ূ েণর �েয়াজ ন হেল
আম ার তাৎ�িণক �িতপ র
কী হেব ?
িকছু সীিমত ে�ে�, আপিন $2,500 পযর্� আপত্কালীন �িতপূরেণর
অনুেরাধ করেত পােরন।

একজ ন অপরােধর িশকার িহসােব আপনার
িন�িলিখ ত িবষয়গিল জ ানা উিচত :
•

আপিন পুিলশ িরেপােটর্র একিট িবনামূেলয্ �িতিলিপ েপেত
পােরন (িনউ ইয়কর্ ে�ট এি�িকউিটভ ল' §646)

•

সে�হজনক বয্ি� বা সে�হজনক বয্ি�র পিরবােরর প�
েথেক ভীিত �দশর্ন বা হমিক েথেক আইন �ারা আপিন
সুরি�ত। �ানীয় পুিলশ িবভাগ এবং িডি�� অয্াটিনর্

দািব দােয়র করার পর আিম অনয্� েগেল কী হেব ?
আপনার নতু ন িঠকানা, েফান ন�র(গিল) এবং ইেমল িঠকানা যিদ আপনার
েথেক থােক তেব েসগিল সহ একিট প� িন�িলিখত িঠকানায় পাঠান:

(DA) আপনােক এই আইনগিল বয্াখয্া করেত পােরন।
•

আিম আম ার কিম উিনিটেত েকাথ ায় আরও তথ য্ বা
সাহাযয্ েপেত পাির ?
স�ূণর্ িনউ ইয়কর্ ে�ট জুেড় OVS ফা� িভি�ম অয্ািসসেট� কমর্সূিচ। এই
কমর্সূিচগিল আপনােক OVS-এর সােথ আপনার দািব দােয়র করেত সাহাযয্
করেত পাের এবং কাউে�িলং সুিবধা, আইিন পরামশর্ এবং অনয্ানয্

অপরািধক িবচার �ি�য়ায় িকছু িনিদর্ � পযর্ােয়র সােথ
যু� হওয়ার অিধকার আপনার আেছ। �ানীয় পুিলশ
িবভাগ এবং DA অপরািধক িবচার �ি�য়ায় আপনার
ভূ িমকা, �ি�য়ার গর�পূণর্ পদে�প, এবং এই
পদে�পগিলর স�েকর্ আপিন কীভােব তথয্ েপেত পােরন,

New York State Ofice of Victim Services
Alfred E. Smith State Ofice Building
80 South Swan St., Second Floor
Albany, New York 12210
আপিন িভি�ম সািভর্ স েপাটর্ােলর মাধয্েম অনলাইেন আপনার �া�িরত
িঠকানার অনুেরাধ জমা করেত পােরন: ovs.ny.gov.

�েতয্ক অপরােধর
িশকার গর�প ণূ র্

েস বয্াপাের বয্াখয্া করেবন।
•

যিদ আপিন গরতর অপরােধর িশকার হন তেব অিভযু�
বয্ি�র দ�ােদেশর সময় আপনার িববৃিত েদওয়ার

িনউ ইয়কর্ শহের অপরােধর
ূ েণর
িশকার বয্ি�র �িতপ র
একিট িনেদর্ িশকা

অিধকার আেছ।
•

আপনার কােছ অিভযু� বয্ি�র কারােরােধর অব�ােনর
বয্াপাের জানার অিধকার আেছ। আপিন আপনার
েযাগােযাগ তথয্ �দান করার জনয্ 888-846-3469
ন�ের VINE-েক কল করেত পােরন।

পিরেষবার আপৎকালীন আ�য় সহ তাৎ�িণক সাহাযয্ করেত পাের।
আরও তেথয্র জনয্ ovs.ny.gov -েত যান বা আরও
জানার জনয্ কল করন 800-247-8035।

একজন অপরােধর িশকার িহসােব আপনার অিধকােরর
স�েকর্ আরও তেথয্র জনয্ অনু�হ কের “The Rights of
Crime Victims in New York State,” েদখুন যা এখােন
পাওয়া যায় ovs.ny.gov।

ovs.ny.gov
800-247-8035

ূ েণর জ নয্ কীভােব আেবদন করেত
আিম �িতপ র
পাির ?
•
•
•

OVS আেবদন স�ূণর্ করন
েযাগয্তার �েয়াজনগিল পূরণ করন
অপরােধর পিরণাম�রপ বতর্ মান বা ভিবষয্েতর উপযু� অথর্ নােশর �িত
হওয়া

েযাগয্ হওয়ার জ নয্ আম ার আর েকান েকান
পদে�প অবশয্ই েনওয়া উিচত ?
•
•
•

অপরাধ ঘটার এক স�ােহর মেধয্ পুিলশ বা অনয্ানয্ অপরাধ জাি�স
এেজি�েক জানান
অপরাধ ঘটার এক বছেরর মেধয্ OVS-এ একিট দািব জানান
যিদ অপরাধ িরেপাটর্ করেত বা দািবর আেবদন জমা করেত িবল� হেয়
যায় তাহেল িবল� হওয়ার যুি�স�ত কারণ উে�খ করন
পুিলশ, িডি�� অয্াটিনর্ কাযর্ালয় এবং OVS-এর সে� সহেযািগতা করন

ূ েণর জনয্ েক েযাগয্ হেত পাের ?
�িতপ র

•

•
•
•

কী ধরেনর খরেচর জ নয্ আিম েযাগয্ হেত পাির ?

•

•

•
•

•

•
•
•
•

অপরােধর িশকারেক অবশয্ই অপরােধর িনেদর্ াষ িশকার হেত হেব
অপরােধর পিরণাম�রপ শারীিরকভােব আঘাত�া� অপরােধর িশকার
অপরােধর িশকার 18 বছেরর কম, 60 বছর এবং তার েবিশ বয়সী, বা অ�ম
বয্ি� যাঁরা শারীিরকভােব আঘাত�া� হনিন
িনিদর্ � আত্মীয়, অপরােধর িশকার বয্ি�র �ামী-�ী, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, দাদুিদদা, মাতা-িপতা, সত মাতা-িপতা, অিভভাবক, ভাই, েবান, সত ভাই, সত
েবান, বা�া, সত বা�া, নািত-নাতিন, বা অনয্ েকানও িনভর্ রশীল বয্ি� িযিন
অপরােধর িশকার বয্ি�র ওপর �ধানত িনভর্ রশীল, িযিন এরকম অপরােধর
�তয্� পিরণােম মারা িগেয়েছন
অপরােধর িশকার বয্ি�র �ামী-�ী, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, দাদু-িদদা, মাতা-িপতা,
সত মাতা-িপতা, অিভভাবক, ভাই, েবান, সত ভাই, সত েবান, বা�া, সত
বা�া, নািত-নাতিন, বা অনয্ েকানও িনভর্ রশীল বয্ি� িযিন অপরােধর
িশকার বয্ি�র ওপর �ধানত িনভর্ রশীল এবং এরকম অপরােধর �তয্�
পিরণাম িহেসেব মারা িগেয়েছন এবং এরকম পিরবােরর সদসয্ বা সদসয্ এবং
িশকার বয্ি�র একসে� ভাগভািগ কের েয আবােস থােকন েসখােন অপরাধিট
ঘেটেছ
েয বয্ি�গণ অপরােধর িনেদর্ াষ িশকার বয্ি�র সমািধর খরচ পিরেশাধন
কেরেছন বা বহন কেরেছন
অপরােধর িশকার িশশ, একজন বা�া েয অপরাধ েদেখেছ এবং বা�ার িপতামাতা, সত িপতা-মাতা, ঠাকুর-ঠাকুরমা, দাদু-িদদা, ভাই, েবান, সত ভাই বা
সত েবান
িকছু িনিদর্ � ভীিত�দশর্েনর, েবআইিন কারাবাস, অপহরণ, অপরাধকত
অকাজ, ডাকািত, �াস-�শাস বা র��বােহর অপরাধগত বাধা, হয়রািন,
অিতির� হয়রািন, অপরাধগত অপমান, িপছু েনওয়া বা ঘৃণার অপরােধর
চােজর্ র িশকার বয্ি�, িযিন শারীিরকভােব আঘাত�া� হনিন
অসুরি�ত �বীণ বয্ি�গত, অসমথর্, বা শারীিরকভােব অ�ম বয্ি�, যারা
িনেজ যত্ন িনেত পােরন না
�িমক পাচােরর বা েযৗনকেমর্র জনয্ মানব পাচােরর িনিদর্ � িশকার বয্ি�
মািকর্ ন যু� রাে�র বাইের স�াসবােদর িশকার বয্ি�, যারা িনউ ইয়কর্ ে�েটর
বািস�া
িশকােরর িবরে� েয অপরাধ কেরেছন েসই বয্ি�েদর আনা
গর�হীন মক�মার িশকার

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVS এগিলর সে� স�িকর্ ত �িতপূরণ �দান কের:বয্ি�গত আঘাত,
মৃতুয্ এবং আবশয্ক বয্ি�গত স�িত্তর �িত। OVS -এর আওতায় েয
িনিদর্ � খরত থাকেত পাের:
েমিডকয্াল এবং কাউে�িলং খরচ
আবশয্ক বয্ি�গত স�িত্তর হািন বা �িত ($500 পযর্�)
সমািধ/েশশকৃ েতয্র খরচ ($6,000 পযর্�)
হারােনা েবতন, স�য় বা হারােনা সহায়তা, িপতা-মাতার হারেনা েবতন
সহ, যিদ অপরােধ িশকার িশশ হাসপাতােল ভিতর্ থােক ($30,000 পযর্�)
পিরবহন (মামলার জনয্ আদালেত উপি�িতর জনয্ আবশয্ক)
েপশাগত/বৃিত্তমূলক পুনবর্াসন
গাহর্ �য্ িহংসার িশকার এবং তােদর বা�া �ারা আ�েয়র বয্বহার
অপরােধর �ল পির�ারকরণ ($2,500 পযর্�)
পরেপাকারীর স�িত্তর �িত ($5,000 পযর্�)
যা�ার খরচ ($2,500 পযর্�)

যিদ অপরােধর কারেণ আম ার স� িত্তর হািন ,
�িত বা ন� হেল কী হেব ?
•

•

যিদ আপিন 18 বছেরর কম, 60 বছর বা তার েবিশ হন, অ�ম হন বা
আঘাত �া� হন, অপরােধর �তয্� পিরণাম�রপ আপনার হারােনা,
�িত�� বা ন� হওয়া আবশয্ক বয্ি�গত স�িত্তর েমরামত বা
পিরবতর্ েনর সুিবধার জনয্ আেবদন করেত পােরন, েযিট অনয্ েকানও
উত্স �ারা আ�ািদত িছল না
অপিরহাযর্ অথর্ আপনার �া�য্, সুর�া এবং কলয্ােণর জনয্ �েয়াজনীয়
েযমন চশমা বা েপাশাক

আিম কীভ ােব একিট আেবদন সং�হ করব ?
•
•

•

অনলাইেন দািবর আেবদন জমা করার জনয্ ovs.ny.gov -এ যান
আপনার িনকটবত� েকান অপরােধর িশকার বয্ি�র সহায়তা কমর্সূিচর সে�
েযাগােযাগ করন; একিট আেবদন জমা করার জনয্ একজন উিকল আপনার
সাহাযয্ করেত পাের
েয েকানও পুিলশ িবভাগ বা হাসপাতােলর ইমােজর্ ি� রম েথেক একিট আেবদন
সং�হ করন

আম ার কাছ েথ েক OVS-এর আর েকান েকান
নিথ পে�র দরকার হেত পাের ?
আপনার দািবর �কােরর ওপর িনভর্ র কের, আপিন অনলাইেন বা ডাকেযােগ আপনার
আেবদন জমা করার সময় আপনােক িন�িলিখেতর মেধয্ কেয়কিট বা সম� নিথর
�িতিলিপ �দান করেত হেত পাের।
•
•
•
•
•
•
•
•
•

পুিলশ িরেপাটর্
িবমার কাডর্
আবশয্ক বয্ি�গত স�িত্তর জনয্ রিসদ
স�েকর্ �মাণ (উদাহরণ�রপ: অপরােধর িশকার বয্ি�র জ� সািটর্িফেকট,
িববােহর লাইেস�)
মৃতুয্র সািটর্িফেকট এবং েশষকৃ েতয্র ক�য্া�
আইেটমাইজড েমিডকয্াল িবল
ফেমর্ তািলকাভু � পিরেষবার উে�েশয্ েপেমে�র অ�ীকৃ িত বা অনুেমাদেনর জনয্
ই�ুয্রােরর প�
বয়েসর �মাণ (উদাহরণ �রপ:�াইভােরর লাইেস�, জ� সািটর্িফেকট)
আইিন অিভভাবকে�র নিথপ�

যিদ আম ার কােছ OVS-এর �েয়াজ নীয় নিথ প� না
থ ােক তাহেল কী হেব ?
আপিন েকবলমা� আেবদন জমা করেত পােরন। আপনার দািব �ীকার হওয়ার পর OVS
আপনার সে� েযাগেযাগ করেব এবং আপনার দািবর �ি�য়াকরেণর জনয্ আবশয্ক
েকানও অিতির� নিথপে�র বয্াপাের আপনােক অনুেরাধ করেব।
অনু�হ কের মেন রাখেবন আবশয্ক নিথপ� ছাড়া আপনার দািবর ওপর OVS েকােনা
িস�া� িনেত পারেব কারণ সহায়তার জনয্ আপিন েযাগয্ িকনা িনধর্ারণ করার জনয্
েসগিল জররী।

HIPAA অনুে ম াদন ফ মর্ কী ?
এই ফমর্িট OVS-এর সােথ �া�য্ তথয্ আেলাচনা করার জনয্ �দানকারীেদর অনুমিত
�দান কের। েয সম� �া�য্ পিরচযর্া �দানকারী আপনার িচিকত্সা কেরেছন তােদর
সবার জনয্ আপনােক এই ফমর্িট �া�র করেত হেব।

এই আেবদন েক �া�র করেত পাের ?
অপরােধর িশকার বয্ি�েক অবশয্ই এই আেবদনিট �া�র করেত হেব। যিদ অপরােধর
িশকার বয্ি� 18 বছেরর কম বয়সী হয় বা �া�র করার জনয্ মানিসকভােব অ�ম হয়
তাহেল তার আইিন অিভভাবকেক অবশয্ই �া�র করেত হেব।
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