অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/29/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

যবি আপবর্ দিম্বে র্া থাম্বকর্: দযৌর্ দের্স্তার আইর্ প্রসাবরত করার প্রম্ব াজম্বর্র জর্ে বর্ ই কন
দেইবল বর্উজ (NEW YORK DAILY NEWS) পবিকা গভর্ন ম্বরর সবিি দমবলসা বেম্বরাজার অপএে

"আমাম্বির প্রকৃত পবরিতন র্ প্রম্ব াজর্ এিং দসই পবরিতন র্ এের্ই ঘটম্বত েম্বি। িাম্বজট প্রবি া এম্বলা
এিং িম্বল দগল দযৌর্ ে রাবর্র বিরুম্বে আম্বরা লড়াই করার জর্ে গভর্ন ম্বরর প্রস্তাবিত অতেন্ত
গুরুত্বপূর্ন আইর্ বর্ম্ব দকার্ও পিম্বেপ র্া বর্ম্ব ই। শুর্াবর্গুবল প্রাবতষ্ঠাবর্কভাম্বি িু প কবরম্ব রাো
যারা তাম্বির কন্ঠ প্রিার্ কম্বর এিং এই িছর এই প্রবি াটির একটি গুরুত্বপূর্ন অংে এই স্বাগত
পবরিতন র্। এের্ কাজ করার সম ।"

আজ নিউ ইয়র্ক ডেইনি নিউজ এই নিধািসভা অনধবিশবি নিউ ইয়র্ক ডেবের ড ৌি হয়রানির আইি
প্রসানরত র্রার জিয গভিকবরর সনিি ডেনিসা নেবরাজার এর্টি অপ-এে প্রর্াশ র্বরবে। অপএবের ডিখাটি এখাবি এিং নিবি পাওয়া াবি।

গত িের, গভিকর কুওবো এর্টি নিস্তৃ ত আইবির পযাবর্জ সের্কি র্বরি া ড ৌি নি কাতবির
নিরুবে িডাইবয়র জিয িতু ি, শনিশানি সরঞ্জাে োিিানধর্ার নিভাগবর্ (Division of Human
Rights) প্রদাি শুধু র্বর তাই িয়, অিযািয অতযন্ত গুরুত্বপূর্ক এিং দীর্কর্াি নিিনিত সুরক্ষাগুনিও
প্রর্য়ি র্বর। এই পদবক্ষপগুনি নিবয়াগর্ারীবদর নিবয়াবগর িু নিবত ড ৌি নি কাতবির সাবর্ সম্পনর্ক ত
িাধযতােূির্ নিধািসেূহ রাখা নিনিে র্বর, রাবজযর আনধর্ানরর্ এিং র্েকিারীবদর ড ৌি হয়রানির
সাবর্ সম্পনর্ক ত রাবয়র জিয ড ডর্ািও অর্ক প্রদাবির জিয রাজযবর্ তা পনরবশাধ র্রা িাধযতােূির্
র্বর এিং নিনিত র্রা ড অ-প্রর্াশ িু নি শুধু তখিই িযিহার র্রা ড বত পাবর খি উত্তরজীিী
স্পষ্টভাবি িযি র্বর ড নতনি তা িাি।
ফিস্বরূপ, ড ৌি হয়রানির নিরুবে ুবে নিউ ইয়র্ক এখি এর্ জাতীয় ডিতা। োনর্ক ি ুিরাবে
আেরা সি ডিবয় শনিশািী সরর্ানর ড ৌি হয়রানি সম্পনর্ক ত িীনত পাস র্বরনে র্ারর্ গভিকর
ড েি িবিনেবিি, "িারীবদর ড ৌি হয়রানি িাস্তি, এটি অিস্বীর্া ক এিং ইনতহাবসর ডসই েুহুতক খি
সংস্কার সাধি র্বর এটি নিরর্াবির জিয ডশি র্রা উনিৎ"।
জািুয়ারীবত, গভিকর এই িেবরর ডেে অফ দা ডেে (State of the State) এিং নিিকাহী িাবজবে
নিউ ইয়বর্ক র ডদবশর ডিতৃ ত্ব স্থািীয় ড ৌি হয়রানির িীনতগুনি প্রসানরত র্রার প্রস্তাি নদবয়বেি াবত
র্েকবক্ষবে সিার জিয নিরাপদ পনরবিশ নিনিত র্রা ায়।

এই নিিগুনি র্েকিারীবদর জিয ড ৌি হয়রানির জিয নিবয়াগর্ারীবদর দায়িে র্রার উচ্চ সীো হ্রাস
ডদবি। িতক োবি, ড সি অনভব াগর্ারীরা হয়রানি ডভাগ র্বর তাবদর অিশযই প্রোর্ র্রবত হবি ড
তা "গুরুতর িা পনরিযাপর্"। া বিধ দানির জিয এর্টি িাধা সৃনষ্ট র্বর। আোবদর প্রস্তাি এই
র্ব ার োি নিেূকি র্বর এিং আবরা বিধ দানি উন্নত হবত ডদবি।
এই নিিগুনি অ-প্রর্াশ িু নিবত এেি ভািা অন্তভুক ি র্রা িাধযতােূির্ র্বর া র্েকিারীবদর
সরর্ারী অনভব াগ দাবয়র র্রবত ডদয় এিং নিবয়াগর্তক াবদর শ্রে নিভাগ এিং োিিানধর্ার নিভাগ
(Department of Labor and the Division of Human Rights) দ্বারা নেজাইি র্রা ড ৌি
হয়রানি নিিয়র্ নশক্ষােূির্ ডপাোর স্পষ্টভাবি দৃনষ্টবগাির হয় এেিভাবি ডপাে র্রা িাধযতােূির্
র্বর।
এিং, গুরুত্বপূর্কভাবি, গভিকর নদ্বতীয় নেগ্রী এিং তৃ তীয় নেনগ্র ধিকবর্র ডক্ষবে সীোিেতার নিধাি
সনরবয় ডদওয়ার জিয আইি অগ্রসর র্বরি - াবত আক্রান্তরা িযায় নিিার পািার পূর্ক সুব াগ
পাি।
গত সপ্তাবহ, নিধািসভা নিউ ইয়বর্ক র ডদবশর ডিতৃ স্থািীয় ড ৌি হয়রানি আইি প্রসানরত র্রার
শুিানি র্বর। র্েকবক্ষবে ড ৌি হয়রানি ডরাধ এিং ডোর্াবিিার গুরুত্বপূর্ক নিিয় সম্পবর্ক র্বর্াপর্র্ি
গত র্বয়র্ িের ধবর প্রিিভাবি িিবে।
র্বর্াপর্র্ি গুরুত্বপূর্ক; পদবক্ষপ ডিওয়া আবরা ভাবিা।
র্েকবক্ষেগুনি নিরাপদ এিং ড ৌি হয়রানি ডর্বর্ েুি, শ্রনের্বদর অনধর্ার সুরনক্ষত, এিং
নিবয়াগর্তক ারা ডর্িি দ্রুত এিং ডজারপূিকর্ ডর্ািও হয়রানির ডোর্ানিিা র্রবিি, তাই শুধু িয়,
এেি র্েিা আিার াবত িা র্বে তা নিনিত র্রার জিয অর্কপূর্ক পদবক্ষপও ডিবি।
আোবদর এই সেসযার ডোর্ানিিা র্রার জিয সি উপিব্ধ সরঞ্জাে প্রবয়াজি। এিং শুিানির
গুরুত্বপূর্ক হবিও, তা বর্ষ্ট িয়। আেবদর প্রর্ৃ ত পনরিতক ি প্রবয়াজি এিং ডসই পনরিতক ি হবত হবি
এখিই। িাবজে প্রনক্রয়া এবিা এিং িবি ডগি ড ৌি হয়রানির নিরুবে আবরা িডাই র্রার জিয
গভিকবরর প্রস্তানিত অতযন্ত গুরুত্বপূর্ক আইি নিবয় ডর্ািও পদবক্ষপ িা নিবয়ই।
শুিানিগুনি প্রানতষ্ঠানির্ভাবি িু প র্নরবয় রাখা ারা তাবদর র্ন্ঠ প্রদাি র্বর এিং এই িের এই
প্রনক্রয়াটির এর্টি গুরুত্বপূর্ক অংশ এই স্বাগত পনরিতক ি। এখিই র্াজ র্রার সেয়।
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