
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমার ঘ াষণা, চাইল্ড বভবিমস অোিম্বক (CHILD VICTIMS ACT) 2019 এর 

কার্নবর্িনাহী িাম্বেম্বে অন্তভুন ক্ত করা হম্বি  

  

প্রণীত আইর্ বেশু বর্র্নাতর্কারীম্বের ঘ ৌেোবর ও ঘেওয়াবর্ আইর্ অর্ুর্ায়ী োয়িদ্ধ করা বর্বিত 

কম্বর  

  

গভর্নর কুওম্বমা প্রথম 100 বেম্বর্র মম্বযে আইর্টি পাস করার প্রবতজ্ঞা কম্বরম্বের্  

  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরর্ ঘে চোইল্ড ভভভিমস অ্যোিমক 2019 এর কোেনভর্র্নোহী র্োমজমে 
অ্ন্তভুন ক্ত করো হমর্। এই আইর্টি ভিশু ভর্েনোতর্কোরীমের ঘ ৌজেোভর ও ঘেওয়োভর্ আইর্ অ্র্ুেোয়ী েোয়ী করো 
ভর্ভিত কমর এর্ং আরও ভর্ভিত কমর ঘে শিিমর্ েোরো ঘেৌর্ ভর্েনোতমর্র ভিকোর হময়মের্ তোরো র্যোয়ভর্চোমরর 

একটি পথ পোমর্র্। গত ভর্ধোর্সভোর অ্ভধমর্িমর্ গভর্নর কুওমমো চোইল্ড ভভভিমস অ্যোি পোস করোর পমে 

র্ক্তর্য রোমের্ ভকন্তু ঘসমর্মের ভরপোর্ভিকোর্রো ঘভোে প্রেোমর্র জর্য এটি ঘপি করমত অ্স্বীকোর কমরর্। গভর্নর 

কুওমমো র্তুর্ ভর্ধোর্সভোর অ্ভধমর্িমর্র প্রথম 100 ভেমর্র জর্য তোর র্যোয় সংক্রোন্ত কমনসূভচর অ্ংি ভহমসমর্ 

চোইল্ড ভভভিমস অ্যোিটি অ্ন্তভুন ক্ত কমরর্।  
  

গভর্নর কুওমমোর র্যোয় সংক্রোন্ত কমনসভচর ঠিকোর্োর চোইল্ড ভভভিমস অ্যোি সম্পভকন ত বভবিওর অ্ংিভর্মিষ 

ইউটিউমর্ পোওয়ো েোমর্ এেোমর্ এর্ং TV মোমর্র (h.264, mp4)  রমযোমে পোওয়ো েোমর্ এেোমর্।  
 

"েোরো শিিমর্ ঘেৌর্ ভর্গ্রমহর ভিকোর হময়মের্, র্হু েিক ধমর েোরো কষ্ট ঘভোগ কমরমের্ তোরো ঘেসর্ কতন ো স্থোর্ীয় 

র্যভক্তমের সর্মচময় ঘর্ভি ভর্শ্বোস করমতর্ তোরোই র্যোয় ভর্চোমরর ঘেমে অ্র্র্ভত  টিময়মের্। চোইল্ড ভভভিমস 

অ্যোি পোস করোর মোধযমম তো এই র্ের ঘিষ হমর্ েো ঘেৌর্ ভর্গ্রমহর ভিকোরমের র্যোয় ভর্চোমরর েী নকোি ভর্িভিত 

পথ প্রেোর্ কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ভসমর্ে ভরপোর্ভিকোর্রো অ্মর্ক র্ের ধমর এই গুরুত্বপূণন ভর্িটি 

পোস করো অ্মেৌভক্তকভোমর্ আেমক রোমের্, ভকন্তু একটি র্তুর্ প্রগভতিীি ভর্ধোর্সভোর সংেযোগভরষ্ঠতোর সোমথ 

অ্ংিীেোভরমত্বর মোধযমম আমোমের কোমে একটি সুমেোগ এমসমে এই জ র্য অ্পরোধ সং ের্কোরীমের েোয়র্দ্ধ করোর 

এর্ং শিিমর্ ঘেৌর্ ভর্গ্রমহর ভিকোর ঘিোমকরো আেোিমত তোমের র্যোয় ভর্চোর পোওয়ো ভর্ভিত করোর।"  
  

এই ভর্িটি ভর্উ ইয়মকন র প্রোচীর্ আইর্গুভি সংমিোধর্ কমর ঘেৌর্ ভর্গ্রমহর ভিকোর ভিশুমের প্রময়োজর্ীয় পভরেোর্ 

প্রেোর্ করমর্ েোমত অ্পরোধটি েের্ই সং টিত ঘহোক র্ো ঘকর্ এই অ্পরোধ সং ের্কোরীমের তোমের কোমজর জর্য 
েোয়র্দ্ধ করো ভর্ভিত করো েোয়। র্তন মোর্ আইমর্র অ্ধীমর্, ভিশু ঘেৌর্ ভর্গ্রমহর অ্পরোধগুভি সম্পমকন  অ্পরোধ 

সং েমর্র পোাঁচ র্ের পমর আর আেোিমত র্োভিি করো েোয় র্ো এর্ং এই আচরমণর জর্য ভর্গ্রমহর ভিকোর ভিশুর 

18তম জন্মভেমর্র ভতর্ র্েমরর মমধয অ্র্িযই ঘেওয়োভর্ মোমিো করমত হয়।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-agenda-first-100-days-2019-justice-agenda
https://www.youtube.com/watch?v=8JWBwxW3fcA&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/PiUX5fEhUu


 

 

এই আইর্:  

  

• সমময়র পভরমোণ র্ৃভদ্ধ কমর ঘে সমময় এই অ্পরোধ সং ের্কোরীমের ঘ ৌজেোভরভোমর্ েোয়র্দ্ধ 

রোেো ঘেমত পোমর;  

• এই অ্পরোধগুভির ভিকোর র্যভক্তমের তোরো 50 র্ের র্য়মস ঘপৌাঁেোর্োর আমগ ঘে ঘকোমর্ো সময় 

একটি ঘেওয়োভর্ মোমিো শুরু করোর সুমেোগ ঘেয়;  

• ভর্গ্রমহর ভিকোর ঘেসর্ র্যভক্তর েোভর্গুভি সময় পোর হময় েোওয়োর কোরমণ র্োভতি করো হময়মে, 

তোমেরমক আেোিমত তোমের কোজ শুরু করোর জর্য এক র্েমরর সময়সীমো প্রেোর্ কমর;  

• র্োর্োিমকর ভর্রুমদ্ধ সং টিত ঘেৌর্ অ্পরোমধর জর্য একটি েোভর্র ভর্জ্ঞভি েোময়র করোর 

প্রময়োজর্ অ্পসোরণ কমর;  

• ঘে সর্ অ্পরোমধর সোমথ র্োর্োিকমের ঘেৌর্ ভর্গ্রহ জভিত ঘসগুভির জর্য ভর্চোভরক প্রভিেণ 

আর্িযক কমর;  

• পুর্রুজ্জীভর্ত মোমিোগুভির সমময়োভচত ভর্চোমরর জর্য আেোিত প্রিোসমর্র েিরমক (Office of 

Court Administration) ভর্ভধ-ভর্ধোর্ ঘ োষণো করোর অ্র্ুমমোের্ ঘেয়।  
  

ভসমর্ের ব্র্যোড ঘহোময়িমযোর্ এর্ং অ্যোমসি্ভি সেসয ভিন্ডো ঘরোমজন্থমির পষৃ্ঠমপোষকতোয় প্রণীত আইমর্র সোমথ এই 
ভর্িটি সংগভতপূণন।  
  

###  
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