
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

COVID-19 মহামাবর চলাকালীর্ পাবরিাবরক সবহিংসতার িৃবি অর্ুসরণ কম্বর, গভর্নম্বরর 
সসম্বেটাবর সমবলসা সেম্বরাসা এিিং বর্উ ইয়কন  সেট কাউবিল অর্ উইম্বমর্ অোন্ড গালনস (NYS 
COUNCIL ON WOMEN & GIRLS)এই সমসোর জর্ে এক উদ্ভাির্ী সমাধার্ খুুঁম্বজ সপম্বত টাস্ক 

স াসন চাল ুকরম্বলর্  
  

এই বিষয়টির পবরবধ এিিং হুমবকর স্বীকৃবতস্বরূপ টাস্ক স াসন উদ্ভাির্ী সমাধার্গুবল সর্াক্ত করম্বি 
যা ভুক্তম্বভাগীম্বের সকন্দ্র কম্বর এিিং অতীম্বত সযই প্রকার পবরম্বষিা প্রোর্ করা হম্বয়ম্বে তার িাইম্বর 

সেখম্বত সচষ্টা কম্বর  
  

আগামী 28 সে সম, িৃহস্পবতিাম্বরর মম্বধে গভর্নর কুওম্বমা-র কাম্বে সুপাবরে সপে করা হম্বি  
  

পাবরিাবরক সবহিংসতা বিভাগ জাবর্ম্বয়ম্বে সয সামবিকভাম্বি গত িেম্বরর তুলর্ায় এবপ্রল মাম্বস 30 
েতািংে এিিং গত িেম্বরর তুলর্ায় মাচন  মাম্বস সেম্বট এই ধরম্বর্র ঘটর্া সিংোন্ত কল 15 েতািংে 

সিম্বেম্বে  
  

2020-এর প্রথম বতর্ মাম্বসর মম্বধে বর্উ ইয়ম্বকন র িাইম্বর বিোল পবুলে বিভাগগুবল ঘবর্ষ্ঠ সঙ্গীম্বের 
মম্বধে বর্যনাতম্বর্ 12 েতািংে িৃবি ঘম্বটম্বে িম্বল জাবর্ম্বয়ম্বের্, 2019 সাম্বল একই সমম্বয়র তুলর্ায়।  

  
  
COVID-19 মহামারি চলাকালীন পারিবারিক সরহিংসতাি বৃরি অনুসিণ করি, গভননরিি সসরেটারি 
সমরলসা সেরিাসা এবিং রনউ ইয়কন  সেট কাউরিল অন উইরমন অযান্ড গালনস (New York State 
Council on Women and Girls) এই সমসযাি জনয এক উদ্ভাবনী সমাধান খুুঁরজ সপরত আজ এক 
নতুন টাস্ক স াসন ততরিি কথা স াষণা করিন। অতীরত সে সব প্রথাগত উপারয় পরিরষবা প্রদান 
কিা হরয়রে, তাি বাইরি নজি সদওয়াি রনরদনষ্ট লক্ষ্য রনরয় এই টাস্ক স াসন পারিবারিক সরহিংসতাি 
ভুক্তরভাগীরদি সহায়তাি জনয সমাধান রচরিত কিরব। আগামী 28 সে সম, বৃহস্পরতবারিি মরধয 
গভননি অযানু্ড্র এম কুওরমা-ি কারে এই টাস্ক স াসন সুপারিে কিরব এবিং গভননি চূডান্ত নীরত 
রনধনািণ কিরবন।  
  
"এই মহামারি শুরু হওয়াি পি সথরক রনউ ইয়রকন  সািা িাজয জরুড পারিবারিক সরহিংসতাি 
আোরন্তি সিংখযায় প্রচণ্ড ভারব বরৃি সদখা রদরয়রে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েরদও আমিা 
ইরতমরধয আমারদি অতযন্ত ঝুুঁ রকপূণন রকেু নতুন ইয়কন বাসীরদি প্ররয়াজনীয় সাহােয সপরত এবিং তারদি 



 

 

রনেনাতনকািীরদি সথরক দরূি সরি আসরত সাহাজয কিরত আগ্রাসী পদরক্ষ্প রনরয়রে, তরব এখনও 
অরনক রকেু আরে ো এই নতুন স্বাভারবরক প্ররবে কিাি সারথ আমিা আমারদি প্রদান কিা 
পরিরষবাি আধুরনকীকিরণি জনয কিরত পারি। আরম সমরলসা সেরিাসা এবিং পুরিা টাস্ক স াসন দ্বািা 
রবকরেত এই উদ্ভাবনী সমাধানগুরল পেনারলাচনা কিাি প্রতীক্ষ্ায় থাকলাম এবিং একটি নতুন কমন 
পরিকল্পনা ততরি কিা ো পারিবারিক সরহিংসতাি এই রবপজ্জনক বরৃি বন্ধ কিরত সাহােয কিরব।"  
  
"এই অভূতপূবন সমরয়, রনউ ইয়কন  পারিবারিক সরহিংসতাি ভুক্তরভাগীরদি সাহারেযি জনয প্রয়জনীয় 
গুরুত্বপূণন পরিরষবাগুরলরত প্ররবোরধকাি প্রদান কিাি পরথ সনতৃত্ব রদরয়রে," গভর্নম্বরর সসম্বেটাবর 
এিিং বর্উ ইয়কন  সেট মবহলা ও সমম্বয় বিষয়ক কাউবিম্বলর সচয়ারমোর্ সমবলসা বেম্বরাজা 
িম্বলর্। "দভুন াগযবেত, বাস্তরব আমিা এখনও রনউ ইয়কন  জরুড পারিবারিক সরহিংসতাি রিরপারটন ি 
সিংখযা বৃরি সদখরে এই মহামারি চলাি পারে- রবপজ্জনক পরিরিরতরত আটরক থাকা মরহলারদি 
সাহােয কিরত আমারদি আিও কাজ কিরত হরব। আরম এই তবরচত্র্যময় টাস্ক স ারসনি সারথ কাজ 
কিরত সপরি গরবনত গভননরিি জনয োরত আমিা পারিবারিক সরহিংসতাি এই সমসযারক 
সৃজনেীলতাি সারথ সমাকারবলা কিরত পারি।"  
  
টাস্ক স ারসনি সভাপরতরত্ব থাকরবন সমরলসা সেরিাসা। সদসযরদি তারলকা রনরচ সদওয়া আরে:  

• স্কট বারকন াউইটজ-প্ররতষ্ঠাতা এবিং সপ্ররসরেন্ট, ধষনণ, অপবযবহাি এবিং অজাচাি 
জাতীয় সনটওয়াকন  (Rape, Abuse and Incest National Network, RAINN)  

• আরলহান্দ্রা ওয়াই কযাসটিরলা, এসরকউ- প্রধান রনবনাহী কমনকতন া, ইয়িং উইরমন 
রেরিয়ান অযারসারসরয়েন মারকন ন েকু্তিাষ্ট্র (YWCA USA)  

• কামনা কটমযান-রনবনাহী পরিচালক, উরজ্জমা, ইনকরপনারিরটে (Ujima, Inc): কৃষ্ণবণন 
সম্প্রদারয়ি নািী রনেনাতন সম্পরকন  জাতীয় সকন্দ্র (National Center on Violence 
Against Women in the Black Community)  

• নযাথারনরয়ল এম র ল্ড-সপ্ররসরেন্ট ও প্রধান রনবনাহী কমনকতন া, আিবান রিরসাসন 
ইনরেটিউট (Urban Resource Institute, URI)  

• রুথ এম সেন-সপ্ররসরেন্ট ও প্রধান রনবনাহী কমনকতন া, পারিবারিক সরহিতাি রবরুরি 
জাতীয় সজাট (National Coalition Against Domestic Violence, NCADV)  

• সপগ হযাসস্কায়রলা-প্ররতষ্ঠাতা এবিং প্রধান রনবনাহী কমনকতন া, নযােনাল অযালারয়ি  ি 
সস  হাউরজিং (National Alliance for Safe Housing, NASH)  

• রজম সহন্ডািসন- পিীক্ষ্াকাল ও পারিবারিক সরহিংসতাি রবরেষজ্ঞ, ক্ষ্তরবক্ষ্ত মরহলা 
রবচাি প্রকল্প (Battered Women's Justice Project)  

• সগ্রস হুয়ািং, জরুিস েক্টি (JD) -পরলরস পরিচালক, রলঙ্গ রভরিক সরহিংসতাি উপি 
এেীয় পযারসর ক প্ররতষ্ঠান (Asian Pacific Institute on Gender-Based 
Violence)  

• তান্দ্রা আি. লাগ্রন- রনবনাহী পরিচালক, ইন অওয়াি ওউন ভয়রসস (In Our Own 
Voices)  



 

 

• রসরন্ড সলইভ-রসরনয়ি স রলা, ইউরনভারসনটি অ  সাদানন কযারলর ারননয়া-অযারননবাগন 
সু্কল অ  জাননারলজম অযান্ড করমউরনরকেনস (USC-Annenberg School of 
Journalism and Communications)  

• সটানয়া সলাভরলস, মারস্তি অব আটন স (MA)-প্রধান রনবনাহী কমনকতন া, উইরমন অ  
কালাি সনটওয়াকন  ইনকরপনারিটিভ (Women of Color Network Inc, WOCN)  

• সেরভে মযানরেল- রনবনাহী পরিচালক, সস  অযান্ড টুরগদাি প্ররতষ্ঠান (Safe & 
Together Institute)  

• কযািল রভ. মযাসন - জন সজ করলজ অব রেরমনাল জারেস (John Jay 
College of Criminal Justice)-এি সপ্ররসরেন্ট  

• সজান এস মায়াি-আইরনি অধযাপক, জজন  ওয়ারেিংটন ইউরনভারসনটি ল সু্কল 
(George Washington University Law School) এবিং জজন  ওয়ারেিংটরন 
পরিচালক, জাতীয় পারিবারিক সরহিংসতা আইন সকন্দ্র, (National Family 
Violence Law Center)  

• করন রনল - রনউ ইয়কন  সেট সকায়ারলেন এরগইিট সোরমরেক ভারয়ারলি (New 
York State Coalition Against Domestic Violence)-এি রনবনাহী পরিচালক  

• অযানা এল অরলরভরয়িা-সপ্ররসরেন্ট ও প্রধান রনবনাহী কমনকতন া, রনউইয়কন  উইরমনস 
 াউরন্ডেন (New York Women's Foundation)  

• সলজরল ওিরলা -পরিচালক, নযােনাল ইরমগ্রান্ট উইরমনস অযােরভারকরস প্ররজক্ট 
(National Immigrant Women's Advocacy Project), আরমরিকান ইউরনভারসনটি 
ওয়ারেিংটন করলজ অব ল (American University Washington College of 
Law)  

•  ািজানা সর উল্লাহ-প্রধান রনবনাহী কমনকতন া, নযােনাল রিরসাসন সসন্টাি অন 
সোরমরেক ভারয়ারলি (National Resource Center on Domestic Violence, 
NRCDV)  

• রলন সহকট ো িান, সজ রে-আইনগত পরিচালক ও পরিচালক, নযােনাল 
জরুেরেয়াল এেুরকেন সপ্রাগ্রাম অযাট রলগাল মরমন্টাম (National Judicial 
Education Program at Legal Momentum), উইরমনস রলগাল রের ি অযান্ড 
এেুরকেন  ান্ড (Women's Legal Defense and Education Fund)  

• লুরস সিইন রসম্পসন- রনবনাহী পরিচালক, নযােনাল ইরন্ডরজনাস উইরমন রিরসাসন 
সনটওয়াকন  (National Indigenous Women's Resource Network, NIWRN)  

• সজা সটাি – সহ-প্ররতষ্ঠাতা এবিং সভাপরত, সস  এ সহাম  াউরন্ডেন (The Safe 
at Home Foundation) এবিং সমজি রলগ সবসবল (Major League Baseball, 
MLB)-এি রবরেষ উপরদষ্টা  

• পযারিরসয়া সটারটারজরন্টল - প্রধান রনবনাহী কমনকতন া, সুি পরিবাি ও সম্প্রদারয়ি 
জনয জাতীয় লযাটিন@ সনটওয়াকন  (National Latin@ Network for Healthy 
Families and Communities)  



 

 

• সেবিা রে টাকাি, মাোি অব পাবরলক অযােরমরনরেেন (MPA)- সপ্ররসরেন্ট, 
নযােনাল সসন্টাি অন সোরমরেক-সসকু্সয়াল ভারয়ারলি (National Center on 
Domestic & Sexual Violence, NCDSV)  

• সেবিা সজ. ভযারগি - সপ্ররসরেন্ট ও প্রধান রনবনাহী কমনকতন া, নযােনাল সনটওয়াকন  
টু এন্ড সোরমরেক ভারয়ারলি (National Network to End Domestic Violence, 
NNEDV)  

• িয় রভনরসন্ট - জাতীয়  ুটবল লীগ (National Football League, NFL)-এি 
 ুটবল অপারিেনস-এি রনবনাহী ভাইস সপ্ররসরেন্ট, NFL এবিং এন্ড সোরমরেক 
ভারয়ারলি (End Domestic Violence) এি নযাোনাল অযােরভারকট  

• কযািল ওয়ািে, েক্টি অব সমরেরসন (M.D.) -পরিচালক, জাতীয় সকন্দ্র 
পারিবারিক সরহিংসতা, িমা-মানরসক স্বািয (National Center on Domestic 
Violence, Trauma & Mental Health)  

• সজায়ান োরনারন – রনবনাহী পরিচালক, রনউ ইয়কন  সেট সকায়ারলেন এরগইিট 
সসকু্সয়াল অযাসল্ট (New York State Coalition Against Sexual Assault, 
NYSCASA)  

  
চলমান COVID-19 মহামারি এবিং গুরুত্বপূণন সামারজক দিূত্ব বজায় িাখা সিংোন্ত নীরতমালাি 
কািরণ পারিবারিক সরহিংসতাি রেকাি বযরক্তবগন তারদি রনেনাতনকািীরদি কাে সথরক চরল সেরত না 
সপরি বারডরত রবরিন থাকাি সময় আিও সবরে ঝুুঁ রকপূণন ও অরনিাপদ এবিং এ সেরট পারিবারিক 
সরহিংসতাি সিংখযা বৃরি সপরয়রে বরল জানা সগরে। সেরটি পারিবারিক সরহিংসতা হটলাইরন গত 
বেরিি তুলনায়য় এরপ্ররল 30 েতািংে এবিং 2020 সারলি স ব্রুয়ারি সথরক মাচন  পেনন্ত 18 েতািংে 
কল বৃরি সপরয়রে। সেট পুরলেও জানারি সে গত বেরিি তুলনায় মারচন  পারিবারিক সরহিংসতা 
সিংোন্ত  টনাি কল 15 েতািংে বরধনত রেল। উপিন্তু, রেরমনাল রবচাি পরিরষবা (Criminal 
Justice Services) এি রনউ ইয়কন  িাজয রবভাগ অনুোয়ী 2020-এি প্রথম রতন মারসি মরধয 
রনউ ইয়কন  এি বাইরি রবোল পুরলে রবভাগগুরল  রনষ্ঠ সঙ্গীরদি মরধয রনেনাতরন 12 েতািংে বৃরি 
 রটরে বরল জারনরয়রেন, 2019 সারল একই সমরয়ি তুলনায়।  
 
েখন সথরক রনউ ইয়কন  িারজয কমনরবিরত কােনকি কিা হরয়রে, পারিবারিক সরহিংসতা প্ররতরিারধি 
জনয অর স (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) এবিং অরনক িাজয 
সিংিাি অিংেীদাি এমন সব জায়গায় আোন্তরদি সামরন রনিাপিা সিংোন্ত তথয প্রদান কিাি 
সকৌেল অনুসিণ কিাি জনয কাজ করি োরি, উপিন্তু, প্ররয়াজনীয় খচুিা রবরেতা, সেমন মুরদ 
সদাকান,  ারমনসী এবিং বারড সমিামরতি সদাকান, ও অনযানযরদি মরধয হটলাইন নম্বি সহ রনিাপিা 
ফ্লায়াি সঝালারনায় রবিাট প্ররচষ্টা কিা হরি।  
 
এরপ্রল মারস, িাজয একটি পারিবারিক সরহিংসতা হটলাইন এবিং একটি নতুন সটক্সট সপ্রাগ্রাম এবিং 
সগাপনীয় অনলাইন পরিরষবা শুরু করি োরত রনেনাতরনি ভুক্তরভাগীিা সাহােয পায় এবিং সাহারেযি 
জনয সম্ভাবয জীবনিক্ষ্াকািী উপায় প্রদান করি। সে রনউ ইয়কন বাসীগরণি সাহারজযি প্ররয়াজন তািা 
1-800-942-6906 নম্বরি কল কিরত পারিন, 844-997-2121 নম্বরি সটক্সট করি সাহােয 



 

 

চাইরত পারিন বা নতুন সগাপনীয় ওরয়বসাইট www.opdv.ny.gov এ রগরয় একজন সপোদারিি সরঙ্গ 
চযাট কিরত পারিন। পারিবারিক সরহিংসতা প্ররতরিাধ দপ্তি-এি কমীিা োিা পারিবারিক সরহিংসতাি 
রবষরয় রবরেষজ্ঞরদি, তািা সটক্সট এবিং অনলাইন পরিরষবা প্রদান কিরবন রদনিাত 24  ণ্টা, 
সপ্তারহ 7 রদন। 
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