
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বেশু অোডম্বভাম্বকবি ককন্দ্র (CHILD ADVOCACY CENTERS, CAC) এিং 
কমািাইল ইউবর্ম্বের িমর্নম্বর্র জর্ে 4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর কিবে অর্ন প্রদাম্বর্র ক াষণা বদম্বলর্  

  

তহবিলটি বেশু ও পবরিাম্বরর কিিা সু্টম্বির্, িাবলভার্, টিওগা এিং ওম্বয়ইর্ কাউবিম্বত িৃবি করম্বি 

এিং কিইি লম্বরন্স, কডলাওয়োর, কোোরাগাি, হোবমল্টর্, সু্টম্বির্ ও ফ্র্োঙ্কবলর্ কাউবিম্বত 

কমািাইল কিিা বর্ম্বয় আিম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে, চারটি োউন্টিমে ন্টিশু অ্যাডমভামেন্টি ঘেন্দ্র িম্প্রিারণ 

েরমে এবং ন্টর্উ ইয়মেন র িব ঘেমে বড় ও িব ঘেমে গ্রামীণ ছয়টি োউন্টিমে র্েুর্ ঘমাবাইে ইউন্টর্মের জর্য 
েহন্টবে ন্টহমিমব 4.45 ন্টমন্টেয়র্ মান্টেন র্ ডোর প্রদার্ েরা হমব োমে এটি ন্টর্ন্টিে হয় ঘে ন্টিশু ন্টর্েনােমর্র 

ন্টিোর এবং োমদর পন্টরবামরর ন্টর্মদন াষ িদিযরা োমে বান্টড়র োমছই ঘিবা ঘপমে পামর। ন্টিশু ন্টর্েনাের্ বা 
উৎপীড়মর্র অ্ন্টভমোগ েরা হমে ন্টিশুমদর জর্য েদন্ত প্রন্টিয়াটি েম েন্ত্রণাদায়ে েরমে ন্টিশু অ্যাডমভামেন্টি 

ঘেমন্দ্র ন্টিশু প্রন্টেরক্ষা ঘিবা, আইর্ প্রময়াগ, ঘমন্টডেযাে ঘিবা প্রদার্োরী, অ্যাডমভামেন্টি এবং ঘেরান্টপউটিে 

িংস্থার্ এেন্টিে েরা হয়।  

  

"ঘোমর্া ন্টিশুরই ন্টর্েনােমর্র েন্ত্রণা িহয েরমে হওয়া উন্টচে র্া, ন্টেন্তু এটি জরুন্টর ঘে ঘেইিব পন্টরবার এইরেম 

অ্েযন্ত েঠির্ পন্টরন্টস্থন্টের িম্মুখীর্ হমে প্রময়াজর্ীয় িাহােয বান্টড়র োমছই ঘপমে পামর", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "ন্টিশু অ্যাডমভামেন্টি ঘেন্দ্র এবং ঘমাবাইে ইউন্টর্মের িম্প্রিারণ এটি ন্টর্ন্টিে েরমব ঘে, োরা ন্টিশু 

ন্টর্েনােমর্র ন্টিোর োরা ঘের্ প্রন্টিন্টক্ষে ঘপিাদারমদর িাহােয ঘপমে ন্টর্রাপদ ঘোমর্া স্থামর্ ঘেমে পামর ঘেখামর্ 

োমদর ঘিমর ওঠার পে ঘদখামর্া হমব।"  

  

"ঘেইিব ন্টিশুরা ন্টর্েনােমর্র ন্টিোর হময়মছ োমদর ঘিমর উঠমে িাহােয েরার জর্য ন্টিশু অ্যাডমভামেন্টি 

ঘেন্দ্রগুন্টেমে এই েহন্টবে প্রদার্ েরা হমে", কলফম্বের্োি ভর্নর কোবর্ কহাচুল িম্বলম্বের্। "ন্টিশু 

অ্যাডমভামেন্টি ঘেন্দ্র িম্প্রিারণ এবং ঘেমের গ্রামীণ এোোয় র্েুর্ ঘমাবাইে ইউন্টর্মের মাধ্যমম, িেে ন্টিশু ও 

পন্টরবার োমে োমদর জীবর্ ঘেষ্ঠভামব োোমে প্রময়াজর্ীয় জরুন্টর স্বাস্থয ঘিবা ও মার্ন্টিে িমেনর্ পায় ো 
ন্টর্ন্টিে েরমে আমরা পন্টরবহর্ প্রন্টেবন্ধেোমে দরূ েমর ন্টদন্টে।"  

  

ন্টর্উ ইয়েন  ঘেমের অ্ন্টিি অ্ব ন্টভেটিম িান্টভন মিি (Office of Victim Services, OVS) অ্ন্টিি অ্ব 

ন্টচেমের্ এন্ড িযান্টমন্টে িান্টভন মিমির (Office of Children and Family Services, OCFS) িামে 

অ্ংিীদান্টরমে ন্টিশু অ্যাডমভামেন্টি ঘেন্দ্র (CAC) িম্প্রিারমণর জর্য 4.45 ন্টমন্টেয়র্ মান্টেন র্ ডোর ঘিডামরে 

ন্টভেটিম অ্ব িাইম অ্যাক্ট (Victim of Crime Act) েহন্টবে প্রদার্ েরমব। প্রাপমেরা প্রেম বছর 150,000 

মান্টেন র্ ডোর পামব এবং ন্টিেীয় ও েৃেীয় বছর 100,000 মান্টেন র্ ডোর পামব। অ্ন্টেন্টরক্ত ঘেন্দ্রগুন্টে েুমবর্, 

িান্টেভার্, টিওগা এবং ওময়ইর্ োউন্টিমে স্থাপমর্র পন্টরেল্পর্া েরা হমে।  

  



 

 

প্রন্টেবছর CAC ঘেেজমুড় 21,000 ন্টিশুমে ঘিবাদার্ েমর, িারীন্টরে ও ঘেৌর্ হয়রান্টর্মূেে ন্টর্েনােমর্র মমো 
েন্ত্রণাদায়ে  ের্ার পর ন্টিশু ও োমদর পন্টরবারমে জরুন্টর ঘিবা ও িমেনর্ প্রদার্ েমর। CACঘে োমে োমে 

আইর্ প্রময়াগোরী িংস্থা, ঘজো অ্যােন্টর্নর অ্ন্টিি, ন্টিশু প্রন্টেরক্ষা ঘিবা, পন্টরবার অ্যাডমভামেন্টি, ঘমন্টডেযাে ও 

মার্ন্টিে স্বাস্থয ঘিবাপ্রদার্োরী ইেযান্টদ ন্টবন্টভন্ন ঘক্ষমির ঘপিাদারমদর এেটি দে, এবং CAC-এর ন্টর্জস্ব েমী। 

CACগুন্টে প্রােন্টমে এবং চেমার্ িমরর্ন্টিে ইিারন্টভউ, ঘমন্টডেযাে পরীক্ষা, এবং এেটি ন্টিশু-পন্টরবামরর 

উপমোগী পন্টরমবমি মার্ন্টিে/িামান্টজে মূেযায়র্ েরমে িক্ষম ও প্রস্তুে।  

  

পািাপান্টি, র্েুর্ োমোমাইজড ঘমাবাইে ইউন্টর্ে িময়র জর্য ছয়টি গ্রামীণ োউন্টি 250,000 মান্টেন র্ ডোর 

পামব, এবং ইউন্টর্মের োেনিম ও রক্ষণামবক্ষমণর জর্য ন্টের্ বছর পেনন্ত বান্টষনে 50,000 মান্টেন র্ ডোর পামব। 

এই েহন্টবমের েক্ষয বড় ঘভৌগন্টেে োউন্টি এবং গ্রামীণ োউন্টিমে িাহােয েরা ঘেখামর্ অ্মর্ে ন্টদে ন্টদময়ই 
িংস্থার্ এবং ঘিবা িীন্টমে। ঘমাবাইে ইউন্টর্মের পন্টরেল্পর্া েরা হময়মছ ঘিইি েমরন্স, ঘডোওয়যার, 

েযাোরাগাি, হযান্টমল্টর্, েুমবর্, এবং ফ্র্যাঙ্কন্টের্ োউন্টিগুন্টের জর্য।  

  

প্রন্টেটি ইউন্টর্েমে বেন মামর্ চাোর উপর এেটি CAC ন্টহমিমব ন্টর্মনাণ েরা হমে, এটিমে োেমব এেটি অ্মপক্ষার 

স্থার্, এেটি ন্টিশু উপমোগী ইিারন্টভউ েক্ষ, এেটি পেনমবক্ষণ েক্ষ, বােরুমমর বযবস্থা, এবং ঘরেন্টডন ং ও 

পেনমবক্ষণ িরঞ্জাম। ইউন্টর্েগুন্টেমে োেমব এেজর্ ন্টভেটিম অ্যাডমভামেে এবং দমের িদিযরা ন্টিশু ও 

পন্টরবামরর িামে ঘদখা েরার জর্য োমদর েন্টমউন্টর্টিমেই এেটি ন্টর্রাপদ স্থার্ ঘেন্দ্রীয়ভামব বাছাই েরমে 

পারমব। েক্ষয হে এইিব গ্রামীণ েন্টমউন্টর্টিমে ঘিবা পাওয়ার িুমোগ বৃন্টি েমর পন্টরবারগুন্টের জর্য মার্ন্টিে 

েন্ত্রণা েমামর্ার বযবস্থা েরা। আিা েরা হমে প্রেম ঘমাবাইে ইউন্টর্েটি ঘম মামি ঘডোওয়যার এর রাস্তায় 

োেমব।  

  

অবফি অি বভকটিম িাবভন ম্বিি এর পবরচালক এবলজাম্বির্ করাবর্র্ িম্বলর্, "োরা ঘেখামর্ই বাি 

েরুে র্া ঘের্, ন্টিশু ন্টর্েনােমর্র ন্টিোর এবং োমদর পন্টরবামরর র্াগামের মমধ্য িংস্থার্ ও ঘিবা োো উন্টচে। 

র্েুর্ এই ন্টিশু অ্যাডমভামেন্টি ঘেন্দ্র ন্টর্মনাণ ও ঘমাবাইে ইউন্টর্ে িংমোজমর্র মধ্য ন্টদয়ে  আমরা ন্টর্ন্টিে েরন্টছ 

ঘে ন্টর্েনােমর্র ন্টিোর হওয়া ন্টর্উ ইয়মেন র ন্টিশুমদর োওয়ার জর্য এেটি ন্টর্রাপদ স্থার্ আমছ ঘেখামর্ োমদর 

ন্টর্রাময় প্রন্টিয়া শুরু হমে পারমব।"  

  

অবফি অি বচলম্বের্ এন্ড ফোবমবল িাবভন ম্বিি এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার বেলা কজ. পলু িম্বলর্, "ন্টিশু 

িুরক্ষা েদমন্তর ঘির   অ্র্ুিীেমর্র জর্য ন্টিশু অ্যাডমভামেন্টি ঘেন্দ্র এেটি জােীয় মমডে এবং অ্মর্ে মুখয 
ঘেেমহাল্ডামরর পমক্ষ এই ঘপ্রাগ্রামটি পন্টরচাের্া েরমে ঘপমর OCFS গন্টবনে। অ্ন্টিি অ্ব ন্টভেটিম িান্টভন মিমির 

িামে আমামদর অ্ংিীদান্টরে ন্টর্ময় আমরা গন্টবনে; োরা ঘে অ্ন্টেন্টরক্ত েহন্টবে প্রদার্ েরমছ োর োরমণ ঘিইিব 

েন্টমউন্টর্টিমে প্রময়াজর্ ঘিখামর্ CACএর িম্প্রিারণ িম্ভব হমে।"  

  

OVS-এর িোপাম্বর  

উপেুক্তো ন্টর্মদন ন্টিো এবং ন্টর্উ ইয়মেন র 62টি োউন্টিমে ন্টভেটিমমদর োউমন্সন্টেং ও িঙ্কে ইিারমভর্ির্, 

অ্যাডমভামেন্টি ও আইন্টর্ িহায়োর মমো িরািন্টর িাহােয প্রদার্োরী ন্টভেটিম িহায়ো ঘপ্রাগ্রামমর এেটি 

োন্টেোিহ অ্ন্টিি অ্ব ন্টভেটিম িান্টভন মিি প্রদত্ত ঘিবািমমূহর বযাপামর আমরা েেয জার্মে, ন্টভন্টজে েরুর্ 

www.ovs.ny.gov বা ঘিার্ েরুর্ 1-800-247-8035 র্ম্বমর।  

  

http://www.ovs.ny.gov/


 

 

OCFS-এর িোপাম্বর 

ন্টর্রাপত্তা, স্থান্টয়ে, ন্টিশু, পন্টরবার ও েন্টমউন্টর্টির ভামো োো িংিান্ত বযাপামর প্রচারণা চান্টেময় OCFS ন্টর্উ 

ইয়েন মে ঘিবাদার্ েমর। OCFS িামান্টজে ঘোগামোগ মাধ্যমম িন্টিয়। ন্টর্উ ইয়েন  ঘেে অ্ন্টিি অ্ব ন্টচেমের্ 

এন্ড িযান্টমন্টে িান্টভন মিি এর ঘিিবুে ঘপজ “োইে” েরুর্ এবং েুইোমর ইংমরন্টজ ভাষার জর্য @NYSOCFS 

িমো েরুর্, স্প্যান্টর্ি ভাষার জর্য @NYSOCFS en Espanol িমো েরুর্।  
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