
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/21/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা য ৌর্ বর্ নাতম্বর্র বেকার িেবিম্বের অবিকাম্বরর বিল প্রবতষ্ঠা কম্বরর্  

  

বতবর্ বর্ নাতম্বর্র বেকার িেবিম্বের  ত্ন ও বিবকৎসার অবিকাম্বরর বিষম্বে তাম্বেরম্বক তথ্ে প্রোম্বর্র 

আইর্ প্রণের্ কম্বরর্  

  

য ৌর্ বর্ নাতর্ প্রমাণ করার উপকরণ বির্ষ্ট করার আম্বগ বিএর্এ পরীক্ষার ফলাফল বর্ নাতম্বর্র 

বেকারম্বেরম্বক জার্াম্বর্ার বিষেটি বর্বিত কম্বরর্  

  

অপরীবক্ষত িষনণ পরীক্ষার িম্বকো কাজ এিং অপরীবক্ষত প্রমাণ উপকরম্বণর িারণ ক্ষমতা 20 িছর 

প নন্ত িৃবি করা সহ গভর্নম্বরর য ৌর্ বর্ নাতম্বর্র বেকার িেবিম্বের সহােতা করার যরকম্বিন র ওপর 

বতবর্ এটি ততবর কম্বরর্  

  

  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে য ৌর্ নর্ নাতমর্র নিোরমের অ্নিোমরর নিল প্রনতষ্ঠার জর্য আইর্ 

(A.8401-C/S.8977) প্রণয়র্ েমরর্। নর্ নাতমর্র নিোরমের অ্নিোমরর র্তুর্ রাষ্ট্রীয় আইর্টি প্রনতষ্ঠা 
েরার জর্য তামেরমে এ নিষময় জার্ামর্ার উমেমিয স্বাস্থ্য নিভাগমে (Department of Health) য ৌজোনর 

নিচার নিভাগ (Division of Criminal Justice Services), ক্ষনতগ্রমের যেিাোর্োরী অ্ন ে (Office of 

Victim Services) েহ অ্র্যার্য যেেমহাল্ডারমের পরামিন প্রময়াজর্। ক্ষনতগ্রেমের আইর্গত অ্নিোর েম্পমেন  
জার্ামর্া হমল তা তামেরমে জটিল স্বাস্থ্য ও য ৌজোনর নিচার প্রনিয়ার যভতর নেময় তথ্য অ্র্ুেন্ধার্ ও প্রানি 

নর্নিত েরমত োহা য েরমি।  

  

" ুক্তরাষ্ট্র েরোর  খর্ লজ্জাজর্েভামি য ৌর্ নর্ নাতমর্র নিোরমের েথ্া এনিময় যগমে, নর্উ ইয়েন  তখর্ 

ক্ষমতার েিটুকু িযিহার েমর নর্ নাতমর্র নিোরমের িনক্তিালী েরমে ও তামের গিন ও েম্মার্ পাওয়ার 

নিষয়টি নর্নিত েরমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বছর্। "এই আইর্ আমামের য ৌর্ হয়রার্ী ও নর্ নাতর্ 

প্রনতমরামি োহা য েরমি, নর্ নাতমর্র নিোরমের েুনিচার প্রানি নর্নিত েরমত েহায়তা েরমি এিং নর্উ 

ইয়েন মে েিার জর্য নর্রাপে রাখমত েহায়তা েরমি।"  

  

"আমামের এই েংসৃ্কনত পনরিতন মর্, র্ারীর জর্য নর্রাপে পনরমিি ততনর েরমত  ুদ্ধ চানলময় য মত হমি,  ামত 

তারা নিশ্বাে েমর এিং এনগময় আমে", যলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ্ যহািুল িম্বলম্বছর্। "আমরা নর্নিত 

েরমত চাই য  য ৌর্ নর্ নাতমর্র নিোররা য র্ তামের েসু্থ্তার প্রনিয়ায় প্রময়াজর্ীয়  ত্ন এিং নচনেৎোর 

িযিস্থ্া থ্াোর নিষয়টি জামর্। নর্উ ইয়মেন  আমরা ক্ষনতগ্রেমের নর্রাপত্তা এিং েেল র্ারীর জর্য নর্রাপে 

পনরমিি নর্নিত েরমত গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ নর্নি। য ৌর্ নর্ নাতমর্র নিোরমের অ্নিোমরর এই নিলটি ততনর 

হময়মে য ৌর্ নর্ নাতর্ প্রনতমরাি এিং েেল নর্উ ইয়েন িােীমের জর্য েমার্ েুম াগ ততনর েরার উমেমিয 
আমামের প্রমচষ্টার ওপর নভনত্ত েমর।"  



  
অ্নিোমরর নিলটির মমিয অ্ন্তভুন ক্ত রময়মেেঃ  

• িষনণ েংেট যমাোমিলা িা ক্ষনতগ্রে েহায়তা প্রনতষ্ঠামর্র োমথ্ য াগাম াগ েরা;  
• নির্ামূমলয প্রময়াজর্ীয় স্বাস্থ্য যেিা প্রোর্; এিং  
• তামের য ৌর্ নর্ নাতর্ প্রমাণ েরার উপেরণ এিং মামলা পনরনস্থ্নতর েিনমিষ অ্িস্থ্া েম্পমেন  

অ্িগত থ্াো।  

  

েেল আইর্ প্রময়াগোরী েংস্থ্াগুমলার এমর্ র্ীনত গ্রহণ েরা উনচৎ  া তামেরমে নর্ নাতমর্র নিোরমের োমথ্ 

ে লভামি য াগাম াগ েরমত েহায়তা েমর এিং ক্ষনতগ্রমের যর্াটিে পািার অ্নিোর (Victim's Right to 

Notice) প্রনতষ্ঠা েমর, য র্ যে পুনলি েংস্থ্ার োে যথ্মে য ৌর্ নর্ নাতর্ প্রমাণ েরার উপেরণ েম্পমেন  তথ্য 
িা প্রনেনেউমটানরয়াল েংস্থ্ার োমে নিষয়টির নিচারিযিস্থ্া েম্পমেন  তথ্য যপমত পামর।  

  

গভর্নমরর আজমের এই োজটি স্বাস্থ্য ও য ৌজোনর নিচার প্রনিয়ায় আমরা যিনি স্বিতা ও োনয়ত্ব নর্নিত 

েরমি এিং েেল য ৌর্ নর্ নাতমর্র নিোরমের গিন, েহার্ভূুনত এিং েম্মার্ প্রানি নর্নিত েরমি। য ৌর্ 

নর্ নাতমর্ ক্ষনতগ্রমের অ্নিোর েংিান্ত নিল অ্নিলমে অ্র্ুমমাের্ েমর েমূ্পণন েরার জর্য আইর্টি ো নের 

হওয়ার নের্ িা তার আমগ 180 নেমর্র মমিয পাঠামর্া হমি।  

  
অ্পরীনক্ষত িষনণ পরীক্ষার িমেয়া োজ যিষ েরা এিং র্তুর্ য ৌর্ নর্ নাতর্ প্রমাণ েরার উপেরণেমূহ দ্বারা 
ক্ষনতগ্রমের অ্র্ুমনতর নভনত্তমত আইর্ প্রময়াগোরী েংস্থ্া েতৃন ে দ্রুততার োমথ্ পরীক্ষা েরা েহ গভর্নর কুওমমার 

য ৌর্ নর্ নাতমর্র নিোর িযনক্তমের েহায়তা েরার যরেমডন র ওপর এই আইর্ ততনর েরা হয়। এেই োমথ্, অ্থ্ন 
িের 2019 িামজট এর অ্ংি নহোমি, গভর্নর কুওমমা আইর্ েমর য ৌর্ নর্ নাতর্ প্রমাণ েরার উপেরণ 

েংরক্ষমণর েময় 30 নের্ যথ্মে িৃনদ্ধ েমর 20 িের েমরর্,  া নর্ নাতমর্র নিোরমের েুনিচার নর্নিত েরমি।  

  

যসম্বর্ের যকম্প হার্র্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়েন  য ৌর্ নর্ নাতমর্র ক্ষনতগ্রেমের েুরক্ষা প্রোমর্ জানতর যর্তৃত্ব নেমি, 

এিং আজমে গভর্নমরর স্বাক্ষমরর মিয নেময় আমরা তামের জর্য েম্ভািয যেরা নচনেৎো প্রোমর্র নর্িয়তা 
যেওয়ার নেমে এেটি িি পেমক্ষপ নর্লাম। এই প্রময়াজর্ীয়তা গুমলামে িােমি পনরণত েরার জর্য এিং নর্উ 

ইয়মেন র ক্ষনতগ্রেমের পামি োাঁিামর্ার জর্য গভর্নর কুওমমামে আনম োিিুাে জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সেসে আরাম্বভল্লা বসম্বমাতাস িম্বলর্, "আজমে এেটি নিমিষ নের্, য নের্ য ৌর্ নর্ নাতমর্র 

নিোরমের েুরক্ষার জর্য এেটি গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ যর্ওয়া হমলা। এটি নর্ নাতমর্র নিোরমের প্রনত আইর্ 

প্রময়াগোরী েংস্থ্ার মমিয আমরা েহার্ুভূনত ততনর েরমি। আনম গভর্নর কুওমমামে র্তুর্ আইর্টি প্রণয়মর্র জর্য 
ির্যিাে জার্াই এিং আমরা ির্যিাে জার্াই আইর্জীিীমের,  ামের এোগ্রতা ও েহম ানগতা এই নিষয়টি তুমল 

িমরমে এিং নেমর্ট েতীথ্ন যেম্প হযার্র্মেও নিলটির পষৃ্ঠমপাষেতা েরার জর্য ির্যিাে। আমরা েিাই এমতা 
গুরুত্বপূণন এেটা নিষময় োজ েরমত পারার জর্য আনম গনিনত।"  

  
আমান্ডা এর্গুম্বের্, রাইজ (Rise) এর প্রবতষ্ঠাতা ও বসইও এিং 2019 সাম্বলর যর্াম্বিল োবন্ত পরুষ্কার 

মম্বর্ার্ীত, িম্বলম্বছর্, "নর্উ ইয়েন  য ৌর্ নর্ নাতমর্র নিোরমের েুরক্ষার যক্ষমে যেমির অ্র্যার্য প্রমেমির জর্য 
উোহরণ হময় োাঁনিময়মে এিং যর্তৃত্ব নেমি। এই গুরুত্বপূণন নিল পাি েরার জর্য রাইজ টিম এিং আনম গভর্নর 

কুওমমার যর্তৃমত্বর প্রনত েৃতজ্ঞ এিং 68 লক্ষ য ৌর্ নর্ নাতমর্র নিোরমের পামি োাঁিানি। আমরা আমরা 



োিুিাে জার্াই অ্যামেেনল েেেয নেমমাতামের যর্তৃত্ব ও েহায়তার প্রনত এিং এই গুরুত্বপূণন আইর্টি তুমল িরার 

জর্য ও আমদালর্টি েনিময় নেমত োহা য েরার জর্য নেমর্টর হযার্র্মেও ির্যিাে।"  

  

ইলম্বস কম্বর্খ্ে, জেফুল হােন  (Joyful Heart) পবলবস এিং প্রিার বিষেক কমনকতন া িম্বলর্, "জয় ুল 

হাটন   াউমেির্ (Joyful Heart Foundation) এই গুরুত্বপূণন নিমল যর্তৃমত্বর জর্য পষৃ্ঠমপাষে অ্যামেেনল েেেয 
আরামভল্লা নেমমাতাে ও নেমর্টর যেম্প হযার্মর্র প্রনত এিং ক্ষনতগ্রেমের প্রময়াজর্ীয় এই নিলটি আইমর্ পনরণত 

েরার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রনত েৃতজ্ঞ। এই অ্নিোরমে নিনিিদ্ধ েরার মািযমম পমুরা প্রমেমির, ব্রুেনলর্ 

যথ্মে িাম মলা য মোর্ স্থ্ামর্র য ৌর্ নর্ নাতমর্র নিোরমের িষনণ পরীক্ষার উপেরমণর অ্িস্থ্ার্ ও অ্িস্থ্া 
জার্মত পারার অ্নিোর নর্নিত েরা হমলা,  া আমামের গমিষণালব্ধ তথ্য অ্র্ু ায়ী তামের েুস্থ্তার জর্য 
উপমেিমূলে। আমরা গভর্নর, আইর্েভা, যেিিযাপী েমনেতন াগণ, আইর্জীিী, েীর্নমময়ােী অ্ংিীোরমের োমথ্ 

চলমার্ েহম ানগতায় এেতািদ্ধ,  ামের োিা নর্ নাতমর্র নিোরমের েুনিচার পাওয়ার েুম াগ প্রোমর্র এই 
প্রমচষ্টা ে ল হমতার্া।"  

 

যসবলর্া যিম্বর্ে-যিোরস, বর্উ ইেকন  যেে যকাোবলের্ এম্বগইন্সে যসক্সুোল অোসল্ট এর র্ীবত 

পবরিালক, িম্বলর্, "আমরা এই আইর্ প্রণয়মর্র জর্য গভর্নর কুওমমা এিং নর্উ ইয়েন  প্রমেি আইর্েভার প্রনত 

োিুিাে জার্াই। য ৌর্ নহংস্রতা যথ্মে নর্ নাতমর্র নিোরমের ওপর োম্প্রনতে নেেু প্রনতমিেমর্ অ্র্ুনচতভামি 

যিি নেেু হােপাতামলর  মরর্নেে িষনণ পরীক্ষার র্টর্ার প্রোি ই নর্মেনি েমর এই আইমর্র প্রময়াজর্ীয়তা। 

এেই োমথ্, এেজর্ য ৌর্ নহংস্রতার যথ্মে নর্ নাতমর্র নিোর িযনক্তর জর্য পনুলি িা প্রনেনেউমটানরয়াল েংস্থ্ার 

ট্রমা ও ক্ষনতগ্রমের প্রনত োিা যেওয়ার নিষময় প্রনিনক্ষত োমরা োে যথ্মে নর্মজর উপেরণ েম্পমেন  তথ্যপ্রানির 

অ্নিোর েঠিে নেমে এেটি নিিাল পেমক্ষপ। য ৌর্ নহংস্রতা যথ্মে নর্ নাতমর্র নিোরমেরমে তামের অ্নিোর 

জার্ার যক্ষমে েহায়তা েরা উনচৎ এিং তামের অ্নিোরমে অ্িিযই তুমল িরমত হমি।"  
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