
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বেশু ক্ষবিগ্রস্থ বিবির (CHILD VICTIMS ACT, CVA) অিীম্বর্ দাম্ব়ের করা আইর্ী 

দাবির বিষম্ব়ে িাৎক্ষবিক র্জর বর্বিি করার জর্ে পদম্বক্ষপ বর্ম্ব়েম্বের্  
  

আবথনক পবরম্বষিা বিভাগ (Department of Financial Services, DFS) বর্উ ই়েকন  স্টেম্বের 
বিমাকারীম্বদর দ্রুি এিং সৎ বিশ্বাম্বসর সাম্বথ কাজ করার আহ্বার্ জাবর্ম্ব়েম্বে  

  
DFS িীমাকারীম্বদর পিূন এিং িিন মার্ বিমাপত্রিারী ও িাম্বদর দািীদারম্বদর সাম্বথ সম্বিনাত্তম র্ীবি 
অর্ুেীলর্ করার পরামেন স্টদ়ে এিং র্বথ িারিক্ষমিা িৃবি ও বেশু ভুক্তম্বভাগী বিবি-সম্পবকন ি 

দাবিগুম্বলাম্বি প্রম্বিোবিকারম্বক উৎসাহ প্রদার্ কম্বর  
  
  
শিশু ভুক্তভভোগী শিশি থেভে উদূ্ভত আইশি দোশির সম্ভোিয ঝুুঁ শেভত েোেো শিউ ইয়েক  থেভের শিমোেোরীভদর 
তোৎক্ষশিে এিং সৎ শিশ্বোভস পদভক্ষপ থিয়োর জিয শিভদকিিো জোশর েরভত আশেকে পশরভেিো শিভোগভে আহ্বোি 
জোিোভিোর মোিযভম গভিকর অ্যোনু্ড্র এম. কুওভমো শিশু থ ৌি শি কোতভির ভুক্তভভোগীরো িযোয়শিচোর পোভে তো 
শিশিত েরোর লভক্ষয পদভক্ষপ শিভেি। গভিকর এই িছভরর শুরুর শদভে, তোুঁর 2019 িযোয়শিচোর 
েো কক্রভমর মখূ্য অ্ংি শিশু ভুক্তভভোগী শিশিভে স্বোক্ষর প্রদোভির মোিযভম আইভি পশরিত েভরশছভলি 
এিং এে িছর পূিক হভয় এটিভে শিভয় প কোভলোচিোর সময় গত মোভস শুরু হভয়ভছ।  
  
"আমরো শিশু ভুক্তভভোগী শিশি েো কের েভরশছ  োভত েভর শিিভি থ ৌি শি কোতভির শিেোর িযশক্তরো 
িযোয়শিচোভরর এেটি পন্থো পোয়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "দ্রুত উভদযোগ গ্রহি েরোর িোিযিোিেতো 
রভয়ভছ থসটি শিমোেোরীভদর মভি েশরভয় শদভয় দোশি প্রশক্রয়ো েো কেরভোভি এিং দক্ষতোর সোভে েোজ 
েরভছ তো এই পদভক্ষভপর মোিযভম আমরো শিশিত েরভত সোহো য েরশছ।"  
  
"আভমশরেোিোসীরো  খ্ি তোভদর টিভে েোেোর গল্প শিভয় সোমভি এশগভয় আসভছ, এমি সমভয় দীর্কেোল 
িভর সহয েভরভছি তোভদর জিয শিশু ভুক্তভভোগী শিশি িযোয়শিচোভরর িযিস্থো েরভছ", স্টলফম্বের্োন্ট 
গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "ভুক্তভভোগীভদর প্রভয়োজিীয় সহোয়তো এিং পশরত্রোি থপভত আইভির 
অ্িীভি আইশি দোশিগুশল দ্রুতগশতভত পশরচোশলত হভে থসটি শিশিত েরভত আমরো সহোয়তো েরভত 
চোই। শিশু ভুক্তভভোগী আইভির অ্িীভি প কোভলোচিোর সুভ োগটি (lookback window) থেে জভু়ে 
ভুক্তভভোগীভদর জিয অ্িভিভে তোভদর শি কোতিেোরীভদর জিোিশদশহতোর অ্িীভি শিভয় আসোর এে 
গুরুত্বপূিক সুভ োগ।"  
  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2019_11


 

 

ফাইর্োবি়োল সাবভন ম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বের্ম্বেন্ট বলন্ডা এ. স্টলসওম্ব়েল িম্বলর্, "আমরো আিো েশর থ  
আমোভদর শিয়শিত সংস্থোগুশল তোভদর পিূক এিং িতক মোি শিমোপত্রিোরী ও তোভদর স্ব স্ব দোশিদোরভদর 
সোভে থেোভিো প্রেোর িযশতক্রম ছো়েো সেল দোশয়ত্ব সহ CVA-সম্পশেক ত দোশিগুভলো রক্ষোর উভেভিয 
সভিকোত্তম িীশত অ্িুিীলি েরভি,  োভত েভর ভুক্তভভোগীরো শিশু ভুক্তভভোগী শিশির আওতোয় প্রদত্ত 
দীর্কেোভলর প্রোপয পশরত্রোি থপভত পোভর।"  
  
আজভের শদেশিভদকিিোয়, থেোিও আইশি আশিষ্কোভরর প্রশক্রয়ো শেংিো অ্িযেোয় সম্পশেক ত  োই থহোে িো 
থেি, DFS সেল শিমোেোরী এিং অ্িযোিয শিয়শিত সংস্থো এিং প্রোসশিে থরের্ক িোরী িযশক্তভদরভে, 
সভিকোচ্চ সৎ শিশ্বোভসর সোভে সেল প্রোসশিে থরের্ক  সংরক্ষি এিং শিমোপত্রিোরী এিং অ্িযোিয 
অ্শিেোরপ্রোপ্ত িযশক্তভদর েোভছ প্রদোি েরভত উৎসোশহত েভরভছ। হোশরভয়  োওয়ো শিমো পশলশসর 
থক্ষত্রগুভলোয়, শিমোপত্রিোরী শেংিো ভুক্তভভোগীরো প্রোসশিে পশলশস শিিরি সঠিেভোভি শিরূপি েরভত 
অ্িযোিয থ  প্রমোি হোশজর েরভত সক্ষম হয়, DFS শিমোেোরীভদর থসগুভলো শিভিচিো েরোর অ্িুভরোি 
জোিোয়।  
  
আমরো  খ্ি গভিকর কুওভমোর অ্গ্রোশিেোর CVA-এর প্রভোি উপলশি েরভত শুরু েভরশছ থতমি 
সমভয় আজভের শদেশিভদকিিো এভসভছ। অ্পরোি েখ্ি সংর্টিত হভয়শছল তো িযশতভরভেই, অ্পরোিীভদর 
তোভদর েোভজর জিয দোয়ী েরো হভয়ভছ তো শিশিত েরভত, গভিকভরর 2019 সোভলর িযোয়শিচোর 
েো কক্রভমর অ্ংি CVA শিউ ইয়ভেক র আইি প্রভয়োভগর সীমোিদ্ধতোর শিশির (Statutes of 
Limitations) িযশতক্রম শতশর েভর শিশু থ ৌি শি কোতভির শিেোর হভয়শছভলি থসসেল িযশক্তভদর 
পশরত্রোি থদয়।  োরো এই জোতীয় অ্পরোি েভরভছ CVA তোভদরভে শিচোভরর আওয়োত শিভয় আসোর 
জিয শিউ ইয়েক  থেভের থ  ক্ষমতো তো সম্প্রসোশরত েভরভছ এিং  োরো থ ৌি শি কোতভির শিেোর 
হভয়ভছ তোভদর িোগশরে মোমলো দোভয়র েরোর জিয সময় িোশ়েভয়ভছ এিং অ্তীভত সময়-শিভক র আইিী 
দোশিগুভলো-র জিয এে িছভরর সুভ োগ (14ই আগে, 2019 থেভে শুরু) উন্মুক্ত েরো হভয়ভছ।  
  
ভুক্তভভোগীরো অ্শভ ুক্ত দষৃু্কশতেোরী, শি কোতভির সময় অ্শভ ুক্ত দষৃু্কতেোরীভদর শিভয়োগেোরী সংস্থো এিং 
অ্িযোিয িযশক্ত িো সংস্থো থ গুভলো এই অ্শভ কু্ত শি কোতিমূলে েমকেোন্ড এিং এর ফভল হওয়ো ক্ষশতর 
জিয দোয়ী হভত পোভর, তোভদর শিরুভদ্ধ মোমলো অ্েিো আইশি দোশি পশরচোলিোর উভেভিয শিেল্প 
শিভরোি শিষ্পশত্ত পদ্ধশত িযিহোর েরভত পোভরি।  
  
এমি েমকেোভন্ডর উপভর শভশত্ত েভর শেছু আইিী দোিী উত্থোশপত হভে  ো সংর্টিত হভয়শছল অ্ভিে 
িছর িো এমিশে েভয়ে দিে পূভিক। এসেল থক্ষভত্র র্েিোর সমভয় শেছু শেছু শিিোদীর শিমো পশলশস 
থেভে েোেভত পোভর থ টি ভুক্তভভোগীভদর প্রভদয় ক্ষশতপূরভির আংশিে িো সমূ্পিক েভোভরজ প্রদোি 
েরভত পোভর এিং শিশদকষ্ট িীশতমোলোর অ্িীভি সুরক্ষো প্রদোভির দোশয়ত্ব িীমোেোরীভদর েোেভত পোভর। 
 শদ থেোভিো CVA-সম্পশেক ত দোশির সোভে সংশিষ্ট থেোভিো পশলশস সিোক্ত েরো িো  োয়, তোহভল 
অ্িযোিয থরের্ক  িীমো েভোভরভজর প্রমোি সরিরোহ েরভত পোভর (থ মি শচঠি িো অ্িযোিয পত্রোিশল, 
িীমো িংসোপত্র, িো সংশিষ্ট েভোভরজ িিকিো েভর এমি থেোিও িশে)।  
  
শিজ্ঞশপ্তপভত্রর এেটি সম্পূিক অ্িুশলশপ DFS ওভয়িসোইভে পোওয়ো  োভি।  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2019_11
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