
কি হয়েকিল তা জানায়না

হাসপাতায়ল আপনার অকিিার

আপনার ম�ৌকলি অকিিার

•   আপনি পুনিসকে জািাকেও পাকেি বা িাও জািাকে পাকেি। 

•   পুনিস বা কেৌঁসুনিে সাকে আপিাে সাক্াৎোকেে সময় স্ািীয় ধর্ষণ সঙ্কট প্রেকপেে কেকে কোিও আইিজীবী 
আপিাে সকগে োখকেও পাকেি বা িাও োখকে পাকেি।  

•   আপিাে মামিাটি কে পুনিস বা কেৌঁসুনি কেখকে োে কোগাকোকগে েে্য আপিাকে কেয়া হকব। 

•   অপোকধে অিসুন্াি বা আইনি োে্ষধাোে েকে্যে জি্য পুনিস বা কেৌঁসুনিে সকগে কোগাকোগ েেকে পাকেি। 
আপিাে মামিা সংক্ান্ত কে কোিও আইনি পেকক্কপে নবরকয় পুনিস বা কেৌঁসুনি আপিাকে জািাকবি।

•   পুনিসকে জািাকি 100 নেকিে মকধ্য আপিাে প্রমাণ পেীক্া েো হকব। DNA নমকিে েকে্যে জি্য আপনি 
পুনিকসে সকগে কোগাকোগ েরুি।

•   েনে আপনি পুনিসকে িা জািাি োহকি, আপিাে প্রমাণ 20 বেে অেবা আপনি েেক্ণ িা এটি প্রোকেে 
নসদ্ান্ত কিকবি কসই পে্ষন্ত সঞ্চয় েো হকব। আপিাে প্রমাণ সোকিা এবং সঞ্চকয়ে সময় কের হওয়াে আকগ 
আপিাকে জািাকিা হকব।

•   পেীক্াে সময় স্ািীয় ধর্ষণ সঙ্ককটে প্রেকপে োোে নবরকয় েো বিকে পাকেি।  

•   নবিা ব্যকয় কেৌি নিপীড়কিে প্রমাণ সংগ্রহ এবং নিনে্ষষ্ট নিনেৎসা পনেকরবা কপকে কে কোিও হাসপাোকিে 
জরুনে নবভাকগ এেটি পেীক্া েোকে আপনি পােকবি। আপিাে স্াস্্য নবমা িা োেকি অেবা আপনি স্াস্্য 
নবমা ব্যবহাে েেকে অস্ীোে েেকি, হাসপাোিকে আক্ান্তকেে জি্য পনেকরবাে অনিকস (Office of Victim 
Services) নবি পাঠাকে বিকে পাকেি। 

•   আপিাে গভ্ষ াবস্া এবং কেৌি সংক্মণ (STI, এটি STD নহসাকব পনেনিে) প্রনেকোকধে জি্য নবিামকূি্য ওরুধ 
পাকবি। এইিআইনভ (HIV) প্রনেকোকধে জি্য, হাসপাোকি 7 নেকিে ওরুধ নেকয় শুরু েো হকে পাকে। 

•   পেবেতী স্াস্্য সংক্ান্ত পনেিে্ষাে নবরকয় উপেুক্ত েে্য আপিাকে প্রোি েো হকব।  

•   জানে, জােীয় উৎস, ধম্ষ, কেৌি অনভমখু, অক্মো, বয়স, কপকমকটেে উৎস, নিগে, নিগে পনেিয় বা নিগে 
অনভব্যনক্তে মকো নিনে্ষষ্ট ববনেকষ্ট্যে নভনতিকে আপিাে সাকে আিাো আিেণ েো োকব িা। 

•   আপিাে অনভবাসি নস্নে বা জােীয় উৎস আপিাে জরুনে পনেিে্ষা বা পনেকরবাগুনিকে প্রভানবে েেকব িা। 
আপিাে েনে ইংকেনজ কবাঝা বা েো বিা েঠিি মকি হয়, োহকি আপনি কোভারী সুনবধা িাইকে পাকেি। 

•   17 বেকেে েম বয়সীকেে নপো বা মাো বা আইনি অনভভাবে োড়া নেেু কক্করে োকেে নিজস্ নসদ্ান্ত কিয়াে 
নেেু অনধোে আকে। 

আপনার অকিিার
“New York State Sexual Assault Victim Bill of Rights” (কনউ ইেয়িকে  ম�ৌন কন�কোতয়নর 
কিিার ব্যকতির অকিিায়রর কবল) হল আপনার অকিিার সম্পকিকে ত সািারণ তয়্্যর এিটি 
তাকলিা। এই িকপটি আপনার জন্য, এটি মরয়ে কিন। আপকন চাইয়ল মিানও পরীক্া বা 
ইন্ারকিউয়ের আয়ে আপনায়ি স�স্ত ত্্য আরও কবস্তাকরতিায়ব ব্যাে্যা িরা হয়ত পায়র।



পকুলস এয়জকসি:

ম�াোয়�ােিারী ব্যকতির না�:

ম�ান নং:

ইয়�ল: 

মিৌঁসকুল এয়জকসি:

ম�াোয়�ােিারী ব্যকতির না�:

ম�ান নং:

ইয়�ল: 

আইনজীবী এয়জকসি:

ম�াোয়�ােিারী ব্যকতির না�:

ম�ান নং:

ইয়�ল: 

েনে পুনিস বা কেৌঁসুনিে কোগাকোকগে েে্য জািা িা োকে, োহকি েি েরুি:  

•   নিউ ইয়ে্ষ  নসটিকে অপোধটি ঘটকি: “New York Police Department Special Victims Division” (নিউ ইয়কে্ষ ে পুনিস নবভাকগে 
আক্ান্ত ব্যনক্তকেে নবভাকগে) নবকের িম্বে 646-610-7273 এ কোগাকোগ েরুি। 

•   েনে কটেকটে কোিও স্াকি অপোধটি ঘকট োকে: “New York State Police Sexual Assault” (পুনিে কেৌি নিে্ষােি) কেকে সহায়োে 
হটিাইি িম্বে) 1-844-845-7269 এ কোগাকোগ েরুি।

েনে ধর্ষণ সঙ্কট বা আক্ান্ত ব্যনক্তে সহায়ে একজনসিে কোগাকোকগে েে্য জািা িা োকে, োহকি এখাকি েি েরুি: 

•   “New York State Hotline for Sexual Assault and Domestic Violence” (New York State কেৌি নিে্ষােি ও গাহ্ষ স্্য 
সনহংসো হটিাইি) হটিাইি: 1-800-942-6906.

আেও েকে্যে জি্য www.ovs.ny.gov বা www.health.ny.gov/prevention/sexual_violence/ মিেুন 
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