
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

মার্ি পাচার সম্পম্বকন  সম্বচতর্তা িাড়াম্বত গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ কোম্বম্পইর্ ঘ াষণা কম্বরর্  
  

#TruthAboutTrafficking ঘসােোল বমবিয়া কোম্বম্পইম্বর্র উম্বেেে ভুল ধারণা দরূ করা; বর্উ ইয়কন  
ঘেট থ্রুওম্বয় সাবভন স অঞ্চলগুবলম্বত ঘপাোরগুবল প্রদবেনত হম্বি  

  
COVID-19 মহামাবরর মম্বধে বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট মার্ি পাচাম্বরর ঘরফাম্বরলগুবল িৃবি ঘপম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মার্ব পাচার সম্পমকন  সমচতর্তা বৃদ্ধি এবং অ্পরাধ ও এর 
দ্ধিকারমের সম্পমকন  সাধারণ ভুল ধারণা েরূ করমত সহায়তা করার জর্য একটি র্তুর্ সসািযাল 
দ্ধমদ্ধিয়া কযামম্পইমর্র স াষণা দ্ধেময়মের্। এই মাস সেমক, মার্ব পাচার সম্পদ্ধকন ত ইন্টারএমজদ্ধি টাস্ক 
স াসন কীভামব পাচামরর  টর্ার প্রদ্ধতমবের্ করমত হয় সস সম্পদ্ধকন ত তমেযর পািাপাদ্ধি এইসব ভুল 
ধারণা সংমিাধর্ করার লমযয একাদ্ধধক গ্রাদ্ধ ক্স সিয়ার করা শুরু করমব।  
  
"একটি গভীরভামব উমেগজর্ক এবং প্রচদ্ধলত ভুল ধারণা আমে সে মার্ব পাচার সকবল অ্লীক এবং 
েরূবতী সেমি  মট, েদ্ধেও বাস্তমব এটি একটি জ র্য অ্পরাধ ো প্রায়ই সরল েদৃ্ধিমত এবং আমামের 
দ্ধর্মজমের কদ্ধমউদ্ধর্টির মমধয  মট োমক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সমচতর্তা বৃদ্ধি এবং এর 
চারপামির কল্পকাদ্ধহর্ী েরূ করার মাধযমম, আমরা সবদ্ধি দ্ধর্উ ইয়কন বাসী মার্ব পাচামরর লযণগুদ্ধল 
ির্াক্ত এবং দ্ধরমপাটন  করমত সযম হমব, ো মার্বাদ্ধধকামরর এই মারাত্মক লঙ্ঘর্ বন্ধ করমত সহায়তা 
করমব।"  
  
এই কযামম্পইর্টি এমর্ এক সমময় শুরু হয় েখর্ মার্ব পাচামরর সর ামরলগুদ্ধল ক্রমাগত বাড়মে। 
সেমটর অ্স্থায়ী এবং প্রদ্ধতবন্ধী সহায়তা অ্দ্ধ স (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) এবং দ্ধক্রদ্ধমর্াল জাদ্ধেস সাদ্ধভন স দ্ধবভাগ (Division of Criminal Justice 
Services, DCJS) - দ্ধর্উ ইয়কন  সেট ট্রাদ্ধ দ্ধকং দ্ধভকটিম সর ামরল প্রদ্ধক্রয়ার তত্ত্বাবধার্কারী েইুটি 
সংস্থা জার্ুয়াদ্ধর সেমক জরু্ মামসর মমধয 177টি সর ামরল সপময়মে, ো 2019 সামল একই সমময় 
70-িতাংি বৃদ্ধি সপময়মে। এই এমজদ্ধিগুমলা 2020 সামলর মাচন  ও জরু্ মামস আমগর সেমকামর্া 
বেমরর একই চার-মামসর সমময়র তুলর্ায় সবদ্ধি সর ামরল সপময়মে।  
  
টাস্ক স াসন সসািযাল দ্ধমদ্ধিয়ায় সিয়ার করার জর্য সাতটি অ্র্র্য গ্রাদ্ধ ক্স দ্ধিজাইর্ কমরমে, োর 
প্রদ্ধতটিই মার্ব পাচার সম্পদ্ধকন ত একটি উিৃদ্ধত ো দ্ধমেযা অ্েবা দ্ধবভ্রাদ্ধিকর। দ্ধর্মচর প্রদ্ধতটি উিৃদ্ধত 
সতয ো ভুল ধারণা সংমিাধর্ কমর এবং ভুক্তমভাগীমের সহায়তা সপমত এবং পাচামরর দ্ধরমপাটন  করার 



 

 

জর্য সোগামোমগর তেয প্রোর্ কমর। গ্রাদ্ধ ক্সগুদ্ধল টাস্ক স ামসনর সেসয এমজদ্ধিগুদ্ধলর সসািযাল দ্ধমদ্ধিয়া 
সপমজ হযািটযাগ #TruthAboutTrafficking সহ সিয়ার করা হমব। সপাোরগুদ্ধল দ্ধর্উ ইকন  সেট থ্রুওময় 
সাদ্ধভন স অ্ঞ্চমলও প্রেদ্ধিনত হমব। গ্রাদ্ধ ক্সগুদ্ধল িাউর্মলামির জর্য এখামর্ পাওয়া োমব।  
  
গভর্নর কুওমমার সর্তৃমে দ্ধর্উ ইকন  সেট মার্ব পাচার প্রদ্ধতমরাধ এবং যদ্ধতগ্রস্তমের অ্দ্ধধকার রযায় 
বযাপক পেমযপ গ্রহণ কমরমে। গভর্নর আইমর্ স্বাযর কমরর্ ো দ্ধর্উ ইয়কন  সেমট সেৌর্ পাচারমক 
একটি সদ্ধহংস অ্পরাধ দ্ধহমসমব দ্ধচদ্ধিত কমর এবং আইমর্র  াাঁকম াকর েরূ কমর সেয় োমত দ্ধিশুরা 
তামের দ্ধর্েনাতর্ প্রেিনমর্র জর্য সজার, জাদ্ধলয়াদ্ধত বা জবরেদ্ধস্ত প্রেিনর্ করমত পামর। এই আইমর্র 
মাধযমম আইদ্ধর্ এবং সামাদ্ধজক সসবা প্রোর্কারীরা দ্ধর্উ ইয়কন  সেট দ্ধভকটিম সর ামরল প্রদ্ধক্রয়ার 
সযমে সকস দ্ধরমপাটন  করার অ্র্ুমদ্ধত সেয়, ো 2015 সেমক 2016 সাল পেনি সর ামরল 150 িতাংি 
বৃদ্ধি কমর।  
  
দ্ধর্উ ইয়কন  সেট মার্ব পাচার কমনসূদ্ধচর জর্য বাদ্ধষনক প্রায় 2.4 দ্ধমদ্ধলয়র্ মাদ্ধকন র্ িলার বরাদ্দ কমর, 
ো সেটজমুড় মার্ব পাচামরর দ্ধিকার বযদ্ধক্তমের সকস মযামর্জমমন্ট এবং সর ামরল সসবা প্রোর্ কমর। 
অ্স্থায়ী এবং প্রদ্ধতবন্ধী সহায়তা অ্দ্ধ স (OTDA) োরা পদ্ধরচাদ্ধলত এই কমনসদূ্ধচ সসই সমস্ত 
যদ্ধতগ্রস্তমের উপর েদৃ্ধি দ্ধর্বি কমর োমের অ্র্যোয় প্রময়াজর্ীয় সসবা পাওয়ার সকামর্া সুমোগ 
োকমব র্া, োর মমধয রময়মে োরা তেি বা মামলার সামে সমন্বয় সরমখ কাজ শুরু কমরমে এবং 
দ্ধিকার দ্ধহমসমব দ্ধর্দ্ধিত হময়মের্।  
  
OTDA এবং দ্ধক্রদ্ধমর্াল জাদ্ধেস সাদ্ধভন স দ্ধবভাগ (DCJS) একসামে মার্ব পাচামরর  টর্াগুদ্ধল 
দ্ধর্দ্ধিত করার জর্য কাজ কমর োমত ভুক্তমভাগীরা অ্দ্ধভবাসর্ অ্বস্থা দ্ধর্দ্ধবনমিমষ অ্েবা আইর্ 
প্রময়ামগর সযমে সহমোদ্ধগতা করমের্ দ্ধক র্া তা দ্ধবমবচর্া র্া কমরই সবি দ্ধকেু সসবা সপমত পামর। 
এই পদ্ধরমষবাগুদ্ধলর মমধয রময়মে আশ্রয় বা ভাড়া সহায়তা, স্বাস্থয মলূযায়র্, দ্ধচদ্ধকৎসা সসবা, মার্দ্ধসক 
স্বাস্থয দ্ধবষয়ক পরামিন, আইদ্ধর্ সসবা, খােয সহায়তা এবং অ্র্যার্য দ্ধচদ্ধিত জরুদ্ধর সসবা।  
  
OTDA এবং DCJS-এর কদ্ধমির্াররা মার্ব পাচার দ্ধবষক ইন্টারএমজদ্ধি টাস্ক স ামসনর তত্ত্বাবধার্ 
কমরর্, োর মমধয 10 সেমসযর এমজদ্ধি রময়মে োরা মার্ব পাচার সংক্রাি সেমটর সকল 
ইন্টারএমজদ্ধি কােনক্রমমর সমন্বয় সাধর্ কমর। এমজদ্ধিগুমলা সম্প্রদ্ধত একটি ইমলকট্রদ্ধর্ক সর ামরল 
দ্ধসমেম চালু কমরমে, ো সেট জমুড় দ্ধভকটিম অ্যাদ্ধসেযাি দ্ধরমসামসন আরও বযাপক অ্যামক্সমসর সুমোগ 
সেমব।  
  
সেমহতু 2007 সাল সেমক 2019 সামলর মমধয টাস্ক স াসন প্রদ্ধতদ্ধিত হময়দ্ধেল, তাই 1,541 জর্ 
দ্ধর্দ্ধিত যদ্ধতগ্রস্ত হময়মে। এর মমধয সরমে 1,155 জর্ সেৌর্ পাচামরর দ্ধিকার, 300 জর্ শ্রদ্ধমক 
পাচামরর দ্ধিকার এবং উভময়র মমধয 86 জর্ দ্ধিকার। শুধুমাে 2019 সামলই মার্ব পাচামরর দ্ধিকার 
288 জর্।  
  
অস্থায়ী ও প্রবতিন্ধী সহায়তা কবমের্ার এিং টাস্ক ঘফাসন অবফম্বসর ঘকা-ঘচয়ারমোর্ মাইক ঘহইর্ 
িম্বলর্, "মার্ব পাচারকারীরা োরা েবুনল তামের সকামর্া সীমার্া এবং দ্ধিকামরর লযয কমর র্া, এর 

https://otda.ny.gov/programs/bria/trafficking.asp


 

 

মামর্ এই সে দ্ধর্উ ইয়কন  সেট জমুড় আমামের সেমকামর্া কদ্ধমউদ্ধর্টির মমধয এই অ্পরাধ  টমত 
পামর। তা সমত্ত্বও প্রায়ই, এই অ্পরাধ সম্পমকন  জর্গমণর ধারণা এর বাস্তবতার সামে সমমল র্া। এই 
কযামম্পইর্ মার্ব পাচামর আমরা সমচতর্তা বদৃ্ধি করমব, ো সিষ পেনি  টর্াগুদ্ধলমক আমরা 
ভামলাভামব দ্ধচদ্ধিত করমত এবং এই ভয়াবহ অ্পরামধর দ্ধিকারমের সহায়তা করমত সহমোদ্ধগতা 
করমব।"  
  
বিবমর্াল জাবেস সাবভন ম্বসস বিবভেম্বর্র বর্িনাহী ঘিপটুি কবমের্ার এিং টাস্ক ঘফাম্বসনর ঘকা-
ঘচয়ারমোর্ মাইম্বকল বস. বির্ িম্বলর্, "DCJS-এ আমরা আইর্ িৃঙ্খলা রযাকারী বাদ্ধহর্ীমক মার্ব 
পাচার প্রদ্ধতমরামধ তেিকারীমের এটির স্বীকৃদ্ধত জার্ামত এবং প্রদ্ধতদ্ধক্রয়া জার্ামত প্রদ্ধিযণ দ্ধেময়সহায়তা 
করার জর্য কম ার পদ্ধরশ্রম কদ্ধর। গভর্নর কুওমমার সর্তৃমে দ্ধর্উ ইয়কন  সেট আইমর্র এমর্ একটি 
 াাঁকম াকর বন্ধ কমর দ্ধেময়মে ো একসময় দ্ধিশু পাচারকারীমের পুমরা দ্ধবচামরর হাত সেমক রযা 
করমত সপমরদ্ধেল এবং এখর্ আমরা OTDA, টাস্ক স াসন এবং আইর্ প্রময়াগকারী কদ্ধমউদ্ধর্টির সামে 
কাজ কমর আমামের সেমটর অ্গ্রগদ্ধত অ্বযাহত রাখমত সপমর গদ্ধবনত োমত আমরা মার্ব পাচার বন্ধ 
করমত পাদ্ধর।"  
  
অবফস অি বভকটিম সাবভন ম্বসস এর পবরচালক এবলজাম্বিথ ঘিাবর্র্ িম্বলর্, "আমরা গভর্নর 
কুওমমা, OTDA এবং আমামের টাস্ক স ামসনর অ্ংিীোরমেরমক মার্ব পাচামরর দ্ধবরুমি লড়াইময় 
সর্তৃে সেওয়ার জর্য ধর্যবাে জার্াই, একটি ববদ্ধিক সমসযা ো সজারপূবনক শ্রম, অ্দ্ধর্চ্ছাকৃত গাহন স্থয 
োসে এবং সেৌর্ পাচারমক অ্িভুন ক্ত কমর। সমচতর্তা বৃদ্ধি করামত আমরা এই প্রমচিায় সোগ দ্ধেমত 
সপমর গদ্ধবনত োমত ভুক্তমভাগী এবং সবাঁমচ োওয়া বযদ্ধক্তরা মুক্ত এবং আমরাগয লামভর জর্য প্রময়াজর্ীয় 
সহায়তা সপমত পামর।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওম্বয় এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবথউ ঘজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "মার্ব পাচার 
সম্পমকন  সমচতর্তা এই অ্পরামধর প্রকৃদ্ধত এবং সামার্য পােনকয স্বীকার কমর শুরু হয়। এই 
সপাোরগুদ্ধল আমামের পদ্ধরমষবা অ্ঞ্চলগুদ্ধলমত পেনটকমের আমরা ভামলাভামব বুঝমত সহায়তা করমব সে 
তারা তামের ভ্রমণ এবং বাদ্ধড়মত পাচামরর সম্মুখীর্ হমত পামর। মার্ব পাচার বন্ধ এবং দ্ধর্উ ইয়কন  
সেট জমুড় আমামের 27টি পদ্ধরমষবা অ্ঞ্চমল এই সপাোর প্রেিনর্ এবং মার্ব মেনাোর প্রদ্ধত এই 
গুরুতর অ্পমার্ সমাকামবলায় গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকামরর প্রিংসা করমত সপমর আমরা গদ্ধবনত।"  
  
সে সকউ মার্ব পাচামরর দ্ধিকার বা সাযী হমত পামর তামক 1-888-373-7888 র্ম্বমর মার্ব 
পাচার সংস্থার্ সকমে কল করমত বা "HELP" দ্ধলমখ 233733 র্ম্বমর (দ্ধবর্ামূমলয) পা ামত উৎসাহ 
সেওয়া হয়। উপরন্তু, দ্ধভকটিম সাদ্ধভন স অ্দ্ধ মসর (Office of Victim Services) মাধযমমও সহায়তা 
পাওয়া োয়, ো টাস্ক স ামসনর একটি সেসয এমজদ্ধি এবং 200টিরও সবদ্ধি দ্ধভকটিম সহায়তা সপ্রাগ্রাম 
ো সে জমুড় কাউমিদ্ধলং, এিমভামকদ্ধস এবং আইদ্ধর্ সসবা প্রোর্ কমর।  
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