
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা, অপরাম্বের বেকারম্বের র্াগবরক আইর্গত সহায়তা প্রোর্ করার জর্ে অবভর্ি 
কমনসূচী এিং বর্উ ইয়ম্বকন র আইবর্ সহায়তার ওম্বয়িসাইট সম্প্রসারম্বের জর্ে ঘ াষো কম্বরম্বের্  

  
সহম্ব াবগতা, ইবর, ঘজম্বর্বস এিং র্ায়াগ্রা কাউবিগুবলর িেবিম্বের বিকল্প বিম্বরাে বর্ষ্পবি এিং 

আইর্গত সহায়তা প্রোর্ কম্বর তাম্বের র্াগবরক বিষয়গুবলর সমাোর্ করার জর্ে  
  

র্ুতর্ ওম্বয়িসাইট অপরাম্বে আক্রান্তম্বের তাম্বের অবেকার সম্পম্বকন  জার্ম্বত, সম্পে খুুঁম্বজ ঘপম্বত এিং 
সহায়তা ঘপম্বত সাহা ে কম্বর  

  
উভয় উম্বেোগই অপরাে আক্রান্তম্বের আইবর্ ঘর্টওয়াম্বকন র অংে (Crime Victims Legal Network), 

 া ঘেট অবিস অি বভবিম সাবভন ম্বসর (State Office of Victim Services) মােেম্বম 
র্োয়বিচাম্বরর প্রম্বিোবেকার িাডাম্বর্ার জর্ে ততবর করা এিং অর্নায়র্ করা  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি উদ্ভাবর্ী কমনসূচির কথা ঘ াষণা কমরমের্, যা ইচর, 
ঘজমর্চস এবং র্াযাগ্রা কাউচিগুচির জর্য একটি পচরমষবা প্রদার্ কমর যা অ্পরামের চিকারমদর 
আইচর্ পচরমষবার অ্যামেস, এডমভামকচস এবং চবকল্প চবমরাে মীমাংসার সুমযাগ প্রদার্ কমর যামে 
োরা চিকার হবার কারমণ হওযা ঘদওযাচর্ চবষযগুচির সমাোর্ করমে পামরর্। গভর্নর চর্উ ইযকন  
ক্রাইম চভচিমস চিগাি ঘহল্প (New York Crime Victims Legal Help), আমরা সম্প্রসারণ করার 
কথা ঘ াষণা কমরর্, এটি একটি ওমযবসাইট যা আক্রান্তমদর োমদর অ্চেকার সম্পমকন  জার্মে, 
সংস্থামর্র সামথ সংমযাগ স্থাপর্ করমে এবং সহাযো প্রাপ্ত হমে ঘদয। উভয উমদযাগই ক্রাইম 
চভচিমস চিগাি ঘর্টওযামকন র অ্ংি, যা আক্রান্তমদর স্বাথন চর্চিে করমে সাহাযয করার জর্য 
চভচিম সাচভন মসর রাজয দপ্তর ঘথমক তেচর করা হমযমে আবাসর্, অ্চভবাসর্, ঘহফাজে, কমনসংস্থার্ 
এবং অ্র্যার্য চবষময আক্রান্তমদর স্বামথনর প্রচেচর্চেত্ব করার জর্য। 2023 সাি অ্বচে চবিামরর 
অ্যামেস প্রসাচরে করমে ঘপ্রাগ্রামম ঘমাট 83 চমচিযর্ মাচকন র্ ডিার ঘফডামরি অ্থনাযর্ রুমপ প্রদার্ 
কমরমে চভচিম সাচভন মসস অ্চফস।  
  
"প্রাযিই, অ্পরামের চিকারমদর আদািমের পদ্ধচেগুচির মমেয চদময চর্মজমদর পচরিাির্া করমে হয 
কারণ ঘদওযাচর্ আইর্গে সহাযো পাওযা দিুনভ এবং োর র্াগাি পাওযা কঠির্ হমে পামর, 
চবমিষ কমর গ্রাময সমাজগুচিমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘকউ ঘযর্ একা র্া থামক র্যাযচবিার 
িাইবার সময, এবং এই চবসৃ্তে পচরমষবাগুচি চর্উ ইযকন বাসীমদর গুরুত্বপূণন সহাযো প্রদার্ করমব 
এবং কঠির্ সমমযর পর োমদর জীবর্ সঠিক পমথ ঘফরামে সাহাযয করমব।"  
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"অ্পরাে আক্রান্তরা অ্চবিমে যামে োমদর প্রমযাজর্ীয সমথনর্ প্রাপ্ত হর্ ো চর্চিে করমে চর্উ 
ইযকন  চর্মবচদে - এবং োর পমরর সপ্তাহচগমে, মাসগুচিমে, এবং বেরগুচিমেও", ঘলিম্বটর্োি 
গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্, ব বর্ আজম্বকর ঘ াষো কম্বরম্বের্। "গাহন স্থয এবং ঘযৌর্ সচহংসো, 
বযস্কমদর চর্যনাের্, এবং অ্র্যার্য অ্পরামের চিকাররা প্রাযই কঠির্ পচরচস্থচের সম্মুখীর্ হর্ এবং 
োমদর সাহামযযর জর্য একটি জাযগা প্রমযাজর্ হয। এই অ্থনাযর্ গুরুত্বপূণন সহাযো প্রদার্ করমব 
এবং আদািে কমের বাইমর আইর্গে চবষযগুচি সমাোমর্র জর্য একটি অ্র্র্য পন্থা প্রদার্ করমব। 
আমামদর সব ঘিময ঝুুঁ চকপণূন বাচসন্দামদর সরুচেে রাখার উমেমিয এই উমদযাগগুমিা একটি গুরুত্বপূণন 
পদমেপ।"  
  
ঘিফমটর্যাি গভর্নর ঘহািুি আজ সকামি বাফামিামে চেমির্ অ্পরাে আক্রান্তমদর জর্য ঘদওযাচর্ 
আইর্গে সহাযোর ঘেমে রামজযর চবচর্মযাগমক েুমি েরমে এবং আর্ুষ্ঠাচর্কভামব ইচর, ঘজমর্চস 
এবং র্াযাগ্রা কাউচিগুচিমক সহমযাচগো প্রদার্কারী কাযনক্রমটি িািু করার জর্য। িাইল্ড অ্যান্ড 
ফযাচমচি সাচভন মসস ঘসিার ফর ঘরমজাচিউির্ অ্যান্ড জাচিস (Child & Family Services' Center 
for Resolution and Justice), যা ঘসিার ফর এল্ডারিয অ্যান্ড জাচিস অ্যান্ড ঘর্বারহুড চিগাি 
সাচভন মসমসর (Center for Elder Law & Justice and Neighborhood Legal Services) সমে 
অ্ংচিদারীমত্ব, এই ঘপ্রাগ্রামমর জর্য পাুঁি বেমরর ঘবচি সময েমর 4.3 চমচিযর্ মাচকন র্ ডিার 
ঘপমযমে, যা হি বৃহত্তম ঘদওযাচর্ আইচর্ সহাযো অ্র্ুদার্ যা প্রদার্ করা হমযমে ওমযিার্ন চর্উ 
ইযমকন  চভচিম সাচভন মসমসর অ্চফস দ্বারা। বামফমিা চভচত্তক এই সংস্থাটি 61টি আক্রান্তমদর সহাযোর 
কমনসূিী যা অ্চফস অ্ফ চভচিম সাচভন মসস দ্বারা অ্থনাযমর্র মােযমম পচরিাচিে হয োর একটি যা  
প্রায 81.4 চমচিযর্ মাচকন র্ ডিার প্রাপ্ত হমব 2023 সাি অ্বচে এই পচরমষবা ঘদওযার জর্য 
রামজযর সংস্থা ঘথমক।  
  
রাম্বজের অষ্টম বিচারবিভাগীয় ঘজলার জর্ে প্রোসবর্ক বিচারক মার্র্ীয়া পলা ঘিম্বরাম্বলম্বটা 
ব বর্ তাুঁর আর্ুষ্ঠাবর্ক বিচারকম্বে এই ঘ াষোর আম্বয়াজর্ কম্বরর্, িম্বলর্, "একটি অ্পরাে 
সং টিে হওযার দী নচদর্ পর অ্বচে ভুক্তমভাগী মার্চসক, িারীচরক ও আচথনক েচের সম্মুখীর্ হমে 
থামকর্। যচদও আমরা  চ়ির কাুঁটা  ুচরময চদময অ্পরােটি প্রচেমরাে করমে পারমবা র্া, আমরা 
যা করমে পাচর ো আমামদর করা উচিৎ যামে চর্মদন াষ ভুক্তমভাগীরা োমদর জীবর্ আবার সঠিক 
পমথ চফচরময আর্মে পামরর্। এই প্রমিষ্টা প্রোর্ চবিারক জযামর্ট চডচফওমরর ঘেষ্ঠমত্বর উমদযামগর 
সামথ পুমরাপুচর একাত্ম, এবং আচম চবমিষভামব উৎসাচহে ঘয মেযস্থো - যা প্রোর্ চবিারমকর 
এমজন্ডাটির একটি গুরুত্বপূণন অ্ংি, ো এমকবামর সম্মুমখ এবং ঘকমে। এমে ঘদখা যায, সরকামরর 
পৃথক িাখাগুচি যখর্ সহমযাচগোমূিকভামব ও দেোর সমে সমসযার কথা বিমে বদ্ধপচরকর, 
েখর্ কী কমর ো সম্পন্ন করা যায।"  
  
অবিস অি বভকটিম সাবভন ম্বসস এর পবরচালক এবলজাম্বির্ ঘক্রাবর্র্ িম্বলর্, "অ্পরামের চিকারমদর 
সমথনর্কারীরা োরাবাচহকভামব র্াগচরক আইর্গে পচরমষবাসমূহর জর্য, চবমিষ কমর আবাসর্ এবং 
অ্চভবাসর্ চবষয এবং পাচরবাচরক আদািমে ঘহফাজে, সমথনর্ এবং সুরোর আমদি সংক্রান্ত 
মামিার জর্য এই প্রমযাজর্ীযোমক চিচিে কমরমে। ঘফডামরি ফাচন্ডং-এর এই ঘদিবযাপী চবচর্মযাগ 

https://ovs.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nearly-16-million-grants-provide-civil-legal-assistance-crime-victims


 

 

আমামদর একটি সমচিে, সহমযাচগোমিূক ঘর্টওযাকন  স্থাপর্ করমে চদমযমে যা চবচভন্ন বযচক্তমক 
েথয এবং স্থার্ীয আইর্গে সম্পদ প্রদার্ কমর, যা োমদরমক জটিি ঘদওযাচর্ চবষময সঠিক পমথ 
পচরিাির্া করমে সাহাযয করমব োমদর বাসস্থার্ চর্চবনমিমষ।"  
  
ঘসিার ফর ঘরমজাচিউির্ এবং জাচিমসর (Center for Resolution and Justice) ঘপ্রাগ্রাম 
অ্র্র্য, কারণ এটি তবকচল্পক চবমরাে মীমাংসায প্রমবিাচেকার প্রদার্ কমর, যা ট্রাযাি ো়িা এবং 
ঘসই সামথ প্রথাগে আইর্গে উপস্থাপর্া ো়িা চবষযগুচি চর্ষ্পচত্ত করমে পামর। এই ঘপ্রাগ্রামম র্য 
মাস আমগ মমেিমদর ঘসবা করা শুরু কম র এবং ঘসই সময 518টি অ্পরামের ভুক্তমভাগীমদর, 
মেযস্থো, সং াে সংক্রান্ত ঘকাচিং, পুর্রুদ্ধারমূিক র্যাযচবিার এবং প্রথাগে আইর্গে পরামিন ও 
প্রচেচর্চেমত্বর ঘেমে চবর্ামূমিয সহাযো প্রদার্ কমর। ঘসই মমেিমদর প্রায সকমিই গাহন স্থয বা 
পাচরবাচরক চহংসা ও বযস্ক চর্যনাের্ বা অ্বমহিার চিকার।  
  
চাইল্ড অোন্ড িোবমবল সাবভন ম্বসস ঘসিার ির ঘরজবলউের্ অোন্ড জাবেম্বসর (Child and Family 
Services Center for Resolution and Justice) বিম্বরির জবুল এম. ঘলাসচ বমির্, "আমরা 
ঘরামাচিে অ্গ্রবেী-চিন্তক আইচর্ পচরমষবা সংস্থাা্র সমে একটি ঘযৌথ প্রমিষ্টার ঘর্েৃস্থার্ীয হমে 
ঘপমর, যারা বুঝমে পামর ঘয র্যাযচবিামরর মামর্ প্রমেযক অ্র্ুসন্ধার্কারীর কামে আিাদা। কামরার 
জর্য র্যাচয মামর্ েমা িাওযা বা যাুঁরা োুঁমদর েচে কমরমের্, োমদর চর্মজর কথা ঘিার্ামর্ার 
সুমযাগ। অ্র্যমদর জর্য, র্যাযচবিার মামর্ আচথনক েচেপূরণ মােযমম একটি ভুমির সংমিাের্ করা 
বা গুরুত্বপূণন সচুবোর অ্যামেস প্রদার্ করা যা োমদর অ্গ্রসর হমে সাহাযয করমব। অ্র্যমদর জর্য 
র্যাযচবিার মামর্ র্েুর্ভামব শুরু করমে পারা এবং ঘকামর্া দী নস্থাযী দ্বমের অ্বসার্ হওযা। এই 
েরমর্র ফিাফি যা খুব সাোরর্ভামব তবকচল্পক চবমরাে মীমাংসার মােযমম অ্চজন ে হয, শুেুমাে 
আইর্গে প্রচেচর্চেত্ব চদময কখমর্া সম্ভব হমব র্া।"  
  
ঘর্িারহুি বলগোল সাবভন ম্বসস িোবমবল ইউবর্ম্বটর (Neighborhood Legal Services (NLS) Family 
Unit) তত্ত্বািোয়ক এটবর্ন পোট মোকগ্রা িম্বলর্, "এই অ্র্ুদার্, যারা গাহন স্থয সচহংসোয 
মার্চসকভামব আহে হমযমের্ োমদর জর্য পচরবেন র্ আর্মে পামর, োমদর ঘর্বারহুড চিগাি 
সাচভন মসস (NLS) ফযাচমচি ইউচর্মটর চবচভন্ন ইউচর্মটর সামথ কাজ করার সুমযাগ চদময, একই 
সামথ আমামদর অ্ংিীদার সংস্থাগুচির সামথও, ঘযমর্ ঘসিার ফর ঘরমজাচিউির্ অ্যান্ড জাচিস এবং 
ঘসিার ফর এল্ডার িয অ্যান্ড জাচিমসর সামথও। অ্মর্মকর কামেই এটা যুগান্তকারী হমে পামর।"  
  
ঘসিার ির এল্ডার লে অোন্ড জাবেম্বসর বসইও কাম্বরর্ বর্ম্বকালাসর্ এম্বকায়ার িম্বলর্, "এই 
অ্র্র্য অ্ংিীদাচরত্ব পচরমষবা প্রাচপ্তর ঘেমে ঘয বহু ফারাক রমযমে আক্রান্তমদর ো পূরণ করমে 
সাহাযয কমর এবং আমামদর মমেিমদর জর্য র্যাযচবিামরর সচুবো প্রদার্ কমর। অ্পরামের চিকারমদর 
চবর্ামূমিয ঘদওযাচর্ আইর্গে ঘসবা প্রদার্ আমামদর সমামজর একটি উমেখমযাগয প্রমযাজর্। 
পচরমষবার মমেয ফাুঁকগুচি বন্ধ করার উমেমিয আমরা একসামথ কাজ করার জর্য এবং যামদর এটি 
সব ঘিময ঘবচি প্রমযাজর্ োমদর সহাযো করমে আমরা উন্মুখ।"  
  



 

 

অ্পরাে আক্রান্তমদর চিগযাি ঘর্টওযাকন  চিশু ও পচরবার পচরমষবা (Child and Family 
Services) চর্ময গঠিে, এবং োর সামথ চভচিম সাচভন মসর অ্চফস ঘথমক অ্র্ুদার্ প্রাপ্ত 60টি 
অ্র্যার্য অ্িাভজর্ক সহ, যা সংস্থাগুচিমক আইচর্ ঘপিাদারমদর সমে হয ভা়িা বা িুচক্ত করমে 
সেম কমর এবং চর্উ ইযকন  ক্রাইম চভচিমস চিগাি ঘহল্প ঘথমক সম্ভাবয মমেমির ঘরফামরন্স গ্রহণ 
করমে সেম কমর। প্রাথচমকভামব ইচর, ঘজমর্চস এবং র্াযাগ্রা কাউচিগুচিমে শুরু করা হমিও, 
অ্র্িাইর্ ঘপাটন াি এখর্ চর্উ ইযকন  িহমরর বাইমরর প্রচেটি কাউচিমে আক্রান্তমদর সংযুক্ত করমে 
পামর ঘদওযাচর্ আইচর্ সহাযোর জর্য। চর্উ ইযকন  চসটির অ্পরামের চিকাররা এো়িাও োমদর 
অ্চেকার সম্পমকন  েথয খুুঁজমে ঘপাটন াি বযবহার করমে পামরর্, োমদর আইর্গে চবষয সম্পমকন  
আমরা জার্মে পামরর্ এবং সংস্থার্ অ্যামেস করমে পামরর্ ঘযমর্ আইচর্ ফমন এবং অ্র্যার্য ঘসবা 
প্রদার্কারীর চিঙ্কসমূহ।  
  
5,700-এরও ঘবচি বযচক্ত চর্উ ইযকন  ক্রাইম আক্রান্তমদর আইচর্ সাহাযয অ্যামেস কমরমের্ 2018 
সামির অ্মিাবমর এটি শুরু হবার পর ঘথমক। ঘপাটন ািটি একটি বযবহারকারী-অ্র্ুকূি স্ক্রীচর্ং টুমির 
সুচবো প্রদার্ কমর যা অ্পরামে আক্রান্তমদর সর্াক্ত করমে সাহাযয কমর ঘকার্ আইর্গে িাচহদা 
োমদর থাকমে পামর এবং োরপর প্রাসচেক সংস্থার্ ঘকাথায পাওযা যামব ো সর্াক্ত করমে ঘদয; 
একটি অ্র্ুসন্ধার্মযাগয আইচর্ পচরমষবার চফল্টার সহ চডমরিচর প্রদার্ কমর যা চর্চদনষ্ট চবষয চর্ময 
সহাযো করমে পামর এমর্ সংস্থামক খুুঁমজ বার করমে পামর; োমদর অ্চেকার সম্পমকন  জার্ামে 
একটি স্ব-সহাযক চরমসাসন িাইমেচর; এবং চরমযি টাইমম ঘরফামরি েথয অ্যামেস করমে িাইভ িযাট 
ফাংির্ প্রদার্ কমর।  
  
অ্পরামের চিকারমদর সমথনর্কারীরা এবং ঘসবা প্রদার্কারীরাও োমদর ঘসবা প্রদার্ করার জর্য 
স্ক্রীচর্ং টুি এবং আইচর্ সহাযো চডমরিচর বযবহার করমে পামরর্, এবং অ্পরামের চিকাররা 
অ্চফস অ্ফ চভচিম সাচভন মসমসর দ্বারা অ্থনাযর্ করা কমনসূিীগুচির সামথ সংযকু্ত হমে পামরর্ যা 
কাউমন্সচিং, আেয এবং অ্র্যার্য সহাযো প্রদার্ করমে পামর, সংস্থাটির কাে ঘথমক আচথনক 
সাহামযযর জর্য আমবদর্ করার সামথ।  
  
চের্টি অ্িাভজর্ক প্রচেষ্ঠামর্র সমে অ্ংিীদাচরমত্ব ঘপাটন াি স্থাপমর্র জর্য 1.5 চমচিযর্ মাচকন র্ ডিার 
ঘফডামরি অ্থনাযর্ বযবহার করার সামথ সম্প্রচে চভচিম সাচভন মসর দপ্তর অ্পরাে আক্রান্তরা যামে 
আগামী চের্ বেমরর জর্য এই গুরুত্বপূণন সংস্থার্ ও সহাযোগুচি ঘপমে পামরর্ ো চর্চিে করমে 
ঘফডামরি ফাচন্ডং বাবদ আমরা 2.9 চমচিযর্ মাচকন র্ ডিার প্রদার্ করার অ্চেকার কমরমে। এই 
সংস্থাটি এম্পাযার জাচিস ঘসিারমক (Empire Justice Center) অ্থনাযর্ প্রদার্ কমর, যা ঘপ্রা 
ঘবামর্া ঘর্ট (Pro Bono Net) এবং অ্যািমবচর্ ঘসিার ফর চহউমার্ সাচভন মসস চরসামিন র 
(Albany's Center for Human Services Research) চবশ্বচবদযািমযর সামথ অ্ংিীদাচরত্ব কমর 
অ্পরাে আক্রান্তমদর সহাযো করার জর্য ঘপাটন ািটি এবং আইচর্ ঘপিাদারমদর ঘর্টওযাকন  প্রসাচরে 
করার জর্য।  
  
এম্পায়ার জাবেস ঘসিাম্বরর অপরাে আক্রান্তম্বের আইবর্ ঘর্টওয়াকন  প্রকম্বল্পর ঘর্তা ঘরমলা 
পার্নসারবর্ িম্বলর্, "চর্উ ইযকন  ক্রাইম চভচিমস চিগাি ঘহল্প তেচর হমযচেি অ্পরামের চিকারমদর 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FINALVAP_List_for_GAMC_PR101018.pdf#_blank
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র্াগচরক আইচর্ েথয, সংস্থার্ এবং সহাযো পাবার একটি একক প্রমবিদ্বার চহমসমব। আমরা এটিমক 
অ্গ্রাচেকার চদমযচে সাোরণ ভাষায চিচখে আইর্গে চবষযবস্তু প্রদার্ করার জর্য, যার িেয হি 
আক্রান্ত-ঘকচেক এবং েমো প্রদার্কারী হওযা - যা মার্ুষমক দরকাচর েথয ও চবকল্প প্রদার্ 
করমব যা োমদর সাহাযয করমে পামর। আমরা উমত্তচজে এই সরঞ্জামগুচি মার্ষুমক প্রদার্ করমে 
ঘপমর সারা আপমিট চর্উ ইযকন  এবং িং আইিযান্ড জমু়ি।"  
  
ঘপ্রা ঘিাম্বর্া ঘর্ম্বটর ঘপ্রাগ্রাম বিম্বরির বলজ বকর্ িম্বলর্, "অ্পরামের চিকারমদর র্াগচরকমদর প্রচে 
এই আইচর্ সাহামযযর র্াগাি প্রসাচরে করার জর্য এই যুগান্তকারী প্রমিষ্টার অ্ংি হমে ঘপমর আমরা 
গচবনে। এই সম্প্রসারণ একটি বহু বেমরর কচল্পে উমেমিযর িরম পচরণচে যা সহমযাচগো, প্রযচুক্ত 
এবং সরাসচর পচরমষবার সমম্মির্ যা চর্চিে কমর ঘয সব চর্উ ইযকন বাসীরা অ্পরামের চিকার, 
োরা োমদর অ্বস্থার্ যাই ঘহাক র্া ঘকর্ গুরুত্বপূণন সহাযো ঘপমে পামরর্।"  
  
ইউঅোলম্বিবর্ ঘসিার ির বহউমোর্ সাবভন ম্বসস বরসাম্বচন র (UAlbany Center for Human Services 
Research) ঘজেষ্ঠ গম্বিষক বিজ্ঞার্ী সুসার্ এহরাহািন -িাইটম্বজল িম্বলর্, "অ্যািমবচর্ ঘসিার ফর 
চহউমযার্ সাচভন মসস চরসামিন র চবশ্বচবদযািময অ্পরাে আক্রান্তমদর সহাযোর জর্য এই অ্বযাহে 
সহমযাচগোর অ্ংি হমে ঘপমর সম্মাচর্ে। চর্উইযকন  ঘিট জমু়ি এই ঘর্টওযাকন  প্রসাচরে হমে ঘদমখ 
আমরা উমত্তচজে যামে আক্রান্তরা সহমজই েথয ও পচরমষবা অ্যামেস করমে পামরর্।"  
  
দযা অ্চফস অ্ফ চভকটিম সাচভন মসস অ্পরামের ভুক্তমভাচগমদর এবং/বা োমদর পচরবামরর সদসযমদর 
জর্য একটি চর্রাপত্তা বিয প্রদার্ কমর, ঘযাগয বযচক্তমদর চিচকৎসাগে এবং পরামমিনর জর্য খরি, 
অ্মন্তযচষ্টচক্রযা ও সমাচহে করার খরি, র্া পাওযা মজচুর এবং সহাযো প্রদার্ কমর, অ্র্যার্য 
সহাযোর সামথ, করদাোমদর উপর ঘকামর্া বযযভার র্া িাচপময। সংস্থাটি 200টিরও ঘবচি 
ভুক্তমভাগী সহাযো ঘপ্রাগ্রামমও অ্মথনর ঘযাগার্ ঘদয যা ঘিট জমু়ি পরামিন, অ্যাডমভামকচস এবং 
আইচর্ পচরমষবা সহ প্রেযে পচরমষবাসমূহ প্রদার্ কমর, অ্র্যার্য সাহামযযর সামথ।  
  
পচিম চর্উ ইযমকন র অ্র্যেম প্রািীর্ মার্ব পচরমষবা সংস্থা, িাইল্ড অ্যান্ড ফযাচমচি সাচভন মসস 
(Child and Family Services) পচরবারমক িচক্তিািী করার জর্য োমদর চমিমর্ চর্মবচদে এবং 
প্রচেমরাে, হস্তমেপ, চিো ও অ্যাডমভামকচস মােযমম চিশুমদর ভামিা থাকার চবষযটি েুমি েরমে। 
সংস্থার ঘপ্রাগ্রাম ও পচরমষবাগুচি প্রচে বের 10,000 এরও ঘবচি চিশু, বযচক্ত ও পচরবারমক সাহাযয 
কমর।  
  
ঘর্বারহুড চিগাি সাচভন মসস এর বামফমিা, র্াযাগ্রা ফিস এবং বাটাচভযামে অ্চফস আমে এবং চর্ম্ন 
আমযর বযচক্তমদর এবং প্রচেবন্ধীমদর জর্য চবর্ামূমিয ঘদওযাচর্ আইচর্ পচরমষবা প্রদার্ কমর, যার 
মমেয এক চবসৃ্তে বযাচপ্তর প্রযুচক্তগে সহাযো এবং সহাযোমূিক পচরমষবা রমযমে।  
  
ঘসিার ফর এল্ডার িয অ্যান্ড জাচিস প্রবীণমদর প্রচেবন্ধীমদর এবং আচথনকভামব ঘযাগয মার্ুষমদর 
চবর্ামূমিয চবসৃ্তে আইচর্ পচরমষবা প্রদার্ কমরমে 1978 সাি ঘথমক। োরা বযস্ক প্রাপ্তবযস্ক ও 
প্রচেবন্ধীমদর জর্য অ্চভভাবকত্ব ও ট্রাচি পচরমষবাও প্রদার্ কমর।  
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এম্পাযার জাচিস ঘসিার এর চমির্ হমে দচরদ্রমদর, অ্েমমদর এবং বচিেমদর আইর্গে অ্চেকার 
রো করা, এডমভামকচসর মােযমম, অ্র্যার্য শুভার্ুেযাযীমদর প্রচিেণ প্রদার্ এবং উচ্চ মামর্র 
সরাসচর ঘদওযাচর্ আইর্গে প্রচেচর্চেমত্বর মােযমম।  
  
চর্উ ইযকন  চসটিমে অ্বচস্থে, ঘপ্রা ঘবামর্া ঘর্ট র্যাযচবিামরর অ্যামেস বা়িামর্ার জর্য উদ্ভাবর্ী 
প্রযুচক্ত উন্নযর্ এবং সহমযাচগোমূিক চক্রযাকিাপ তেচর করার ঘেমে একটি ঘর্েৃস্থার্ীয অ্িাভজর্ক 
সংস্থা।  
  
অ্যািমবচর্র চবশ্বচবদযািমযর ঘসিার ফর চহউমযার্ সাচভন মসস চরসািন  মূিযাযর্ গমবষণা, েথয বযবস্থা 
রুপাযণ, এবং ঝুুঁ চকপণূন জর্মগাষ্ঠীমক পচরমষবা প্রদার্ কমর এমর্ এক চবসৃ্তে সম্ভামরর সংস্থাগুচিমক 
র্ীচে সম্পমকন  অ্বগে করমে এবং ঘপ্রাগ্রাম উন্নযর্ সম্পমকন  জার্ামর্ার ঘেমে 20 বেমররও ঘবচি 
অ্চভজ্ঞো আমে।  
  
বর্উইয়কন  ক্রাইম বভবিমস বলগাল ঘহল্প সম্পম্বকন   
চর্উইযকন  ঘিট অ্চফস অ্ফ চভচিম সাচভন মসস এবং োর সহমযাগী সংস্থা, ঘসিার ফর চহউমযার্ 
সাচভন মসস চরসািন , এম্পাযার জাচিস ঘসিার এবং ঘপ্রা ঘবামর্া ঘর্মটর, করা কামজর ফিাফমির জর্য 
চর্উ ইযকন  ক্রাইম চভচিমস চিগাি ঘহল্প প্রচেচষ্ঠে হয, গ্রাি র্ং 2014-XV-BX-K009-এর 
অ্েীমর্ যা অ্চফস ফর চভচিমস অ্ফ ক্রাইম, অ্চফস অ্ফ জাচিস ঘপ্রাগ্রামস, মাচকন র্ চবিার 
চবভাগ প্রদার্ কমর। ঘয সব মোমে, ফিাফি এবং উপসংহার বা সুপাচরিগুমিা প্রকাি করা 
হমযমে ো অ্বদার্কারীমদর এবং মাচকন র্ চবিার চবভামগর (U.S. Department of Justice) 
সরকারী অ্বস্থার্ বা র্ীচের প্রচেচর্চেত্ব কমর র্া।  
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