
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বর্উ ইয়ম্বকন র ডািল জেপাবডন  লুপম্ব াল (DOUBLE JEOPARDY LOOPHOLE) িন্ধ কম্বর গভর্নর 
কুওম্বমা আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্, যা জকাম্বর্া জপ্রবিম্বডন্ট কর্তন ক ক্ষমাপ্রাপ্ত িেবির বিরুম্বে আইর্ী 

িেিস্থা বর্ম্বয় জেটম্বক কর্তন ত্ব প্রদার্ কম্বর  
  

লুপম্ব াল (Loophole) একই অপরাম্বে জেট পযনাম্বয় জকাম্বর্া িেবির বিরুম্বে আইর্ী িেিস্থা গ্র ণ করা 
জেম্বক অিে বর্ জদয়  

  
কুওম্বমা: "জকউ আইম্বর্র ঊম্ববন র্য় এিং অপরাম্বের প্রবর্ বর্উ ইয়কন  কখম্বর্াই জ াখ িুম্বে োকম্বি 

র্া, র্া র্াম্বদরম্বক জযই িাাঁ াম্বর্  াক র্া জকর্।"  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষর্া দিমেমের্ ঘে দিদর্ দর্উ ইেমকন র ডাবল ঘজপাদডন র আইর্ী 
ফাাঁক বন্ধ করার উমেমযয দিদর্ আইমর্ (S.4572/A.6653) স্বাক্ষর কমরমের্ ো একই অ্পরামের 
জর্য ঘেট পেনামে ঘকামর্া ঘেদিমডন্ট কিতন ক ক্ষমাোপ্ত বযদিমক িুরক্ষা ঘিে। একজর্ অ্যাটদর্ন 
ঘজর্ামরমলর কমনিূদি আইর্ দিমিমব থাকা গুরুত্বপূর্ন এই মুখ্য িংস্কারটি দর্উ ইেকন  েদিদকউটরমির 
ঘেখ্ামর্ িামির এখ্দিোর রমেমে ঘিখ্ামর্ ঘফৌজিারী কাজকমন অ্মেষর্ করার ক্ষমিা ঘিে।  
  
"ঘকউ আইমর্র ঊমবন র্ে এবং অ্পরামের েদি দর্উ ইেকন  কখ্মর্াই ঘিাখ্ বমুে থাকমব র্া, িা 
িামিরমক ঘেই বাাঁিামি িাক র্া ঘকর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পলােমর্র এই কুখ্যাি পথটিমক 
বন্ধ করার মােযমম ক্ষমিার ঘেমকামর্া অ্পবযবিামরর দবরুমে রুমখ্ িাাঁড়ামি আইর্জীদবমির িািােয 
করমব, এবং রাজনর্দিকভামব অ্র্ুোদর্ি, োন্দাবাজ পিমক্ষপ আইমর্র আওিাে অ্র্ুমমাদিি িমব র্া 
িা দর্দিি করমব। আদম অ্যাটদর্ন ঘজর্ামরলমক ের্যবাি জার্াই এই বহুল েমোজর্ীে িংস্কামরর 
কাজমক এদগমে দর্মে োবার জর্য এবং এটিমি স্বাক্ষর েিার্ কমর আইমর্ পদরর্ি করার মােযমম 
আমরা একটি যদিযালী, আমরা ঘবদয র্যােয এবং আমরা িুদবিারপূর্ন এমপাোর ঘেমটর দিমক 
আমরকটি পিমক্ষপ গ্রির্ করদে।"  
  
"আমামির একটি িাদেত্ব রমেমে দর্উ ইেকন  ঘেমটর আইমর্র অ্েীমর্ োরা অ্পরাে করমব ঘিই 
অ্পরােীমির ঘিই িকল অ্পরামের জর্য ঘিাষী িাবযস্ত করার", অোটবর্ন জের্াম্বরল জলটিটিয়া জেমি 
িম্বলম্বের্। "এই অ্িযন্ত গুরুত্বপুর্ন র্িুর্ আইর্টি আইমর্র একটি ফাাঁকমফাকর বন্ধ কমরমে ঘেটি িার 
পাদরবাদরক িিিয দকংবা  দর্ষ্ঠ িিমোগীর অ্পরাে মওকুফ কমর এবং িেি ঘিই বযদিমক ঘমামটর 
উপর দবিার এদড়মে োওোর িুমোগ েিামর্র মােযমম ঘেমকামর্া ঘেদিমডন্টমক অ্র্যােযভামব 
ঘেদিমডদিোল যাদস্ত মওকুমফর ক্ষমিার অ্পবযবিার করমি িক্ষম করমিা। ঘকউই আইমর্র ঊমবন 



 

 

র্ে, এবং এই িাোরর্ জ্ঞার্ পিমক্ষপটি বিন মামর্র এবং ভদবষযমির িকল ঘেদিমডমন্টর উপমর একটি 
েুদিিঙ্গি এবং েমোজর্ীে েদিবন্ধমকর বযবস্থা করমব।"  
  
দবদেবে এই আইর্টির পদরবিন র্ অ্দবলমে কােনকর িমব এবং ভদবষযৎ ও অ্িীমির অ্পরামের ঘক্ষমে 
েমোজয িমব, এই যমিন  ঘে বযদিমক ইমিামমেয দবিামরর আওিাে আর্া িেদর্ বা আত্মপক্ষিমথনমর্র 
ককদফেমি অ্ংযগ্রির্ কমরদর্।  
  
দরূ্ীবর্ বিষয়ক প্রাির্ আইর্েীবি, বিম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "িরূ্ীদির িািামেয িার 
বনু্ধবান্ধব এবং িিমোগীমির গা বাাঁিামি ঘেদিমডন্ট যপথ বযিীি আর িবই কমরমের্, এমর্ অ্বস্থাে 
দর্উ ইেমকন র আইমর্র যাির্ রক্ষাে ডাবল ঘজপাদডন  লুপমিাল বন্ধ কমর ঘিো আমামির জর্য অ্িযন্ত 
গুরুত্বপূর্ন। এই গুরুত্বপূর্ন দবষমে িার অ্িাোরর্ ঘর্িত মত্বর জর্য আদম অ্যাটদর্ন ঘজর্ামরল ঘজমিমক 
ের্যবাি জার্াই এবং দর্উ ইেকন বািীর র্যােদবিামরর অ্মেষর্ িুরদক্ষি করার উমেমযয এই পিমক্ষমপ 
স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুওমমার েদি কত িজ্ঞিা জ্ঞাপর্ করদে।"  
  
পবরষদ িদিে জোম্বিফ জলন্টল িম্বলর্, "এই আইর্টি দবিার কােনমক বযিি করমি িাওো ঘেমকামর্া 
ফদন্দর েমর্াির্ার টুটি ঘিমপ েমর। কংমগ্রি যাদস্ত মওকুমফর িমিযার ঘমাকামবলা করমি বযথন; ঘে 
কারমর্, ঘেটমক অ্বযযই েদিদিো জর্ামি িমব। এই আইমর্র স্বাক্ষমরর জর্য আদম গভর্নরমক 
ের্যবাি জার্াই কারর্ এটি স্পষ্ট বািন া পাঠাে ঘে ঘকউই দবিামরর আওিার বাইমর র্া োে।"  
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