে িযামলঞ্জ থাকমত পামর তামদর
পডরমষবাগুডলমত অ্যামেস প্রসাডরত করমত প্রডতশ্রুডতবি ডেলাম। COVID-এর সময় অ্যামেস আমরা
গুরুত্বপূণন কারণ ঘবেঁমি োওয়া বযডিরা ডর্মজর এলাকায় আমরা ডবডিন্ন মত পামর। ঘমাবাইল
এিমভামকডসর জর্য এই ত ডবল ম ামারী এবিং এর বাইমর ঘবেঁমি োওয়া বযডিমদর এবিং তামদর
পডরবারমক ডর্রাপদ ও ডর্রবডিন্ন স ায়তা এবিং ঘসবা প্রদার্ করমত সা ােয করমব।"
অব ে অি বভকটিম োবভনম্বেে এর পবরচালক এবলজাম্বিে সক্রাবর্র্ িম্বলর্, "ঘমাবাইল এিমভামকডসর
জর্য এই ত ডবমলর মার্যমম ডর্উ ইয়কন ঘেে ভু িমভাগী ও ঘবেঁমি োওয়া বযডিমদর ফলাফল উন্নত
করার জর্য েথাসার্য ঘিষ্টা িাডলময় োমি। OVS প্রেুডি সমার্ামর্র মার্যমম এই গুরুত্বপূণন কাজমক
স ায়তা করার জর্য আমামদর স মোগী ঘেে সিংস্থার সামথ অ্িংিীদার মত ঘপমর গডবনত, ো
পাডরবাডরক সড িংসতার ডিকার, ঘবেঁমি োওয়া এবিং তামদর পডরবামরর সদসযমদর জীবমর্ সডতযকামরর
পাথনকয সৃডষ্ট করমব।"
গভর্নর কুওমমা ম ামারীর প্রথম কময়ক মামস ঘেমের অ্ভযন্তরীণ এবিং ঘে র্ ডর্পীড়র্ েলাইমর্
সা ামেযর অ্র্ুমরামর্র পর COVID-19 ঘিামমডেক ভাময়ামলন্স োস্ক ঘফামসনর ঘর্তৃ ত্ব ঘদবার দাডয়ত্ব

ঘদর্। এই বৃডি - এই স্বীকৃ ডতর সামথ ঘে অ্মর্ক বযডি তামদর ডর্পীড়র্কারীমদর সামথ আশ্রয়
ঘর্ওয়ার সময় ডর্রাপমদ ঘফার্ কল করমত পামরডর্ - গভর্নর কুওমমা পাডরবাডরক সড িংসতা
প্রডতমরামর্র জর্য ঘেে দপ্তরমক একটি ঘেেে ও িযাে অ্পির্ িালু করমত উৎসাড ত কমরমের্। 24
এডপ্রল এবিং 22 র্মভম্বর পেনন্ত সরাসডর সম্প্রিামরর পর ঘথমক এই ঘসবা প্রায় 1,300টি তদন্ত
পডরিালর্া কমরমে। এডদমক, ঘেে েলাইমর্ কল ভডলউম গত বেমরর একই সমময়র ঘেমমর তু লর্ায়
2020 সামলর প্রথম 10 মামসর তু লর্ায় 33 িতািংি বৃডি ঘপময়মে (7,756 বর্াম 10,319)।
গভর্নর দী নডদর্ র্মর ঘবেঁমি থাকা বযডিমদর িযাডম্পয়র্ ময়মের্ এবিং পাডরবাডরক সড িংসতা ও ডলঙ্গডভডত্তক সড িংসতা বন্ধ করমত প্রডতশ্রুডতবি। তার 2021 সামলর ঘেে অ্ব ঘেে এমজন্ডার অ্িংি
ড মসমব গভর্নর একটি প্রস্তাবস উমদযামগর একটি বযাপক পযামকজ প্রস্তাব কমরর্ োর ফমল আদালত
ডর্েনাতর্কারীমদর আবাসর্ ইউডর্ে, িলমার্ খরি ও পাডরবাডরক সড িংসতা সম্পডকন ত অ্র্যার্য
আবাসর্ খরমির জর্য েডতপূরণ ঘদওয়ার জর্য অ্র্ুমডত প্রদার্ করমব। এোড়াও, পাডরবাডরক
সড িংসতা প্রডতমরার্ অ্ডফস একটি পুর্কন ডিত এমজডন্সমত রূপান্তডরত মব, পাডরবাডরক এবিং ডলঙ্গডভডত্তক সড িংসতা বমন্ধর অ্ডফস একটি ভু িমভাগী-ঘকন্দ্রীক এবিং ডবস্তৃ তভামব পাডরবাডরক সড িংসতা ও
ঘে র্ সড িংসতাস অ্মর্ক র্রমর্র ডর্ে সঙ্গীর সড িংসতার ঘমাকামবলা করার দাডয়ত্ব ঘদওয়া মব।
ডর্উ ইয়কন ঘেমের পাডরবাডরক ও ঘে র্ সড িংসতা েলাইমর্ 1-800-942-6906 র্ম্বমর ঘফার্
করুর্, ঘেেে করুর্: 844-997-2121 র্ম্বমর অ্থবা opdv.ny.gov এ িযাে কমর ঘোগামোগ
করুর্। কাউডন্ট অ্র্ুোয়ী পাডরবাডরক সড িংসতা েলাইর্ তাডলকার জর্য ঘদখুর্ ডর্উ ইয়কন ঘেে
ঘিামমডেক ভাময়ামলন্স ডিমরক্টডর (New York State Domestic Violence Directory)। ডভকটিম
সাডভন মসস অ্ডফস (Office of Victim Services) এোড়াও 200 টিরও ঘবডি কডমউডর্টি ডভডত্তক
ঘপ্রাগ্রামমর একটি ঘর্েওয়ামকন র জর্য অ্থন প্রদার্ কমর ো অ্পরামর্র ডিকার বযডি ও তামদর
পডরবারমক স ায়তা কমর।
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