অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/18/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা গার্হনেস্থ সবর্হিংসতার এিিং হর্হট ক্রাইম্বমর ক্ষবতগ্রস্তম্বের জর্ে সর্হায়তার সম্প্রসারম্বের
কথা হ াষো কম্বরম্বের্

বর্েীষ্ট বকেু অপরাম্বের সময় োরীবরক আ াত র্া পাওয়া িেবিিগন এখর্ গার্হনেস্থ সবর্হিংসতা
িাসস্থার্ খরচ এিিং অপরাম্বের স্থাম্বর্ পম্বে থাকা োরীবরক িজনে পবরষ্করম্বের খরচ পবরম্বোম্বের
জর্ে আম্বিের্ করার হ াগে
ক্ষবতগ্রস্তম্বের পবরম্বষিা প্রোম্বর্র জর্ে হেট অবিস (Office of Victim Services, OVS)
করপ্রোর্কারীম্বের হথম্বক বকেু র্া বর্ম্বয় হ াগে ক্ষবতগ্রস্তম্বের অপরাে-সিংক্রান্ত খরচ ির্হর্ করম্বত
সর্হায়তা করম্বি
গভর্নর এম. কুওমমো, হেট ক্রোইম এবং গোেন যস্থ সহেংসতোর সোমে প্রোয়শই যুক্ত েোকো অর্যোর্য হর্র্দীষ্ট কময়কটি
অপরোমের ক্ষহতগ্রস্ত যোরো অপরোমের সময় শোরীহরক আঘোত পোর্হর্, তোমর্দর সেোয়তো সম্প্রসোরমের আইর্ এখর্
কোযনকর েওয়োর কেো আজ হঘোষেো কমরমের্। গত গ্রীমে গভর্নমরর দ্বোরো স্বোক্ষহরত এবং আজ হেমক কোযনকর,
র্তু র্ আইর্টি, হর্উ ইয়কন হেট অহিস অি হভকটিম সোহভন মসমসর হেমক গোেন যস্থ সহেংসতো বোসস্থোর্ খরচ এবং
অপরোমের স্থোমর্ পমে েোকো শোরীহরক বজনয পহরষ্করমের খরচ পহরমশোমের জর্য আমবর্দর্ করোর অর্ুমহত হর্দয়।
"র্ীহরে ক্ষহতগ্রস্তমর্দর আরও হর্রোপত্তো প্রর্দোমর্র দ্বোরো, আমরো এই পোশহবক ঘটর্োগুহি হভোগ করো ও কষ্ট পোওয়ো
বযহক্তবগন যোমত এই অবস্থো হেমক হবহরময় আসোর জর্য প্রময়োজর্ীয় সেোয়তো পোয় তো হর্হিত করহে", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "অপরোমের জর্য ক্ষহতগ্রস্তমর্দর ক্ষহতপূরে প্রর্দোর্কোরী হেটগুহির মমেয অর্যতম প্রেম হেট
েওয়োর জর্য হর্উ ইয়কন গহবনত, এবং এই আইমর্র সম্প্রসোরে এই বযহক্তবগনমক এবং তোমর্দর পহরবোরবগন, যোমর্দর
সবনোহেকোর েওয়ো উহচত এই অবস্থো হেমক মুহক্ত িোভ করো, তোমর্দর হবরুমে ঘটো অপরোমের আহেনক হবোঝো বময়
হবেোমর্ো র্য়, তোমর্দর সোেোযয করোর জর্য হেমটর অঙ্গীকোরমকই পুর্ঃহর্হিত কমর।"
"আমোর মো গোেন যস্থ সহেংসতোর ক্ষহতগ্রস্তমর্দর সোেোযয করোর জর্য তোর জীবর্ হর্মবহর্দত কমরহেমির্, এবং
জর্গমের হসবোর সময় তোর হসই কোজ আমোমক অর্ুপ্রোহেত কমরমে", হলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ হর্হাচু ল
িম্বলর্। "এই র্তু র্ আইর্ অপরোমের জর্য ক্ষহতগ্রস্তমর্দর তোমর্দর হসই অবস্থো হেমক হবহেময় আসোর জর্য
প্রময়োজর্ীয় সংস্থোর্গুহিমত তোমর্দর অযোমেস হর্হিত করমব। হর্উ ইয়কন সবনোহেক র্দূবনিমর্দর সুরহক্ষত রোখমত পে
হর্দখোমে এবং আমোমর্দর সমোজমক শহক্তশোিী কমর তু িমে।"
আমগ, ওপরোমের সময় শোরীহরক আঘোত র্ো পোওয়ো ক্ষহতগ্রস্তরো শুেুমোত্র হর্র্দীষ্ট হকেু অহিস অি হভকটিম
সোহভন মসস (OVS) সুহবেোগুহি পোওয়ো হযোগয েমতর্ যহর্দ চোজনগুহি অপরোেমূিক শ্বোসমরোে বো রক্ত সঞ্চোির্;
হর্র্দীষ্ট হকেু ভয়প্রর্দশনর্, হর্যনোতর্, ক্রমোগত হর্যনোতর্, অপরোেমূিক অবমোর্র্ো এবং হর্দোষোমরোপ; এবং হেট

ক্রোইমগুহিমক অন্তভূন ক্ত করত। এই বযহক্তবগন একটি হবহভন্ন েরমের অপরোে-সংক্রোন্ত খরমচর জর্য এমজহি হেমক
ক্ষহতপূরে চোওয়োর হযোগয, হযমর্ কোউমিহিং এবং যোতোয়োত খরচ সংক্রোন্ত হবি, হকন্তু অপরোমের স্থোমর্ পমে
েোকো শোরীহরক বজনয পহরষ্করমের খরচ এবং বোসস্থোমর্র খরচ অন্তভূন ক্ত হেি র্ো। আজ হেমক শুরু কমর OVS
এর কোমে র্দোময়র করো এই েরমের র্দোহবগুহি এখর্ এর আওতোয় পেমব। ভয় প্রর্দশনর্কোরী, অপরোেমূিক
অবমোর্র্ো এবং ডোকোহতর হকেু শোরীহরক আঘোত র্ো পোওয়ো ক্ষহতগ্রস্তমর্দর অন্তভূন ক্ত করো েময়মে হযমেতু তোরো
উপোজনর্ েোরোমর্োর জর্য হরইমবোসনমমন্ট এবং কোউমিহিংময়র খরচ পোওয়োর হযোগয।
অবিস অি বভকটিম সাবভনম্বসস এর পবরচালক এবলজাম্বিথ হক্রাবর্র্ িম্বলর্, "OVS অপরোমের জর্য
ক্ষহতগ্রস্ত সমস্ত র্ীহরে বযহক্তবগনমক সোেোযয করোর জর্য অঙ্গীকোরবে, এবং হসটি তোমর্দরও অন্তভূন ক্ত কমর যোমর্দর
হকোমর্ো শোরীহরক আঘোত িোমগহর্। একটি অপরোমের মোর্হসক প্রভোব একজর্ বযহক্তর কোমে একই রকম
ক্ষহতকর েমত পোমর। এই সুহবেোগুহির সম্প্রসোরমের মোেযমম, গোেন যস্থ সহেংসতো এবং হেট ক্রোইমমর জর্য ক্ষহতগ্রস্ত
বযহক্তবগন তোমর্দর হসই অবস্থো হেমক স্বোভোহবক অবস্থোয় হিমর আসোর জর্য প্রময়োজর্ীয় সেোয়তো ও সমেনমর্
অযোমেস পোমব। সমগ্র হেমট অপরোমের জর্য ক্ষহতগ্রস্ত বযহক্তবগনমক আরও সোেোযয করোর প্রমচষ্টোয় এই আইমর্র
সংমযোজমর্র গুরুত্ব উপিহি করোর জর্য আমরো গভর্নরমক ের্যবোর্দ জোর্োই।"
অোম্বসেবল সিংখোগবরষ্ঠ হর্তা বক্রোল বপপলস-হোকস িম্বলর্, "এখর্ গোেন যস্থ সহেংসতো ও হেট
ক্রোইমমর জঘর্য কোমজর কোরমে ক্ষহতগ্রস্ত ও তো হেমক পহরত্রোর্ পোওয়ো বযহক্তবগন যোমর্দর হকোমর্ো শোরীহরক
আঘোত িোমগহর্, তোরো তোমর্দর জীবর্, আবোস, এবং পহরবোরবগনমক সুরহক্ষত ও হর্রোপর্দ রোখোর জর্য অহত
আকোহিত সেোয়তো পোওয়োর হযোগযতো িোভ করমব। আহম হর্উ ইয়কন হেমটর সমস্ত ক্ষহতগ্রস্ত এবং পহরত্রোর্
পোওয়ো বযহক্তবগনমক র্যোযয অহেকোর এবং প্রময়োজর্ীয় সেোয়তো প্রর্দোর্ করোর জর্য গভর্নর কুওমমো এবং অহিস
অি হভকটিম সোহভন মসমসর অঙ্গীকোরমক সোেুবোর্দ জোর্োই।"
বসম্বর্টর পোবিক গোবলভার্ িম্বলম্বের্, "গোেন যস্থ সহেংসতো, হেট ক্রোইম এবং অর্য সহেংস কোজগুহির জর্য
ক্ষহতগ্রস্ত বযহক্তবমগনর হসই অবস্থো হেমক স্বোভোহবক অবস্থোয় হিমর আসোর চিমত েোকো প্রমচষ্টোয় সেোয়তো
প্রময়োজর্। অহিস অি হভকটিম সোহভন মসমসর মোেযমম এই কমনসূহচর সম্প্রসোরে দ্বোরো, আমরো হর্হিত করমত
পোহর হয অপরোেমূিক কোমজর জর্য আরও হর্রীে ক্ষহতগ্রস্ত বযহক্তবমগনর কোমে আতমের হেমক হবহরময় আসোর
প্রময়োজর্ীয় সংস্থোর্গুহি আমে। হর্রোপত্তোর জোমির সম্প্রসোরে সমগ্র হেমটর আবোহসকমর্দর সোেযয করমব।"
হেমটর আইমর্র পহরবতন মর্র পরম্পরোয় এবং অপরোমের ঘটর্োয় ক্ষহতগ্রস্ত বযহক্তবগনমক সেোয়তো ও পহরমষবা
প্রর্দোর্ করোর জর্য হযোগযতো সম্প্রসোরে এবং অযোমেস উন্নত করমত গভর্নর কুওমমোর হর্তৃ মত্ব আহেনক হবহর্ময়োগ
বৃহেমত এই আইর্টি সোম্প্রহতকতম সংমযোজর্। অর্যোর্য উমেখমযোগয পহরবতন র্গুহির মমেয অন্তভূন ক্ত, অপরোমের
ঘটর্োয় ক্ষহতগ্রস্তমর্দর র্োগহরক আইহর্ সেোয়তোয় অযোমেস সম্প্রসোরে করমত অহিস অি হভকটিম সোহভন মসস
দ্বোরো পহরচোহিত প্রোয় 16 হমহিয়র্ ডিোমরর হিডোমরি িোহডং; অবমোর্র্ো, অবমেিো বো আহেনক হশোষমের
ঝুুঁ হকমত েোকো র্দূবনি প্রোপ্তবয়স্কমর্দর জর্য পহরমষবো উন্নত ও সম্প্রসোরমের জর্য 8.4 হমহিয়র্ ডিোর হেট ও
হিডোমরি িোহডং; এবং বোচ্চোমর্দর যোমত তোমর্দর বোহের হর্কমট এই পহরমষবোগুহিমত অযোমেস েোমক তো হর্হিত
করমত বোচ্চোমর্দর হর্দখোশুর্ো করোর হকন্দ্র এবং িোড হমোবোইি হকমন্দ্রর সম্প্রসোরমে 4.5 হমহিয়র্ ডিোর।
উপরন্তু, র্দূবনি বয়মজযোষ্ঠ বো প্রহতবন্ধী বযহক্তবগন যোরো হর্মজমর্দর ভোর বের্ করমত অক্ষম এবং যোরো একটি
অপরোমের ঘটর্োর কোরমে 30,000 ডিোর হসহভংস েোহরময়মের্, তোরোও OVS সেোয়তো পোওয়োর হযোগয।
পহরবতন র্টি স্বীকোর কমর হয অমর্ক র্দূবনি বয়মজযোষ্ঠ বো প্রহতবন্ধী বযহক্তবগন প্রোয়শই তোমর্দর পহরহচত কোমরোর

দ্বোরো আহেনক হশোষে, হসইসোমে অবমোর্র্োর হশকোর ের্। আমগ, এমজহি শুেুমোত্র সেোয়তো বো উপোজনর্
েোরোমর্োর এই বযহপ্ত পযনন্ত ক্ষহতগ্রস্তমর্দর পহরমশোে করমত পোরত। হেমটর আইর্ অর্ুযোয়ী র্দুবনি বয়মজযোষ্ঠমর্দর
জর্য বয়মসর আবহশযকতো অন্তত 60 বের হর্েনোহরত েময়ে।ো
হসইসোমে, হিউমর্রোি হেোম হবজমর্স যো একটি পহরবোমরর েময় মৃতমর্দে সমোহেত করোর খরচ পহরমশোে করো
তোরো তোরপর অহিস অি হভকটিম সোহভন মসমসর হেমক ওই খরচগুহি পুর্রুেোর করোর হযোগযতো িোভ করমব।
এই সংমযোজমর্র আমগ, শুেুমোত্র একজর্ বযহক্ত হযহর্ মৃতমর্দে সমোহেত করোর খরচ পহরমশোে কমরমের্ - একটি
পহরবোর বো বযহক্ত যোমর্দর মৃতমর্দে সমোহেত করোর একটি বমদোবস্ত আমে - পহরমশোমের জর্য হযোগয হেমির্। এই
পহরবতন র্টি এটি স্বীকোর কমর আইর্টির আেুহর্হককরে কমর হয এখর্ মৃতমর্দে সমোহেত করোর স্থোর্গুহি
হবহশরভোগই বযহক্তগত মোহিকোর্োর পহরবমতন হবোরডন দ্বোরো চোহিত বে বে বযবসোর সোমে সংযুক্ত। অহিস অি
হভকটিম সোহভন মসস মৃতমর্দে সমোহেত করোর জর্য 6,000 ডিোর পযনন্ত প্রর্দোর্ করমত পোমর।
আইমর্র এই পহরবতন র্গুহি কোযনকর করোর জর্য করর্দোতোমর্দর হকেু প্রর্দোর্ করমত েমব র্ো। অপরোমের জর্য
ক্ষহতগ্রস্ত বযহক্তমর্দর ক্ষহতপূরে ও অেন পহরমশোে হসইসোমে অহিস অি হভকটিম সোহভন মসমসর দর্দর্হদর্ পহরচোির্
বযয়, সম্পূরেনরূমপ জহরমোর্ো, আবহশযক সোরচোজন এবং অপরোমের হশকোমরর সেোয়তোর িী যো হকেু ুু সংখযক
আইর্ভঙ্গকোরীমর্দর হর্উ ইয়কন হেট বো যুক্তরোষ্ট্রীয় আর্দোিতগুহিমত অপরোেী সোবযস্ত েওয়োর পর প্রর্দোর্ করমত
েয়, তোর হেমক আমস।
অবিস অি বভকটিম সাবভনম্বসস সম্পম্বকন
OVS অপরোমের কোরমে ক্ষহতগ্রস্তমর্দর এবং/অেবো তোমর্দর পহরবোমরর সর্দসযমর্দর যোরো তোমর্দর হর্মজর হকোমর্ো
হর্দোষ েোেোই অপরোমের হশকোর েময়মের্ এবং যোমর্দর সোেোযয করোর আর হকউ হর্ই, তোমর্দর জর্য একটি
হর্রোপত্তো বিয় প্রর্দোর্ কমর। হযোগয বযহক্তবগন ও পহরবোমরর সর্দসযমর্দর হচহকৎসো ও কোউমিহিংময়র খরচ,
অমন্তযহষ্টহক্রয়ো ও মৃতমর্দে সমোহেত করোর খরচ, মজুহর এবং সেোয়তো েোরোমর্ো, এবং অপহরেোযন বযহক্তগত সম্পহত্ত
েোরোমর্ো বো র্ষ্ট েময় যোওয়োর জর্য, হসইসোমে অর্যোর্য সেোয়তোর জর্য এমজহি ক্ষহতপূরে হর্দয় এবং অেন
পহরমশোে কমর।
হসইসোমে, অহিস অি হভকটিম সোহভন মসস বতন মোমর্ 222টি এমর্ ক্ষহতগ্রস্ত সেোয়তো কমনসূহচমত অমেনর হযোগোর্
হর্দয় যো সমগ্র হর্উ ইয়কন হসটিমত কোউমিহিং, সংকট েস্তমক্ষপ, রক্ষেোমবক্ষর্ এবং আইহর্ সেোয়তোর মত প্রতযক্ষ
পহরমষবো প্রর্দোর্ কমর। হযোগযতোর গোইডিোইর্ সে এমজহি দ্বোরো প্রস্তোহবত পহরমষবোগুহি সম্পমকন আরও তমেযর
জর্য, www.ovs.ny.gov হর্দখুর্ বো 1-800-247-8035 র্ম্বমর হিোর্ করুর্।
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