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গভর্নর কুউম্বমা 2020 এর জর্ে রাম্বজের 4র্ন পবরকল্পর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্: ধষনম্বণর উন্মাদর্া ঘর্ম্বক 
পালাম্বর্ার পর্ িন্ধ করা  

  
বর্উ ইয়কন , আইর্ম্বক অগ্রসর কম্বর স্পষ্ট করম্বি ঘে একজর্ ভুক্তম্বভাগীর সম্মবি প্রদাম্বর্র ক্ষমিা কু্ষন্ন 

হম্বয়ম্বে বকর্া েখর্ িারা ঘেচ্ছায় িা অনর্বচ্ছকভাম্বি ঘর্োগ্রস্ত বেল  
  

ো প্রবসবকউটরম্বদর ঘেৌর্ বর্েনাির্কারীম্বদর জিািবদবহ করার ক্ষমিা ঘদয়  
  

গভর্নম্বরর েুগান্তকারী "এর্াফ ইজ এর্াফ" উম্বদোম্বগ এটি গম্ব়ে ঘিালা হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নম্বরর 2020 র্ারী এম্বজন্ডার মূল অংে  
  

কুওম্বমা: "আমাম্বদর আইর্ দ্বারা এ রাম্বজের মার্ুষম্বক রক্ষা করম্বি হম্বি — অোলম্বকাহল গ্রহম্বণর ফম্বল 
করা ধষনম্বণর োবস্ত ক্ষমা করা হম্বি র্া। এই প্রস্তাম্বির মাধেম্বম আমরা িলবে ঘে েম্বর্ষ্ট হম্বয়ম্বে এিং 
এই অর্নহীর্ ফাাঁক িন্ধ করার িেিস্থা বর্বচ্ছ এিং বিরিম্বর বর্েনািম্বর্র ধারা ঘেষ করম্বি সাহােে 

করবে।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ 2020 এর জর্য রামজযর 4র্ন পররকল্পর্া ঘ াষণা কমরমের্ - 
ধষনমণর উন্মাদর্া ঘর্মক পালামর্ার পর্ বন্ধ করা। বর্ন মামর্ ঘ ৌজদারী আইর্ ঘ ৌর্ অ্পরামধ 
আক্রান্তমদর  র্া র্ সরুক্ষা ঘদয় র্া  ারা ঐরিক ভামব ঘর্শাগ্রস্থ হওয়ায় ঘ ৌর্ ঘেিাচামরর বযাপামর 
অ্সম্মরর্ জার্ামর্ সক্ষম রেমলা র্া। এই  াাঁক রচরর্মর বন্ধ করার জর্য গভর্নর আইমর্র অ্গ্রসর 
 টামবর্ এবং এটা পররষ্কার করমব ঘ  একজর্ ভুক্তমভাগীর সম্মরর্ প্রদামর্র ক্ষমর্া কু্ষন্ন হময়মে রকর্া 
 খর্ র্ারা ঘেিায় বা অ্নর্রিকভামব ঘর্শাগ্রস্ত রেল,  া প্ররসরকউটরমদর ঘ ৌর্ রর্ নার্র্কারীমদর 
জবাবরদরহ করার ক্ষমর্া ঘদয় র্ামদর কৃর্কমমনর জর্য এবং ঘ ৌর্ রর্পীড়র্ ঘর্মক ঘবাঁমচ ঘ রা 
মার্ুষমদর র্যয়রবচার রর্রির্ কমর।  
  
"ঘ ৌর্ অ্র্যাচার ও রর্ নার্মর্র পররবযাপ্ত ধারা এ ঘদমশ অ্মর্ক রদর্ ধমর চমল আসমে।  খর্ রর্উ 
ইয়মকন  এই পার্মস ঘরাগ কমবযাটং করমর্ আমস, র্খর্ বর্ন মার্ আইমর্র  াাঁক রদময় ধষনকমদর মুক্ত 
হমর্ হয় এবং আইরর্ ঘকৌশলমার ক র্ামদর জ র্য অ্পরাধ ঘেমড় ঘদয়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমামদর আইর্ দ্বারা এ রামজযর মার্ুষমক রক্ষা করমর্ হমব — অ্যালমকাহল গ্রহমণর  মল 



করা ধষনমণর শারস্ত ক্ষমা করা হমব র্া। এই প্রস্তামবর মাধযমম আমরা বলরে ঘ   মর্ষ্ট হময়মে এবং 
এই অ্র্নহীর্  াাঁক বন্ধ করার বযবস্থা রর্রি এবং রচরর্মর রর্ নার্মর্র ধারা ঘশষ করমর্ সাহা য 
কররে।"  
  
আইম্বর্র ফাাঁক টি িন্ধ করা  
বর্ন মার্ আইমর্র অ্ধীমর্ একজর্ বযরক্ত মার্রসক ভামব অ্ক্ষম হমল র্ামক সম্মরর্ প্রদামর্ অ্ক্ষম বমল 
মমর্ করা হয়। র্মব বর্ন মামর্ রলরখর্ আইর্টমর্ বলা হময়মে ঘ  ঘকার্ও বযরক্ত অ্রর্িাকৃর্ভামব 
মাদক বা অ্যালমকাহল গ্রহণ করমল মার্রসক অ্ক্ষমর্া লাভ কমর। মাদক বা অ্যালমকাহমলর  মর্ি 
ঘসবমর্র কারমণ তর্রী হওয়া অ্ক্ষমর্ার  মল  টা ঘ ৌর্ রর্ নার্মর্র পুমরাপরুর রবচার করার ক্ষমর্া 
সীমাবদ্ধ হময়  ায় এমর্রক এমর্ পরররস্থরর্মর্ও ঘ খামর্ রর্পীরড়র্ বযরক্ত ঘ ৌর্ কা নকলামপ অ্সম্মর্ 
রেমলা এবং সম্মরর্ প্রদামর্ অ্ক্ষম রেল এবং আপরিজর্ক বযরক্তর কামে এট প্রর্ীয়মার্ রেমলা। এই 
আইমর্র  াাঁক রদময় অ্মর্ক সময় ঘ ৌর্ রর্পীরড়র্ বযরক্ত র্যায়রবচার প্রারপ্তর ক্ষমর্া হারায় এবং 
রর্ নার্র্কারীরা মুক্ত হময়  ায়। এই বের গভর্নর কুউমমা আইর্মক অ্গ্রসর কমর স্পষ্ট করমবর্ ঘ  
একজর্ ভুক্তমভাগীর সম্মরর্ প্রদামর্র ক্ষমর্া কু্ষন্ন হময়মে রকর্া  খর্ র্ারা ঘেিায় বা অ্নর্রিকভামব 
ঘর্শাগ্রস্ত রেল।  
  
গভর্নর কুউমমা ধারাবারহকভামব ঘ ৌর্ হয়রারর্, রর্ নার্র্, আক্রমণ এবং র্ারীমদর প্ররর্ তবষমযমূলক 
আচরণ এবং ঘ ৌর্ অ্পরামধর রবরুমদ্ধ প্ররর্মরাধ গমড় রু্লমর্ এবং র্যায়রবচার লামভর ঘক্ষমে বাধা 
সৃরষ্ট কমর এমর্ বাাঁধাগুমলা ঘভমে ঘ লমর্ সাহা য কমরমের্। গর্ বের, গভর্নর রকেু আইর্ী 
অ্পরামধর সীমাবদ্ধর্ার রবরধগুরলমক প্রসাররর্ করা বা অ্পসারমণর আইর্টর উন্নর্ীসাধর্ ও োক্ষর 
কমরমের্,  া এই মামলাগুরলর রবচার করা এবং ক্ষরর্গ্রস্থমদর পরু্রুদ্ধার করা সহজর্র করমব। 
গভর্নর কুওমমা এমর্ আইমর্র রবধামর্ও োক্ষর কমরমের্  া আদালমর্ ঘ ৌর্ রর্পীরড়র্মদর ধষনণ 
ঘর্মক রক্ষ কমর। এই আইর্গুরল গভর্নমরর  ুগান্তকারী "এর্া  ইজ এর্া " উমদযামগর অ্গ্রগরর্র 
রভরিমর্ গমড় উমেমে  া রর্রির্ কমর ঘ  রর্উ ইয়মকন র কমলজ এবং রবশ্বরবদযালয়গুরল ঘ ৌর্ 
রর্পীড়র্, ঘেটং সরহংসর্া,  মরায়া সরহংসর্া এবং কযাম্পাসগুরলমর্ ঘগাপর্ র্জরদারীর বযাপামর 
প্ররর্মরাধ ও প্ররর্রক্রয়া বযক্ত করমে।  
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