
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা মাবরজয়ুার্ার িেিহারম্বক অবিধ ঘ াষণা কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

জবরমার্ার মাধেম্বম দম্বের বিধার্ ঘরম্বে ঘিআইবর্ভাম্বি মাবরজয়ুার্া রাোর োবি কমাম্বর্া  
  

মাবরজয়ুার্া রাোর কারম্বণ বর্বদন ষ্ট অবভম্ব াম্বগ অবভ কু্ত িেবক্তম্বদর ঘরকর্ন  মুম্বে ঘেলার প্রবিয়া 
তৈবর  

 
গভর্নর কুওম্বমা: "মাবরজয়ুার্া বর্য়ন্ত্রক আইর্সমহূ দ্বারা দী নকাল ধম্বর বিবভন্ন িম্বণনর 

কবমউবর্টিগুম্বলা সামঞ্জসেহীর্ভাম্বি প্রভাবিৈ হম্বয়ম্বে এিং আজ আমরা সিার জর্ে এই অর্োয় 
চূড়ান্তভাম্বি সমাপ্ত করবে।"  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ (S.6579A/A.8420) আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ যা ভবিষ্যমে বর্উ 
ইয়কন  স্টেমে মাবরজয়ুার্ার িযিহারমক অ্বিধ বহমেমি গণ্য করমি। মাবরজয়ুার্া বিষ্য়ক বর্উ ইয়মকন র 
িেন মার্ আইর্ োমঞ্জেযহীর্ভামি আবিকার্ আমমবরকার্ এিং ল্যাটির্ কবমউবর্টিমক প্রভাবিে কমর 
এিং এই আইর্ স্টিআইবর্ভামি মাবরজয়ুার্া রাখার শাবি কবমময় ো জবরমার্ার মাধযমম দণ্ডর্ীয় কমর 
এিং অ্ল্প পবরমামণ্ মাবরজয়ুার্া রাখার কারমণ্ অ্বভযুক্ত িযবক্তমদর স্টরকর্ন  মুমে স্টেল্ার একটি প্রবিয়া 
তেবর কমর স্টেেি িণ্নিাদী এিং জাবেগে তিষ্মমযর স্টমাকামিল্া করমি। গভর্নর 2013 োমল্ 
প্রথমিার মাবরজয়ুার্ার িযিহারমক অ্বিধ করার প্রিাির্া উপস্থাপর্ কমরর্ এিং 2020 অ্থনিেমরর 
িামজমে বেবর্ পরু্রায় ো উপস্থাপর্ কমরর্। বিল্টি আইমর্ পবরণ্ে হওয়ার 30 বদমর্র মমধয 
কাযনকর হমি।  
  
"মাবরজয়ুার্া বর্য়ন্ত্রক আইর্েমূহ দ্বারা দীর্নকাল্ ধমর বিবভন্ন িমণ্নর কবমউবর্টিগুমল্া োমঞ্জেযহীর্ভামি 
প্রভাবিে হময়মে এিং আজ আমরা েিার জর্য এই অ্র্যায় চূড়ান্তভামি েমাপ্ত করবে", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "মাবরজয়ুার্া রাখার দাময় অ্র্যায়ভামি োজা স্টভাগ কমরমে এমর্ অ্বভযকু্ত 
িযবক্তমদরমক োমদর স্টরকর্ন  মুমে স্টেল্ার েুমযাগ প্রদার্ এিং কম ার শাবি কমামর্ার মাধযমম আমরা 
দিুনল্ এিং তিষ্মযমূল্ক স্টেৌজদাবর বিচার প্রবিয়া স্টমাকামিল্ায় একটি গুরুত্বপণূ্ন পদমক্ষপ গ্রহণ্ 
করবে।"  
  
বসম্বর্ট সংেোগবরষ্ঠ ঘর্ৈা অোবন্ড্রয়া সু্টয়াটন -কাবজন্স িম্বলর্, "আমামদর স্টেমের দিুনল্ বিচার 
িযিস্থায় েংস্কার আর্ার জর্য মাবরজয়ুার্ামক অ্বিধ স্টর্াষ্ণ্া করা একটি অ্পবরহাযন অ্ংশ হময় 
দাবড়ময়মে। দীর্নবদর্ ধমর, বিবভন্ন িমণ্নর কবমউবর্টিগুমল্ামক োমঞ্জেযহীর্ভামি ল্ক্ষযিস্তু িার্ামর্া হময়মে 



 

 

এিং স্টর্বেিাচকভামি প্রভাবিে করা হময়মে। বেমর্ে স্টর্মমামিটিক স্টমজবরটি মাবরজয়ুার্ার পণূ্ন 
আইবর্করণ্ এিং স্টরগুমল্শমর্ আমামদর প্রমচষ্টামক অ্িযাহে রাখমি এিং আজমকর এই অ্বিধকরমণ্র 
স্টর্াষ্ণ্া োরই একটি প্রথম ভামল্া পদমক্ষপ।"  
  
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "মাদক বর্ময় স্টেমের িেন মার্ আইমর্র কারমণ্ দশমকর পর 
দশক চল্মে থাকা অ্র্যাময়র বিচার করার জর্য এই আইর্টি একটি গুরুত্বপূণ্ন পদমক্ষপ। মাবরজয়ুার্া 
অ্বিধ স্টর্াষ্ণ্া করা এিং বর্ম্ন িমরর অ্পরামধ অ্বভযুক্ত িযবক্তমদর স্টরকর্ন  মমুে স্টেল্ার পদমক্ষপটি 
আমামদর কবমউবর্টিগুমল্ামক, বিমশষ্ কমর স্টেইেি িযবক্তমদর স্টক্ষমে যারা এর কারমণ্ বিপযনি হময় 
পমড়মের্, োমদরমক েহায়ো করার বদমক অ্মর্ক এবগময় বর্ময় যামি। এেি স্টরকমর্ন র কারমণ্ উদূ্ভে 
প্রবেিন্ধকো এিং কল্ঙ্কেমূহ স্টমােমর্র মাধযমম একটি কমনেংস্থার্, আিাের্ স্টখাোঁজার এিং েেল্ ও 
েল্প্রেূ জীির্ যাপর্ করার উপায় অ্মর্ক বর্উ ইয়কন িােীর জর্য আমরা উমমাচর্ কমরবে।"  
  
এই আইমর্র কারমণ্ বর্মচ উবিবখে পদমক্ষমপর মাধযমম মাবরজয়ুার্া বর্মষ্ধাজ্ঞা আরও স্পষ্ট ও 
র্যায়েঙ্গে হমি:  

• স্টিআইবর্ভামি মাবরজয়ুার্া রাখার শাবি কবমময় ো জবরমার্ার মাধযমম দণ্ডর্ীয় করা 
এিং দইু আউমের কম স্টযমকামর্া পবরমাণ্ মাবরজয়ুার্া রাখার জর্য স্টেৌজদাবর শাবি 
িাবেল্ করা এিং  

• মাবরজয়ুার্ার কারমণ্ বর্বদনষ্ট অ্বভমযামগ অ্বভযকু্ত িযবক্তমদর জর্য এমর্ একটি প্রবিয়া 
তেবর করা যা অ্েীে এিং ভবিষ্যমে স্টদাষ্ী োিযিকরণ্ করা স্টথমক োমদর স্টরকর্ন  
মুমে স্টেল্মি।  

  
বসম্বর্টর জামাল টি. ঘিইবল িম্বলর্, "মাবরজয়ুার্া রাখার জর্য স্টেেি স্টদাষ্ী িযবক্তমদর একটি 
অ্পরাধমূল্ক স্টরকর্ন  থামক যা োরাজীিমর্র জর্য োমদর জীিমর্র োমথ জবড়ময় যায়, েম্ভািযভামি 
এটি োমদর বশক্ষা গ্রহমণ্র েুমযাগমক েীমািদ্ধ করমি, কমনেংস্থার্ অ্জন মর্ োমদর েক্ষমোমক প্রভাবিে 
করমি, যার েমল্ োমদর পবরিামরর প্রবেপাল্র্ করমে োরা আিবশযকভামি অ্ক্ষম হময় পড়মি। 
অ্িমশমষ্ অ্েীে-েম্বন্ধীয় এিং দরূদশী উভয় বদক রময়মে এমর্ একটি েঠিক বর্বিহ্নকরণ্ প্রবিয়া 
েৃবষ্ট হমে যা মাদকমক বর্ময় িড় িড় েংর্মষ্নর অ্িোর্ র্োমি, যার কারমণ্ বিবভন্ন িমণ্নর 
কবমউবর্টিগুমল্ার অ্মর্ক ক্ষবে হময়মে। এই বিষ্ময় প্রবেজ্ঞািদ্ধ থাকার জর্য এিং এই বিল্ যামে 
আইমর্ পবরণ্ে হয় ো বর্বিে করার জর্য আবম অ্যামেম্ববল্ স্পের এিং অ্যামেম্ববল্ স্টমজবরটি 
বল্র্ার বিোল্ বপপল্ে-স্টোকে, গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, স্টমজবরটি বল্র্ার অ্যাবন্ড্রয়া েুয়ােন -কাবজে 
এিং অ্যামেম্ববল্ বস্পকার কাল্ন বহবেমক ধর্যিাদ জার্ামে চাই।"  
  
অোম্বসেবল ঘমজবরটি বলর্ার বিস্টাল বর্. বিিলস-ঘস্টাকস িম্বলর্, "দীর্নবদর্ ধমর বিবভন্ন িমণ্নর 
কবমউবর্টিগুমল্া তিষ্মযমূল্ক অ্পরাধ বিষ্য়ক র্ীবের বশকার হময় আেমে এিং অ্ল্প পবরমাণ্ 
মাবরজয়ুার্া রাখার দাময় গুরুের োজা স্টভাগ কমরমে, স্টযখামর্ অ্র্যরা কখমর্াই আেক িা অ্বভযুক্ত 
হয়বর্। আমরা চূড়ান্তভামি বর্উ ইয়মকন  মাবরজয়ুার্া েিার জর্য অ্বিধ স্টর্াষ্ণ্া করার মাধযমম বর্বদনষ্ট 
কবমউবর্টিগুমল্ামক অ্র্যায়ভামি ল্ক্ষযিস্তুমে পবরণ্ে করা এই বর্পীড়র্মূল্ক চমির অ্িোর্ করবে। 



 

 

এই বিমল্ স্বাক্ষর করার জর্য এিং েমোর র্ামম এই গুরুত্বপূণ্ন পদমক্ষপটি োমমর্ এবগময় স্টর্ওয়ার 
জর্য আবম গভর্নরমক ধর্যিাদ জার্াই।"  
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