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গভর্নর কুওম্বমা সামবরক য ৌর্ বর্ নাতম্বর্র সম্মুখীর্ হওয়া যভম্বেরান্সম্বেরম্বক গুরুত্বপরূ্ন তথ্ে ও 

সংস্থাম্বর্র সাম্বথ্ সং ুক্ত করম্বত আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

বিবভের্ অি যভম্বেরান্স সাবভন ম্বসস (Division of Veterans' Services) তাম্বের ওম্বয়িসাইম্বে একটি 
বমবলোবর যসকু্সয়াল ট্রমা যপােন াল পবরচালর্া করা এিং যকাথ্ায় বচবকৎসা ও কাউম্বন্সবলং পাওয়া 

 াম্বি যস বিষম্বয় যভম্বেরান্সম্বেরম্বক সংস্থার্ প্রোর্ করা প্রম্বয়াজর্  
  
  
দায়িত্বরত অবস্থাি থাকাকালীন বা সাময়রক প্রয়িক্ষণের সমি য ৌন য়ন যাতণনর সম্মুখীন হওিা 
যেণেরান্সণদরণক গুরুত্বপূেয তথয ও সংস্থাণনর সাণথ সং ুক্ত করণত সহািতা করার জনয গেনযর অযানু্ড্র 
এম. কুওণমা আজ আইন (S.5006-A/A.2459-A) স্বাক্ষর কণরণেন। নতুন আইণন য়িয়েিন অব 
যেণেরান্স সায়েয ণসসণক তাণদর ওণিবসাইণে একটি য়ময়লোয়র যসকু্সিাল ট্রমা যপােয াল পয়রচালনা করা 
প্রণিাজন য খাণন যেণেরান্সরা সাময়রক য ৌন য়ন যাতণনর জনয যকাথাি য়চয়কৎসা এবং কাউণন্সয়লং 
পাণবন যস সম্পণকয  তথয খুুঁজণত পাণরন।  
  
"এ প যন্ত অণনক যেণেরান্স সাময়রক বায়হনীণত য ৌন য়ন যাতণনর সম্মুখীন হণিণেন  ার পয়রেয়ত 
আজীবন েুগণত হি এবং সুস্থ হণি উঠণত বেণরর পর বের লাগণত পাণর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "য়নজ বাসস্থাণন য়িণর আসার পর যেণেরান্সণদর সহািতা করা আমাণদর দায়িত্ব এবং 
সাময়রক য ৌন য়ন যাতণনর হাত যথণক যবুঁণচ  াওিা বযয়ক্তণদর সহািতা ও কাউণন্সয়লং পাওিার জনয 
প্রণিাজনীি সংস্থান খুুঁণজ যপণত এবং তাণদর জীবণনর পরবতী অধ্যাণি য ণত এই নতুন আইন তাণদর 
সাহা য করণব।"  
  
বসম্বর্ের যকবভর্ এস. পাকন ার িম্বলর্, "আমাণদর যদিণক রক্ষা করার জনয আমাণদর যেণেরান্সরা 
প্রয়তয়দন তাণদর জীবন ঝুুঁ য়কর মুণখ যিণলন এবং য়নজ বাসস্থাণন য়িণর আসার পর তারা  াণত 
প্রণিাজনীি সঠিক  ত্ন এবং সহািতা পান তা য়নয়িত করণত সাহা য করার জনয আমাণদর  া করা 
সম্ভব তাই করণত হণব। সাময়রক য ৌন য়ন যাতন আমাণদর অণনক সাহসী যেণেরান্সণদর প্রোয়বত 
কণর এবং প্রণিাজনীি সহািতা যপণত যসবাসমূণহ তাণদর প্রণবিায়ধ্কার পাওিা এই নতুন আইন সহজ 
কণর তুলণব। এই য়বণল স্বাক্ষর করার মাধ্যণম এণক আইণন পয়রেত করা এবং আমাণদর সায়েয স 
প্রদানকারী সদসযণদর যক্ষণে একজন য়বজিী বযয়ক্ত হওিার জনয আয়ম গেনযর কুওণমাণক ধ্নযবাদ 
জানাই।"  
  



অোম্বসেবল সেসে পোবট্রবসয়া ফাবহ িম্বলর্, "এটি গুরুত্বপূেয য  আমরা আমাণদর যেণেরান্সণদরণক 
 থা থ সহািতা ও যসবা প্রদান কয়র, য়বণিষ কণর তাণদরণক  ারা সাহণসর সাণথ তাণদর যদণির 
যসবা করার সমি য়ন যাতণনর সম্মুখীন হণিণেন।  ারা সাময়রক বায়হনীণত য ৌন য়ন যাতণনর সম্মুখীন 
হণিণেন, তাণদরণক সাহা য এবং কাউণন্সয়লং সংক্রান্ত প্রণিাজনীি তথয প্রদান করার মাধ্যণম আমরা 
সবার জনয একটি বসবাস য াগয য়নউ ইিকয  প্রয়তষ্ঠা করণত সাহা য করয়ে।"  
  
ইউ.এস. য়িপােয ণমন্ট অব যেণেরান্স অযাণিিাসয (U.S. Department of Veteran Affairs)-এর 
সংজ্ঞা অনুু্ ািী, সাময়রক য ৌন য়ন যাতন হণে এমন একটি মানয়সক আঘাত  া একজন যেণেরান্স 
দায়িত্বরত বা প্রয়িক্ষণের জনয দায়িত্বরত অবস্থাি থাকাকালীন য ৌন প্রকৃয়তর িারীয়রক আক্রমে, 
য ৌন প্রকৃয়তর হুময়ক বা য ৌন হিরায়নর সম্মুখীন হওিার কারণে সৃয়ি হি। য়িপােয ণমন্ট অব 
যেণেরান্স অযাণিিাসয জানাণে য  VA স্বাস্থয যসবা প্রদাণন একটি য়িয়নংণির সমি সাময়রক য ৌন 
য়ন যাতণনর প্রণে 5 জন নারী সাময়রক বযয়ক্তণদর মণধ্য 1 জন "হযাুঁ" উত্তর যদন। উপরন্তু, 
যপন্টাগণনর পয়রসংখযান অনু ািী, সাময়রক বায়হনীণত 3 জন ময়হলার মণধ্য প্রাি 1 জন য ৌন 
য়নপীড়ণনর ঝুুঁ য়ক য়নণি থাণকন  া সাধ্ারে জনসংখযার য়িগুণেরও যবয়ি। সাময়রক বায়হনীণত য সব 
নারী ও পুরুষ এই মমযায়ন্তক অয়েজ্ঞতার য়িকার হন তাণদর জনয সাহা য ও য়চয়কৎসা খুুঁজণত 
প্রণিাজনীি তথয ও সংস্থান পাওিার কাজটি এই নতুন আইন সহজ কণর য়দণব।  
  
নতুন আইনটি 90 য়দণনর মণধ্য কা যকর হণব।  
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