
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্র্নাবিি বেশু আইর্ (CHILD VICTIMS ACT) স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বর্র্নাবিি বেশু আইর্ স্বাক্ষর করার প্রবিশ্রুবি পালর্ করম্বলর্ - র্া গভর্নম্বরর 2019 র্োয়বিচার 

এম্বেন্ডার (2019 Justice Agenda) একটি ককন্দ্রীয় অংে - র্িুর্ বিধাবর্ক অবধম্বিেম্বর্র প্রথম 

100 বিম্বর্র মম্বধে  
  

প্রণীি আইর্ বেশু বর্র্নাির্কারীম্বির ক ৌেিাবর ও কিওয়াবর্ আইর্ অর্ুর্ায়ী িায়িদ্ধ করা বর্বিি 

কম্বর  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে নর্র্নানিি নিশু আইর্মে আইর্ নিমেমে স্বাক্ষর েরার িার প্রনিশ্রুনি পূরণ 

েরমের্, র্া 2019 র্যায়নেচার এমজন্ডার এেটি মুখ্য উপাদার্, এটি নিনর্ েরমের্ র্িুর্ নেধানর্ে অ্নধমেিমর্র 

প্রথম 100 নদমর্র মমধয। এই আইর্টি নিশু নর্র্নাির্োরীমদর ফ ৌজদানর ও ফদওয়ানর্ আইর্ অ্র্ুর্ায়ী দায়ী েরা 
নর্নিি েমর এেং আরও নর্নিি েমর ফর্ শিিমে র্ারা ফর্ৌর্ নর্র্নািমর্র নিোর িময়মের্ িারা র্যায়নেচামরর 

এেটি পথ পামের্। গি নেধার্েভার অ্নধমেিমর্ গভর্নর কুওমমা চাইল্ড নভনিমে অ্যাি পাে েরার পমক্ষ 

েক্তেয রামখ্র্ নেন্তু ফেমর্মের নরপােনেোর্রা ফভাে প্রদামর্র জর্য এটি ফপি েরমি অ্স্বীোর েমরর্।  
  

"আমরা আজ এখ্ামর্ আনে োরণ ফেেঁমচ থাো েযনক্তরা র্ারা অ্নেশ্বােয েষ্টমভাগ েমরমের্, িােঁরা অ্মর্ে োিে 

নর্ময় এনগময় এমেনেমের্ এেং অ্র্যমদর জর্য পনরেিন র্ আর্মি িামদর নর্জস্ব ফগাপর্ীয়িা উৎেগন েমরনেমের্", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই নেেটি এমর্ ফোেমদর নেচার েমর, র্ারা নর্র্নানিি িময়নেে, এেং ফেইেে 

ভুেগুনেমে শুদ্ধ েমর র্া দীর্ননদর্ ধমর অ্জ্ঞাি এেং িানির োইমর নেে. এই নেেটি স্বাক্ষর েমর আমরা েেনে ফর্ 

ফেউ আইমর্র উপমর ফর্ই, েিতন পমক্ষর ফপািােটি অ্মর্ৌনক্তে র্য়, এেং র্নদ আপনর্ আইর্ েঙ্ঘর্ েমরর্ িমে 

আমরা খ্ুেঁমজ পাে এেং আপর্ামে িানি ফদওয়া িমে এেং র্যায়নেচার েরা িমে।"  
  

"অ্প্রময়াজর্ীয় নেেমের অ্মর্ে েের পর, নর্র্নানিি নিশু আইর্ (Child Victims Act) অ্েমিমে োিোনয়ি 

িময়মে এেং অ্েংখ্য নর্উ ইয়েন োেীমদর জর্য র্যায়নেচার আেমে", কল ম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ক াচুল 

িম্বলর্। "এি দীর্ন এেং েঠির্ র্ুদ্ধ র্ারা ফেেঁমচ আমের্ িারা আমামদর ভােোো এেং প্রিংোর ফর্াগয। এই 
র্িুর্ আইমর্র োমথ আমরা র্ারা অ্েথয নর্র্নািমর্র নিোর িামদর ক্ষমিায়র্ েরনে এেং ফর্ৌর্ নিোনরমদর 

দায়েদ্ধ েরনে।”  
  

এই নেেটি নর্উ ইয়মেন র প্রাচীর্ আইর্গুনে েংমিাধর্ েমর ফর্ৌর্ নর্গ্রমির নিোর নিশুমদর প্রময়াজর্ীয় পনরত্রাণ 

প্রদার্ েরমে র্ামি অ্পরাধটি র্খ্র্ই েংর্টিি ফিাে র্া ফের্ এই অ্পরাধ েংর্ের্োরীমদর িামদর োমজর জর্য 
দায়েদ্ধ েরা নর্নিি েরা র্ায়। েিন মার্ আইমর্র অ্ধীমর্, নিশু ফর্ৌর্ নর্গ্রমির অ্পরাধগুনে েম্পমেন  অ্পরাধ 



 

 

েংর্েমর্র পােঁচ েের পমর আর আদােমি র্ানেি েরা র্ায় র্া এেং এই আচরমণর জর্য নর্গ্রমির নিোর নিশুর 

18িম জন্মনদমর্র নির্ েেমরর মমধয অ্েিযই ফদওয়ানর্ মামো েরমি িয়।  
  

এই আইর্:  

  

• েমময়র পনরমাণ েতনদ্ধ েমর ফর্ েমময় এই অ্পরাধ েংর্ের্োরীমদর ফ ৌজদানরভামে দায়েদ্ধ 

রাখ্া ফর্মি পামর;  

• এই অ্পরাধগুনের নিোর েযনক্তমদর িারা 55 েের েয়মে ফপৌেঁোোর আমগ ফর্ ফোমর্া েময় 

এেটি ফদওয়ানর্ মামো শুরু েরার েুমর্াগ ফদয়;  

• নর্গ্রমির নিোর ফর্েে েযনক্তর দানেগুনে েময় পার িময় র্াওয়ার োরমণ োনিে েরা িময়মে, 

িামদরমে আদােমি িামদর োজ শুরু েরার জর্য এে েেমরর েময়েীমা প্রদার্ েমর;  

• র্াোেমের নেরুমদ্ধ েংর্টিি ফর্ৌর্ অ্পরামধর জর্য এেটি দানের নেজ্ঞনি দাময়র েরার 

প্রময়াজর্ অ্পোরণ েমর;  

• ফর্ েে অ্পরামধর োমথ র্াোেেমদর ফর্ৌর্ নর্গ্রি জনিি ফেগুনের জর্য নেচানরে প্রনিক্ষণ 

আেিযে েমর;  

• পুর্রুজ্জীনেি মামোগুনের েমময়ানচি নেচামরর জর্য আদােি প্রিােমর্র দিরমে (Office of 

Court Administration) নেনধ-নেধার্ ফর্ােণা েরার অ্র্ুমমাদর্ ফদয়।  
  

বিম্বর্ে িংখ্োগবরষ্ঠ কর্িা অোবন্ড্রয়া সু্টয়ােন -কাবেন্স িম্বলম্বের্, "র্খ্র্ আমরা নর্র্নানিি নিশু আইমর্র 

জর্য এই র্ুমদ্ধ অ্ংিগ্রিণ েনর, িখ্র্ আমামদর ফেউ মমর্ েমর নর্ ফর্ এটি এমিা েঠির্ ো এমিা দীর্ন িমি 

চমেমে। এই জর্র্য অ্পরামধ ফেেঁমচ র্াওয়ামদর পমক্ষ দােঁিামর্া েরোমরর দানয়ত্ব। ফেই োরমণ নেমর্মের 

েংখ্যাগনরষ্ঠ গণিানিে পক্ষ েেমরর পর েের ধমর ফেেঁমচ থাোমদর পািাপানি নিশু ভুক্তমভাগীমদর আইর্ পাি 

েরার জর্য ফচষ্টা েরমে এেং অ্পরাধীমদর রক্ষা েরার জর্য েেরেম োধা দরূ েরার জর্যও েিাই েরমে। 
র্যায়নেচার অ্েমিমে প্রনিষ্ঠা িমে িা নর্নিি েরমি নেমর্ের ব্র্যাড ফিাময়েমযার্, নিোর নিনি এেং গভর্নর 

কুওমমার োমথ োজ েরার জর্য আনম গনেনি।"  
  

অোম্বিেবল বিকার কালন ব বস্ট িম্বলর্, "েহু েের ধমর, েংেদ েংখ্যাগনরষ্ঠগণ শিিে ফর্ৌর্ নর্র্নািমর্র 

নিোরমদর আদােমি িামদর নদর্ উপিার ফদোর জর্য র্ুদ্ধ েমরমে। এই োিেী েযনক্তগণ র্মথষ্ট দীর্ন অ্মপক্ষা 
েমরমের্। আজ িারা র্যায় নেচামরর পমথ এে ধাপ এনগময় ফগমের্। আনম নেে উত্থাপে, অ্যামেেনে েদেয নেন্ডা 
ফরামজর্থােমে ধর্যোদ জার্ামি চাই িার পতষ্ঠমপােেিা এেং আক্রান্তমদর প্রনি প্রনিশ্রুনিেদ্ধিার জর্য। আনম 

আমার নেধার্েভা ফেনিরভাগ েিেমীমে এেং নেমর্মের েংখ্যাগনরষ্ঠমদর ফর্িা অ্যানন্ড্রয়া িুয়ােন -োনজন্স ও 

িার েিেমীমদর ধর্যোদ জার্ামি চাই অ্েমিমে এই আইর্টি প্রনিষ্ঠা েরমি েিায়িা েরার জর্য।"  
  

বিম্বর্ের ব্র্োড  বলমোর্ িম্বলর্, "েেমরর পর েের, নিশু ফর্ৌর্ নর্র্নািমর্র ফেেঁমচ থাো েযনক্তরা 
র্যায়নেচামরর জর্য অ্যােমেনর্র নদমে ফচময় নেে এেং েেমরর পর েের, িামদর আমেদর্গুনে র্ােচ েরা 
িনেে। আর র্া। গভর্নর কুওমমার নিশু নর্র্নািমর্র আইর্টি স্বাক্ষর েরার মাধযমম, নর্উইয়েন  প্রমদমির নিশু 

ফর্ৌর্ নর্র্নািমর্ ফেেঁমচ থাো েযনক্তমদর অ্েমিমে িামদর নর্র্নাির্োরীমদর নেরুমদ্ধ েযেস্থা ফর্ওয়ার েুমর্াগ এেং 
এমর্ প্রনিষ্ঠার্গুনের নেরুমদ্ধ র্যায়নেচার ফখ্ােঁজার েুমর্াগ রময়মে র্ারা িামদর রক্ষা েরনেে। গভর্নর কুওমমার 

পািাপানি এই র্ুমদ্ধ অ্ংিগ্রিণ েরমি ফপমর আনম খ্েুই গনেনি, নর্নর্ এই নেেমে েমথনর্ েরার জর্য োিেী ও 

ঐনিিানেে পদমক্ষপ গ্রিণ েমরনেমের্, নেমর্ে নেডার এেং প্রধার্ ফো-িন্সর অ্যানন্ড্রয়া িুয়ােন -োনজন্স, ফর্ 



 

 

েযনক্তগিভােে  এে দিমের এই নস্থনিটি ফভমেনেে এেং এই নেেটি উত্থাপর্ েমরনেমের্ পুমরা নেমর্ে 
গণিানিে েমেের্ (Senate Democratic Conference) ও অ্যামেেনে েদেয নেন্ডা ফরামের্থামের 

পািাপানি। ফেনির ভাগ ফক্ষমত্র অ্েিয নিশু ফর্ৌর্ নর্র্নািমর্র ফেেঁমচ থাো েযনক্তরাই িামদর আত্মার প্রনিেন্ধেিা 
দরূ েমর িামদর েযনক্তগি গল্প ভাগ েমর ফর্ওয়ার জর্য প্রিংো পাওয়ার ফর্াগয। এই প্রনক্রয়ার মাধযমম, ফেেঁমচ 
থাো েযনক্তরা রাজয আইর্ পনরেমদর েদেযমদর হৃদয় ও মর্ জয় েমর এেং িামদর জর্যই, নর্উইয়েন  আমামদর 

নিশুমদর জর্য এেটি নর্রাপদ স্থার্।"  
  

অোম্বিেবল িিিে বলন্ডা বি. করাম্বের্থাল িম্বলর্, "আজ, 13 েের দীর্ন এেং েম ার েিাইময়র পর, আমরা 
নিশু ফর্ৌর্ নর্র্নািমর্র ফেেঁমচ থাো েযনক্তমদর জর্য নেচামরর পথ ফেমে নর্ময়নে, এেং েম্ভেি নর্রামময়র নেেু 

উপায় ফের েমরনে। নিশু নর্র্নািমর্র আইর্ (Child Victims Act) পামের, মাধযমম নর্উইয়েন  ফিেটি িষ্টিই 
েমেিািীি ও িনক্তিােী এেটি োিন া ফপ্ররণ েমর ফর্ আমরা নিোনরমদর নেরুমদ্ধ ফেেঁমচ থাোমদর োমথ দােঁনিময় 

থানে, িারা র্িই িনক্তিােী ফিাে র্া ফের্। আজ আমরা নিনখ্ ফর্, েমি নিমরারা েেচ পমির্ র্া। োিেী র্ারী 
ও পুরুে র্ারা এই নেেটি আইর্ িময় উ মি ফদখ্ার জর্য েেমরর পর েের ধমর র্ুদ্ধ েমরমে িারা এই প্রমদিমে 

েোর জর্য নর্রাপদ েরমি োিার্য েমরমে। আনম িামদর প্রমিযেমে িামদর োিে ও েমথনমর্র জর্য ধর্যোদ 
জার্াই। এেং েেমরর পর েের ধমর নিশু নর্র্নািমর্র আইমর্র (Child Victims Act) োিেী েমথনমর্র জর্য 
আনম গভর্নর কুওমমা এেং আমার অ্যামেেনে এেং ফিে নেমর্মের েিেমীমদরমে ধর্যোদ জার্াই।"  
  

###  
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