
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
পাবরিাবরক সব িংসতা বিষম্বে সম্বেতর্তার উম্বেম্বেে স্টেম্বের লোন্ডমাকন গুম্বলাম্বক গভর্নর কুওম্বমা 

স্টিগুর্ী রম্বের আম্বলা বিম্বে আম্বলাবকত করার স্ট াষণা বিম্বেম্বের্  
  

ওোর্ ওোর্ল্ন  স্টেড স্টসন্টার (One World Trade Center), স্টকাবসযকু স্টসতু (Kosciuszko Bridge) 
এিিং আলম্বেড ই. বিথ স্টেে অবিস ভির্ (Alfred E. Smith State Office Building) আজ সন্ধ্োে 

"স্টিগুর্ী রিং পবরধার্ বিিস"-এর জর্ে স্টিগুর্ী আম্বলাে আম্বলাবকত  ম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে পাদরবাদরক সদ িংসতার সমেতর্তা বৃদি করার 
উমেমযয ঘর্ো উমিযাগ "ঘবগুদর্ পদরধার্ দিবস"-এর দর্িযনর্স্বরূপ ওোর্ ওোর্ল্ন  ঘেড ঘসন্টার, 
ঘকাদসেকু ঘসতু (Kosciuszko Bridge) এবিং আলমেড ই. দিথ ঘেট অ্দিস ভবর্ (Alfred E. 
Smith State Office Building), আজ সন্ধ্যাে ঘবগুর্ী আমলাে আমলাদকত  মব। পাদরবাদরক 
সদ িংসতা সমেতর্তা মামসর (Domestic Violence Awareness Month) জর্য অ্যালবাদর্মত ঘেট 
এডুমকযর্ দবদর্ল্িং (State Education Building) ও SUNY প্লাজা এবিং ঘেট দর্উ ইেকন  ঘেট 
ঘিোর (Great New York State Fair)-এর এক্সমপা ঘসন্টারটি (Expo Center) পুমরা অ্মটাবর 
জমু়ে ঘবগুদর্ আমলাে আমলাদকত দেল।  
  
"পাদরবাদরক সদ িংসতা একটি দর্শু্চপ অ্দভযাপ ঘেটি আমামির কদমউদর্টিমক িী নকাল োবত দবষাক্ত 
কমরমে, এবিং দর্উ ইেমকন  আমরা ভুক্তমভাগীমির ক্ষমতাের্ করমত পিমক্ষপ ে ণ করদে আর 
অ্পরাধীমির সতকন  করদে ঘে তামির জবাবদিদ  করমত  মব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"লযান্ডমাকন গুমলামক আমলাদকত করা এই সমসযা সম্পমকন  এবিং সদ িংসতার িষু্ট েক্র ো অ্গদণত দর্উ 
ইেকন বাসীমক ক্ষদতেস্থ কমরমে ঘসটিমক দেরতমর ঘযষ করার উমেমযয আমামির কােনকলাপ সম্পমকন  
সমেতর্তা বৃদিমত সা ােয করমব।"  
  
"পাদরবাদরক সদ িংসতার ঘবেঁমে োওোমির ভুক্তমভাগীমির স ােতা করার জর্য আমার মামের 
আত্মদর্মোগ সরকাদর োকদরর সমে আমামক অ্র্ুপ্রাদণত কমরমে", স্টলিম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ 
স্ট ােুল িম্বলর্। "আদম এমর্ প্রযাসমর্র অ্িংয  মে গদবনত ঘেটি পাদরবাদরক সদ িংসতা ঘমাকামবলাে 
এবিং ক্ষদতেস্থ ও ঘবেঁমে োওো মার্ুষমির সিংস্থার্ এবিং স ােতা দিমে োওোর পমথ ঘর্তৃত্ব দিমে। 
দর্উ ইেকন মক সবার জর্য দর্রাপি স্থার্ দ সামব গম়ে তুলমত, এই দবষেটি দর্মে আমামির আমলাের্া 
অ্বযযই অ্বযা ত রাখমত  মব।"  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Domestic_Violence_Awareness_Month_2019.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Domestic_Violence_Awareness_Month_2019.pdf


 

 

গভর্নর কুওমমা পাদরবাদরক সদ িংসতা প্রদতমরাধ দবষেক ঘেট অ্দিমসর (Office for the 
Prevention of Domestic Violence, OPDV) দর্বনা ী পদরোলক দ মসমব ঘকদল ওমেমের দর্মোমগর 
দবষমের ঘ াষণা দিমেমের্, দেদর্ 2017 সাল ঘথমক গভর্নমরর র্ারী দবষেক পদরোলক (Wemen's 
Affairs) দ মসমব োকদর করার পর ঘোগিার্ করমের্ এবিং এর পূমবন, ঘেমটর দযশু ও পদরবার 
পদরমষবা (Office of Children and Family Services) কােনালমের আইর্ দবষেক সমন্বেক 
দ মসমব কমনরত দেমলর্। প্রযাসমর্ ঘোগিামর্র পূমবন, দমস ওমেে দর্উ ইেমকন র পদরবার পদরকল্পর্া 
সমথনক /পদরকদল্পত অ্দভভাবকত্ব সমথনক (Family Planning Advocates/Planned Parenthood 
Advocates)-এর পররাষ্ট্র দবষেক ভাইস ঘপ্রদসমডন্ট দেমলর্। দতদর্ দসরাদকউজ দবশ্বদবিযালমের 
ইউটিকা কমলজ (Utica College of Syracuse University) ঘথমক স্নাতক দডদে অ্জন র্ কমরর্ এবিং 
দসরাদকউজ দবশ্বদবিযালমের মযাক্সওমেল সু্কমল (Maxwell School at Syracuse University) স্নাতক 
কাজ কমরমের্।  
  
"গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব দর্উ ইেকন  ঘেট পাদরবাদরক সদ িংসতার দবরুমি ল়োইমের অ্েভামগ 
রমেমে", বমস ওম্বেন্স িম্বলর্। "আমরা ভুক্তমভাগীমির জর্য ঘিওোদর্ ও ঘিৌজিাদর সুরক্ষা ঘজারিার 
কমরদে, আমেোস্ত্র এবিং দর্েনাতমর্র মমধয মারাত্মক সিংমোমগর দিমক মমর্ামোগ প্রিার্কারী আইমর্ 
সমথনর্ দিমেদে এবিং ভুক্তমভাগীমির েখর্ ও ঘেখামর্ প্রমোজর্ ঘসখামর্ই োমত সা ােয এবিং স ােতাে 
ে ণ করমত পামর তা দর্দশ্চত করার কমনসূদে এবিং পদরমষবাগুদলমত দবদর্মোগ কমরদে। আদম 
পাদরবাদরক সদ িংসতা প্রদতমরাধ কােনালেমক (OPDV) ঘর্তৃত্ব ঘিওোর সুমোমগর জর্য কৃতজ্ঞ এবিং 
এই কামজর উপমর দভদি কমর ক্ষদতেস্থ এবিং ঘবেঁমে োওো মার্ুষমির জীবমর্র উন্নদত কমর োওোর 
প্রতযাযা করদে।"  
  
আজমকর ঘবগুর্ী রিং পদরধার্ দিবমস অ্িংযে ণ করা দর্উ ইেকন বাসীরা তামির ঘসাযযাল দমদডো 
প্লাটিমমন েদব ঘযোর করার সমে @NYSOPDV এবিং #NYGoesPurple4DV-ঘক টযাগ করমত 
পামর। প্রদত বের, ঘেট এবিং ঘিমযর  াজার  াজার মার্ুষ, ঘপৌরসভা, সিংস্থা, আইর্ প্রমোগকারী 
সিংস্থা, বযবসা প্রদতষ্ঠার্, কমলজ এবিং দবশ্বদবিযালে ক্ষদতেস্থ ও ঘবেঁমে োওো ভুক্তমভাগীমির প্রদত 
তামির সমথনর্ প্রিযনর্ কমর। পাদরবাদরক সদ িংসতা প্রদতমরামধর ঘেট অ্দিস-এর টুলদকট-টিমত 
সামাদজক দমদডো োদিক্স এবিং অ্র্যার্য উপকরণও রমেমে ঘেগুমলা বযদক্ত, সিংস্থা, অ্লাভজর্ক সিংস্থা, 
দর্মোগকারী এবিং সমেতর্তা বা়োমত োইমের্ এমর্ অ্র্যার্যরা বযব ার করমত পামরর্।  
  
দর্উ ইেকন  ভুক্তমভাগী এবিং পাদরবাদরক সদ িংসতাে ঘবেঁমে োওো বযদক্তমির রক্ষা করার অ্ঙ্গীকার 
সম্প্রসারণ কমরমে েমলমে। শুধুমাত্র আগে এবিং ঘসমেম্বর মামসই, গভর্নর কুমেমমা আইমর্ স্বাক্ষর 
কমরর্ ো:  

• পাদরবাদরক সদ িংসতার কারমণ সৃষ্ট আ ামতর সামথ সম্পদকন ত ঘিওোর্ী মামলাগুমলার 
সীমাবিতার দবদধ িইু বেমর বৃদি কমর;  

• পাদরবাদরক সদ িংসতার দযকার বযদক্তমির, োরা তামির দর্েনাতর্কারী ঘথমক পাদলমে 
োমে এবিং সরুক্ষার আমিয ঘপমেমে, তামিরমক ঘে স্থার্ ঘথমক তারা পাদলমে োমে 
ঘসখামর্ ঘটদলমিার্ বা কযাবল বা সযামটলাইট ঘকাম্পাদর্র সামথ তামির বহু-বাদষনক বা 

https://opdv.ny.gov/public_awareness/campaigns/shinethelight/shinethelight-current.html


 

 

বাদন্ডল েুদক্ত ঘকামর্া প্রকার জদরমার্া ো়োই বাদতল করা ঘকাম্পাদর্গুমলার জর্য 
বাধযতামূলক কমরমে;  

• পাদরবাদরক সদ িংসতার ভুক্তমভাগীমির জর্য দর্মোগ অ্ববষমমযর সুরক্ষামক দবসৃ্তত কমর;  
• পদরেে েুদর, েযান্ড লামসনদর্ এবিং জবরিদস্তর মমতা অ্থনবর্দতক দর্েনাতমর্র 

ধরণগুদলমত অ্ন্তভুন ক্ত করার উমেমযয পাদরবাদরক সদ িংসতার সামাদজক পদরমষবা 
আইর্-এর সিংজ্ঞামক দবসৃ্তত কমর;  

• পাদরবাদরক সদ িংসতার ভুক্তমভাগীমির জর্য ঘমইল-ইর্ বযালমট ঘভাট ঘিওোর দবকল্প 
ঘিে;  

• সদ িংসতাটি ঘকাথাে ঘেখামর্ই  টুক র্া ঘকর্, পাদরবাদরক সদ িংসতার ভুক্তমভাগীমিরমক 
দর্উ ইেকন  ঘেমটর ঘেমকামর্া আইর্ প্রমোগকারী সিংস্থার দর্কট দর্েনাতমর্র দবষমে 
অ্বগত করা সদুবধা প্রিার্ কমর; এবিং  

• ঘেৌর্ অ্পরাধ, অ্র্ুসরণ করা এবিং মার্ব পাোমরর ভুক্তমভাগীমিরমক ঘেমটর অ্যামেস 
কর্দিমডর্দযোদলটি ঘপ্রাোম-এ অ্িংয ঘর্োর সুমোগ প্রিার্ কমর।  

  
দর্উ ইেকন  ঘেট পাদরবাদরক এবিং ঘেৌর্ সদ িংসতার  টলাইর্ (1-800-942-6906) ইিংমরদজ, 
স্প্যাদর্য এবিং অ্র্যার্য ভাষাে 24  ন্টা স ােতা এবিং তথয সরবরা  কমর। বদধর বা শ্রবর্ 
জটিলতাে ঘভাগা বযদক্তরা 711-এ কল করমত পামরর্। দর্উ ইেকন  ঘেট এই সকল পাদরবাদরক 
সদ িংসতা সিংস্থার্ এবিং ভুক্তমভাগী স ােতার কমনসূদে স , পাদরবাদরক ও ঘেৌর্ সদ িংসতা এবিং 
অ্র্যার্য অ্পরামধর দযকারমির জর্য কদমউদর্টি দভদিক কমনসূদেগুমলামক স ােতা এবিং ত দবল 
সরবরা  কমর। 
  
পাদরবাদরক সদ িংসতা প্রদতমরামধর কােনালে (The Office for the Prevention of Domestic 
Violence) -এর মমর্ামোগ প্রিামর্র প্রধার্ দতর্টি ঘক্ষত্র রমেমে: গভর্নর ও আইর্ সভামক ঘেমটর 
জর্য র্ীদত ও েেন ার পরামযন প্রিার্ করা; সমে ঘেমটর সকল দবভামগর ঘপযািারমিরমক তামির 
দির্দির্ অ্ভযামস পাদরবাদরক সদ িংসতার সিংমোগস্থল সম্পমকন  প্রদযক্ষণ প্রিার্ করা; এবিং দর্েদমত 
জর্সাধারমণর সমেতর্তা বৃদির প্রোরাদভোর্, ভুক্তমভাগী ও অ্লাভজর্ক সিংস্থারগুমলার বযব ামরর 
জর্য এবিং সবমথমক ভামলা েেন ার উপর আমলাকপাত কমর উপকরণ প্রকামযর মাধযমম পাদরবাদরক 
সদ িংসতা সমসযার একটি সিংস্থার্ দ সামব কাজ করা।  
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