পিরতয্� েছাট িশশর
সুর�া আইেনর বয্ব�াপনা
েয বয্ি� একিট েছাট িশশুেক পিরতয্াগ করেছ তার অপরাধমূলক দায়ব�তা
এড়ােত েসই বয্ি�েক অনুমিত িদেয় অিন�ু ক নবজাতক িশশুেদর জীবন
সুরি�ত করাই িনউ ইয়কর্ ে�েটর পিরতয্� েছাট িশশুর সুর�া আইেনর
উে�শয্। তেব, েসই বয্ি�র আচরণ অবশয্ই িনরাপদ হেত হেব যােত েছাট
িশশুিটর শারীিরক েকােনা �িত না হয়।
এই আইন �থম 2000 সােলর জুলাই মােস কাযর্কর হেয়িছল এবং
2010 সােলর আগ� মােস সংেশািধত হেয়িছল। একিট িশশু পিরতয্াগ করা
এবং একিট িশশুর ম�ল িবপদ�� করার অপরাধগুিলর জনয্ সংেশাধনীেত
অপরাধমূলক দায়ব�তার িবষয়িট অপসারণ করা হয় যখন িন�িলিখত
পিরি�িতগুিলর অধীেন একিট েছাট িশশুেক েকােনা িপতা-মাতা, অিভভাবক
বা অনয্ েকােনা আইনত দায়ব� বয্ি� পিরতয্াগ কের:
1) পিরতয্� েছাট িশশুিটর বয়স 30 িদেনর েবিশ নয়;
2) েছাট িশশুিটেক পিরতয্াগ করা বয্ি�র অিভ�ায় হল েছাট িশশুিট
শারীিরক আঘাত েথেক দূের থাকেব এবং উপযু�ভােব পিরচযর্া পােব;
3) উপযু� বয্ি�র কােছ েসই বয্ি� েছাট িশশুিটেক েছেড় যায় অথবা
েকােনা যথােযাগয্ �ােন িশশুিটেক েরেখ আেস এবং েছাট িশশুিটেক
েরেখ আসা �ােনর উপযু� বয্ি�েক অিবলে� জানায়; এবং
4) েসই বয্ি� েছাট িশশুিটর দািয়�, পিরচযর্া ও অিভভাবকে�র
অিধকার পিরতয্াগ কের স�ূণভর্ ােব েছাট িশশুিটেক পিরতয্াগ করার
অিভ�ায় রােখ।

�ায়শই িজ�ািসত ��াবলী
“যথােযাগয্ �ান” বলেত কী েবাঝায়?
"যথােযাগয্ �ান" কথািটর অথর্ আইেন বয্াখয্া করা েনই। তেব, হাসপাতাল,
কম� সমি�ত পুিলশ ে�শন এবং কম� সমি�ত দমকল েক�গুিল অেনকিদন ধেরই
যথােযাগয্ �ান িহসােব িবেবিচত।
আপনার এলাকায় যথােযাগয্ �ান হেত পাের তার স�ে� আেরা তেথয্র
জনয্ আমরা আপনার কাউি� িডি�ে�র উিকেলর সে� েযাগােযাগ করার
পরামশর্ েদেবা।

“উপযু� বয্ি�” বলেত কী েবাঝায়?
"উপযু� বয্ি�" কথািটর অথর্ আইেন বয্াখয্া করা েনই। সাধারণত, এিট
েকােনা েপশাদার কম� সদসয্ বা েছাট িশশুিটেক েরেখ যাওয়া �ােনর অনয্ েকােনা
দািয়�শীল বয্ি�েক েবাঝায়।

যিদ েকউ আমার কােছ একিট েছাট িশশেক েরেখ
যায়, আমার কী করা উিচত?
েসই একই কাজ করুন যা এই আইনিট না থাকেলও আপিন করেতন:
► েছাট িশশুিট িবপদ�� হেল অথবা অনয্ েকােনা িচিকৎসা পিরচযর্ার

�েয়াজনীয়তা থাকেল, অিবলে� িচিকৎসার বয্ব�া করান।
► েকােনা অবধািরত িচিকৎসা সং�া� সমসয্া না থাকেল, আমরা

সুপািরশ করেবা আপনার কাউি�র সামািজক পিরেষবা িবভােগর (িনউ
ইয়কর্ িসিটেত, িশশুেদর পিরেষবািদর �শাসন) সে� েযাগােযাগ করুন
এবং তােদর জানান েয আপিন একিট পিরতয্� েছাট িশশু েপেয়েছন।
েসই েছাট িশশুিটর েহফাজত েনওয়ার জনয্ তারা ��ত থাকেব।
► যিদ এিট �াভািবক কাযর্সমেয়র বাইের হয় এবং সামািজক

1-866-505-SAFE
(1-866-505-7233)

পিরেষবা িবভােগর �ানীয় দ�েরর 24-ঘ�ার কম� কাজ না কেরন,
তাহেল িনউ ইয়কর্ ে�ট জুেড় থাকা িশশু িনযর্াতন এবং উৎপীড়ন
এর েক�ীয় েরিজ�ার (Central Regiﬆer of Child Abuse
and Maltreatment) (িশশু িনযর্াতেনর হটলাইন) এর
1-800-342-3720 ন�ের েফান করুন এবং তােদর জানান েয
আপিন এইমা� একিট পিরতয্� েছাট িশশু েপেয়েছন। হটলাইেনর কম�
অন-কল িশশু �িতর�ামূলক পিরেষবািদর কম�েক জানােবন, িযিন
েসই েছাট িশশুিটর েহফাজত েনেবন।

এই আইন িক সে�হজনক িশশ িনযর্ াতন অথবা
উৎপীড়েনর একজন বাধয্তামূলক িরেপাটর্ার
িহসােব আমার দায়ব�তােক �ভািবত কের?
না। একিট েছাট িশশুর েযেকােনা রকেমর পিরতয্াগ সবসময়
সে�হজনক িশশু িনযর্াতন বা উৎপীড়ন িহসােব িরেপাটর্ েযাগয্। পুিলশ
অিফসার, ভিতর্ , পরী�া, পিরচযর্া বা েরাগীর িচিকৎসার সে� জিড়ত
হাসপাতােলর কম� এবং অনয্ সম� বাধয্তামূলক িরেপাটর্ ারেদর অবশয্ই
বাধয্তামূলক িরেপাটর্ ার িহসােব তােদর আইিন দািয়� পূরণ করেত হেব
এবং পিরতয্ােগর িরেপাটর্ করেত হেব।
েছাট িশশুিটর এবং েছাট িশশুিটেক পিরতয্াগ করা বয্ি�র নাম অথবা
সনা� করার তথয্ থাকুক বা না থাকুক, বাধয্তামূলক িরেপাটর্ ারেদর
িনউ ইয়কর্ ে�ট জুেড় থাকা িশশু িনযর্াতন এবং উৎপীড়ন এর েক�ীয়
েরিজ�ার (িশশু িনযর্াতেনর হটলাইন) এর 1-800-342-3720
ন�ের েফান করেত হেব। অ�াত বয্ি�রা অ�াত বয্ি� িহসােবই
িরেপােটর্ তািলকাভু � থাকেব।
েকউ আমার কােছ েকােনা েছাট িশশেক
েরেখ েগেল, আমার িক েকােনা নাম জানা বা
সনা�করেণর অনয্ েকােনা তথয্ রাখা উিচত?
এই আইন অনুযায়ী একজন বয্ি� একিট েছাট িশশুেক পিরতয্াগ করেল
তার নাম েদওয়ার �েয়াজন থােক না। েয বয্ি�রা সদয্জাত িশশুেদর তয্াগ
করেছন তােদর েসই কাজিট িনরাপেদ করার উৎসাহ িদেত পিরতয্� েছাট
িশশুর সুর�া আইন তােদর অ�কািশতনামার ��াব েদয়।

“েরফােরল” বলেত কী েবাঝায়?
তারা েরফােরল, েকাথায় একিট িশশুেক েরেখ আসা যায় তার
"যথােযাগয্ �ান" অথবা সামািজক পিরেষবা িবভাগ এর �ানীয় দ�েরর
েযাগােযােগর তেথয্র জনয্ OCFS এর েটাল-ি� পিরতয্� েছাট
িশশুর েহ�লাইন এর 1-866-505-SAFE (7233) ন�ের েফান
করেত পােরন।

সংকেট থাকা িপতা-মাতার জনয্ সহায়তা
েকােনা �তয্ািশত বা নতু ন িপতা-মাতার সংকেটর কাউে�িলং,
গভর্ াব�ার কাউে�িলং অথবা মানিসক
�াে�য্র পিরেষবািদ �েয়াজন হেল,
িন�িলিখত ন�রগুিল সহায়ক হেত পাের:
• নয্াশানাল সুইসাইড ি�েভনশন লাইফলাইন
(National Suicide Prevention Lifeline):
1-800-273-TALK (1-800-273-8255)

“…আমােদর স�ান, পিরবার এবং স�দায়গুিলর
িনরাপ�া, �ায়ী� এবং সমৃি�েক তু েল ধরা... ।"

• নয্াশানাল রানঅয্াওেয় সুইচেবাডর্
(National Runaway Switchboard):
1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929)

Capital View Oﬃce Park
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144

• 2-1-1 (েরফােরল [Referrals], ে�ট জুেড় একািধক এলাকায়
উপল�)
• 3-1-1 (েরফােরল [Referrals], েকবলমা� িনউ ইয়কর্ িসিটেত)
• লাইফেনট (LIFENET) (িনউ ইয়কর্ িসিটেত মানিসক
�াে�য্র েরফােরেলর জনয্):
1-800-LIFENET (1-800-543-3638) (ইংেরিজ)
1-877-AYUDESE (1-877-298-3373) (�য্ািনশ)
1-877-990-8585 (েকািরয়ান, ময্া�ািরন, কয্াে�ািনজ)
1-212-982-5284 (�বেণ অ�ম বয্ি�েদর জনয্ TTY/TDD)
• �য্ানড পয্ােরনহড: 1-800-230-PLAN
(1-800-230-7526)
www.plannedparenthood.org

http://ocfs.ny.gov

• ি�েভ� চাই�-এ িপতা-মাতার েহ�লাইন
অয্ািবউস িনউ ইয়কর্ (Abuse New York):
1-800-CHILDREN (1-800-244-5373)

দত্তক �হেণর িবক�
যিদ েকােনা বয্ি� এমন েকােনাভােব একিট েছাট িশশুেক পিরতয্াগ কের
যা আইন অনুসারী এবং েসই বয্ি� েছাট িশশুিটর দ�ক েদওয়ার ই�া
�কাশ কের, আ�হ েদখায়, কাউি�র �ানীয় সামািজক পিরেষবা িবভাগ
(Department of Social Services) এর সে� (িনউ ইয়কর্
িসিটেত, িশশুেদর পিরেষবািদর জনয্ �শাসন) অথবা েকােনা েবসরকারী
(অনুেমািদত ে��ােসবী সং�া) দ�ক �হেণর এেজি�র সে� েযাগােযাগ
েরেখ তােক দ�ক েদওয়ার জনয্ েকাথাও রােখ।
এগুিলর জনয্ েযাগােযােগর তথয্ েকােনা েটিলেফান িডের�িরেত অথবা
OCFS ওেয়বসাইেট পাওয়া েযেত পাের:
http://ocfs.ny.gov/adopt/agcymenu.asp

পিরতয্�
েছাট িশশর
সুর�া
আইন

আমােদর ওেয়বসাইট েদখুন:
পিরতয্� েছাট িশশুর সুর�া আইন
(Abandoned Infant Protection Act) এর অধীেন

একিট েছাট িশশুেক িনরাপদ �ানগুিলেত েরেখ আসার
উপর তেথয্র জনয্, এই ন�ের েফান করুন:

1-866-505-SAFE (1-866-505-7233)

িশশু পিরচযর্া, ফ�ার েকয়ার অথবা দ�ক �হণ স�ে� তেথয্র
জনয্ এই ন�ের েফান করুন:
1-800-345-KIDS (1-800-345-5437)

সে�হজনক িশশু িনযর্াতন এবং অবেহলা স�ে� িরেপাটর্ করেত,
এই ন�ের েফান করুন:
1-800-342-3720
1-800-638-5163 (TTY/TDD)

দৃি�হীনেদর েদওয়া পিরেষবার স�ে� তেথয্র জনয্ এই ন�ের
েফান করুন:
1-866-871-3000
1-866-871-6000 (TTY/TDD)

�িতব�ী আেমিরকানেদর আইন অনুযায়ী, িনউ ইয়কর্ ে�েটর িশশু এবং পিরবার পিরেষবা
অিফস অনুেরাধ সােপে� এই পুি�কািট যথাযথ ফরময্ােট উপল� করেব।
�কা. 4749 (সং. 10/2016)

�া�য্ ও িনরাপত্তা
কম�েদর জনয্
িনেদর্ িশকা

