
অ্যাটর্নয জে্াজনল 
অব র্উ ই়্রনয 
জলরটরি়্া জেমস

র্নয়্ র্উ ই়্রনযবাসী, 

িহন ও িহনতরলজত এবং গনযামীণ সময্নযদাজ়্ন মজ্্য 
আ্জসযটজট ও ডাউ্জসযটজট, ঘজনা়্া রহংসা এররট 
নাে্যব্যা্ী সংরট। ্ারনবারনর রহংসান রিরান 
ব্যররযতনা ্নযা়্িই তাঁজদন েীবজ্ রহংসান রানজণ 
আবাস্ এবং রমনযসংসযথা্ খুঁেজত বা বো়্ নাখজত 
অসুরব্ান মুজখামুরখ হ্। 

জসৌভাগ্যরনযজম, New York State-এন আই্ গৃহ 
রহংসান রিরান হও়্া ব্যররযতজদন অর্রান নরযষা 
রজন ্াজত তাঁনা ববষজম্যন মুজখামুরখ ্া হজ়্ বারড়ন ও 
তাঁজদন ্রনবাজনন ্তয্ জ্ও়্া চারলজ়্ জ্জত ্াজন্। 
এই জবনযারিওন এম্ রজ়্ররট আইজ্ন ব্যাখ্যা রজন 
এবং ্রদ আ্্ান মজ্ হ়্ জ্ জরা্ও র্জ়্াগরতনযা 
আ্্ান ভুরযতজভাগী অবসযথান রানজণ আ্্ান সাজথ 
ববষম্যমূলর আচনণ রজনজে্ তজব রী রনজত ্াজন্ 
জস সময্জরনয তথ্য অ্যতভুনযরযত নজ়্জে। 

আমাজদন অরিস সরল র্উ ই়্রনযবাসীজদন তাঁজদন 
ভরবষ্যতয আনও উ্য্ত রনান সুজ্াগ রজন জদও়্ান 
ে্্য ্নযরতিনযুরতবদয্। আ্্ান ্রদ জরা্ও ্নযিয্ 
বা উজদবযগ থাজর তজব আমাজদন সাজথ জ্াগাজ্াগ 
রনজত রদবয্া রনজব্ ্া।

আ্যতরনরভাজব,

্ারনবারনর 
রহংসান রিরান 
হও়্া ব্যররযতনা:

আ্্ান অর্রানগুরল ো্ু্

অয্াটনয্র েজ্ানজল সরভরল নাইটস বয্ুনো-এন 
NYS অিরস

28 Liberty Street
New York, NY 10005
(212) 416-8250
(800) 788-9898 (TTY) 
ag.ny.gov

New York State-এন মা্বা্ররান বরভাগ
One Fordham Plaza, 4th Floor
Bronx, NY 10458
888-392-3644
(718) 741-8300 (TTY)
dhr.ny.gov

ঘজনা়্া সরহংসতা ্নযরতজনাজ্ন ে্্য New York 
State অরিস

26 Federal Plaza, Room 3541
New York, NY 10278
(518) 457-5800
(212) 264-0927 (TTY)
opdv.ny.gov
opdvdvworkplace@opdv.ny.gov

মাররনয্ ্ুরযতনাজষযটনযন হাউরসং অ্যা্যড আবনযা্ 
জডজভল্জম্যট জি়্ান হাউরেং এ্জিাসনযজম্যট 
জস্যটান রবভাগ

26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278
(800) 496-4294
(212) 264-0927 (TTY)

সমসযত নাজে্যন সময্জদন সময্ূণনয তারলরান ে্্য 
অ্ুগনযহ রজন এখাজ্ ্া্:

opdv.ny.gov/whatisdv/dvlinks.html

সংসযথা্সমূহ

র্উ ই়্জরনযন অ্যাটর্নয 
জে্াজনল 
জলরটরি়্া জেমস



  রমনযজরযষজতনয সুষযঠু আচনণ
New York State-এন মা্বার্রান আইজ্ন অ্ীজ্ 
জরউ গৃহ রহংসান রিরান হজল তাঁন সাজথ ববষম্য রনা 
জবআইর্।

• রাজে জ্ও়্া বা জবন রজন জদও়্া, চাররনন 
িতনয, চাররনন অগনযগরত, েুরটন সম়্ ব্যবহাজনন 
অ্ুজনা্ বা ববষজম্যন অরভজ্াগ দাজ়্ন রনান ে্্য 
্নযরতজিা্ জ্ও়্ান রানজণ গৃহ রহংসান রিরান হও়্া 
ব্যররযতন সাজথ ববষম্যমূলর আচনণ রনা অবব্।

• New York-এন িনযম আইজ্ন আওতা়্ গৃহ রহংসান 
রিরান ব্যররযত জবরানজতবযন বীমা সুরব্া জ্জত 
্াজন্ ্রদ রতর্ র্্নযাতজ্ন ্রথ্তনয সনবনাহ 
রনজত সরযষম হ্ এবং মজ্ রজন্ জ্ রাে চারলজ়্ 
জগজল তাঁন র্না্তযতা সমস্যান মুজখ ্ড়জব।

• গাহনযসযথ্য রহংসান রিরান হও়্া জসই ব্যররযত, ্াঁন 
রচররতযসা বা মা্রসর সবযাসযথ্যজসবান ে্্য সম়্ 
্নযজ়্াে্, তাঁনা New York Human Rights Law 
ও Family Medical Leave Act-এন অরযষমতা ও 
্ুররযতসঙযগত আবাসজ্ন রব্াজ্ন অ্ীজ্ সুনররযষত 
নজ়্জে্, ্রদ েুরটরট তাঁজদন র্েসবয গুনুতন 
সবযাজসযথ্যন অবসযথা বা ্রনবাজনন অ্্য জরা্ও 
জ্াগ্য সদজস্যন গুনুতন সবযাজসযথ্যন রানজণ হ়্, ্া 
্ারনবারনর রহংসান িজল হজ়্জে।

New York City ও Westchester-এন আই্গুরলও 
্ারনবারনর রহংসান রিরানজদন সুনরযষা জদ়্।

New York State মা্বার্রান আই্ ও Westchester 
মা্বার্রান আই্ র্জ়্াগরতনযাঁজদন জরা্ও ব্যররযতন 
রবনুজদয্ রতর্ গৃহ রহংসা, জ্ৌ্ অ্না্ বা সযটররং-এন 
রিরান হও়্ান রানজণ চাররন জথজর বনখাসযত রনা বা 
ববষম্যমূলর আচনণ রনান উ্ন র্জষ্ােযঞা োরন 
রজন। এই আই্গুরলন র্জ়্াগরতনযাঁজদন গৃহ রহংসা 
জ্ৌ্ অ্না্ বা সযটররং-এন ্নযরৃত বা আ্ুমার্র 
রিরানজদন ে্্য উ্্ুরযত ব্যবসযথা রনান আজদি জদ়্, 
্তরযষণ ্া এই ্নজ্ন ব্যবসযথাগুরল র্জ়্াগরতনযান 
অজ্ৌররযতর অসুরব্ান রানণ ্া হ়্।

আ্্ান ভাজলা আবাসজ্ন অর্রান
বারড়ও়্ালাজদন গৃহ রহংসা়্ রযষরতগনযসযথজদন ভাড়া ্া 
জদও়্া বা তাঁজদন ্ুরযতনাষযটনযী়্ ্্নযাজ়্ ভতুনযরর্ুরযত 
আবাস্ ভাউচান রদজত অসবযীরান রনা অবব্।

New York State আই্ গৃহ রহংসান রিরান হও়্া ব্যররযতনা 
্খ্ বারড় ভাড়া বা রলে জ্ও়্ান জচষযটা রজন্ তখ্ 
তাঁজদন ববষম্য জথজর নরযষা রজন। এরট রযষরতগনযসযতজদনজর 
উজচযেদ রা্নযরনযজমন এররট ্নযরতনরযষা ও ররনয়্ারলাজ্ন 
ব্যররযতগত অর্রান ্নযদা্ রজন।

Violence Against Women Act ্ারনবারনরভাজব 
ভতুনযরর্ুরযত আবাজস বসবাস রনা গৃহ রহংসা, জডরটং রহংসা, 
জ্ৌ্ র্্ীড়্ বা লারঞযেতজদন রিরানজদন সুনরযষা জদ়্। 
এই আইজ্ন অ্ীজ্, জিডাজনির্র ভতুনযরর্ুরযত আবাস্ 
রমনযসূরচজত, জ্ম্ জসরি্ 8 আবাসজ্ অংি জ্ও়্া 
বারড়ও়্ালান ্জরযষ রিরাজনন অবসযথান রভতযরতজত ভাউচান 
সহা়্তা অসবযীরান রনা বা সমা্যত ্া রনা অবব্। 

New York City-ন রলরভং ই্ ররমউর্রটস জ্নযাগনযাম 
গাহনযসযথ্য রহংসান রিরানজদন ে্্য ভাড়া সহা়্তা সনবনাহ 
রজন।

 New York City-ন রলরভং ই্ ররমউর্রটস জ্নযাগনযামরট 
উ্্ুরযত ঘজনা়্া রহংসান রিরানজদন ে্্য আবাস্ ভাউচান 
সনবনাহ রজন। New York City-ন বারড়ন মারলরজদন 
ভাড়াজটনা রলরভং ই্ ররমউর্রট আবাস্ ভাউচান বা অ্্য 
জরা্ও আইর্ সনরারন ভাড়া সহা়্তা ্াও়্ান রানজণ 
তাঁজদন রবনুজদয্ ববষম্যমূলর আচনণ রনা র্রষদয্।

Buffalo, Hamburg, West Seneca, Westchester, Nassau 
ও Suffolk County-ও সনরারন ভাড়া সহা়্তান রানজণ 
ববষম্যজর র্রষদয্ রজন। 

্াঁনা রহংসা জথজর বাঁচজত বারড় জেজড় চজল ্া্ তাঁজদন 
সুনরযষান ে্্য আই্ নজ়্জে।

• New York State-এন আই্রট জসই ভাড়াজটনা ্াঁজদন 
সুনরযষান রবদ্যমা্ আজদি নজ়্জে তাঁজদন বারড়ও়্ালান 
অসমযমরত সতযজতবযও আদালজতন জথজর তাঁজদন ইোনা 
সমা্যত রনাজত ্াজন। 

• New York City আই্ জসই রযষরতগনযসযথজদন নরযষা রজন 
্াঁনা রহংসান রানজণ অসযথা়্ীভাজব এররট ্নযাথরমর 
বাসভব্ জথজর ্ারলজ়্ ্া্। ্রদ ভাড়ারট়্া বারড়জত 
রিজন ্াও়্ান ইচযো ্নযরাি রজন্ তজব বারড়ও়্ালা 
চতবযনরট ্ু্না়্ জ্ও়্ান 

অ্্যা্্য সুনররযষত রবষ়্
New York State-এন আইজ্ন অ্ীজ্, আ্র্ 
ববদু্যরত্ মা্্যজম সুনরযষান অসযথা়্ী আজদি জ্জত 
এবং জসগুরল অ্ুবাদ রনাজত ্াজন্। 

এরার্র ্ারনবারনর আদালজত 2015 সাজলন 
এররট ্াইলট জ্নযাগনযাম গাহনযসযথ্য রহংসা়্ 
রযষরতগনযসযথজদন ব্যররযতগতভাজব হারেন ্া হজ়্ 
ববদু্যরত্ উ্াজ়্ অসযথা়্ী আজদি জ্জত জদ়্। 
্নযজ়্ােজ্ জসগুরলজর ভুরযতজভাগীন ভাষা়্ অ্ুবাদ 
রনা ্াজব।

Westchester County গাহনযসযথ্য রহংসান 
রিরানজদন ে্্য অরতরনরযত সুনরযষা ্নযদা্ 
রজন। 

• সনরারন আবাসজ্ন ো়্গাগুরলজত ঘজনা়্া রহংসান 
রিরানজদন রবনুজদয্ ববষম্যমূলর ব্যবহান রনা 
র্রষদয্। 

• বারড়ও়্ালাজদন আবাস্ রদজত অসবযীরান রনা 
এবং র্রদনযষযট ্রনরসযথরতজত রযষরতগনযসযথজদন 
রলে ্নযত্যাখ্যা্ বা রলে ্ু্্নযবীরনণ 
অসবযীরান রনজত র্রষদয্ রনা হজ়্জে। সুনরযষা 
চাও়্া ভুরযতজভাগীজদন তাঁজদন উ্ন হও়্া রহংসান 
ডরুজমজ্যটি্ উ্সযথা্্ রনজত বলা হজত ্াজন, 
্া বারড়ও়্ালাজদন রজঠানভাজব জগা্্ী়্ নাখজত 
হজব। 

রবজিষ দনযষযটব্য: এই রব্া্গুরল চান এরর বা তানও 
রম সংখ্যর এরর-্রনবাজনন বারড় বা মারলজরন 
দবযানা দখল রনা আবাসজ্ন জরযষজতনয ্নযজ্াে্য ়্্।

অরভজ্াগ দাজ়্ন রনা
জরা্ও েীবজ্ন-ঝুঁরর্ূণনয ্রনরসযথরতজত 
সবনযদা ্নযথজম 911 ্মবযজন রল রনজত 
ভুলজব্ ্া।

New York State-এন মা্বার্রান 
রবভাগ

অ্যাটর্নয জে্াজনল-এন অরিস


