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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ড াম্বমবিক ভাম্ব াম্বলন্স সাভনাইভর জাবিস অোক্ট (DOMESTIC VIOLENCE
SURVIVORS JUSTICE ACT, DVSJA) স্বাক্ষর করম্বের্

গভর্ন ম্বরর 2019 উওম্বমন্স জাবিস এম্বজন্ডার মূল অংে:

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ ড ামমস্টিক ভাম ামেন্স সাভন াইভসন জাস্টিস অ্যাক্ট (S.1077 /
A.3974) স্বাক্ষর কমরর্, এটি একটি স্টিে যা অ্পরাধমূেক স্টিচার িযিস্থা গার্নস্থয স্টর্িংসার
স্টিকারমের আমরা অ্র্নপূর্ন েন্ড হ্রাস করার িযিস্থা স্টিস্টধিদ্ধ কমর এিিং গভর্নমরর 2019 উওমমন্স
জাস্টিস এমজন্ডার একটি মূে উমেযাগ। ির্ন মার্ আইর্ স্টিচারকমের অ্স্টর্স্টেনষ্ট েন্ড প্রোমর্র অ্র্ুমস্টর্
ডে গার্নস্থয সস্টর্িংসর্ার স্টিকারমের যারা শুধু স্টকছু স্টর্স্টেনষ্ট পস্টরস্টস্থস্টর্মর্ শুধু র্ামের অ্র্যাচাস্টরর
উমেমিয অ্পরাধ সিংগঠির্ কমরমছর্। ড ামমস্টিক ভাম ামেন্স সাভন াইভর জাস্টিস অ্যাক্ট এই আইর্টিমক
আমরা িেির্ করমি স্টর্যনার্র্কারীর দ্বারা িেপ্রম ামগর কারমর্ করা অ্পরাধ ডযাগ কমর, আর র্ার
সামর্ স্টর্যনার্র্কারীর স্টিরুমদ্ধ িা র্ার প্রমরাচর্া সিংঘটির্ অ্পরাধ ডযাগ কমর স্টযস্টর্ স্টিকামরর সামর্
একই গৃর্স্থাস্টেমর্ িা পস্টরিামর র্ামকর্ র্া - যার ফমে, ডসই সি মার্ুষ যারা গার্নস্থয ও ডযৌর্
স্টর্যনার্মর্র স্টিকার, র্ামের আরও স্টর্যনার্মর্র র্ার্ ডর্মক সুরস্টক্ষর্ করমি।
"ডিস্টিরভাগ িন্দী র্ারীর িারীস্টরক িা ডযৌর্ সস্টর্িংসর্া র্ামের জীির্কামে অ্স্টভজ্ঞর্া কমরমছর্, এিিং
প্রা ই এই মস্টর্োরাই কারারুদ্ধ র্র্ কারর্ র্ারা স্টর্মজমেরমক একজর্ স্টর্যনার্র্কারীর র্ার্ ডর্মক রক্ষা
করমছর্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের 2019 সামের উওমমন্স জাস্টিস এমজন্ডার এই
গুরুত্বপূর্ন অ্িংিটি স্বাক্ষর কমর, আমরা স্টর্স্টির্ করমর্ পাস্টর ডয ডফৌজোস্টর স্টিচার িযিস্থা ডসই
িাস্তির্া স্টিমিচর্া কমর এিিং েুিনে স্টর্উ ই কন িাসীমের ক্ষমর্া র্ কমর, র্ামের শুধু র্ামের
কারাগামর স্টর্মক্ষপ র্া কমর।"
"আমার মা গার্নযস্থ সস্টর্িংসর্ার ক্ষস্টর্গ্রস্তমের সার্াযয করার জর্য র্ার জীির্ স্টর্মিস্টের্ কমরস্টছমের্,
এিিং জর্গমর্র ডসিার সম র্ার ডসই কাজ আমামক অ্র্ুপ্রাস্টর্র্ কমরমছ", ডলম্বের্োন্ট গভর্ন র
কোবি ড াচু ল িম্বলর্। "এই র্র্ু র্ আইর্টি আমামের ডফৌজোস্টর স্টিচার িযিস্থা এক উমেখমযাগয
সিংস্কার এিিং স্টর্স্টির্ করমি ডয ক্ষস্টর্গ্রস্থমের স্টর্যনার্র্ ডর্মক স্টর্মজমক রক্ষা করার জর্য ডযর্ কম ার
িাস্টস্ত র্া ডপমর্ র্ । উওমমন্স জাস্টিস এমজন্ডার আমরকটি অ্পস্টরর্াযন অ্িংি স্টিস্টধিদ্ধ র্ও ার সামর্,
স্টর্উ ই কন সি ডচম েুিনেমের রক্ষা কমর এিিং আমামের সমাজমক িস্টিিােী করার পমর্ ডর্র্ৃ ত্ব
প্রোর্ করা অ্িযার্র্ ডরমখমছ।"

"গভর্নর কুওমমার ডর্র্ৃ মত্ব, স্টর্উ ই কন ডেমির সি ডচম িস্টিিােী অ্যাস্টি র্যারাসমমি এিিং র্ারীর
সমর্ার আইর্গুস্টেমক অ্গ্রসর করমছ যা িাস্টক ডেমির জর্য অ্র্ুসরর্ করার মর্ একটি মম ে
স্টর্সামি কাজ করা উস্টচর্", গভর্ন ম্বরর ডসম্বেটাবর এিং বি বর্উ ই কন ডিট কাউবন্সল অর্ উইম্বমর্
এন্ড গালন স(New York State Council on Women and Girls)-এর সভাপবি ডমবলসা ব ম্বরাজা
িম্বলর্, "আজমক র্ারীরা এমর্ এক ডফ ামরে সরকামরর স্টিরুমদ্ধ েড়মছর্ যারা সস্টি ভামি
মস্টর্োমের ডর্মক র্ামের অ্স্টধকার ডকমড় ডর্িার জর্য প্রচার চাোমে, যা অ্জনমর্র জর্য র্ারা কঠির্
েড়াই কমরমছর্, স্টকন্তু স্টর্উ ই কন ডিমে আমরা সস্টি ভামি এই অ্স্টধকারগুস্টে রক্ষা এিিং প্রসাস্টরর্
করস্টছ। ড ামমস্টিক ভাম ামেন্স সাভন াইভসন জাস্টিস অ্যাক্ট এখর্ আইর্ স্টর্মসমি স্বাক্ষস্টরর্ র্ও া ,
আমরা র্যাযয ও সঠিক স্টর্উ ই মকন র উমেমিয আমরকটি পেমক্ষপ স্টর্ম স্টছ।"
বসম্বর্টর ডরাক্সার্ ডজ. পারম্বসা িম্বলর্, "প্রা িই গার্নস্থ সস্টর্িংসর্ার স্টিকার িযস্টিরা স্টর্মজমের িা
র্ামের পস্টরিারমক রক্ষা করার জর্য আমামের ডফৌজোরী স্টিচার িযিস্থার র্ামর্ িাস্টস্ত পার্, যার
ফমে র্ামের অ্র্যাযয কারািামসর েন্ড ডভাগ করমর্ র্ । এই সার্সী স্টিকাররা অ্র্যাযয কারািামসর
পস্টরিমর্ন সমর্নর্ এিিং র্ামের জীির্ পুর্স্টর্নমান মর্র ক্ষমর্া প্রোর্ করা উস্টচৎ। ড ামমস্টিক ভাম ামেন্স
সাভন াইভসন জাস্টিস অ্যাক্ট ডিষ পযনন্ত এই ভু েটি সিংমিাধর্ করমি, যার জর্য আস্টম েৃঢ়ভামি এই
স্টিেটির জর্য েড়াই কমরস্টছ এিৃষ্ঠমপাষকর্া কমরস্টছ। আজ এটি আইর্ স্টর্মসমি প্রর্ মর্র জর্য আস্টম
গভর্নর কুওমমার প্রিিংসা করস্টছ।"
অোম্বসেবল সিসে ডজম্বেবর র্ এল অম্বে িম্বলর্, "আস্টম DV সাভন াইভাসন জাস্টিস অ্যামক্টর পৃষ্ঠমপাষক
র্মর্ ডপমর গস্টিনর্, যা স্টর্যনার্মর্র সামর্ সরাসস্টর যুি অ্পরামধর জর্য ডোষী সািযস্ত গার্নস্থয
সস্টর্িংসর্ার স্টিকারমের ডক্ষমে স্টিচারস্টিভাগী স্টিমিচর্ার ক্ষমর্ামক প্রসাস্টরর্ কমর। আজ গভর্নর
কুওমমা এই স্টিেটি স্বাক্ষর কমর আইর্ স্টর্মসমি প্রর্ র্ কমর গার্নস্থয স্টর্িংসার স্টিকারমের র্যা স্টিচার
প্রোর্ করমর্সার্াযয কমরমছর্। প্রা িই, যখর্ একজর্ স্টিকার স্টর্মজমক রক্ষা করার জর্য কাজ
কমরর্, র্খর্ স্টর্স্টর্ সমমিের্া ও সর্া র্ার পস্টরিমর্ন িাস্টস্ত ও কারািাস পার্। DV সাভন াইভসন অ্যাক্ট
আমামের রামজযর অ্পরাধী স্টর্মসমি অ্স্টভযুি গার্নস্থয স্টর্িংসার স্টিকারমের মযনাো স্টফস্টরম স্টেমর্ এিিং
র্যা স্টিচার প্রোর্ করমর্ এই স্টিমিকিস্টজনর্ অ্িস্থা পস্টরির্ন র্ করার জর্য গুরুত্বপূর্ন পেমক্ষপ স্টর্ম মছ।"
বর্উই কন ডিট ড ামস এিং কবমউবর্টি পুর্র্ন িীকরণ (New York State Homes and Community
Renewal) র্ীবি ও কবমউবর্টি বিষ ক বিম্বেষ উপম্বিষ্টা, এিং প্রাক্তর্ বসম্বর্টর এিং বিম্বলর
পৃষ্ঠম্বপাষক রুি োম্বসল-িম্পসর্ িম্বলর্, "আমরা খুি কমই আমামের িপর্ করা িীমজর ছা া
উপমভাগ করমর্ পাস্টর। ড ামমস্টিক ভাম ামেন্স সারভাইভাসন জাস্টিস অ্যাক্টমক স্বাক্ষর কমর আইর্
স্টর্মসমি প্রর্ র্ করার জর্য আপর্ামক ধর্যিাে গভর্নর কুওমমা। এটি সামাস্টজক ও ডফৌজোরী স্টিচার
সিংস্কামরর জর্য উত্সস্টগর্
ন এক েে মার্ুমষর অ্স্টিকারিদ্ধর্ার প্রস্টর্স্টর্স্টধত্ব কমর।"
কবর্ বর্ল, বর্উ ই কন ডিট ডকা াবলের্ এম্বগইন্সট ড াম্বমবিক ভাম্ব াম্বলম্বন্সর (New York State
Coalition Against Domestic Violence) এবক্সবকউটিভ ব ম্বরক্টর, িম্বলর্, "আজমক, যখর্
ড ামমস্টিক ভাম ামেন্স সাভন াইভসন অ্যাক্ট স্টর্উ ই মকন আইর্ স্টর্মসমি প্রর্ র্ করা র্মে, 1980-র
েিমক স্টসিার ডমস্টর র্ামর্নর যুগান্তকারী কামজর কর্া মমর্ পমড়, স্টযস্টর্ স্টিকারমের জর্য গুরুত্বপূর্ন
সর্া র্া প্রোর্ করা শুরু কমরর্, স্টর্যনার্র্কারীর র্ার্ ডর্মক ডর্মক স্টর্মজমক রক্ষা কমর কারারুদ্ধ

স্টিকারমের সর্। এই আইর্টি র্ার কামজর উপর স্টভস্টি কমর তর্স্টর, যা এখর্ অ্গস্টর্র্ স্টিকার
সিংিান্ত আইর্জীিী মামর্র্। এই গুরুত্বপূর্ন স্টিস্টধটি আইর্ র্ম ও া স্টর্স্টির্ করার জর্য আমরা
গভর্নর কুওমমা, সিংসে সেসয অ্মে, স্টসমর্ের পারমসা এিিং আইর্সভামক ধর্যিাে জার্াই।"
টামার োে-ডিালার ও জ া ভাসান্দাবর্, মব লা ও বিচার প্রকম্বের (Women & Justice Project)
স -পবরচালক িম্বলর্, "এই স্টিজ টি অ্মর্মকর কম ার পস্টরশ্রমমর ফে, স্টিমিষ কমর ির্ন মার্ এিিং
পূমিন িন্দী স্টিকারমের সমর্নকমের, যামের ডর্র্ৃ ত্ব এিিং েক্ষর্া প্রর্ম স্টের্ ডর্মক ড ামমস্টিক ভাম ামেন্স
সাভন াইভর জাস্টিস অ্যাক্ট-র প্রচারর্ামক পর্ প্রেিনর্ কমরস্টছে। ডকা াস্টেির্ অ্ফ উওমমর্ স্টপ্রজর্ামসনর
(Coalition for Women Prisoners) সামর্ এই প্রচারাস্টভযামর্ কাজ করমর্ ডপমর আমরা গস্টিনর্,
যারা ডে ামের উভ পামি স্টিকার, এিিং ির্ ির্ িযস্টি ও সিংগ র্মের সামর্ যারা এই স্টিেটির
সমর্নমর্ একস্টের্ র্ম স্টছে রাজয জুমড়। এই গুরুত্বপূর্ন আইর্ প্রর্ মর্র জর্য আমরা গভর্নরমক ধর্যিাে
জার্াই এিিং আমরা এই স্টিেটির প্রস্টর্ অ্র্েস প্রমচষ্টার জর্য স্পর্সর অ্যামসস্টি সেসয ডজস্টি র্ অ্মে
এিিং স্টসমর্ের ডরাক্সার্ পারমসা এিিং প্রাির্ স্টসমর্ে পৃষ্ঠমপাষক রুর্ র্যামসে-র্ম্পসমর্র প্রিিংসা
কস্টর। অ্মর্ক কাজ এখর্ও করা িাস্টক, স্টকন্তু স্ট স্টভ সাভন াইভসন জাস্টিস অ্যাক্ট আমামের অ্পরাধীকৃ র্
স্টিকারমের জর্য র্যা স্টিচামরর প্রোমর্র জর্য এিিং সকমের জর্য িযাপক কারািমসর অ্িসার্ ঘোমর্ার
পমর্ আমরকটি গুরুত্বপূর্ন ধাপ অ্গ্রসর করে।"
এই স্টিে স্টিচারকমের কারািামসর েন্ড হ্রাস করমর্ এিিং েন্ড কারািাস ডর্মক সমাজস্টভস্টিক
ডপ্রাগ্রামগুস্টেমর্ পুর্ঃস্টর্মেন স্টির্ করার অ্র্ুমস্টর্ ডেমি, যা স্টিকারমের পুর্িনাসমর্র ডক্ষমে আমরা কাযনকর
িমে প্রমাস্টর্র্ র্ম মছ। ড ামমস্টিক ভাম ামেন্স সাভন াইভরস জাস্টিস অ্যাক্ট ির্ন মার্ অ্িরুদ্ধ স্টিকামরর
এক ডছাে অ্িংিমক পুর্রা েন্ডামেমির জর্য এিিং যর্াসমম র পূমিন মুস্টি পাও ার জর্য আমিের্
করমর্ ডেমি র্ামের পূিনির্ী স্টর্গ্রমর্র পস্টরমপ্রস্টক্ষমর্।
গার্নস্থয সস্টর্িংসর্া এিিং কারািামসর র্ার গভীরভামি যুি, কারর্ 90 ির্ািংমিরও ডিস্টি িস্টন্দ র্ারীরা
র্ামের জীির্কামের মমধয িারীস্টরক িা ডযৌর্ সস্টর্িংসর্ার অ্স্টভজ্ঞর্া কমরমছর্। এই কর্া িুমে ডয
অ্মর্ক র্ারীর কারািাস র্ম মছ স্টর্যনার্র্কারীমের স্টিরুমদ্ধ স্টর্মজমেরমক রক্ষা করার জর্য িা র্ামের
স্টর্যনার্র্কারীরা িেপূিনক অ্বিধ কাযনকোমপ স্টর্ম াস্টজর্ করা র্ম মছ, ড ামমস্টিক ভাম ামেন্স
সাভন াইভর জাস্টিস অ্যাক্ট সস্টর্িংসর্া ও কারািামসর এই চিটি ডিষ করার আমরকটি পেমক্ষপ, এিিং
স্টর্যনার্র্কারীর উপর ভারির্মর্র ো স্থাপর্ কমর, স্টর্যনাস্টর্মর্র িেমে।
র্ার প্রিাসমর্র সম্পূর্ন সম জুমড় গভর্নর কুওমমা র্ারী সমর্া ও ডফৌজোরী স্টিচামরর উমেযাগগুস্টের
পক্ষ সমর্নর্ কমরমছর্। গভর্নর এম. কুওমমা, ডর্ে িাইম এিিং গার্নযস্থ সস্টর্িংসর্ার সামর্ প্রা িই যুি
র্াকা অ্র্যার্য স্টর্েীষ্ট কম কটি অ্পরামধর ক্ষস্টর্গ্রস্ত যারা অ্পরামধর সম িারীস্টরক আঘার্ পার্স্টর্,
র্ামের সর্া র্া প্রসারমর্র আইর্ এখর্ কাযনকর র্ও ার কর্া আমগ এই িছর ডঘাষর্া কমরমছর্।
2018 সামে, গভর্নর এমর্ আইর্ স্বাক্ষর কমরস্টছমের্, যা গার্নস্থ স্টর্যনার্র্কারীমের কাছ ডর্মক,
র্যান্ডগার্ এিিং েীঘন িন্দুক, উভ ই সস্টরম ডে ।
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