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অপরাজের 
রিকার
অরেকাজরর রিল

রপরয়্ র্উ ই়্করযিাসী, 
ভুকযতজভাগীজের অরেকার রজ়্জে - তথ্য, 
রিেযঞরপযত ও রকেু জকযেজতরয কযেরতপূরজের 
অরেকার।

পঞযচাি িেজররও জিরি সম়্ েজর New York State 
এই অরেকারগুরল সুররকযেত করার লজকযে্য কাে 
কজরজে। আই্ পরযজ়্াগকারী ও পরযরসরকউটরজের 
এটা র্রিযচত করজত হ়্ জ্ অপরােী রিচার 
পরযরকরয়্া চলাকালী্ ভুকযতজভাগী এিং তাজের 
পররিাজরর সাজথ সুেযঠু ও িরযেযোপূেরয আচরে 
করা হজচযে। অপরােীজের সাো হও়্ার পজরও এই 
অরেকারগুরল অি্যাহত থাজক।

আমার অরিস অপরাজের ভুকযতজভাগী এিং তাজের 
পররিাজরর অরেকার রকযো়্ পরযরতিরযুরতিেযে। এই 
জিরযারিওজর জসই অরেকারগুরলর কজ়্করট হাইলাইট 
করা রজ়্জে এিং অপরাজে কযেরতগরযসযথজের ে্্য 
অ্্যা্্য সংসযথাজ্র রিে়্ও তথ্য সরিরাহ 
কজর। এই অরেকারগুরল আপ্ার জকযেজতরয কীভাজি 
পরযজ্াে্য জস সমযপজকরয আপ্ার ্রে পরযিয্ 
থাজক তজি অ্ুগরযহ কজর আমার অরিজসর সজ্যগ 
জ্াগাজ্াগ করজত রেিযো করজি্ ্া।

রি্ীত,

সংসযথা্সমূহ

New York State অ্যাটর্রয জে্াজরল-এর অরিস    
ag.ny.gov/intergov-affairs/victim-rights

(800) 771-7755

অপরাজের রিকাজরর সহা়্তা
CrimeVictims.Inquiries@ag.ny.gov

(212) 416-8846

New York State অরিস অি রভকরটম সারভরযজসস   
ovs.ny.gov

(800) 247-8035

New York State রিিু র্্রযাত্ ও                
র্েযঠুরতা হটলাই্

ocfs.ny.gov/main/cps

(800) 342-3720

New York State ঘজরা়্া সরহংসতা হটলাই্
opdv.ny.gov

(800) 942-6906

New York State এর এরেং রসর়্্র               
রসরটজে্ হটলাই্

aging.ny.gov

(844) 697-6321

New York State 
অ্যাটর্রয জে্াজরল 
Letitia James এর অরিস
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কযেরতগরযসযথজের 
অরেকার রজ়্জে:

জকা্ও িারীররক আঘাত ্া জপজ়্ থাকজলও, 
পুরলি ররজপাজটরযর একরট রি্ামূল্য করপ 
পাও়্া।

অপরােী কা্রযোরা সমযপজকরয অিরহত 
থাকা। জসই কযেরতগরযসযথরা, ্ারা 
পরযরসরকউটরজক তাজের িতরযমা্ রঠকা্া 
এিং জটরলজিা্ ্মিযর সরিরাহ কজরজে্ 
তাজের অরভ্ুজকযতর জগরযপযতাজরর রিেজ়্; 
রিচারজকর সামজ্ পরযথম উপরসযথরত; 
অপরােী কা্রযকরযম রিচারােী্ থাকা 
অিসযথা়্ কারাগার জথজক মুরকযত; জোেী 
আজিে্, রিচার ও সাো পরযো্; অপরােীর 
কারাগাজর সাো হজল জসই সাোর সজিরযাচযচ 
ও সিরযর্ময্ িতরয; এিং জকাজ্া প্যাজরাল 
িু্ার্র তাররখ সমযপজকরয অিরহত থাকার 
অরেকার রজ়্জে।

জোেী সাি্যসযত মামলা়্ সাো হও়্ার 
সম়্ ভুকযতজভাগীর উপর পরযভাজির রিিৃরত 
জেও়্া। এই রিিৃরতরট ভুকযতজভাগীজের 
অপরাে সমযপজকরয এিং অপরাে কীভাজি 
তাঁজের ও তাঁজের পররিারজক পরযভারিত 
কজরজে জস সমযপজকরয তাঁজের অ্ুভূরতগুরল 
পরযকাি করজত এিং ভাগ কজর র্জত 
সহা়্তা কজর।

জকা্ও অপরাজের িজল হাররজ়্ ্াও়্া 
িা চুরর হজ়্ ্াও়্া চালজকর লাইজস্যস, 
পাররমট, জররেজসযটরযি্ এিং লাইজস্যস 
জপযলট পরযরতসযথাপজ্র জকযেজতরয রি িাে 
জেও়্া।

আই্ পরযজ়্াগকারী ও পরযরসরকউটরজের 
র্জ়্াগকতরযাজের ো্াজত হজি জ্ অপরােী 
মামলার কারজে কাজের অ্ুপরসযথরত হজত পাজর 
িা পাও্াোরজের কাজে অপরাজের পরররসযথরত 
ি্যাখ্যা করজত হজি।

জকা্ও অপরােী কা্রযকরযজম সাকযেী রহসাজি 
উপরসযথত হও়্ার সম়্, পরযরসরকউটরজের 
সাজথ পরামিরয করার সম়্ িা আইজ্র অেীজ্ 
অ্্যা্্য অরেকার পরযজ়্াজগর জকযেজতরয জকাজ্া 
র্জ়্াগকতরযা েেযড জথজক মুকযত হজত হজি। 
জকা্ও র্জ়্াগকতরযার েিযারা এই আই্ ল্যঘ্ 
করা একরট রি অপকমরয।

New York State অরিস অি রভকরটম 
সারভরযজসস-এর কাজে কযেরতগরযজসযথর 
কযেরতপূরে এিং সহা়্তার ে্্য িাইল। 
িারীররক আঘাজতর রিকার ভুকযতজভাগীরা িা 
খুজ্র রিকাজরর সিযে্রা অপরাজের িজল 
হও়্া র্জের পজকট জথজক হও়্া খরচ পাও়্ার 
জ্াগ্য। এই ি্য়্গুরলর মজে্য কযেরতগরযসযথ 
সমযপতযরত জমরামত িা পরযরতসযথাপ্, উপােরয্ 
িা সহা়্তার কযেরত হও়্ার ে্্য অথরয পরযো্, 
রচরকতযসা ও কাউজ্যসরলং রিল, অপরাে েৃজি্যর 
পররচযে্য্তা িা জিেকৃজত্যর ি্য়্ অ্যতভুরযকযত 
থাকজত পাজর। অপরাজের রিকার ি্যরকযতরা 
পরযজ়্াে্ী়্ আোলজত উপরসযথরতগুরলর ে্্য 
পররিহ্ ি্যজ়্র পাও়্ার জ্াগ্যও হজত পাজর। 
অপহরে, েুররকাঘাত ও জিআইর্ কারাজভাজগর 
রিকার ি্যরকযতরা উপােরয্ িা সহা়্তার 
কযেরত, কাউজ্যসরলংজ়্র পূিরযািসযথা়্ ি্য়্, 
পু্িরযাসজ্র পরযরিকযেে এিং কযেরতগরযসযত 
পরযজ়্াে্ী়্ ি্যরকযতগত সমযপতযরত এিং সুরকযো 
সরঞযোমগুরলর খরচ পূরে করার ে্্য জকা্ও 
পুরসযকার পাও়্ার জ্াগ্য হজত পাজর। অপরাজের 
এক িেজরর মজে্য িা ভুকযতজভাগীর মৃতু্যর এক 
িেজরর মজে্য োরি অিি্যই োজ়্র করজত হজি। 
আপর্ পুরলি, পরযরসরকউটর, হাসপাতাজলর একরট 
আপতযকালীঘর, অরিস অি রভকরটম সারভরযজসস 
িা অ্যাটর্রয জে্াজরল-এর অরিস জথজক 
োরি করার িমরয জপজত পাজর্। েেরযে সংকট 
জক্যেরয ও ঘজরা়্া সরহংসতা এিং রিিু র্্রযাত্ 
জপরযাগরযাজমর মজতা অ্্যা্্য জপরযাগরযাম জথজকও 
সহা়্তা পাও়্া ্াজি।

জরিাজরলগুরলর ে্্য পরযরসরকউটজরর অরিজস খ 
তয ঁে করু্।

পু্রুেযোজরর অ্ুজরাে করু্ এিং 
পরযরসরকউটরজক আোলজত এই অ্ুজরােরট 
উপসযথাপ্ করজত িলু্। একে্ ভুকযতজভাগী 
আসামীজক অপরাজের কারজে ্া হাররজ়্জে 
তা জিরত রেজত িলজত পাজর। পু্রুেযোজরর 
পররমাে এম্ জ্ জকাজ্া পরযমাজের (জরকডরয, 
ররসে) উপর র্ভরযর কজর ্া ভুকযতজভাগীর 
কাজে রজ়্জে অপরাজের িজল হাররজ়্ 
্াও়্া জকাজ্া রের্জসর রিেজ়্। কযেরতপূরে 
আসামীর সাোর একরট অংি হজত পাজর।

ভ়্, হুমরক িা হ়্রার্ জথজক মুকযত থাকা। 
আসারম ইরতমজে্যই জ্সকল অরভজ্াজগর 
রিকার, জসরট োড়াও, ভুকযতজভাগী িা 
সাকযেীজক ভ়্ জেখাজ্া একরট েঘ্্য 
অপরাে। ্রে আপ্াজক হুমরক জেও়্া হ়্ িা 
আপ্ার মামলার সাজথ সং্ুকযত জকউ ্রে 
আপ্ার সমযপতযরতর কযেরত কজর, তাহজল 
আপ্ার অরিলজমিয রােযটরযপজকযের অরিস 
এিং আই্ পরযজ়্াগকারীর সজ্যগ জ্াগাজ্াগ 
করা উরচত। পাররিাররক সরহংসতা এিং/
অথিা অ্্যা্্য সরহংসতার সাজথ েরড়ত 
জকজস, সুরকযোর আজেজির ে্্য অ্ুজরাে 
করা জ্জত পাজর।

সংজিাে্াগার জথজক জকা্ও অপরােীজক 
জেজড় জেও়্া হজল, মুরকযত জপজল িা পালাজ্ার 
খির জপজল তার রিেযঞরপযত পাও়্া। আপ্ারা 
্াজত অিরহত থাকজত পাজর্ জসই ে্্য 
পরযরসরকউটরজক একরট িমরয পূরে করজত 
হজি। র্উ ই়্করয রভকরটম ই্িরজমি্ 
অ্যা্যড জ্ারটরিজকি্ এরভরযজড (VINE) 
রসজসযটম জটরলজিা্ িা ই্যটারজ্জটর মাে্যজম 
অপরােীজের জহিােজতর রসযথরত সমযপজকরয 
আপ-টু-জডট তথ্য সরিরাহ কজর। অপরাজের 
রিকার এিং অ্্যা্্য র্উ ই়্করযিাসীরা 
(888) VINE-4NY (888-846-3469)-
জত কল কজর িা vinelink.com-এ রগজ়্ 
ির্যে আসামীজের সমযপজকরয তথ্য জপজত 
পাজর্। আপর্ পরযরসরকউটজরর কাে জথজক 
পরযাপযত জকাজ্া অপরােীর পররচ়্ ্মিযর িা 
েজ্যমর তাররখ রেজ়্ তার সাো এিং মুরকযতর 
সমযপজকরয তথ্য জপজত পাজর্। ির্যে মুরকযত 
পাও়্ার পজর জটরলজিাজ্ সিয়্ংরকরয়্ভাজি 
জসই রিেযঞরপযত পাও়্ার ে্্য আপর্ 
VINE-এ জররেসযটার করজত পাজর্।


