
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা অর্নিছর 2021-এর কার্নবর্িনাহী িাম্বেম্বে বেশুম্বের বিরুম্বে সংঘটিত ইন্টারম্বর্ে 
অপরাধ তেম্বে স্টেে পবুলেম্বক (STATE POLICE) েবিোলী করার উম্বেম্বেে আইর্ স্টঘাষণা 

করম্বলর্  
  

আইর্টি স্টেে পবুলম্বের সুপারইর্ম্বেম্বেন্টম্বক অর্লাইম্বর্ বেকারীম্বের খুম্বে স্টির করার উম্বেম্বেে 
প্রোসবর্ক সািবপর্া োবরর অর্ুমবত স্টেম্বি  

  
সািবপর্া বেশু সংবিষ্ট অর্লাইর্ স্টর্ৌর্ অপরাধ বিষয়ক সূত্র বিষম্বয় স্টেে পবুলম্বের দ্রুত পেম্বেপ 

স্টর্য়াম্বক বর্বিত করম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ অ্র্ন বছর 2021-এর কার্ননর্বনাহী বামজমে আইর্ ঘ াষণা কমরমছর্ 
র্া ঘেে পুনিশ সুপানরমের্মেে-ঘক ঘেে পনুিশ কর্তন ক নশশুমের নবরুমে ইোরমর্ে অ্পরামের র্েন্ত 
করার অ্নেকার নহমসমব প্রশাসনর্ক র্িব করামক অ্র্ুমমাের্ প্রোর্ কমর। এই র্রু্র্ ক্ষমর্া ঘেে 
পুনিশমক অ্প্রাপ্তবয়স্কমের অ্র্িাইর্ ঘর্ৌর্ নর্র্নার্মর্র সামর্ সংনিষ্ট রময়মছ এমর্ সমেহভাজর্ বযনিমের 
শর্াি এবং সঠিক অ্বস্থার্ খুুঁমজ ঘবর করার উমেমশয, র্ামের অ্র্িাইর্ ঘরকেন  পাওয়ার প্রময়াজর্ীয় 
সাবনপর্া প্রনিয়াটি সহজ করার মােযমম দ্রুর্ পেমক্ষপ নর্মর্ সমর্ন করমব।  
  
"আমামের নশশুমের সুরক্ষার জর্য এবং অ্র্িাইর্ ঘর্ৌর্ নর্পীড়মর্র স্তনির্ কমর ঘেয়ার মর্ নবস্তারমক 
ঘেকামর্ আমামের র্র্াসােয ঘেষ্টা করমর্ হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্র্িাইমর্ নশকারীমের 
ওময়মব আবার পানিময় ঘর্মর্ সক্ষম হবার পূমবনই র্ামের শর্াি এবং ঘেপ্তার করার আমরা ঘবনশ 
েক্ষর্ার মােযমম আমরা এই নশকারীমের নবোমরর আওর্ায় আর্মর্ এবং নর্উ ইয়মকন র নশশুমক আরও 
ভািভামব সুরনক্ষর্ করার উমেমশয আরও ঘবনশ প্রস্তুর্ র্াকব।"  
  
ঘেে পনুিশ প্রায়শই নশশু সংনিষ্ট অ্র্িাইর্ ঘর্ৌর্ অ্পরাে নবষময় সূত্র পায় র্ার মমেয র্ামক 
সমেহভাজর্ বযনির শুেুমাত্র আইনপ (IP) ঠিকার্া বা অ্র্িাইর্ সেূক। র্নে এটি প্রমানণর্ হয় ঘর্ 
ঘকার্ও অ্পরাে সং টির্ হময়মছ, র্াহমি সমেহভাজর্ বযনিমক শর্াি করমর্ এবং র্ার অ্বস্থার্ 
নর্েনারণ করার জর্য ইোরমর্ে পনরমষবা সরবরাহকারীমের কাছ ঘর্মক প্রার্নমক োহক অ্যাকাউমের 
ঘরকেন  েহণ করার উমেমশয একটি সাবনপর্া প্রময়াজর্ হয়। এই র্েমন্ত দ্রুর্র্া অ্র্যন্ত গুরুত্বপুণন 
কারণ ইোরমর্ে পনরমষবা প্রোর্কারী সংস্থাগুমিা েী ননের্ এই র্র্য সংরক্ষণ কমর র্া এবং অ্র্িাইর্ 
নশকারীরা প্রায়শই নর্য়নমর্ভামব শর্ািকরণ এড়ামর্ার জর্য IP ঠিকার্া পনরবর্ন র্ কমর।  



 

 

  
বর্ন মার্ র্েন্ত প্রনিয়ায় বাইমরর ঘকার্ও এমজনি কর্তন ক সাবনপর্া জানর করার প্রময়াজর্ হয়। এটি 
জটিি এবং অ্েক্ষ বমি প্রমানণর্ হময়মছ, র্া র্েন্তকারীমের দ্রুর্ এবং কার্নকরভামব পেমক্ষপ নর্মর্ 
বাো ঘেয়। অ্র্ীমর্, প্রময়াজর্ সাবনপর্া পাওয়ার এই নবিম্ব প্রায়শই নর্নির্ভামব অ্পরােীমের 
পািামর্ সক্ষম হবার কারণ হময়মছ।  
  
ঘেোমরি আইর্ এই র্েন্তগুগুমিামক সহায়র্া করার জর্য সরকারী সংস্থাগুমিামক প্রশাসনর্ক সাবনপর্া 
জানর করার অ্র্ুমনর্ ঘেয়, র্মব এই ক্ষমর্া অ্বশযই ঘেে আইমর্র অ্েীমর্ নবমশষভামব অ্র্ুমমানের্ 
হমর্ হয়। গভর্নমরর প্রস্তাবটি ঠিক র্াই কমর এবং ঘেে পুনিশমক একই র্েন্ত হানর্য়ার বযবহার 
করার অ্র্ুমনর্ নেমব র্া বর্ন মামর্ ঘেমশর অ্র্যার্য স্থার্ীয় এবং ঘেে আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাগুমিা 
আমামের অ্ল্পবয়স্ক এবং সবমেময় ঝুুঁ নকপূণন নশকারমের িক্ষয কমর অ্র্িাইর্ অ্পরামের িমবেনমার্ 
সং ামর্র নবরুমে িড়াই করমর্ বযবহার কমর। উপরন্তু, এই উমেযামগর অ্ংশ নহসামব, অ্র্িাইর্ 
ঘর্াগামর্ামগর প্রকত র্ নবষয়বস্তু এই প্রস্তামবর অ্েীমর্ র্ির্া দ্বারা পাওয়া র্ামব র্া, এবং নবষয়বস্তুর 
ঘরকেন  প্রকাশ করমি আোিমর্র অ্র্ুমমােমর্র প্রময়াজর্ হমব।  
  
স্টেে পবুলম্বের সুপাবরম্বন্টর্ম্বেন্ট বকর্ এম. স্টকারম্বলে িম্বলর্, "এই প্রস্তাবটি নশশুমের নবরুমে হওয়া 
ইোরমর্ে অ্পরাে র্েমন্তর জর্য একটি গুরুত্বপূণন হানর্য়ার প্রোর্ কমর, র্া সমেহভাজর্মেরমক 
শর্ািকরণ এড়ামর্ার জর্য সনিয় হবার পূমবনই র্ামের দ্রুর্ শর্াি করমর্ আমামের সহায়র্া কমর। 
এটি অ্র্িাইর্ নশকারীরা আরও ঘবনশ ক্ষনর্ করার পূমবনই জবাবনেনহর্ার অ্েীমর্ নর্ময় আসার 
আমামের েূড়ান্ত িক্ষযমক সহায়র্া কমর।"  
  
ঘেে পনুিশ নর্উইয়কন  ঘেে ইোরমর্ে িাইমস অ্যামগইর্ে নেিড্রর্ োস্ক ঘোসন (New York State 
Internet Crimes Against Children Task Force)- এর একটি গুরুত্বপূণন সেসয, র্া একটি 
জার্ীয় কমনসূনের অ্ংশ ঘর্টি নশশুমের নবরুমে ঘর্ৌর্ নর্র্নার্র্ ও প্রমিাভর্ সহ ইোরমর্মের মােযমম 
করা ঘেৌজোনর অ্পরামের নবরুমে িড়াই এবং র্েন্ত কমর।  
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