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গভর্নর কুওম্বমা বেশু বর্র্নাতর্ আইম্বর্র জর্ে লুক িোক উইম্বডা সম্প্রসারণ করার আইম্বর্ স্বাক্ষর 
কম্বরম্বের্  

  
বেশু বর্র্নাতম্বর্র আইর্ সংক্রান্ত দাবি এখর্ 14 আগস্ট, 2021 পর্নন্ত দাবখল করা র্াম্বি  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ (S7082/A9036) আইমর্ স্বোক্ষর কমরমের্ যো শিশু শর্যনোতর্ 
আইমর্র অধীমর্ ভুক্তমভোগীমের জর্য েোশি েোশিল করোর লুক িযোক উইমডো প্রসোশরত কমর, সসই 
কশিত শর্যনোতর্ কির্ িো কতশের্ আমগ সংঘটিত হমেশেল তোর শর্শিনমিমে। গত িের কোযনকর 
হওেোর পর সিমক শিশু শর্যনোতর্ আইর্ হোজোর হোজোর ভুক্তমভোগীমের জর্য র্যোেশিচোমরর একটি পি 
প্রেোর্ কমরমে। COVID-19 জর্স্বোস্থ্য জরুরী অিস্থ্োর কোরমে 8 সম গভর্নর কুওমমো সমেসীমো 14 
জোর্ুেোরী 2021 পযনন্ত িোডোমর্োর জর্য একটি শর্িনোহী আমেি জোশর কমরর্। আজ স্বোক্ষশরত এই আইমর্ 
শিমিে আমিেমর্র সমেসীমো একটি পূেন িের পযনন্ত িোডোমর্ো হমেমে এিং েোশি এির্ শিশু শর্যনোতর্ 
আইমর্র অধীমর্ 14 আগস্ট 2021 পযনন্ত েোশিল করো যোমি।  
  
"শিশু শর্যনোতর্ আইর্ শর্যনোশতত িযশক্তমের র্যোেশিচোমরর জর্য একটি েীঘন প্রমেোজর্ীে পি শর্মে 
এমসমে, এিং িহুকোল ধমর অস্বীকৃত িোশি র্ো পোওেো অর্যোমের প্রশতকোর করমত সোহোযয কমর এিং 
আমরো এই শিশ্বিযোপী মহোমোরীর কোরমে ভুক্তমভোগীমের আেোলমত র্যোেশিচোর পোওেোর জর্য তোমের 
ক্ষমতো সীশমত করমত শেমত পোশর র্ো," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যির্ শর্উ ইেকন  পুর্রোে িুলমে 
এিং জর্স্বোস্থ্য সংকট সিমক সুস্থ্ হমে উঠমে, লুক িযোক উইমডো সম্প্রসোরে করো সঠিক কোজ এিং 
শর্পীডর্কোরী এিং যোরো তোমের সশিে কমরমে তোমের েোেিদ্ধ করো শর্শিত করমত সোহোযয 
করমি।"  
  
বসম্বর্টর ব্র্োড হম্বেলমোর্ িম্বলর্, "শিশু শর্যনোতর্ আইর্ 3,000 এরও সিিী সোহসী ভুক্তমভোগীমের 
র্যোেশিচোমরর জর্য এশগমে আসমত শেমেমে। তো সমেও এটো পশরষ্কোর সয অমর্ক শর্উ ইেকন িোসী যোরো 
শিশু সযৌর্ শর্যনোতমর্র শিকোর হমেমের্ তোরো এশগমে আমসর্শর্ - শিমিে কমর COVID-19 সংকমটর 
সমে যো আমোমের আেোলত এিং অিনর্ীশতমক ওলট পোলট কমর শেমেমে। আশম গভর্নর কুওমমোর 
কোমে অতযন্ত কৃতজ্ঞ শিশু শিকোর আইমর্র সমেোে এক িের িোডোমর্োর আইমর্ স্বোক্ষর করোর জর্য 
এিং শসমর্ট সর্তো আশন্ড্রেো সু্টেোটন -কোশজর্মক তোর সর্তৃমের জর্য ভুমক্তোমভোগীমের অশধকোরমক 
অগ্রোশধকোর সেওেোর জর্য, এিং তোর সোমি সংসমের পৃষ্ঠমপোেক শলডো শি. রমসন্থোমলর প্রশতও। সি 
সচমে িড কিো, এটি শিশু সযৌর্ শর্যনোতমর্র শর্ভীক শিকোরমের কৃশতে, যোরো সোহমসর সোমি তোমের 
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িযশক্তগত কোশহর্ী সিেোর কমরমের্ যোমত আমরো শর্উ ইেকন িোসী তোমের শর্পীডর্কোরীমের এিং তোমের 
লোলর্ কমরমে সয প্রশতষ্ঠোর্গুশল তোমের েোেিদ্ধ করোর সুমযোগ পোমি।"  
  
অোম্বসেবল সদসে বলডা বি. ররাম্বজর্থাল িম্বলর্, "শিিমির সযৌর্ শর্যনোতমর্র শিকোর িযশক্তরো এির্ 
স্বশির শর্িঃশ্বোস সেলমত পোমরর্ শিশু শর্যনোতর্ আইমর্র লুকিযোক উইমডো আমরো এক িেমরর জর্য 
িোডোমর্োর েমল। েীঘন 13 িের ধমর এই আইর্ পোমসর জর্য লডোই করোর পর অমর্মক এই ভে 
কমরর্ সয COVID-19 শিশ্বিযোপী মহোমোরী এিং আেোলত িন্ধ হমে যোওেোর মোমর্ হমে সয তোমের 
র্যোেশিচোর চোওেোর সুমযোমগর সমে সিে হমে সগমে। আশম গভর্নরমক ধর্যিোে জোর্োই স্বোক্ষর কমর 
এই শিলটি আইমর্ পশরেত করোর জর্য, যোমত কমর যোরো তোমের শিরুমদ্ধ জঘর্য শর্যনোতমর্র প্রশতকোর 
চোে তোমের কোমে 14 আগস্ট 2021 পযনন্ত সমে িোকমি।"  
  
গত িের গভর্নর কুওমমো শিশু শর্যনোতর্ আইমর্ স্বোক্ষর কমরর্ যোমত শিিমির সযৌর্ শর্যনোতমর্র 
শিকোর িযশক্তমের র্যোেশিচোমরর পি িোমক, যোর মমধয রমেমে এমর্ একটি মোমলো েোমের করোর 
ক্ষমতো যো ইশতমমধয সমেসীমো কোরমে শর্শেদ্ধ করো হমেমে অিিো এক িেমরর জর্য যোর সমেোে 
উত্তীেন হমেমে। সমেোে উত্তীেন িো সমেসীমো শর্শেদ্ধ মোমলো েোমের করোর জর্য সয উইমডোটি 14 
আগস্ট 2020 তোশরমি িন্ধ হওেোর কিো শেল, শকন্তু 8সমর শর্িনোহী আমেমির মোধযমম তো জোর্ুেোশর 
পযনন্ত িোডোমর্ো হমেমে।  
  
শর্যনোশতত শিশু আইর্ (Child Victims Act) পোি করো:  
  

• সমমের পশরমোে িৃশদ্ধ কমর সয সমমে এই অপরোধ সংঘটর্কোরীমের সেৌজেোশরভোমি েোেিদ্ধ 
রোিো সযমত পোমর;  

• এই অপরোধগুশলর শিকোর িযশক্তমের তোরো 55 িের িেমস সপৌৌঁেোিোর আমগ সয সকোমর্ো সমে 
একটি সেওেোশর্ মোমলো শুরু করোর সুমযোগ সেে;  

• সয সকল ভুক্তমভোগীরো সরকোরী এিং সিসরকোশর প্রশতষ্ঠোমর্র শিরুমদ্ধ িযিস্থ্ো শর্মত চোর্ 
পূমিনর সমেসীমোর কোরমে শর্শেদ্ধ েোশিগুশলর জর্য, তোমের জর্য আেোলমত র্যোেশিচোর 
পোওেোর এক িেমরর সমেকোল প্রেোর্ করো হমেশেল, যো এির্ েইু িের করো হল, যোমত 
তোরো তোমের সেওেোশর্ মোমলো শুরু করমত পোমরর্;  

• র্োিোলমকর শিরুমদ্ধ সংঘটিত সযৌর্ অপরোমধর জর্য একটি েোশির শিজ্ঞশি েোমের করোর 
প্রমেোজর্ অপসোরে কমর;  

• সয সি অপরোমধর সোমি র্োিোলকমের সযৌর্ শর্গ্রহ জশডত সসগুশলর জর্য শিচোশরক প্রশিক্ষে 
আিিযক কমর;  

• পুর্রুজ্জীশিত মোমলোগুশলর সমমেোশচত শিচোমরর জর্য আেোলত প্রিোসমর্র েিরমক (Office of 
Court Administration) শিশধ-শিধোর্ সঘোেেো করোর অর্ুমমোের্ সেে।  

  
  

###  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-child-victims-act
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