
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা য ৌর্ বর্ নাতম্বর্র অপরাম্বে কারারুদ্ধ িন্দীম্বের জর্ে সহায়তার কমনসবূি 

সম্প্রসারম্বের কথা য াষো কম্বরম্বের্  

  

সংকম্বের পরামেন, সহায়তা এিং প্রবতরক্ষা প্রোর্ করম্বত যেম্বের গাহন স্থ্ে এিং য ৌর্ বর্ নাতম্বর্র 

হেলাইর্ এখর্ যেম্বের সমস্ত কারাগাম্বর উপলব্ধ  

  

কারারুদ্ধ িেবিম্বের জর্ে বর্উ ইয়কন  যেে এখর্ যেম্বের মম্বেে সম্বিনাৎকৃষ্ট সিনাঙ্গীর্ পবরম্বষিা প্রোর্ 

কম্বর  

  

যেে অবিস অি বভকটিম সাবভন ম্বসস (Office of Victim Services, OVS) এর 2.5 বমবলয়র্ 

ডলার অথনায়ম্বর্র দ্বারা হেলাইর্ িার্াম্বর্া সম্ভি হম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেমের গার্হন যস্থ্য এবং ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র র্হেলাইর্ এখর্ 

সমগ্র ঘেমের কারাবযবস্থ্ায় কারারুদ্ধ বযনিবমগনর জর্য উপলব্ধ, ো ঘেৌর্ নর্েনাতর্ বা নর্গ্রমর্হ অ্নভেুি 

বযনিমের সংকেকালীর্ পরামর্ন, ঘসইসামে সর্হায়তা, অ্নতনরি পরামর্ন এবং প্রনতরক্ষা প্রোর্ করমব। এই 
বাস্তবায়মর্র মাধ্যমম, নর্উ ইয়কন  ঘেমে ঘেমর্র মমধ্য ঘেৌর্ নর্েনাতমর্ পনরত্রার্ পাওয়া ক্ষনতগ্রস্ত বযনিবমগনর জর্য 
সবনানধ্ক সবনাঙ্গীর্ সর্হায়তা কমনসূনি উপলব্ধ র্হমব। ঘেে সংমর্াধ্র্াগার েপ্তর এবং সম্প্রোময়র তত্ত্বাবধ্ার্ 

(Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) এর দ্বারা পনরিানলত 54টি 

ঘকমের সবকটিমত প্রমতযক নের্ ইংমরনজ, ঘের্ীয় এবং অ্র্যার্য ভাষায় 777 সরাসনর ঘ ার্ করার র্ম্বরটি 

উপলব্ধ।  
  

"কারারুদ্ধ ঘে সকল বযনি ঘেৌর্ নর্েনাতর্ বা নর্গ্রমর্হর নর্কার র্হময়মের্ তামেরও অ্র্যার্য নর্উ ইয়কন বাসীমের 

মত একই ধ্রমণর ক্ষনতগ্রস্ত বযনির সর্হায়তা পনরমষবা পাওয়া উনিৎ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "সমগ্র ঘেমের 

সংমর্াধ্র্াগারগুনলমত এই গুরুত্বপূণন পনরমষবা প্রোর্ করার দ্বারা, আমরা সুনর্নিত করমত পারব ঘে সমস্ত 

কারারুদ্ধ বযনিবগন োরা এই ধ্রমণর নর্েনাতমর্র নর্কার তামের প্রময়াজর্ীয় পরামমর্ন প্রমবর্ানধ্কার আমে।"  
  

"আমামের এই সংসৃ্কনত পনরবতন মর্, র্ারীর জর্য নর্রাপে পনরমবর্ ততনর করমত লড়াই িানলময় ঘেমত র্হমব, োমত 

তারা নবশ্বাস কমর এবং এনগময় আমস", যলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ যহািুল িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  ঘেে 
কারাবযবস্থ্া ঘেমর্র মমধ্য সপ্তম োরা একটি ঘেেবযাপী ধ্ষনণ সংকে র্হেলাইমর্র সুনবধ্া প্রোর্ কমর, এবং 
ক্ষনতগ্রস্ত বযনিবগন োমত তামের পূবনাবস্থ্ায় ন মর আসার প্রময়াজর্ীয় সর্হায়তা এবং পনরমষবাগুনল পার্ তা 
নর্নিত করমত কনমউনর্টি-নভনিক ধ্ষনণ সংকে এবং ঘেৌর্ নর্েনাতর্ কমনসূনির একমাত্র অ্ংর্ীোর। এই 
সম্প্রসারমণর মাধ্যমম, আমরা নর্উ ইয়মকন , ক্ষনতগ্রস্তমের নর্রাপিা এবং সকল র্ারীর জর্য নর্রাপে পনরমবর্ 

নর্নিত করমত গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ নর্নি।"  
  



 

 

এই েুিরাষ্ট্রীয় কারাগামর ধ্ষনণ েরূীকরণ আইর্ (Prison Rape Elimination Act, PREA) অ্র্ুোয়ী, ঘেৌর্ 

অ্পরামধ্র নর্কার কারারুদ্ধমের জর্য ঘেেগুনলমক নর্েীষ্ট পনরমষবা প্রোর্ করমত র্হয়। নর্উ ইয়কন  ঘেে 
কারাবযবস্থ্া ঘেমর্র মমধ্য সপ্তম োরা একটি ঘেেবযাপী ধ্ষনণ সংকে র্হেলাইমর্র সুনবধ্া প্রোর্ কমর, এবং 
ক্ষনতগ্রস্ত বযনিবগন োমত তামের পূবনাবস্থ্ায় ন মর আসার প্রময়াজর্ীয় সর্হায়তা এবং পনরমষবাগুনল পার্ তা 
নর্নিত করমত কনমউনর্টি-নভনিক ধ্ষনণ সংকে এবং ঘেৌর্ নর্েনাতর্ কমনসূনির একমাত্র অ্ংর্ীোর। এই 
সম্প্রসারণ র্হল ঘেে অ্ন স অ্  নভকটিম সানভন মসস (OVS) দ্বারা পনরিানলত 2.5 নমনলয়র্ ডলামররও ঘবনর্ 

েুিরাষ্ট্রীয় এবং ঘেে অ্েনায়মর্র  লা ল।  
  

সরাসনর ঘ ার্ করার র্ম্বর 777 এ ঘ ার্ করমল, ঘসটি বাম মলার সংকে পনরমষবামত (Crisis Services) 

পাঠামর্া র্হমব, ঘেটি 2010 সাল ঘেমক ঘেমের গার্হন যস্থ্ এবং ঘেৌর্ সনর্হংসতার র্হেলাইর্ (Domestic and 

Sexual Violence Hotline) পনরিালর্া করমে। ঘেমের একটি কারাগার ঘেমক ঘ ার্ পাওয়ার পর, সংকে 
পনরমষবার কমী সংকমের পরামর্ন ঘের্ এবং PREA ঘকেগুনলমত অ্নতনরি পনরমষবাগুনলর জর্য ঘর ার 

কমরর্। এই ঘকেগুনল সমগ্র ঘেমের েয়টি সাম্প্রনতক ধ্ষনণ সংকে এবং ক্ষনতগ্রস্তমের সর্হায়তা কমনসূনির একটি 

ঘর্েওয়াকন  োমের কারারুদ্ধ বযনিবগনমক সর্হায়তা করার জর্য নবমর্ষভামব প্রনর্নক্ষত কমী আমে। সমস্ত 

কমোপকের্ ঘগাপর্ীয় রাখা র্হয়।  
  

েুিরাষ্ট্রীয় অ্পরামধ্র দ্বারা ক্ষনতগ্রস্ত আইর্ (Victims of Crime Act, VOCA) এর মাধ্যমম অ্মেনর ঘোগার্ 

পাওয়ার পমর অ্ন স অ্  নভকটিম সানভন মসস এটিমক সর্হায়তা করমত সক্ষম র্হময়মে, ঘে অ্েনটি েুিরাষ্ট্রীয় 

আোলমত কারারুদ্ধ অ্পরাধ্ীমের দ্বারা প্রেি জনরমার্া,  ী এবং সারিাজন  ঘেমক ঘেওয়া র্হময়মে, করোতামের 

অ্েন ঘেমক র্য়। নবমর্ষ কমর, OVS ঘক ঘেওয়া র্হময়মে:  

  

• নর্উ ইয়কন  ঘেে ঘেৌর্ নর্গ্রর্হ নবমরাধ্ী ঘজাে (New York State Coalition Against Sexual 

Assault)ঘক 2.1 নমনলয়র্ ডলার, ো ঘেনলম ামর্ পরামর্ন, প্রনতরক্ষা এবং অ্র্যার্য পনরমষবা, এবং নকেু 

জায়গায়, েয়টি PREA ঘকমের কমীমের সর্হায়তার মাধ্যমম বানড় নগময় ঘেখা করার পনরমষবা প্রোর্ 

করমত ঘেৌর্ নর্গ্রর্হ ও ক্ষনতগ্রস্তমের সর্হায়তা কমনসূনিমত অ্মেনর ঘোগার্ ঘেয়।  
• ঘেমের গার্হন যস্থ্ সনর্হংসতা প্রনতমরাধ্ কােনালয় (Office for the Prevention of Domestic 

Violence, OPDV) ঘক 440,000 ডলার, োর ঘেমের গার্হন যস্থ্ এবং ঘেৌর্ সনর্হংসতা র্হেলাইর্ 

পনরিালর্া করমত সংকে পনরমষবাগুনলর সামে িুনি আমে। অ্নতনরি অ্মেনর ঘোগার্ র্হেলাইর্টিমক 

নকমর্ার অ্পরাধ্ী ঘকে এবং মােক নিনকৎসার কযাম্পাস সর্হ সমস্ত DOCCS ঘকেগুনল ঘেমক 777 

কলগুনল গ্রর্হণ করমত সক্ষম কমর।  
  

OVS বডম্বরক্টর এবলজাম্বিথ যরাবর্র্ িম্বলম্বের্, "ঘে ঘকামর্া পনরনস্থ্নতমতই, ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র ক্ষনতগ্রস্তমের 

পরামর্ন, প্রনতরক্ষা, এবং মার্নসক সর্হায়তা পনরমষবায় প্রমবর্ানধ্কার োকা উনিৎ। এই অ্ংর্ীোরীমত্বর মাধ্যমম 

আমরা সুনর্নিত করমত পারব ঘে এই ধ্রমণর অ্পরামধ্র জর্য এই সকল বযনিবমগনর ঘে র্ারীনরক ও মার্নসক 

ক্ষনত র্হময়মে তা নর্রাময় করমত তামের প্রময়াজর্ীয় সংস্থ্ার্ আমামের আমে। গত েইু বের ধ্মর, এই সংস্থ্া র্তুর্ 

অ্ংর্ীোরীত্ব গমড় তুমলমে এবং পনরমষবাগুনলমত প্রমবর্ানধ্কার উন্নত করমত ঘেে জমুড় কমনসূনিগুনলমত অ্মেনর 

ঘোগার্ বৃনদ্ধ কমরমে। আমরা অ্পরামধ্র -সকল ক্ষনতগ্রস্তমের কামে ঘপৌৌঁোমত- এবং সর্হায়তা করমত 

অ্ঙ্গীকারবদ্ধ।"  
  



 

 

ভারপ্রাপ্ত DOCCS কবমের্ার অোন্থবর্ যজ. আন্নকুবস িম্বলম্বের্, "PREA অ্র্ুোয়ী সংমর্াধ্র্মূলক িিন া 
উন্নত করার জাতীয় প্রমিষ্টায় DOCCS একটি অ্গ্রগণয সংস্থ্া। DOCCS স্বীকার কমর ঘে PREA মার্েমে 

উনিনখত সকল নবষময়, কারাগামর ধ্ষনণ এবং ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র ঘক্ষমত্র প্রনতমরাধ্, সর্ািকরণ এবং প্রনতনিয়া সর্হ 
েঢ়ৃ র্ীনত ও িিন া োকমল, তা তার 54টি ঘকমে ঘে ঘকামর্া ধ্রমণর ঘেৌর্ সনর্হংসতার জর্য র্ূণয সনর্হষু্ণতার 

সংসৃ্কনতমত অ্বোর্ রাখমব।"  
  

OPDV এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর গম্বয়র্ রাইে িম্বলম্বের্, "PREA-র অ্ংর্ নর্হসামব, সমগ্র ঘেমের গার্হন যস্থ্ 

এবং ঘেৌর্ সনর্হংসতার র্হেলাইর্ এমর্ পরামর্নোতা দ্বারা সমৃদ্ধ োরা পরামর্ন, তেয এবং ঘর ামরল পনরমষবা সর্হ 
প্রময়াজর্ীয় নবনভন্ন ধ্রমণর পনরমষবার উির নেমত প্রনর্নক্ষত। কারারুদ্ধ বযনিবগন োরা ঘেৌর্ সনর্হংসতার 

নর্কার তামের জর্য, এই ধ্রমণর সংস্থ্ার্গুনলমত ঘগাপমর্ প্রমবর্ানধ্কার – তারা ঘেমের ঘেখামর্ই োকুক র্া ঘকর্ 

– ক্ষনতগ্রস্তমের কলযাণ সাধ্মর্ একটি উমিখমোগয পােনকয গমড় তুলমত পারমব এবং তামের জীবমর্র িলার পমে 

এনগময় ঘেমত সর্হায়তা করমব এবং পে ঘেখামব।"  
  

8ই জার্য়ুানর, 2019 এ সরাসনর র্হওয়ার আমগ, আজ পেনন্ত, গার্হন যস্থ্ এবং ঘেৌর্ সনর্হংসতা র্হেলাইর্ DOCCS 

ঘকেগুনলর মমধ্য কলারমের ঘেমক 650 এর ঘবনর্ কল সামমলমে। 2014 সামলর মািন  মামস, 27টি 

সংমর্াধ্র্াগামর বন্দীমের পনরমষবা প্রোর্ কমর পাৌঁিটি ক্ষনতগ্রস্ত সর্হায়তা কমনসূনি নেময় DOCCS প্রেম উন্নত 

ক্ষনতগ্রস্ত পনরমষবা আরম্ভ কমরনেল। ঘসই উমেযামগর জর্য েুিরাষ্ট্রীয় অ্েনায়র্, ো ঘেৌর্ নর্গ্রমর্হর নবরুমদ্ধ 

DOCCS এবং নর্উ ইয়কন  ঘেে ঘজামের কামে এমসনেল, তা ঘমাে প্রায় 1.2 নমনলয়র্ ডলার এবং ঘসটি ঘেমের 

ঘ ৌজোনর নবিার নবভাগীয় পনরমষবা (Division of Criminal Justice Services) দ্বারা পনরিানলত 

র্হময়নেল।  
  

সম্প্রনত, েয়টি PREA ঘকে 40টি DOCCS ঘকেমক পনরমষবা প্রোর্ কমর, বানক 14টি DOCCS ঘকে 

প্রােনমকভামব স্থ্ার্ীয় ক্ষনতগ্রস্ত সর্হায়তা কমনসূনি এবং েয়টি PREA ঘকে ঘেমক ঘেমর্ প্রময়াজর্ ঘসই অ্র্ুোয়ী 
পনরমষবা পায়। েয়টি PREA ঘকে র্হল: িাইনসস সানভন মসস, Inc. (Crisis Services, Inc.) (এনর কাউনি), 

িাইম নভকটিম নিেমমি ঘসিার (Crime Victims Treatment Center) (মযার্র্হাের্), ঘরমোর ঘসকু্সয়াল 

অ্যাসাল্ট সানভন মসস (RESTORE Sexual Assault Services) (মর্মরা কাউনি), ঘস  র্হারবার অ্  

ন ঙ্গার ঘলকস (Safe Harbors of the Finger Lakes) (অ্িানরও, ঘসনর্সা, ইময়েস কাউনিস), সামানরোর্ 

র্হসনপোমল ঘসকু্সয়াল অ্যাসাল্ট এবং িাইম নভকটিম অ্যানসসমেন্স ঘপ্রাগ্রাম (Sexual Assault and Crime 

Victims Assistance Program) (ঘরর্নসমলয়র কাউনি), এবং নভকটিম অ্যা নসসমেন্স সানভন মসস/ 

WestCOP, Inc. (Victim Assistance Services/WestCOP, Inc.)(ওময়েমিোর কাউনি)। সমগ্র 

ঘেমে  মলা-আপ পনরমষবার জর্য সমূ্পণন কভামরজ র্া র্হওয়া পেনন্ত প্রনত বের অ্নতনরি একটি বা েটুি ঘকে 

ঘোগ করা র্হমব বমল আর্া করা র্হমি।  
  

উপরন্তু, েুিরাষ্ট্রীয় PREA মার্েণ্ডগুনল পূরণ এবং আরও ভামলা পনরমষবা ঘেওয়ার লমক্ষয DOCCS এক গুি 

েঢ়ৃ অ্ভযন্তরীণ র্ীনত ও পদ্ধনত আমরাপ কমরমে, োর মমধ্য আমে নকন্তু শুধ্ ুতামতই সীনমত র্য়:  

  

• সকল কমী এবং কারারুদ্ধ বযনিবগন PREA এবং DOCCS র্ীনত অ্র্ুোয়ী তামের অ্নধ্কার ও োনয়ত্ব 

সম্পমকন  বযাপক নর্ক্ষা লাভ করমবর্।  



 

 

• একটি নরমপােন  করা র্হমল, DOCCS ঘমনডমকল কমী নিনকৎসা প্রোর্ করমবর্ এবং মূলযায়মর্র জর্য 
ঘক্ষত্র নবমর্মষ একজর্ র্হসনপোল-নভনিক ঘেৌর্ নর্গ্রর্হ  মরনন্সক পরীক্ষমকর বযবস্থ্া করমবর্ োমত 

কারারুদ্ধ বযনি কনমউনর্টি োকা অ্র্য সাধ্ারণ বযনিবমগনর মতই পনরিেনা পার্।  
• ঘে বযনি ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র বনল র্হময়মের্ নতনর্ আ াতটি বুঝমত ঘপমর তা ঘেমক মুনি পাওয়ার জর্য 

আরও ভালভামব প্রস্তুত র্হমবর্, ো তামের কনমউনর্টিমত স ল পুর্ঃপ্রমবমর্র সুমোগ বৃনদ্ধ করমব, এই 
নবষময় সর্হায়তা করমত ক্ষনতগ্রস্তমক সর্হায়তা এবং প্রনতরক্ষা পনরমষবাগুনলমত প্রমবর্ানধ্কারমক স্বীকৃনত 

নেময় DOCCS আ াত র্র্ািকরণ/েক্ষতা গঠর্ কমনসূনি প্রসানরত করমে।  
  

যজবসকা বপম্বরা, িাম্বিম্বলা এিং এবর কাউবন্টর সংকেকালীর্ পবরম্বষিাসমূম্বহর প্রোর্ বর্িনাহী 
কমনকতন া িম্বলম্বের্, "এই ঘেে জমুড় সুনর্েীষ্ট র্হেলাইর্ আরম্ভ করা এবং স্থ্ার্ীয় ধ্ষনণ সংকে পনরমষবাগুনলমত 

প্রমবর্ানধ্কার প্রর্াসর্ এবং কনমউনর্টি নভনিক পনরমষবাগুনলর মমধ্য বেমরর পর বেমরর ঘজাে এবং একটি 

োরুণ অ্ংর্ীোরীমত্বর  লা ল। কারারুদ্ধ পনরত্রার্ পাওয়া বযনিবগনমক গুরুত্বপূণন পনরমষবা ঘেওয়ার এই 
প্রমিষ্টায় কাজ করার অ্ংর্ র্হমত ঘপমর আমরা উদ্দীপ্ত এবং র্হেলাইর্ সরবরার্হকারী নর্হসামব পনরমষবা নেমত ঘপমর 

আমরা সন্মানর্ত।"  
  

যজায়াম্বর্  াম্বন্নাবর্, বর্উ ইয়কন  যেে যকায়াবলের্ এম্বগইন্সে যসিুয়াল অোসল্ট এর এবিবকউটিভ 

বডম্বরক্টর, িম্বলম্বের্, "ঘেে জমুড় োরা র্হেলাইর্টিমক বাস্তব কমর তুমলমের্ আমরা তামের প্রমিষ্টায় এবং এত 

মার্ুমষর অ্ঙ্গীকামর উৎসানর্হত র্হময়নে। কারারুদ্ধ সমস্ত ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র ক্ষনতগ্রস্তমের জর্য পনরমষবাগুনলমত 

প্রমবর্ানধ্কার নর্নিত করমত র্হেলাইর্টি আমামের প্রমিষ্টায় আরও একটি পেমক্ষপ।"  
  

বভকটিম অোবসসম্বেন্স সাবভন ম্বসস/ WestCOP বডম্বরক্টর কাম্বরল আর. অমরর্াথ, MPH, MA 

িম্বলম্বের্, "ক্ষনতগ্রস্ত সর্হায়তা পনরমষবা (Victims Assistance Services) গত 20 বের ধ্মর কারারুদ্ধ 

বযনিবগনমক নভকটিম ইম্পযাক্ট গ্রুপগুনলর মাধ্যমম, এবং গত পাৌঁি বের ধ্মর পাৌঁিটি নর্উ ইয়কন  ঘেে কারাগামরর 

জর্য PREA ঘর্হল্পলাইর্ সরবরার্হকারী নর্হসামব পনরমষবা প্রোর্ করমে। সম্প্রনত আমরা নর্উ ইয়কন  ঘেে অ্ন স 

অ্  নভকটিম সানভন মসস (NYS Office of Victims Services), একটি সমূ্পণন-সমময়র কারাগামরর আ ামতর 

উপর লক্ষয রাখা ঘেরানপে এবং ঘেৌর্ নর্গৃর্হীত কারারুদ্ধ বযনিবমগনর ঘসবায় PREA সমেনক নর্হসামব কাজ 

করনে। ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র সমস্ত ক্ষনতগ্রস্তমের আমরাগয এবং কলযাণ সাধ্মর্র পমে সংমর্াধ্মর্র মমধ্য মার্নসক 

সমেনর্ এবং প্রনতরক্ষা সম্প্রসারণ অ্বযার্হত রাখায় DOCCS এবং OVS এর সামে অ্ংর্ীোরীমত্ব আমরা 
গনবনত।"  
  

বলন্ডম্বস রুসার্-বমউস, যসন্ট বপোর’স যহলথ পােন র্াম্বর (St. Peter's Health Partners) যসিুয়াল 

অোসাল্ট এিং রাইম বভকটিম অোবসসম্বেন্স যপ্রাগ্রাম্বমর বডম্বরক্টর, িম্বলম্বের্, "ঘেৌর্ নর্গ্রমর্হর প্রনতটি 

পনরত্রার্ পাওয়া বযনি, তারা ঘেই র্হর্ বা ঘেখামর্ই োকুর্ র্া ঘকর্, তামের আমরাগয লাভ করমত সর্হায়তা করার 

জর্য পনরমষবা এবং সমেনর্ প্রাপয। এই প্রকমল্পর নবকার্ ও উন্নয়মর্ সংমর্াধ্র্ এবং কনমউনর্টি সুপানরনভর্র্ েপ্তর 

এবং অ্ন স অ্  েযা নভকটিম সানভন মসমসর সামে ঘজাে করমত ঘপমর ঘসি নপোর’স ঘর্হলে পােন র্ারস গনবনত। 
ঘেৌর্ নর্েনাতর্, ঘে ঘকামর্া পনরনস্থ্নতমতই, গ্রর্হণমোগয র্য়, এই েষ্ট বাতন াটি পাঠাবার জর্য আমরা নর্উ ইয়কন  
ঘেেমক সাধু্বাে জার্াই।"  
  

যজবসকা জজন , যরম্বোম্বর (RESTORE) PREA আউেবরি এিং বেক্ষা বিম্বেষজ্ঞ, িম্বলম্বের্, "েনেও 

আমামের কনমউনর্টিমত ঘেৌর্ নর্েনাতর্মক সকমলর েনৃষ্টমগাির করমত অ্মর্ক কাজ করা র্হময়মে, তবুও ঘেৌর্ 



 

 

নর্েনাতমর্র পনরত্রার্ পাওয়া বযনিবমগনর স্বীকামরানি প্রায়ই এনড়ময় োওয়া র্হয়। ঘেমর্হতু ক্ষনতগ্রস্তমের 

রক্ষণামবক্ষণকারীগণ সমস্ত পনরত্রার্ পাওয়া বযনিবমগনর আমরামগযর জর্য নর্মবনেত, এবং নর্উ ইয়কন ার নর্হসামব, 

কারারুদ্ধ পনরত্রার্ পাওয়া বযনিবমগনর কো শুর্মত এবং তামের আমরাগয নর্নিত করমত DOCCS এবং OVS 

ঘক তাৎপেনযপূণন পেমক্ষপ নর্মত ঘেমখ আমরা গনবনত।"  
  

আবর্র্া হোবমলের্, যসি হািনারস অি েো বিঙ্গার যলকম্বসর যপ্রাগ্রাম বডম্বরক্টর, িম্বলম্বের্, "সমগ্র 

ঘেমে ঘরপ িাইনসস র্হেলাইর্ বাস্তবানয়ত করার জর্য ঘস  র্হাবনারস অ্  েযা ন ঙ্গার ঘলকস অ্ধ্ীর আগ্রমর্হ 
অ্মপক্ষা করমে। এই র্হেলাইর্ আরও সুপনরকনল্পত উপাময় ঘরপ িাইনসস সংস্থ্াগুনলর মাধ্যমম ঘেৌর্ নর্েনাতমর্ 

পনরত্রার্ পাওয়া বযনিবগনমক রক্ষণামবক্ষণ এবং সর্হায়তায় প্রমবর্ানধ্কার ঘেমব, এবং সংস্থ্াগুনলমক আরও বযাপক 

পনরমষবা ঘেওয়ার সুমোগ কমর ঘেমব। এই প্রনতনিয়া ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র নর্কার বযনিবমগনর মার্নসক ও র্ারীনরক 

পুর্রুদ্ধামরর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন।"  
  

রাম্বিল যহরম্ব াগ, রাইম বভকটিম বিেম্বমন্ট যসন্টাম্বরর PREA যপ্রাগ্রাম যকাঅবডন ম্বর্ের, 

িম্বলম্বের্, "ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র পনরত্রার্ পাওয়া বযনিবমগনর আমরামগযর প্রনিয়ার জর্য েয়ার্ীল, আ াত-অ্বগত 

সংকে র্হস্তমক্ষপ এবং ক্ষনতগ্রস্তমের রক্ষণামবক্ষমণ অ্নবলমম্ব প্রমবর্ানধ্কার গুরুত্বপূণন র্হমত পামর। আমরা ঘরামানিত 

ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমে কারারুদ্ধ পনরত্রার্ পাওয়া বযনিবমগনর কামে PREA এই ধ্রমণর পনরমষবাগুনল আরও 

সর্হজলভয কমর তুমলমে, ো আমগ কখর্ও নেল র্া, এবং DOCCS, OVS, এবং ক্ষনতগ্রস্তমের পনরমষবা 
প্রোর্কারী কনমউনর্টির মমধ্য  নর্ষ্ঠ ঘবাঝাপরামক স্বীকৃনত নেময়মে ো এই ঘপ্রাগ্রামটিমক সম্ভব কমর তুমলমে। এই 
গুরুত্বপূণন উমেযামগর অ্ংর্ীোর নর্হসামব কারারুদ্ধ পনরত্রার্ পাওয়া বযনিবগনমক আমামের নিনকৎসাগত 

পনরমষবাগুনলর প্রস্তাব ঘেওয়ার জর্য আমরা গনবনত।"  
  

বলন্ডা মোকিারলর্, জাে বডম্বের্ের্ ইন্টারর্োের্াম্বলর (Just Detention International) 

যডপটুি এবিউবকউটিভ বডম্বরক্টর, িম্বলম্বের্, "ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র সকল পনরত্রার্ পাওয়া বযনির, উন্নত 

মামর্র ধ্ষনণ সংকে পনরমষবা প্রময়াজর্ এবং ঘসটি পাওয়া উনিৎ। ক্ষনতগ্রস্তমের রক্ষণামবক্ষণ এবং মার্নসক 

সমেনর্ অ্ংর্ীোরীমত্বর সামে ঘেে জমুড় র্তুর্ ঘরপ িাইনসস র্হেলাইর্ ঘপ্রাগ্রাম আরম্ভ করার দ্বারা, নর্উ ইয়কন  
ঘেে তার ঘ নসনলটিগুনলর মমধ্য মার্ুমষর নর্রাপিা ও সন্মার্ নর্নিত করার ঘক্ষমত্র একজর্ পে প্রের্নমকর 

োবীোর। এই পনরমষবাগুনল নর্উ ইয়মকন র কারাগারগুনলমক আরও নর্রাপে কমর তুলমব এবং ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র 

পনরত্রার্ পাওয়া বযনিবগনমক প্রময়াজর্ীয় সর্হায়তা পাওয়া নর্নিত করমব।"  
  

গভর্নর কুওমমা েতনের্ তার পেমেনাোয় আমের্ ততনের্ নতনর্ ঘেৌর্ নর্গ্রমর্হর সকল ক্ষনতগ্রস্তমের রক্ষা করামক 

অ্গ্রানধ্কার নেময়মের্। গত বের, গভর্নর কুওমমা আইর্ সাক্ষর কমরর্ ো র্হসনপোমল ঘেৌর্ অ্পরামধ্র প্রমাণ 

সংগ্রর্হ কীে ঘরমখ ঘেওয়ার সময় ঘময়াে 30 নের্ ঘেমক 20 বের কমর, ো ক্ষনতগ্রস্তমের কতৃন পমক্ষর সামে 

ঘোগামোগ করার নসদ্ধান্ত ঘর্ওয়ার আমগ আমরাগয লাভ করার সুমোগ কমর ঘেয়। ঘসইসামে, গভর্নর কুওমমার 

মনস্তষ্ক প্রসূত নর্উ ইয়মকন র "এর্া  ইজ এর্া  (Enough is Enough)" আইর্, কমলজ কযাম্পামস ঘেৌর্ নর্গ্রমর্হর 

নবরুমদ্ধ লড়াই করমত ঘেমর্র মমধ্য সবমেমক র্নির্ালী আইর্।  
  

োরা বনধ্র এবং োরা কামর্ কম ঘর্ামর্র্ তামের জর্য ঘেমের গার্হন যস্থ্ এবং ঘেৌর্ সনর্হংসতা র্হেলাইর্ ঘর ামরল 

এবং সর্হায়তা সপ্তামর্হ সাত নের্ 24  ণ্টা 1-800-942-6906 বা 711 র্ম্বমর উপলব্ধ।  
  



 

 

েযা অ্ন স অ্  নভকটিম সানভন মসস অ্পরাধ্ী ক্ষনতগ্রস্তমের এবং/বা তামের পনরবামরর সেসযমের জর্য একটি 

নর্রাপিা বলয় প্রোর্ কমর, করোতামের ঘকামর্া অ্েন বযয় র্া কমর, অ্র্য সর্হায়তার সামে সামে, ঘোগয 
বযনিবগনমক নিনকৎসাগত এবং পরামমর্নর জর্য খরি, অ্মন্তযনষ্টনিয়া ও সমানর্হত করার খরি, র্া পাওয়া মজনুর 

এবং সর্হায়তা প্রোর্ কমর। সংস্থ্াটি 222টি নভকটিম সর্হায়তা ঘপ্রাগ্রামমও অ্মেনর ঘোগার্ ঘেয় ো ঘেে জমুড় 

পরামর্ন, রক্ষণামবক্ষণ এবং আইনর্ পনরমষবা সর্হ প্রতযক্ষ পনরমষবাসমূর্হ প্রোর্ কমর। আরও তেয, ঘোগযতার 

নর্মেনর্র্া এবং একটি নভকটিম সর্হায়তা ঘপ্রাগ্রাম ঘকাোয় আমে তা জার্মত, www.ovs.ny.gov ঘেখুর্ বা  
1-800-247-8035 র্ম্বমর ঘ ার্ করুর্।  
  

গার্হন যস্থ্ সনর্হংসতা প্রনতমরামধ্র কােনালয় গভর্নর ও আইর্ সভামক ঘেমের জর্য র্ীনত ও িিন ার পরামর্ন ঘেয়; সমগ্র 

ঘেমের সমস্ত নবভাগ ঘেমক ঘপর্াোরমের তামের তের্নন্দর্ অ্ভযামস গার্হন যস্থ্ সনর্হংসতার প্রনতমিে সম্পমকন  প্রনর্ক্ষণ 

প্রোর্ কমর; এবং নর্য়নমত জর্সাধ্ারমণর সমিতর্তা বৃনদ্ধর প্রিারানভোর্, ক্ষনতগ্রস্তমের বযবর্হামরর জর্য এবং 
বযবসার উমদ্দর্য র্া নর্ময় এবং সবমেমক ভামলা িিন ার উপর আমলাকপাত কমর মুনিত উপকরমণর মাধ্যমম গার্হন যস্থ্ 

সনর্হংসতার সমসযার একটি সংস্থ্ার্ নর্হসামব কাজ কমর। আমরা তমেযর জর্য ঘেখুর্ www.opdv.ny.gov.  
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