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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2021 সাম্বলর রাষ্ট্রীয় স্টেম্বের অংে বিম্বসম্বি পাবরিাবরক সবিংসতা এিং বলঙ্গবভবিক সবিংসতা স্টমাকাম্বিলায় িোপক পোম্বকজ স্ট াষণা কম্বরম্বের্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 2021 সামের রাষ্ট্রীয় স্টেমের অ্ংশ হিমসমে পাহরোহরক সহিংসতা
এেং হেঙ্গ-হভহিক সহিংসতা স্টমাকামেোয় েযাপক উম্যামগর স্ট াষণা হ্ময়মের্। এই পযামকমজর মমযয
রময়মে হর্পীড়র্কারীম্র িাউহজং ইউহর্মের ক্ষহতপূরণ, চেমার্ খরচ এেং পাহরোহরক সহিংসতা
সম্পহকন ত অ্র্যার্য আোসর্ খরচ, স্টসই সামে হর্উ ইয়কন স্টেে হিহভশর্ অ্ে হিহমর্াে জাহেস
সাহভন মসর পাহরোহরক সহিংসতার পহরসংখযার্ হরমপােন করার একটি প্রস্তাে।
এোড়াও, পাহরোহরক সহিংসতা প্রহতমরায অ্হিস একটি পুর্কন হিত এমজহি, পাহরোহরক এেং হেঙ্গহভহিক সহিংসতা েন্ধ অ্হিস এেং পাহরোহরক সহিংসতা এেং স্ট ৌর্ সহিংসতাসি অ্মর্ক যরমর্র
হর্ষ্ঠ সঙ্গীর সহিংসতা স্টমাকামেো করার ্াহয়ত্ব স্ট্ওয়া িমে।
"এই মিামারীর সেমচময় ভয়ােি িোিে িমে পাহরোহরক এেং হেঙ্গ-হভহিক সহিংসতার স্টক্ষমে
ভয়ােিতা েৃহি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ৃণয কাজ স্টশষ করার েড়াইময় হর্উ ইয়কন
্ী নহ্র্ যমর একজর্ জাতীয় স্টর্তা এেং আমরা সোর জর্য একটি হর্রাপ্ ভহেষযমতর হ্মক
এহগময় স্ট মত োকমে। আমরা শুযু েড়াই করহে র্া স্ট হর্পীড়র্কারীরা তাম্র ততহর করা ক্ষহতর
মূেয পহরমশায করমত োযয িমে এেং আমাম্র আইর্মক তাম্র িাত স্টেমক ্ূমর রাখমত আমাম্র
আইর্মক শহিশােী করমে, হকন্তু আমরা এোও কির্া করহে স্ট ভামে সরকার স্টেেঁমচ াওয়া
েযহিম্র সমেনর্ কমর এেং তাম্র জীের্ হর্ময় এহগময় াওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় সম্প্ স্টপময়
োমক।"
"গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃ মত্ব হর্উ ইয়কন ্ী নহ্র্ যমর পাহরোহরক সহিংসতার হেরুমি জাহতর েড়াইময়
স্টর্তৃ ত্ব হ্ময়মে এেং মিামারীর কারমণ এই জ র্য কমনকামের স্টে্র্া্ায়ক েৃহির সামে সামে আমরা
স্টসই সে প্রমচষ্টামক হিগুণ কমর হ্ময়হে," গভর্ন ম্বরর সবিি এিং বর্উ ইয়কন স্টেে কাউবিল অর্
উইম্বমর্ অোন্ড্রু গালন স-এর প্রধার্ স্টমবলসা বিম্বরাজা িম্বলর্। "এই ৃণয আচরণ অ্েশযই স্টশষ
করমত িমে এেং তা করমত আমরা েড়াই করহে ামত হর্পীড়র্কারীরা আর েন্দুক স্টপমত
িােঁকমিাকর েযেিার করমত র্া পামর এেং তারাই তাম্র ধ্বংমসর িোিমের জর্য অ্েন প্র্ার্
করমত োযয িয়। াইমিাক, এখামর্ই স্টশষ র্য় -- আমাম্র পুর্রায় কির্া করমত িমে হকভামে
সরকার স্টেেঁমচ াওয়া েযহিম্র সিায়তা কমর এেং তাম্র প্রময়াজর্ীয় সম্প্ পায়। পাহরোহরক

এেং হেঙ্গ-হভহিক সহিংসতা েমন্ধ র্তু র্ অ্হিমসর মাযযমম হর্উ ইয়কন জীের্ পুর্গনঠমর্ সািা য
করার জর্য একটি সাহেনক, স্টেেঁমচ োকা-স্টকহিক ্ৃহষ্টভহঙ্গ গ্রিণ করমে।"
হ্ও হর্উ ইয়কন আোসর্ অ্হযকার এর উপর উমেখম াগয অ্গ্রগহত অ্জন র্ কমরমে, স্টেেমক
অ্েশযই সািসী প্মক্ষপ গ্রিণ কমর তার ্ৃঢ় অ্ঙ্গীকার েজায় রাখমত িমে। স্টসই েমক্ষযর সামে
সামঞ্জসয স্টরমখ, গভর্নর কুওমমা প্রস্তাে করমের্ স্ট আ্ােত হর্ ান তর্কারীম্র িাউহজং ইউহর্মের
ক্ষহতপূরণ, চেমার্ খরচ এেং পাহরোহরক সহিংসতা সম্পহকন ত অ্র্যার্য আোসর্ খরচ পহরমশায
করার অ্র্ুমহত হ্মত পামর।
েতন মামর্, হর্উ ইয়মকন র েন্দুক োইমসি পাওয়ার স্টক্ষমে গুরুতর অ্পরাযীম্র স্ট্াষী সােযস্ত করা
েযহিম্র পৃেক শুর্াহর্র পমর তাম্র কামরা সামে পাহরোহরক সম্পমকন র মমযয অ্েশযই অ্পরায
কমরমে েমে প্রমাহণত িমত িমে। অ্মর্ক অ্ম াগয পাহরোহরক হিংসার অ্স্াচরণমক "স্টেমেে" করা
িয় র্া কারণ স্টেে অ্ম াগয DV অ্স্াচরণমক স্টেমেে করার প্রহিয়াটি জটিে। হ্ও হর্উ ইয়কন
2020 সামে এই িােঁকমিাকর েন্ধ করার জর্য এক যাপ এহগময়মে, আ্ােমতর স্টকরাহর্রা এই
অ্ম াগয স্ট্াষী সােযস্তম্র সময়মত হরমপােন করার জর্য, হকন্তু গুরুতর অ্স্াচরমণর ্াময় স্ট্াষী
সােযস্ত স্টকউ স্টকউ এখমর্া েন্দুক হকর্মত সক্ষম িমত পামর হ্ এই েহু-যাপ এর প্রহিয়া অ্র্ুসরণ
র্া করা িয়। এর িমে, গুরুতর অ্স্াচরমণর ্াময় স্ট্াষী সােযস্ত কময়কজর্মক এখমর্া েন্দুক
স্টকর্ার অ্র্ুমহত স্ট্ওয়া িময়মে। গভর্নর কুওমমা পাহরোহরক সহিংসতা েমন্ধ েন্দুক স্টকর্ার
িােঁকমিাকর েন্ধ করার জর্য একটি পাহরোহরক সহিংসতার অ্স্াচরণ স্টেমেে ততহরর প্রস্তাে
কমরমের্। উপরন্তু, গভর্নর আইর্ প্রস্তাে করমের্ ামত পাহরোহরক হিংসার ের্া গণর্া করা ায়
তা হর্হিত করমত প্রহত মামস হর্উ ইয়কন স্টেে হিহভশর্ অ্ে হিহমর্াে জাহেস সাহভন মসস-এর
কামে পাহরোহরক হিংসার পহরসংখযার্ প্রহতমে্র্ করমত িমে।
উপরন্তু, পাহরোহরক এেং হেঙ্গ-হভহিক সহিংসতা েমন্ধ অ্হিস ততহর কমর, গভর্নর কুওমমা হেঙ্গহভহিক সহিংসতার সম্মুখীর্ হর্উ ইয়কন োসীম্র জর্য র্ীহত এেং অ্তযাযুহর্ক স্টপ্রাগ্রাহমং এর একটি
স্থায়ী এেং ঐকযেি স্টকি হর্মনাণ করমের্। অ্হিস এমজহি এেং স্টসো প্র্ার্কারীম্র মমযয
সিম াহগতা, অ্প্রময়াজর্ীয় প্রহিয়া হর্মূনে, োে হিতা কাো, এেং স্থায়ীভামে হর্উ ইয়কন স্টেে
সরকামরর একটি স্তম্ভ হিমসমে স্টেেঁমচ াওয়া েযহিম্র জর্য হেঙ্গ সমতা এেং র্যায়হেচামরর জর্য
েড়াই চােু করমে।
হর্উ ইয়মকন র র্ারীম্র ্ৃঢ়তা এেং হেঙ্গ সমতার প্রহত গভর্নমরর অ্ঙ্গীকার হর্উ ইয়কন স্টেমের
এমজন্ডার শীমষন পাহরোহরক সহিংসতা এেং স্ট ৌর্ হর্পীড়র্ প্রহতমরামযর হেষয়গুমোমক যমর স্টরমখমে।
গভর্নর হিমসমে তার সময় জুমড়, গভর্নর কুওমমা একটি পাহরোহরক সহিংসতার ের্াস্থে স্টেমক
েন্দুক অ্পসারণ এর অ্র্ুমমা্র্সি FY2021 সামের োমজমে আইর্ শৃঙ্খো রক্ষাকারী োহির্ীমক
অ্র্ুমমা্র্ সি স্টমময়, র্ারী এেং পাহরোহরক ট্রমা এেং হর্ নাতমর্র হশকার েযহিম্র হর্রাপিা
হর্হিত করার জর্য হেস্তাহরত একটি আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্। কমেজ হশক্ষােীম্র তেষময এেং
সহিংসতা মুি পহরমেমশর অ্হযকার স্বীকার কমর গভর্নর কুওমমা 2015 সামের জুোই মামস ো ে

আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ স্ট ৌর্ হর্পীড়র্, স্টিটিং সহিংসতা, পাহরোহরক হিংসা এেং কমেজ কযাম্পামস
স্টচারাচাোর্ স্টমাকামেোর জর্য।
COVID-19 মিামাহর চোকােীর্ পাহরোহরক সহিংসতা েৃহির পমর, গভর্নর স্টমহেসা হিমরাসা এেং
মহিো ও োহেকা সম্পহকন ত হর্উ ইয়কন স্টেে কাউহিমের সহচে 2020 সামের স্টম মামস এই
সঙ্কমের উদ্ভাের্ী সমাযামর্র জর্য একটি র্তু র্ োস্কমিাসন গঠমর্র স্ট াষণা কমরহেমের্। গভর্নর
কাউহিে অ্র্ উইমমর্ অ্যান্ড গােনস, 2019 সামের পাহরোহরক সহিংসতা োস্ক স্টিাসন এেং 2020
সামের COVID-19 পাহরোহরক সহিংসতা োস্ক স্টিামসনর মাযযমম গভর্নর কুওমমার প্রশাসর্
সরেরািকারী, স্টেেঁমচ াওয়া, পহরোমরর স্সয এেং প্রশাসকম্র কাে স্টেমক সুপাহরশ সংগ্রি কমরমে
এেং একটি েযাপক র্মর্ীয় অ্েনায়র্ মমিে োস্তোয়র্ শুরু কমরমে। মমিেটি হসমেহমক প্রহতহিয়া
োহড়ময় স্টেেঁমচ োকাম্র সমেনর্ কমর া অ্পেযেিারকারীম্র জোেহ্হি কমর এেং তাম্র প্রাণ াতী
মাো হ্রাস কমর।
ইমতামমযয চেমার্ স্টপ্রাগ্রামমর মমযয রময়মে পাহরোহরক ও স্ট ৌর্ সহিংসতার সম্মুখীর্ েযহিম্র জর্য
একটি র্তু র্ 24/7 স্টেক্সে এেং চযােোইর্, স্টেেঁমচ াওয়া েযহিম্র জর্য িাউহজং স্টর্হভমগের
পাইেে, একটি স্টেেেযাপী তেয সংগ্রি েযেস্থা ততহর, র্তু র্ প্রহশক্ষণ এেং সম্প্ ারা েন্দী
জর্সংখযা এেং অ্হভোসীম্র সামে কাজ করমের্, তাম্র জর্য একটি শ্রেণ সির
###
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