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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আজ সংিাদ মাধ্েমম্বক োরীবরকভাম্বি আঘাত করাম্বক গুরুতর অপরাধ্ িম্বল গণ্ে
করার প্রস্তাি 2019 এর কার্ন বর্িন াহী িাম্বজম্বে অন্তভন ু ক্ত করার কথা ঘঘাষণ্া কম্বরম্বের্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ সংবাদমাধ্যমমে শারীররেভামব আঘাত েরার জর্য অ্পরাধ্মূলে শারি বৃরি
েরা 2019 এর োর্নরর্বনাহী বামজমের অ্ন্তভুন ক্ত েরার প্রিাব ঘঘাষণা েমরর্। সংবাদ মাধ্যমমর সদসযমদর প্ররত
সাম্প্ররতে রহংসাত্মে ঘের্াগুরলর োরমণ সাংবারদেমদর অ্রতররক্ত সুরক্ষা প্রদার্ েরার উমেমশয, গভর্নর এমর্
আইর্ প্রর্য়র্ েরমের্ র্া সাংবারদেতার োমজর সময় সংঘটিত সাংবারদেমদর উপর শারীররে আক্রমমর্র
শারি গুরুতর অ্পরামধ্র িমর বৃরি েরমব।
"সাংবারদেমদর োজ এমরর্মতই র্মেষ্ট েঠির্ এবং শুধ্ু তামদর োজ েরার জর্য ক্রমবধ্নমার্ভামব শারীররে
ক্ষরতর ঝুুঁ রে বহর্ েরমত হমব এো গ্রহণমর্াগয র্য় এবং অ্মর্ৌরক্তে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "র্খর্ বতন মার্
র্ুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসর্ এমর্ পররমবশ ততরর েমরমে র্া সংবাদ মাধ্যমমর উপর আক্রমর্মে স্বাভারবে, এমর্ রে
তামে উৎসাহ পর্নন্ত রদমে, তখর্ রর্উ ইয়েন তার রবরুমি দাুঁড়ামে। আমার আশা এই সুরক্ষাগুরলমে চূ ড়ান্তভামব
আইমর্ প্রর্য়র্ েরমত অ্র্য রাজযগুরলও আমামদর সামে ঘর্াগদার্ েরমব।"
এই আইর্ সাংবারদমের উপর শারীররে আক্রমণমে লঘু অ্পরাধ্ ঘেমে ক্লাস D গুরুতর অ্পরামধ্ বরধ্নত েরমব।
সমতু লয সুরক্ষাসমূহ র্াসন, উপমর্ারগতার েমী, MTA েমনচারী, সঙ্কেোলীর্ রচরেৎসা পররমষবার ঘেেরর্রশয়ার্
এবং প্রমসস সাভন ার সহ অ্র্যার্য ঘপশাগুরলর ঘক্ষমে রবদযমার্।
রমরিয়ার সদসযমদর রর্মজর োজ সম্পরেন ত েতন বয েরার সময় রর্রাপদ ঘবাধ্ েরা উরচত। গভর্নমরর এই
আইর্ আবার রর্রিত েরমব ঘর্ রর্উ ইয়েন ঘেে শূর্য সহর্শীলতা ঘপাষণ েমর সাংবারদেমদর উপর ঘোমর্া
রহংসাত্মে আক্রমমণর ঘক্ষমে, এবং র্ারা এই আইর্ লঙ্ঘর্ েরমব, তামদর সম্পূণনরূমপ দায়বি েরমব।
ঘপ্রমসর স্বাধ্ীর্তা সাংরবধ্ারর্েভামব প্রতযরয়ত অ্রধ্োর এবং আমামদর গণতমের এেটি িম্ভ। রেন্তু, ট্রাম্প
প্রশাসর্ ঘপ্রমসর উপর এেটি আক্রমমণ প্রবৃত্ত হময়মে, ঘর্ সাংবারদেতা তামদর পেন্দ র্য়, তামে "ভু ময়া খবর"
তেমা লারগময় র্ামত প্রশাসমর্র রর্মজর েমনসূচী এরগময় রর্ময় র্াওয়া র্ায় এবং রমরিয়া সম্বমে জর্সাধ্ারমণর
মমধ্য ঘৃর্ামে উদ্বুি েরা র্ায়। দুভনাগযবশত, বাগাড়ম্বর এবং প্রোশয বক্তৃতা রহংসা এবং সাংবারদে, সংবাদ
রবতরমণর স্থার্, এবং ঘপ্রমসর সদসযমদর উপর আক্রমমণর ঘচষ্টায় হাররময় ঘগমে। 2017 সামল, অ্বারিত প্রশ্ন
েরার জর্য এেজর্ েংমগ্রমসর প্রােী রহংসাত্মেভামব এেজর্ সাংবারদেমে শারীররেভামব আক্রমণ েমরর্ - পমর
ঘপ্ররসমিন্ট ট্রাম্প এরেম এেটি ঘৃণয োমজর প্রশংসা েমরর্। গত অ্মটাবমর, ঘলাররিার এেজর্ মার্ুষমে রবরশষ্ট
রাজনর্রতে বযরক্তমদর এবং সংবাদ এমজরিগুরলর ঠিোর্ায় িাে মারফত 14টি ঘবামা পাঠামর্ার অ্রভমর্াগ
েরা হয়, র্ার মমধ্য দুটির ঠিোর্া রেল এেটি জাতীয় সংবাদ ঘর্েওয়ামেন র রর্উ ইয়েন ষ্টুরিওর প্রর্মে। 2018

সামলর আগমে, েযারলমফারর্নয়ার এেজর্ মার্ুষমে ঘগ্রপ্তার েরা হময়রেল রর্রর্ ঘবাের্ ঘলাবমে আর্ুমারর্ে এে
িজর্ বার ঘফার্ েমর সাংবারদেমদর গুরল েরার হুমরে রদময়রেমলর্।
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