অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/24/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

পাবরিাবরক সব িংসতার ঘটর্াগুম্বলা বিপজ্জর্কভাম্বি িৃবি পাওয়ার কারম্বে গভর্ন র কুওম্বমা
বর্র্ন াতম্বর্র বেকার িেবিম্বের সা ার্ে করম্বত এিিং জীির্ রক্ষাম্বথন সম্ভািে উপাম্বয় সা ার্ে করম্বত
পাবরিাবরক সব িংসতা সিংক্রান্ত র্তু র্ টটক্সট টপ্রাগ্রাম এিিং র্তু র্ টগাপর্ীয় অর্লাইর্ টসিা টঘাষো
কম্বরম্বের্

পাবরিাবরক সব িংসতা বিভাগ জাবর্ম্বেম্বে টর্ সামবগ্রকভাম্বি গত িেম্বরর তু লর্ায় এবপ্রল মাম্বস 30
েতািংে এিিং গত িেম্বরর তু লর্ায় মার্ন মাম্বস টেম্বট এই ধরম্বর্র ঘটর্া সিংক্রান্ত কল 15 েতািংে
টিম্বেম্বে
সা ার্ে িা স ায়তার জর্ে বর্উ ইয়কনিাসীগে 844-997-2121 র্েম্বর টটক্সট করম্বত পাম্বরর্ িা
একজর্ টপোোম্বরর সাম্বথ কথা িলম্বত www.opdv.ny.gov এ র্তু র্ টগাপর্ীয় অর্লাইর্ সাইম্বট
টর্ম্বত পাম্বরর্
টর্সি ভু িম্বভাগী তাম্বের বর্র্ন াতর্কারীম্বের টথম্বক আলাো ম্বয় আম্বের্ তাম্বেরম্বক র্তু র্ টটক্সট
টপ্রাগ্রাম এিিং টগাপর্ীয় অর্লাইর্ টসিা আরও দ্রুত সা ার্ে টপম্বত সা ার্ে করম্বি
পাবরিাবরক সব িংসতা প্রবতম্বরাধ অবিস (Office for the Prevention of Domestic Violence)-এর
পাবরিাবরক সব িংসতা বিষম্বয় বিম্বেষজ্ঞম্বের মাধেম্বম টটক্সট এিিং অর্লাইর্ টসিা 24/7 সময়জুম্বেই
পবরর্াবলত ম্বি

পারিবারিক সর িংসতাি ঘটনাগুল া রবপজ্জনকভালব বৃরি পাওয়াি কািলে গভননি অ্যান্ড্রু এম. কুওলমা
রনর্নাতলনি রিকাি বযরিলেি সা ার্য কিলত এবিং জীবন িক্ষালথন সম্ভাবয উপালয় সা ার্য কিলত
পারিবারিক সর িংসতা সিংক্রান্ত স্টেলটি নতু ন স্টটক্সট স্টরাগ্রাম এবিং নতু ন স্টগাপনীয় অ্ন াইন স্টসবা
দ্রুত আধুরনকীকিলেি স্টঘাষো রেলয়লেন। চ মান COVID-19 ম ামারি এবিং গুরুত্বপূেন সামারজক
েূিত্ব বজায় িাখা সিংক্রান্ত নীরতমা াি কািলে পারিবারিক সর িংসতাি রিকাি বযরিবগন তালেি
রনর্নাতনকািীলেি কাে স্টথলক চল স্টর্লত না স্টপলি বারিলত রবরিন্ন থাকাি সময় আিও স্টবরি
ঝুুঁ রকপূেন ও অ্রনিাপে এবিং এ স্টেলট পারিবারিক সর িংসতাি সিংখযা বৃরি স্টপলয়লে বল জানা স্টগলে।
স্টেলটি পারিবারিক সর িংসতা ট াইলন গত বেলিি তু নায়য় এররল 30 িতািংি এবিং 2020
সাল ি স্টেব্রুয়ারি স্টথলক মাচন পর্নন্ত 18 িতািংি ক বৃরি স্টপলয়লে। স্টেট পুর িও জানালি স্টর্ গত
বেলিি তু নায় মালচন পারিবারিক সর িংসতা সিংক্রান্ত ঘটনাি ক 15 িতািংি বরধনত রে ।

ভু িলভাগীলেি অ্লনলক সা ার্য স্টপলত স্টোন ক কিলে বা তালেি উপি রনর্নাতনকািী তালেি
ক গুল া পর্নলবক্ষে কিাি কািলে তািা স্টসবাগুল ালত অ্যালক্সস কিলত পািলে না। নতু ন স্টটক্সট
স্টরাগ্রাম এবিং স্টগাপনীয় অ্ন াইন স্টসবাি কািলে আ াোভালব থাকা এইসব ভু িলভাগীলেি জনয
পারিবারিক সর িংসতা ররতলিাধ অ্রেলস স্টর্াগালর্াগ কিা স জ লব এবিং তালেি রলয়াজনীয় সা ার্য
তািা খুব স লজই স্টপলয় র্ালব।
রনউ ইয়কন বাসীগে 844-997-2121 নম্বলি স্টটক্সট কলি সা ার্য চাইলত পালিন বা
www.opdv.ny.gov এ নতু ন স্টগাপনীয় ওলয়বসাইলট রগলয় একজন স্টপিাোলিি সলে চযাট কিলত
পালিন। পারিবারিক সর িংসতা ররতলিাধ অ্রেস (Office for the Prevention of Domestic
Violence, OPDV)-এি পারিবারিক সর িংসতা রবষলয় রবলিষজ্ঞলেি মাধযলম স্টটক্সট এবিং অ্ন াইন
স্টসবা রেনিাত 24 ঘণ্টা, সপ্তাল 7 রেনই পরিচার ত লব।
"রনউ ইয়কন বাসীগে বতন মালন একটি অ্কল্পনীয় চালপি মধয রেলয় বসবাস কিলে এবিং ভু িলভাগীিা
তালেি রনর্নাতনকািীলেি সালথ বারিলত আটলক থাকাি এবিং তালেি রলয়াজনীয় সা ালর্য অ্যালক্সস
কিলত না পািাি কািলে আমিা ক্ষয কিরে স্টর্ পারিবারিক সর িংসতা স্টবলিই চল লে।" গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা এই সমসযাটি সমাধালনি জনয এবিং আিও রিলসাসন সিবিাল ি জনয
স্টেলটি সিংস্থাগুল াি সালথ কাজ কিরে এবিং এই নতু ন স্টটক্সট স্টরাগ্রাম ও স্টগাপনীয় অ্ন াইন স্টসবা
ভু িলভাগীলেি রলয়াজনীয় সা ার্য স্টপলত এবিং সম্ভাবয রবপজ্জনক পরিরস্থরত স্টথলক স্টবি কলি আনলত
সা ার্য কিলব।"
"বাস্তবতা লি, রনর্নাতলনি রিকাি বযরিটি তালেি রনর্নাতনকািী দ্বািা সবসময়ই কল াি
নজিোরিলত থালক," গভর্ন ম্বরর সবর্ি এিিং েে বর্উ ইয়কন টেট কাউবিল অর্ উইম্বমর্ অোন্ড
গালন স-এর সভাপবত টমবলসা বিম্বরাজা িম্বলর্, "রনউ ইয়লকন , কাউলকই সা ালর্যি জনয তালেি
রলয়াজন জানাি উপায় খুুঁলজ না পাওয়াি কািলে ঝুুঁ রকি মলধয থাকলত লব না। আমিা আজ স্টর্
স্টটক্সট এবিং অ্ন াইন স্টগাপনীয় স্টসবা স্টরাগ্রাম চা ু কিরে তা পারিবারিক সর িংসতাি রিকাি
বযরিলেি র্খনই সা ার্য ও স্তলক্ষপ রলয়াজন লব তখনই তালেি অ্রতরিি এবিং উন্নততি সুরবধা
রোন কিলব।"
স্টর্ল তু NYS-এ কমনরবিরত কার্নকি কিা লয়লে, তাই OPDV এবিং স্টেলটি অ্লনক অ্িংিীোিী
সিংস্থা পাবর ক ইউটির টি বা টযাক্স/রেনযালেি মলতা সামারজক রমরিয়াি অ্যাকাউন্টগুর স এমন
সব জায়গায় ভু িলভাগীলেি জনয রনিাপত্তা সিংক্রান্ত তথয িাখাি স্টকৌি অ্নুসিে কিাি জনয কাজ
কলি র্ালি স্টর্ তথযগুল া স লজ উপ ভয লব না। উপিন্তু, রলয়াজনীয় খুচিা রবলক্রতা, স্টর্মনমুরে স্টোকান, োলমনরস এবিং বারি স্টমিামলতি স্টোকান, অ্নযানয স্থানগুল ালত ট াইন নম্বিটি ঝু র লয়
রেলয় রনিাপত্তাি ফ্ল্যায়ািটি েরিলয় স্টেওয়াি বিসি রলচষ্টা শুরু লয়লে।
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