
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নম্বরর সেম্বেটাবর সমবলো সেম্বরাো গভর্নরম্বক পাবরিাবরক েব িংেতা সেম্বক সিেঁম্বে যাওয়া 
িেবিম্বের সেিা েম্পম্বকন  NY-এর েবৃিভবি পরু্বিনম্বিের্া করার জর্ে COVID-19 সোম্বমবিক 

ভাম্বয়াম্বলন্স টাস্ক স াম্বেনর প্রােবমক েুপাবরেগুম্বলার একটি বরম্বপাটন  বেম্বয়ম্বের্  
  

গভন র্র টাস্ক স াম্বেনর েুপাবরেগুবল েম্পরূ্ন গ্র র্ কম্বরর্  
  

পাবরিাবরক েব িংেতা সেম্বক সিেঁম্বে যাওয়া িেবিম্বের োব ো স্বতন্ত্র তা স্বীকার করম্বত 40 িের 
িয়েী বেম্বিম্বমর েিংস্কাম্বরর েুপাবরে করা  ম্বয়ম্বে  

  
জাবতর -সর্তৃস্থার্ীয় পবরকল্পর্া সমািাইল এেম্বভাম্বকবে, র্মর্ীয় ত বিল এিিং  াউবজিং েম্বয়ে 

প্রোর্ কম্বর যাম্বত প্রম্বতেক সিেঁম্বে োকা িেবির ক্ষমতায়র্ বর্বিত করা যায়  
  

টাস্ক স াম্বেনর পরূ্নাি বরম্বপাটন  এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বে  
  
  
গভর্নরেে সেরেটারে সেরিো রিরোো আজ গভর্নে কুওরোে কারে একটি প্ররিরেদর্ প্রকাশ করেরের্ 
সেখারর্ পারেোরেক ের িংেিা সেরক সেেঁরে োওয়া েযরিরদে সেো েম্পরকন  রর্উ ইয়রকন ে দরৃিভরি 
পুর্রেনরেের্া কোে জর্য COVID-19 সিারেরিক ভারয়ারিন্স টাস্ক স ারেনে প্রােরেক েুপারেশগুরিা 
িুরি ধরে। গভর্নে কুওরো এই েুপারেশগুরিা পুরোপুরে গ্র ণ করেরের্ এেিং পারেোরেক ের িংেিা 
প্ররিরোরধে জর্য দপ্তে (Office for the Prevention of Domestic Violence)-সক রর্রদনশ রদরের্ 
এেিং িাে োরে রশশু ও পারেোরেক সেো দপ্তে (Office of Children and Family Services)-
এে অর্যার্য ে রোগী এরজরন্স, অস্থায়ী ও প্ররিেন্ধকিা ে ায়িা দপ্তে (Office of Temporary 
and Disability Assistance), রভকটিে োরভন রেে দপ্তে (Office of Victim Services), রেরের্াি 
জারিে োরভন ে রেভাগ (Division of Criminal Justice Services) এেিং স্বাস্থয রেভাগ 
(Department of Health)-সক রর্উ ইয়কন  সিরট পারেোরেক ের িংেিা সেো  াির্াগাদ এেিং 
উন্নরি কোে জর্য এই েুপারেশগুরি েযে াে কেরি েরিরের্।  
  
টাস্ক স ােন দ্বাো রেরিি েুপারেশ স্বীকাে করে সে পারেোরেক ের িংেিা সেরক সেেঁরে োওয়া 
েযরিরদে োর দা েযাপকভারে আিাদা  রয় োরক এেিং িারদে পরেরস্থরিে উপে েরেনাচ্চ রর্য়ন্ত্ররণে 
জর্য রেরভন্ন উপকেণ প্ররয়াজর্, সেের্: সোোইি এিরভারকরে, র্ের্ীয় ি রেি এেিং পেন্দেি 
 াউরজিং। টাস্ক স ারেনে প্রস্তারেি েুপারেশগুরিা দ্রুি োস্তোয়র্ কোে সোগয, সেখারর্ িাি র িাে 
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সদৌোত্ব করেরয় োিংসৃ্করিক সোগযিারক অগ্রারধকাে সদয়া  রয়রে সের্ সেেঁরে োওয়া েযরিরদে োরে 
িারদে েেোরেে স্থরি রগরয় সদখা কো োয়, িারদে ো প্ররয়াজর্ িা প্রদার্ কো োয় এেিং 
অেযা ি উদ্ভােরর্ে জর্য একটি রভরি স্থাপর্ কো োয়। টাস্ক স ারেনে পূণনাি রেরপাটন  এখারর্ পাওয়া 
োরে।  
  
"COVID-19 ে াোরেে  রি সিরট পারেোরেক র িংোে ঘটর্া েযাপকভারে েৃরি সপরয়রে, এেিং 
িারদে ো ােয ো রেরোরেনে প্ররেশারধকারেে অভাে আরে েরিই অরর্ক সেেঁরে োওয়া েযরিো 
িারদে রর্পীড়র্কােীরদে োরে োরড়রি আটরক আরে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রর্উ ইয়কন  
আোরদে রেরিরেে আধুরর্কীকেণ এেিং সেভারে আেো সেেঁরে োওয়া েযরিরদে সেো প্রদার্ করে 
িাে  াির্াগাদ কেরণ কাজ কেরে এেিং টাস্ক স ারেনে েুপারেশ গুরিা পারেোরেক ের িংেিাে 
ঘটর্াে এই উরদ্বগজর্ক েরৃি সক সোকারেিা কেরি ো ােয কেরে েখর্ আোরদে রেরিে এেিং 
প্ররেয়া আরগে সেরয়  াির্াগাদ  রয় োরে। আরে টাস্ক স ারেনে েকি েদেযরক এই রেষরয় িারদে 
কারজে জর্য এেিং পারেোরেক এেিং রিি রভরিক ের িংেিা েরন্ধ িারদে রর্ষ্ঠাে জর্য ধর্যোদ 
জার্াই।"  
  
"পারেোরেক ের িংেিা আোরদে েোরজ একটি েযাপক েেেযা  রয়রে এেিং COVID-19 ে াোরে 
এই পরেরস্থরিরক আরো োরড়রয় রদরয়রে এেিং আোরদে ঐরি যো ী সকৌশি এেিং পিরিে সে 
েীোেিিা আরে িা উরমাের্ করেরে।" গভর্নম্বরর সেম্বেটাবর এিিং বর্উ ইয়কন  সিট মব লা ও 
সমম্বয় বিষয়ক কাউবন্সল (New York State Council on Women and Girls)-এর সেয়ারমোর্ 
সমবলো বেম্বরাজা িম্বলর্। "ে াোরেে েেয় পারেোরেক ের িংেিাে ঘটর্া সেরড় োওয়াে পে 
সেরক রর্উ ইয়কন  পারেোরেক ের িংেিা সেরক সেেঁরে োওয়া েযরিরদে কারে রর্োপরদ সপৌেঁোরর্াে 
জর্য এেিং িাৎপেনপণূন, জীের্ েক্ষাকােী সেো প্রদারর্ে জর্য র্িুর্ এেিং উদ্ভাের্ী েোধার্ খুেঁরজ 
সেে কেরি জরুরে পদরক্ষপ গ্র ণ করেরে। এই েুপারেশগুরিা আোরদে প্ররেিাে উপে গরড় সিািা 
 রয়রে এেিং ভরেষযরি পারেোরেক ের িংেিা সেরক সেেঁরে োওয়া েযরিরদে এেিং িারদে রেিান্ত 
রর্য়ন্ত্ররণে োধযরে আেো সেভারে সেো প্রদার্ করে িা রূপান্তে এেিং পুর্রেনরেের্া কেরি ো ােয 
কেরে।"  
  
 প্রেম েুপাবরে: আম্বরা সিেঁম্বে যাওয়া িেবিম্বের কাম্বে সপ েঁোম্বত র্তুর্ প্রযুবি িেি ার করা  
টাস্ক স ােন েুপারেশ কেরে সে গভর্নে ের িংেিা প্ররিরোরধে জর্য অর েরক রর্রদনশ সদরের্ সের্ 
িাো জািীয় প্রেুরিগি ে ায়িা প্রদার্কােীরদে োরে সেৌেভারে প্রেুরি েযে ারেে েযাপারে িারদে 
জ্ঞার্ োড়ায় োরি পারেোরেক ের িংেিা সেরক সেেঁরে োওয়া েযরিরদে োে েরধয ঐরি যগিভারে 
অর্গ্রেে জর্রগাষ্ঠী এেিং িরুণো োো ঘরর্ষ্ঠ অিংশীদাে ের িংেিাে দ্বাো প্রভারেি  রি পারে 
িারদে কারে অরধক  ারে সপৌেঁোরর্া োয়।  
  
টাস্ক স ােন এোড়াও েপুারেশ করেরে সে োষ্ট্রীয় েিংস্থাগুরিা সোোইি রিভাইে েয় এেিং ে াোরে 
েম্পরকন ি সকন্দ্রীয় ি রেরিে োধযরে প্রেরুিগি অেকাঠারোরক আধুরর্কায়রর্ে জর্য সের্ েেেনর্ 
করে।  
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টাস্ক স ােন এোাও েুপারেশ করেরে সে পারেোরেক ের িংেিা প্ররিরোরধে অর েড় (OPDV) 
স্থায়ীভারে NYS পারেোরেক এেিং সেৌর্ ের িংেিা  টিাইরর্ে কােনকারেিা েক্ষাে জর্য একটি েযাট 
এেিং সটক্সট উপাদার্ অন্তভুন ি কেরে।  
  
বিতীয় েুপাবরে: সিেঁম্বে যাওয়া িেবিম্বের বিবভন্ন োব ো পরূম্বর্ র্মর্ীয় ত বিল প্রোর্  
টাস্ক স ােন েুপারেশ করেরে সে োষ্ট্রীয় েিংস্থাগুরিা স্থার্ীয় সপ্রাগ্রারেে জর্য সে ি রেি েেেো  
করে িা ো সেেঁরে োওয়া েযরিরদে রর্োপিা, আোের্ রস্থরিশীিিা, পরেে র্ ো অর্যার্য োর দারক 
েেেনর্ কেরি েযে াে কো সেরি পারে। সোোইি এিরভারকরে সকৌশরিে োরে োেঞ্জেয 
সেরখ,সিরটে উরেি করেউরর্টি রভরিক সোোইি এিরভারকরে পরেোির্াে জর্য,েরদ েম্ভে  য়, 
ি রেি েযে াে কো, আোের্ রস্থরিশীিিা, অেননর্রিক ক্ষেিায়র্ এেিং রর্োপিা পরেকল্পর্াে 
উপে সজাে সদওয়া, োরি সেেঁরে োওয়া েযরিো রর্োপরদ োকরি পারে। স্থার্ী সপ্রাগ্রাে দ্বাো প্রদি 
ে ায়িায় আরো র্ের্ীয় োপকাঠি োকা উরেি, েি দ্রুি েম্ভে সেেঁরে োওয়া েযরিরদে োর দা 
পূেণ কো উরেি এেিং সেেঁরে োওয়া েযরি রর্োপদ র্া  ওয়া পেনন্ত ে ায়িা ে জয়িভয  ওয়া 
উরেি। উপেন্তু, সিরটে উরেি েোজরেোেিূক এেিং এিরভারকরে েম্প্রদারয়ে োরে অিংশীদারেরত্বে 
অিীকাে অেযা ি োখা, িারদে েেেনর্রক কারজ িাগারর্া, রেদযোর্ ি রেি সেখারর্ কে পরড় িা 
পূেণ কো এেিং আরো উদ্ভাের্ প্ররিপাির্ কো।  
  
তৃতীয় েুপাবরে: আম্বরা  াউবজিং সর্বভম্বগের্ সেিা প্রোর্  
টাস্ক স ােন েুপারেশ করে সে োষ্ট্রীয় েিংস্থাগুরিা একটি  াউরজিং সর্রভরগটে রেরিেরক েেেনর্ কোে 
জর্য রেরভন্ন  াউরজিং েম্পরকন ি ি রেি প্রোর ে োরে েিংেুি কেরে। সর্রভরগটেো সেেঁরে োওা 
েযরিরদে োরে কাজ কেরে োরি িাো আশ্ররয়ে োইরে আোেরর্ে জর্য ে জিভয েম্পদ এেিং 
েেেনর্ সপরি পারে এেিং য়পারেোরেক ের িংেিা উরকিরদে োরে কাজ করে োরি িাো িারদে 
ক্লারয়ন্টরদে আরো ভারিাভারে েুঝরি এেিং ো ােয কেরি পারে।  
  
উপেন্তু, পারেোরেক ের িংেিা সপ্রাগ্রাে  াউরজিং সর্রভরগশর্ পরেরষোয় েযে াে কোে জর্য একজর্ 
কেনোেীে সেিরর্ে একটি অিংশ রর্রদনি কো উরেি এেিং এই িেয িারদে েম্পদ িাটারেরে 
অন্তভুন ি কো উরেি োরি করেউরর্টি রভরিক েম্পদ রদরয় ক্ষরিগ্রস্তরদে েমূ্পণনভারে ে ায়িা কো 
োয়।  াউরজিং সর্রভরগটরেে ভূরেকা  রে পারেোরেক ের িংেিা সেো এেিং  াউরজিং সপ্রাভাইিােরদে 
েরধয "েযেধার্ দেূ কো" োরি পারেোরেক ের িংেিা সেরক সেেঁরে োওয়া েযরিরদে আোের্ 
োর দা পূেণ কো োয়।  
  
েতুেন েুপাবরে: পাবরিাবরক েব িংেতার বেকার িেবিম্বের অপরাধ আইর্ ত বিম্বল 
প্রম্বিোবধকাম্বরর জর্ে একটি পবুলে বরম্বপাটন  োবখল করার প্রম্বয়াজর্ীয়তা অপোরর্  
টাস্ক স ােন েুপারেশ কেরে সে গভর্নে একটি রর্েনা ী আরদশ জারে করুক োরি পারেোরেক 
েিংর েিাে রশকাে েযরিো অপোধ আইরর্ে ি রেরি প্ররেশারধকাে সপরি পুরিরশে প্ররিরেদর্ দারখি 
কোে প্ররয়াজর্ীয়িা অপোেণ কো  রে। অরর্ক পারেোরেক ের িংেিা সেরক সেেঁরে োওয়া েযরিো 
িারদে রর্েনাির্কােীে রেরুরি পুরিরশ অরভরোগ দারয়ে কেরি অক্ষে  রি পারে অেো অরর্েকু 
 রি পারে এেিং েিক্ষণ পেনন্ত জরুরে অেস্থা কােনকে োকরে এই ি রেরি িারদে প্ররেশারধকাে 



 

 

প্রোরেি কো সের্ সেেঁরে োওয়া েযরিো গুরুত্বপূণন আরেনক ে ায়িায় COVID-19 েিংকট 
সোকারেিা কেরি পারে।  
  
পঞ্চম েুপাবরে: বলি বভবিক েব িংেতা সেম্বক সিেঁম্বে যাওা কৃষ্ণাি, আবেিােী এিিং বর্ম্নিৃিীয়য় 
কালার মার্ুষম্বের োব ো সমাকাম্বিলা করা  
টাস্ক স ােন র্ােী ও োরিকা কাউরন্সি রিি রভরিক ের িংেিায় সেেঁরে োওয়া কৃষ্ণাি, আরদোেী 
এেিং রপপি অ  কািাে (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC) এে োর দা 
পূেরণে জর্য োিংসৃ্করিকভারে উপেুি সেো েেেো রক অগ্রারধকাে এেিং েেন্বয় কোে জর্য একটি 
স্থায়ী করেটি গঠরর্ে েুপারেশ করেরে। এই করেটি BIPOC এে অধীরর্ সেেঁরে োওা েযরিরদে উপে 
পিরিগি েণনোরদে প্রভাে েম্পরকন  একটি সেৌে উপিরিে অধীরর্ কাজ কেরে এেিং সেৌর্িা, রিি 
পরেেয়, েয়ে, প্ররিেন্ধকিা, অরভোের্ অেস্থা এেিং অর্যার্য পরেেয় এেিং অরভজ্ঞিা রেরেের্া 
কোে জর্য একটি রেভাজর্য় রভরিক সকৌশি প্ররয়াগ কেরে। করেটিে উরেি েযাপক প্ররিরোধ 
সকৌশি, উন্নি ভাষায় প্ররেশারধকাে এেিং োিংসৃ্করিকভারে উপেিুিাে প্রোেে  রেরভন্ন এরজরন্সজরুড় 
সেো েেেোর ে এই উপাদার্গুরিা োস্তোয়রর্ে জর্য একটি কেন পরেকল্পর্া তিরে কোে জর্য োরে 
দইুোে েো।  
  
টাস্ক স ােন এোড়াও েপুারেশ করেরে সে সিট একটি োিংসৃ্করিকভারে উপেুি উপারয় প্ররিরোধ 
উন্নীি কোে জর্য একটি অেন প্রদার্ োরপরক্ষ এেিং অরজন ি রেরিয়া প্রোেণা শুরু কেরে এেিং রর্উ 
ইয়কন রিট জরুড় িা রর্রদনি জর্গরণে কারে সপৌেঁোরে।  
  
েয় র্িং েুপাবরে: সটবল-স্বাস্থে পবরেেনম্বর্র েময় পাবরিাবরক েব িংেতা স্ক্রীবর্িং স্বাভাবিক করা  
টাস্ক স ােন েুপারেশ কেরে সে গভর্নে OPDV এেিং স্বাস্থয রেভাগরক সটরি-স িরেে োধযরে ঘরর্ষ্ঠ 
েিীে ের িংেিা রেরিি এেিং িারি োড়া সদওয়াে জর্য েরেনািে অর্ুশীিরর্ে জর্য রর্রদন রশকা তিরে 
কেরি রর্রদনশ রদরের্। স্বাস্থয রেভাগ (Department of Health, DOH) এেিং র র্ারন্সাি োরভন রেে 
রেভারগে উরেি সটরির িরেে োধযরে ঘরর্ষ্ঠ অিংশীদাে ের িংেিা স্ক্রীরর্িং এেিং প্ররিরেয়াে জর্য 
সেরিরকইি (এেিং োরণরজযক) অেন প্রদার্ পিরি অর্ুেন্ধার্ কো, এেিং ওরপরিরভ স্বাস্থযরেো 
প্রদার্কােীরদে প্ররশক্ষণ, প্রেুরিগি ে ায়িা এেিং েোেে জ্ঞার্ প্রদার্ কো উরেি োরি িাো 
ঘরর্ষ্ঠ েিীে ের িংেিা রর্োপরদ স্ক্রীরর্িং কেরি পারে এেিং সটরি-স্বাস্থয পরেদশনরর্ে েেয় পারেোরেক 
ের িংেিা েরন্দ  ো ের্াি কো সগরি িারি োড়া সদওয়া োয়।  
  
েুপাবরে োত: অবভিােী ভুিম্বভাগীম্বের প্রবতবর্বধম্বের প্রম্বয়াজর্ীয়তা তুম্বল ধরার জর্ে একটি 
সপ্রাগ্রাম েমন্বয় করা  
টাস্ক স ােন েুপারেশ কেরে সে গভর্নে OPDV-সক রর্রদনশ রদরয়রের্ রর্উ ইয়কন  সিট োে 
অযারোরেরয়শর্ এেিং অর্যার্য োে অযারোরেরয়শর্ এেিং রিগযাি োরভন ে সপ্রাভাইিােরদে োরে একটি 
সপ্রাগ্রাে েেন্বয় কেরি োরি িাো িারদে সপ্রা সোরর্া সপ্রাগ্রারেে োধযরে েড় আইর্  ােনগুরিাে 
োধযরে অরভোেীরদে প্ররিরর্রধরত্বে প্ররয়াজর্ীয়িা িুরি ধেরি পারে।  
  
েুপাবরে আট: আবেনক অপিেি ার তুম্বল ধরম্বত জর্েম্বেতর্তা মূলক প্রোরাবভযার্ শুরু  



 

 

টাস্ক স ােন েুপারেশ কেরে সে OPDV িাে রেদযোর্ সটক্সট এেিং েযাট িাইরর্ে কােনেে প্রোরেি 
করে পারেোরেক ের িংেিা সেরক সেেঁরে োওয়া েযরিরদে রেরভন্ন ধেরর্ে আরেনক রর্েনাির্ 
সোকারেিাকোে জর্য েোধারর্ে পে র রেরে কাজ করুক।  
  
টাস্ক স ােন স্থার্ীয় অভযন্তেীণ সেো প্রদার্কােীরদে োরে একটি পাইিট প্রকল্প স্থাপরর্ে েুপারেশ 
করেরে, োরদেরক অপেযে ারেে  রি িারদে ঋণ ক্ষরিগ্রস্ত  রয়রে, িারদে আরেনক অেস্থার্ সেোেি 
এেিং পুর্রর্নেনারণে জর্য কাজ করুক।  
  
েুপাবরে র্য়: পাবরিাবরক েব িংেতা েম্পম্বকন  পরুুষম্বের বেবক্ষত করার জর্ে একটি র্তুর্ 
প্রবতম্বরাধ উম্বেোগ োলু করা  
টাস্ক স ােন েুপারেশ করেরে সে OPDV রর্উ ইয়কন  সিট অপোর্জর্ক করেনে প্ররিরোরধ 
অিংশীদারেত্ব  স্তরক্ষপ কেনেেূীে জর্য িাে িত্ত্বােধায়ক কিৃন ত্ব অর্ুশীির্ কেরে এেিং পুরুষরদে প্ররি 
রেরশষভারে রর্রদন রশি একটি র্িুর্ প্ররিরোধ উরদযাগ োিু কোে রর্রদনশ রদরে, ো পারেোরেক 
ের িংেিা এেিং রশশুরদে ক্ষরিে েরধয েিংরোরগে উপে সজাে সদয়।  
  
েুপাবরে েে: ভবিষেৎ অগ্রগবতর পযনায় বর্ধনারর্ করা  
এই প্ররিরেদরর্ প্রস্তারেি েপুারেশগুরিা িারদে কারজে েেয় টাস্ক স ারেনে েদেযরদে প্রস্তারেি অরর্ক 
ধােণা এেিং েরেনািে অর্শুীিরর্ে একটি কু্ষদ্র ভগ্ািংরশে প্ররিরর্রধত্ব করে। আরো অর্ুেন্ধার্ কো 
দীঘনরেয়াদী সকৌশরিে েরধয েরয়রে আদািরিে উদ্ভাের্রক রঘরে র্ীরি, রশশু রর্েনাির্ এেিং 
পারেোরেক ের িংেিাে েরধয েম্পকন  স্থাপরর্ে উপায়, শরিশািী প্ররিরোধ কেনেূরে এেিং আরো 
েযাপক িেয েিংগ্র  অর্ুশীির্। েরদও টাস্ক স ােন আে আর্ুষ্ঠারর্কভারে আহ্বার্ কেরে র্া, এে 
েদেযো উদােভারে সিরটে জর্য েম্পদ র রেরে কাজ োরিরয় োওয়াে প্রস্তাে রদরয়রে সের িু সিট 
এই দীঘনরেয়াদী পরেকল্পর্া েের্া কেরে।  
  
বর্উ ইয়কন  সিট COVID-19 পাবরিাবরক েব িংেতা টাস্ক স ােন (Domestic Violence Task 
Force) েম্পম্বকন   
COVID-19 ে াোরেে প্রেে করয়ক োরে, আইর্ শৃঙ্খিা েক্ষাকােী োর র্ী এেিং পারেোরেক 
ের িংেিা সেো প্রদার্কােীরদে রেরপাটন  কো িেয পারেোরেক ের িংেিা েৃরিে রদরক ইরিি করেরে, 
সেখারর্ রর্উ ইয়কন  সিট সিারেরিক অযান্ড সেকু্সয়াি ভারয়ারিন্স  টিাইরর্ এরপ্রি 2019 এে 
িুির্ায় এরপ্রি 2020-এ কি 33 শিািংশ েৃরি সপরয়রে এেিং 2020 এে এরপ্ররি আোের্ দখরিে 
 াে আপরিরট 78 শিািংশ োড়রে ো এরপ্রি 2019 োরি 59 শিািংশ রেি।  
  
ে াোরে শুরু  ওয়াে পে সেরক এেিং NYS রেেরি (NYS PAUSE)-এে আরদশ কােনকে 
 ওয়াে পে সেরক, ের িংেিা প্ররিরোরধে জর্য োষ্ট্রীয় দপ্তে এেিং েকি েিংরিি োষ্ট্রীয় েিংস্থা 
পারেোরেক ের িংেিা সেরক সেেঁরে োওয়া েযরিরদে কারে সপৌেঁোরি এেিং সেো এেিং ে ায়িা 
েম্পরকন  িরেযে োরে েিংেিু কোে জর্য রর্েিেভারে কাজ কেরে। OPDV সিট জরুড় সেেঁরে 
োওয়া েযরিরদে জর্য একটি র্িুর্, সগাপর্ীয় সটক্সট িাইর্ এেিং েযাট সপ্রাগ্রাে োস্তোয়র্ করেরে। 
এই কারজে উপে রভরি করে টাস্ক স ােন গঠর্ কো  রয়রেি, সেখারর্ োো সদশ সেরক 27 জর্ 



 

 

অরভজ্ঞ এেিং জ্ঞার্ী উরকি, সেো প্রদার্কােী এেিং রেন্তাশীি সর্িারদে আহ্বার্ করে ভােুন য়ািভারে 
িারদে োরে সোগারোগ করে, িারদে দক্ষিা ভাগাভারগ করে একটি রিরখি প্রস্তাে তিরে কো 
 রয়রে।  
  
COVID-19 পারেোরেক ের িংেিা টাস্ক স ারেনে েদেযরদে েরধয েরয়রে: 

• স্কট োরকন াউইটজ-প্ররিষ্ঠািা এেিং সপ্ররেরিন্ট, ধষনণ, অপেযে াে এেিং অজাোে 
জািীয় সর্টওয়াকন  (Rape, Abuse and Incest National Network, RAINN)  

• আরি ান্দ্রা ওয়াই কযােটিরিা, এেরকউ- প্রধার্ রর্েনা ী কেনকিন া, ইয়িং উইরের্ 
রেরিয়ার্ অযারোরেরয়শর্ োরকন র্ েিুোষ্ট্র (YWCA USA)  

• কােনা কটেযার্-রর্েনা ী পরেোিক, উরিো, ইর্করপনারেরটি (Ujima, Inc): কৃষ্ণেণন 
েম্প্রদারয়ে র্ােী রর্েনাির্ েম্পরকন  জািীয় সকন্দ্র (National Center on Violence 
Against Women in the Black Community)  

• র্যাোরর্রয়ি এে র ল্ড-সপ্ররেরিন্ট ও প্রধার্ রর্েনা ী কেনকিন া, আেোর্ রেরোেন 
ইর্রিটিউট (Urban Resource Institute, URI)  

• রুে এে সের্-সপ্ররেরিন্ট ও প্রধার্ রর্েনা ী কেনকিন া, পারেোরেক ের ন্সিাে রেরুরি 
জািীয় সজাট (National Coalition Against Domestic Violence, NCADV)  

• সপগ  যােস্কায়রিা-প্ররিষ্ঠািা এেিং প্রধার্ রর্েনা ী কেনকিন া, র্যাশর্াি অযািারয়ন্স  ে 
সে   াউরজিং (National Alliance for Safe Housing, NASH)  

• রজে স ন্ডােের্- পেীক্ষাকাি ও পারেোরেক ের িংেিাে রেরশষজ্ঞ, ক্ষিরেক্ষি ের িা 
রেোে প্রকল্প (Battered Women's Justice Project)  

• সগ্রে হুয়ািং, জরুেে িক্টে (JD) -পরিরে পরেোিক, রিি রভরিক ের িংেিাে উপে 
এশীয় পযারের ক প্ররিষ্ঠার্ (Asian Pacific Institute on Gender-Based 
Violence)  

• িান্দ্রা আে. িাগ্রর্- রর্েনা ী পরেোিক, ইর্ অওয়াে ওউর্ ভয়রেে (In Our Own 
Voices)  

• রেরন্ড সিইভ-রেরর্য়ে স রিা, ইউরর্ভারেনটি অ  োদার্ন কযারির ারর্নয়া-অযারর্র্োগন 
সু্কি অ  জার্নারিজে অযান্ড করেউরর্রকশর্ে (USC-Annenberg School of 
Journalism and Communications)  

• সটার্য়া সিাভরিে, োরস্তে অে আটন ে (MA)-প্রধার্ রর্েনা ী কেনকিন া, উইরের্ অ  
কািাে সর্টওয়াকন  ইর্করপনারেটিভ (Women of Color Network Inc, WOCN)  

• সিরভি েযার্রিি- রর্েনা ী পরেোিক, সে  অযান্ড টুরগদাে প্ররিষ্ঠার্ (Safe & 
Together Institute)  

• কযােি রভ. েযাের্ - জর্ সজ করিজ অে রেরের্াি জারিে (John Jay 
College of Criminal Justice)-এে সপ্ররেরিন্ট  

• সজার্ এে োয়াে-আইরর্ে অধযাপক, জজন  ওয়ারশিংটর্ ইউরর্ভারেনটি ি সু্কি 
(George Washington University Law School) এেিং জজন  ওয়ারশিংটরর্ 



 

 

পরেোিক, জািীয় পারেোরেক ের িংেিা আইর্ সকন্দ্র, (National Family 
Violence Law Center)  

• করর্ রর্ি - রর্উ ইয়কন  সিট সকায়ারিশর্ এরগইন্সট সিারেরিক ভারয়ারিন্স (New 
York State Coalition Against Domestic Violence)-এে রর্েনা ী পরেোিক  

• অযার্া এি অরিরভরয়ো-সপ্ররেরিন্ট ও প্রধার্ রর্েনা ী কেনকিন া, রর্উইয়কন  উইরের্ে 
 াউরন্ডশর্ (New York Women's Foundation)  

• সিজরি ওেরিা -পরেোিক, র্যাশর্াি ইরেগ্রান্ট উইরের্ে অযািরভারকরে প্ররজক্ট 
(National Immigrant Women's Advocacy Project), আরেরেকার্ ইউরর্ভারেনটি 
ওয়ারশিংটর্ করিজ অে ি (American University Washington College of 
Law)  

•  ােজার্া ের উল্লা -প্রধার্ রর্েনা ী কেনকিন া, র্যাশর্াি রেরোেন সেন্টাে অর্ 
সিারেরিক ভারয়ারিন্স (National Resource Center on Domestic Violence, 
NRCDV)  

• রির্ স কট শা োর্, সজ রি-আইর্গি পরেোিক ও পরেোিক, র্যাশর্াি 
জরুিরশয়াি এিুরকশর্ সপ্রাগ্রাে অযাট রিগাি েরেন্টাে (National Judicial 
Education Program at Legal Momentum), উইরের্ে রিগাি রির ন্স অযান্ড 
এিুরকশর্  ান্ড (Women's Legal Defense and Education Fund)  

• িুরে সেইর্ রেম্পের্ - রর্েনা ী পরেোিক, র্যাশর্াি ইরন্ডরজর্াে উইরের্ রেরোেন 
সর্টওয়াকন  (National Indigenous Women's Resource Network, NIWRC)  

• সজা সটাে – ে -প্ররিষ্ঠািা এেিং েভাপরি, সে  এ স াে  াউরন্ডশর্ (The Safe 
at Home Foundation) এেিং সেজে রিগ সেেেি (MLB)-এে রেরশষ উপরদিা  

• পযারিরেয়া সটারটারজরন্টি - প্রধার্ রর্েনা ী কেনকিন া, কাো রি এরেোর্জা (Casa 
de Esperanza)/েুস্থ পরেোে ও েম্প্রদারয়ে জর্য জািীয় িযাটির্@ সর্টওয়াকন  
(National Latin@ Network for Healthy Families and Communities)  

• সিেো রি টাকাে, োিাে অে পােরিক অযািরেরর্রেশর্ (MPA)- সপ্ররেরিন্ট, 
র্যাশর্াি সেন্টাে অর্ সিারেরিক-সেকু্সয়াি ভারয়ারিন্স (National Center on 
Domestic & Sexual Violence, NCDSV)  

• সিেো সজ. ভযারগন্স - সপ্ররেরিন্ট ও প্রধার্ রর্েনা ী কেনকিন া, র্যাশর্াি সর্টওয়াকন  
টু এন্ড সিারেরিক ভারয়ারিন্স (National Network to End Domestic Violence, 
NNEDV)  

• িয় রভর্রেন্ট - জািীয়  ুটেি িীগ (NFL)-এে  ুটেি অপারেশর্ে-এে রর্েনা ী 
ভাইে সপ্ররেরিন্ট, NFL এেিং এন্ড সিারেরিক ভারয়ারিন্স (End Domestic 
Violence) এে র্যাশার্াি অযািরভারকট  

• কযােি ওয়ােশ, িক্টে অে সেরিরের্ (M.D.) -পরেোিক, জািীয় সকন্দ্র 
পারেোরেক ের িংেিা, িো-োর্রেক স্বাস্থয (National Center on Domestic 
Violence, Trauma & Mental Health)  



 

 

• সজায়ার্ োরন্নারর্ – রর্েনা ী পরেোিক, রর্উ ইয়কন  সিট সকায়ারিশর্ এরগইন্সট 
সেকু্সয়াি অযােল্ট (New York State Coalition Against Sexual Assault, 
NYSCASA)  
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