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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

FY 2020 কার্ন বর্িন াহী িাম্বেম্বে স্কু ল িাম্বের বর্রাপত্তা আম্বরা েবিোলী করার প্রস্তাি ঘ াষণা
কম্বরম্বের্ গভর্ন র কুওম্বমা

স্কু ল িাম্বে স্টপ আমন কোম্বমরা লাগাম্বর্া অর্ুম্বমাদর্ কম্বরম্বের্ এিং একটি স্কু ল িাম্বের পাে কাটিম্বে
র্াওোর েবরমার্া িৃবি কম্বরম্বের্
স্কু ল িাম্বে োত্রম্বদর বেেম্বিল্ট পড়া িাধ্েতামূলক কম্বরম্বের্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে তার আর্থনে বর্ন 2020 এর োর্নর্র্বনাহী বামজমে র্তু র্ প্রস্তাব ঘ ার্ণা
েমরমের্ স্কু ল বামে োত্রমের র্র্রাপত্তা আমরা শর্িশালী েরার জর্য| গভর্নমরর এই েবনাঙ্গীর্ প্রস্তাব স্কু ল
ঘজলাগুর্লমে অ্র্ুমমাের্ প্রোর্ েরমব স্কু ল বামে স্টপ-আমন েযামমরা লাগাবার জর্য, এেটি ঘথমম থাো স্কু ল
বামের পাশ র্েমে র্াওোর জর্রমার্া বৃর্ি েরমত এবং োত্রমের স্কু ল বামে র্েেমবল্ট পড়া বাধ্যতামূলে েরমত|
এই প্রস্তাবগুর্ল গভর্নমরর োত্রমের র্র্রাপত্তা র্র্র্িত েরার এবং স্কু ল র্র্রাপত্তা েংক্রান্ত আইমর্র
আধ্ুর্র্র্েেরমণর জর্য ঘর্তৃ মের উপর র্ভর্ত্ত েমর ততর্র েরা|
"র্র্উ ইেমেন র স্কু ল োত্রমের র্র্রাপত্তা আমামের অ্গ্রার্ধ্োমরর বস্তুগুর্লর মমধ্য েবনপ্রথম, এবং ঘবপমরাো
চালেরা র্ারা বাচ্চামের জীবর্ র্বপন্ন েমর তামের োেবি েরমত হমব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘমাের
চালেমের মমর্ামর্াগ ঘেওোর এবং আইর্ মার্ার োর্েে থামে, র্বমশর্ েমর র্খর্ স্কু ল বামের োমে র্খর্ তারা
গার্ড় চালামবর্, এবং এগুর্ল েরমল র্র্র্িত েরা র্ামব ঘর্ োত্ররা স্কু মল র্র্রাপেভামব র্াতাোত েরমত পারমব
এবং র্র্ষ্প্রমোজর্ েু নের্া এড়ামর্া র্ামব|"
র্র্উ ইেমেন , প্রর্ত বের আর্ুমার্র্ে 1.5 র্মর্লের্ োত্র স্কু ল বামে চমড় স্কু মল র্াতাোত েরার জর্য| র্র্েও ঘথমম
থাো স্কু ল বামের পাশ োটিমে র্াওো ঘবআইর্র্, এর্প্রল 2018 এ অ্পামরশর্ ঘেফ স্টপ (Operation Safe
Stop) এর র্ের্ - এমর্ এেটি র্ের্ ঘর্র্ের্ আইর্ বলবত্োরীরা ঘথমম থাো স্কু ল বামের পাশ োটিমে র্াওোর
আইর্ লঙ্ঘর্গুর্লমে তামের লক্ষ্য বার্ার্ - 850 জমর্রও ঘবর্শ মার্ুর্ আইর্ উমপক্ষ্া েমরর্ এবং তামের টির্েে
প্রোর্ েরা হে| 180টি স্কু মলর র্েমর্ এটি প্রমোগ েরমল, ঘেখা র্ামব এেজর্ মার্ুর্ এেটি ঘথমম থাো স্কু ল
বােমে পাশ োটিমে র্ার্ বেমর 150,000 বার, স্কু মলর বাচ্চামের র্র্রাপত্তামে র্বপন্ন েমর|
স্কু মল র্াতাোমতর েমে োত্রমের র্র্রাপত্তা র্র্র্িত েরমত গভর্নর প্রস্তাব রাখমের্ স্কু ল ঘজলাগুর্লমে স্টপ-আমন
েযামমরা ইর্স্টল েরার অ্র্ুমমাের্ ঘেওোর, র্া ঘবআইর্র্ভামব স্কু ল বামের পাশ োোমর্ার র্র্থ রাখমব এবং
ফলস্বরূপ এেটি টির্েে জার্র েরমব এই আচরণ পাোপার্েভামব বন্ধ েরার জর্য| অ্র্তর্রি প্রর্তবন্ধে র্হমেমব,
প্রস্তাবটি স্কু ল বামের পাশ োোমর্ার জর্রমার্া বৃর্ি েরমব র্ামত োত্রমের র্র্রাপত্তা আমরা বাড়ামর্া র্াে| তা
োড়াও, গভর্নর এেটি প্রস্তাব ঘরমখমের্ র্া োত্রমের বামে র্েেমবল্ট পড়া বাধ্যতামূলে েরমব|

FY 2020 ঘত প্রস্তার্বত োত্রমের র্র্রাপত্তা েংক্রান্ত েংস্কামরর উপর র্ভর্ত্ত েমর গভর্নর কুওমমা েম্প্রর্ত এেটি
প্রস্তাব ঘ ার্ণা েমরর্ আর্ুষ্ঠার্র্েভামব র্র্উ ইেেন র্েটিমত র্িড েযামমরা পুর্বনহাল েরার জর্য এবং এই
েযামমরাগুর্ল ইর্স্টল েরার অ্ঞ্চল র্িগুমর্রও ঘবর্শ েরার জর্য, তা 140 ঘথমে 290 েমর| র্িড েযামমরা
এেটি প্রমার্র্ত উপাে শুধ্ু গার্ড়র েু নের্া হ্রাে েরার জর্যই র্ে, স্কু ল অ্ঞ্চমল েু নের্া ঘথমে ঘবেঁমচ ঘবমরামর্ার
হারও উন্নত েরার| প্রজাতন্ত্রীমের ঘর্তৃ োধ্ীর্ র্েমর্ে 2018 োমল ঘপ্রাগ্রামটিমে চলমত র্েমত পামর ঘর্ আইর্ তার
পাশ হওো বন্ধ েমর পমর, গভর্নর কুওমমা ঘপ্রাগ্রামটি পুর্রাে বহাল েরার এে োমর্েে পন্থা র্হমেমব জরুর্র
অ্বস্থা ঘ ার্ণা েমরর্|
2016 োমল, গভর্নর কুওমমা স্কু ল র্র্রাপত্তা েংক্রান্ত আইর্গুর্লর আধ্ুর্র্েীেরণ েমরর্ োত্রমের র্র্রাপত্তা
বাড়ামর্ার জর্য| আপমডে েরা আইর্ অ্র্ুর্ােী স্কু ল ঘজলাগুর্লমে এেটি ঘর্াগামর্ামগর স্থার্ র্র্র্েন ষ্ট েরমত হমব
ঘোমর্া েঙ্কমের জর্য, র্শক্ষ্ে এবং েমীমের প্রর্শক্ষ্মণর প্রমোজর্ বৃর্ি েরা এবং র্র্রাপত্তা েংক্রান্ত অ্র্ুশীলর্গুর্ল
আপমডে েরা, র্ার মমধ্য এেটি পৃথেেৃ ত আেে রাখার প্রমোজর্ হে এমর্ ের্া অ্ন্তভুন ি|
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