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গভর্নর কুওম্বমা "সেফ ওম্বে স াম অোক্ট" আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

প্রণীত আইর্েমূ  স ৌর্ বর্পীড়র্মূলক অপরাম্বের বেকার  ওো ক্ষবতগ্রস্থম্বের স খাম্বর্ তারা 
তাম্বের িাবড়ম্বত িা আশ্রেম্বকম্বে িেিাে কম্বর সেখার্ সেম্বক প্রােবমক সেিা পাওোর জর্ে 

সমবিম্বকল ভিম্বর্ স ম্বত বির্ামূম্বলে পবরি র্ েুবিো েরিরা  কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ "সেফ ওমে স াম অ্যাক্ট" (S.3966A/A5775) আইমর্ স্বাক্ষর 
কমরমের্। এই আইর্টি স ৌর্ নর্পীড়মর্র সেমক স েঁমে  াওো স াকমের নেনকৎো েুন ধাে ন র্া  যমে 
পনর  র্ েুন ধা ের রা  কমর স খামর্ তারা তামের  ানড়মত  া সকামর্া আশ্রেমকনিক  াম ার পমর 
প্রােনমক পনরে না সপমেনে ।  
  
"স ৌর্ নর্পীড়র্ একটি জঘর্য অ্পরাধ  া স েঁমে োকার উপর ন মেষত তারা স  অ্তযাোমরর 
েন্মুখীর্  মেমে তার তাৎক্ষনিক পনরিনতমত ধ্বংোত্মক প্রভা  সফ মত পামর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। " খর্ ক্ষনতগ্রস্থরা ে মেমে ঝুেঁ নকপূিন  ে একই োমে তারা নর্রাপমে  ানড়  া আশ্রে পাম  
তা নর্নিত কমর ে ােতা কমর এই পেমক্ষপ তখর্ নকেুটা মার্নেক প্রোনি ও নর্রাপত্তা প্রোর্ 
করম ।"  
  
এই আইর্ 90 নের্ পর কা নকর  ম ।  
  
সেম্বর্টর জবুলো োলাজার িম্বলর্, "সেফ ওমে স াম অ্যাক্ট স ৌর্ েন ংেতা সেমক স েঁমে োকার 
একটি গুরুত্বপূিন ন জে এ ং এর েৃনি েরােনর আমামের ে ম াদ্ধামের মমধয  ারা স ৌর্ েন ংেতাে 
স েঁমে নগমেনে  তামেরমক অ্ ন ত কমরনে । এই আইমর্র মাধযমম আমরা স েঁমে োকার জর্য ন মক্ষাভ 
প্রেেনর্ করনে,  ামত তামের নর্রাপত্তা নর্নিত করা  াে এ ং তামের প্রনত েমেনর্ জানর্মে 
অ্পরামধর নেকার  যনিমের নর্রাপত্তা একটি েীষন অ্গ্রানধকার। সেফ ওমে স াম অ্যাক্টমক  াস্তম  
পনরিত করমত আমামের েমে অ্ংনেোনরত্ব  জাে রাখার জর্য গভর্নমরর েপ্তর এ ং অ্যামেম্বন মযার্ 
স ন্ট মক ধর্য াে জার্াই।"  
  
অোম্বেেবলমোর্ সজাম্বেফ আর. সলন্টল িম্বলর্, "সেফ ওমে স াম অ্যাক্ট নর্রাপত্তা এ ং মার্নেক 
োনি প্রোর্ করম  এটি নর্নিত কমর স  স েঁমে  াওো স াকমের  ানড়মত পনর  মর্র রেে  া অ্েন 
প্রোমর্র স াঝা োপামর্া  ম  র্া। এই আইর্টি কনমউনর্টি অ্যানক্টনভজম পূিনতাে আোর নর্খুেঁত 
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উো রি। এই গুরুত্বপূিন মাপকাঠিমত সে রা নিমরাফ (Deborah Spiroff)-এর েমে কাজ করমত 
সপমর আনম খু ই গন নত  া স ৌর্ স র্স্থাে আক্রািমের ো া য করম । নেমর্মট এই আইমর্র 
পৃষ্ঠমপাষকতা করার জর্য আনম নেমর্টর ো াজারমক ধর্য াে জার্াই এ ং এই েন ংেতা সেমক স েঁমে 
 াওো  যনিমের ে েতা করার সক্ষমে এই গুরুত্বপূিন পেমক্ষমপ স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুওমমার 
প্রেংো কনর।"  
  
আরও তমেযর জর্য, স াগযতার নর্মেনের্া এ ং একটি নভকটিম ে ােতা সপ্রাগ্রাম সকাোে আমে তা 
জার্মত www.ovs.ny.gov নভনজট করুর্ অ্ে া 1-800-247-8035 র্ম্বমর ক  করুর্।  
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