
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বিতীয় এিং তৃতীয় মাত্রায় ধর্নম্বের আইম্বর্র সীমািদ্ধতা রদকরে অবধম্বিের্ শের্ হওয়ার পমূ্বিনই 
অবতবরক্ত শ ৌর্ হয়রার্ী প্রবতম্বরাধ আইর্ অর্ুম্বমাদম্বর্র জর্ে গভর্নর কুওম্বমা এর কোম্বেইম্বর্ 

টাইমস আপ (TIME'S UP) শ াগ বদম্বয়ম্বের্  
  
আইর্টি বিতীয় এিং তৃতীয় মাত্রায় ধর্নম্বের জর্ে পাাঁচ িেম্বরর সীমািদ্ধতার বিধার্ রদ করম্বি  

  
িবধনত শ ৌর্ হয়রাবর্ প্রবতম্বরাধগুবল শসইসকল সীমািদ্ধতাম্বক বর্মূনল করম্বি  া হয়রাবর্ম্বক 

"গুরুতর িা সিনাত্মক" হওয়ার জর্ে আইর্ার্ুগভাম্বি কা নক্ষম করম্বি  
  

উভয় প্রস্তাি গভর্নম্বরর বর্িনাহী িাম্বজম্বটর অংে বহম্বসম্বি এবগম্বয় শর্ওয়া হম্বয়বেল  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 19 জরু্ আইর্সভার অ্ধিমেশর্ ঘশষ হওযার 
আমগই ধিতীয ও তৃতীয মাত্রায িষনমণর সীমােদ্ধতা ধেধির ধেিার্ োধতল করমত এেং তার জর্য 
অ্ধতধরক্ত ঘেৌর্ হযরাধর্ রক্ষাকারী আইর্ প্রণযমর্ টাইমস আপ তার কযামেইমর্ েুক্ত হমযমে। উভয 
ধেল গভর্নমরর 2020 অ্র্ন েেমরর ধর্েনাহী োমজমট প্রস্তাে করা হয, তমে আইর্ পধরষমে তা গৃহীত 
হযধর্ এেং োমজমটর োইমর অ্ধিমেশমর্র অ্েধশষ্ট সমময তা ধেমেচর্ার জর্য ধর্ষ্পন্নহীর্ অ্েস্থায 
রাখা হয।  
  
"আজ আমামের েমুটা প্রিার্ সমসযা আমে েমল ধচধিত করমত আমামের একটি মুহূতন  োধক আমে। 
প্রর্মত, ঘেৌর্ হযরাধর্, ধর্েনাতর্, বেষমমযর পধরমপ্রধক্ষমত র্ারীর প্রধত সধহংসতার চলমার্, ধস্থর 
সংসৃ্কধত েজায রমযমে। ধিতীযত, ধিতীয এেং তৃতীয মাত্রায িষনমণর জর্য সীমােদ্ধতার ধেিার্ 
মাত্র পাাঁচ েের েজায রমযমে। ধিতীয এেং তৃতীয ধিগ্রীমত িষনমণর সীমােদ্ধতার ঘকামর্া ধেধি-
ধর্মষি র্াকা উধচত র্য, তমে পাাঁচ েের র্যাযধেচামরর একটি ঘশাচর্ীয েরূােস্থা", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই পধরেতন র্গুধল এখর্ই সাির্ করমত হমে। আমরা ঘেমশর অ্গ্রগধতশীল রাজিার্ী 
হওযায গেনমোি কধর। আসুর্ এখামর্ আোর র্ারীর অ্ধিকার ও র্ারীর র্যায ধেচামরর র্ামম এই 
কাজ কধর এেং ঘেসে র্ারী এই সমস্ত েন্ত্রণা ও এই অ্পমার্ সহয কমরমে ঘসসে র্ারীমক সম্মার্ 
কধর। আসুর্ ঘসইসে র্ারীমের সম্মার্ কধর োরা েযধক্তগতভামে কঠির্ ও েুুঃসাহধসক হওযা সমেও 
এধগময আসার এেং তামের গল্প েলার সাহস ঘেধখমযমের্। এেং আসরু্ আমরা োস্তধেকভামেও ধকেু 
পধরেতন র্ কধর কারণ ধের্ ঘশমষ এগুমলার সেই গুরুত্বপূণন।"  
  
"আমামের এই সংসৃ্কধত পধরেতন মর্, র্ারীর জর্য ধর্রাপে পধরমেশ বতধর করমত ঘচষ্টা চাধলময ঘেমত 
হমে", শলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি শহাচুল িম্বলর্। "ধর্উ ইযমকন  আমরা সধহংসতা ও িষনমণর 



 

 

ধেরুমদ্ধ র্ারীমের ঘেৌর্ হযরাধর্র ধেরুমদ্ধ আরও সরুক্ষা ধর্ধিত করার জর্য গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ 
গ্রহণ করধে। আমরা ঘেৌর্ হযরাধর্ ও ধর্েনাতর্ প্রধতমরামি এেং ভুক্তমভাগীমের জর্য সুষু্ঠ ধেচার 
ধর্ধিত করার জর্য টাইমস আমপর সামর্ আমামের অ্ংশীোধরত্ব গম়ে তুলধে। আইর্সভা অ্ধিমেশর্ 
ঘশমষ েেনরতার সীমােদ্ধতা ধেধির পুর্রােৃধি এেং সকল র্ারীমের অ্ধিকার ও সুরক্ষা ধর্ধিত 
করমত হযরাধর্ 'গুরুতর ো সেনাত্মক' হওযার প্রমযাজর্ীযতামক োধতল করাই আমামের 
অ্গ্রাধিকার।"  
  
ধর্নম্বের জর্ে বিবধিদ্ধ সীমািদ্ধতা অপসারে করুর্  
েধেও ধর্উ ইযকন  ঘেট প্রর্ম িামপ িষনমণর সীমােদ্ধতার সংধেিার্ অ্পসারণ কমরধেল তারপমরও 
ধিতীয এেং তৃতীয িামপ একটি পাাঁচ-েের েযাপী িষনমণর সীমােদ্ধতার সংধেধি রময ধগমযধেল। 
তার 2020 অ্র্ন েেমরর ধর্েনাহী োমজমটর অ্ংশ ধহমসমে গভর্নর আইমর্র উন্নযর্ কমরমের্ ো 
ধিতীয এেং তৃতীয মাত্রায িষনমণর সীমােদ্ধতা ধেধির ধর্যম োধতল কমর, ভুক্তমভাগীমেরমক 
র্যাযধেচার প্রাধির পধরপূণন সুমোগ প্রোর্ কমর।  
  
কমনম্বক্ষম্বত্র হয়রাবর্র বিরুম্বদ্ধ সুরক্ষা িৃবদ্ধ  
2018 সামল গভর্নর কুওমমা কতৃন ক ঘেমশর সেনাধিক েযাপক ঘেৌর্ হযরাধর্ পযামকজ আইর্ ধহমসমে 
স্বাক্ষধরত করার লমক্ষয গভর্নর 2020 অ্র্ন েেমরর ধর্েনাহী োমজমটর অ্ংশ ধহমসমে হযরাধর্ 
"গুরুতর ো সেনাত্মক" সীমােদ্ধতার অ্েসার্  টিময কমনস্থমল ঘেৌর্ হযরাধর্র ধেরুমদ্ধ সুরক্ষা েৃধদ্ধর 
জর্য আইর্ প্রণযর্ কমরধেমলর্, সমস্ত প্রাক-ধেতকন  অ্প্রকাধশত চুধক্তসমূহ অ্ধভমোগ োধখল করার 
অ্র্ুমধত ঘেয এেং ধর্মযাগকতন ামেরমক ঘেৌর্ হযরাধর্ ধশক্ষামূলক ঘপাোর ঘপাে করার জর্য োিয 
কমর।  
  
এটি FY2019 সামলর োমজমট অ্র্ুমমাধেত আইমর্র উপর ধভধি কমর প্রণযর্ করা হমযমে োমত 
ঠিকাোর, উপ-কন্ট্রাক্টর, ধেমেতা, পরামশনোতা, অ্র্ো কমনমক্ষমত্র পধরমষো সরেরাহকারী অ্র্যমের 
অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য ঘেমটর মার্োধিকার আইর্গুধলমত কমনমক্ষমত্র সরুক্ষা সম্প্রসাধরত কমরমে; 
ধর্মযাগকতন ামেরমক ঘেৌর্ ধর্পী়ের্ প্রধতমরাি র্ীধত এেং প্রধশক্ষণ গ্রহমণ োিয কমরমে; এেং জার্ুযারী 
2019 এর মমিয সকল ঘেট ঠিকাোরমক একটি ঘেৌর্ হযরাধর্ র্ীধত র্াকা এেং তারা তামের 
সকল কমনচারীমের োধষনক প্রধশক্ষণ প্রোর্ কমর এমর্টির একটি ধর্ধিতকরণ জমা ধেমত হমে।  
  
টাইমস আপ বলগোল বিম্বফন্স ফাম্বের আইর্জীিী ও সহ-প্রবতষ্ঠাতা রবি কাপলার্ িম্বলর্, "আমরা 
প্রগধতশীল হওযায ধর্মজমেরমক ধর্ময গেনমোি কধর। আমরা প্রগধতশীলতা সেমকন  কর্া েধল। আসুর্ 
এটা করা োক—আসুর্ আসমলই প্রগধতশীল হই... আইর্সভামক আইর্ প্রণযর্ করমত হমে এেং 
অ্সংখয র্ারী োমের সামর্ এটি  মটমে তামেরমক র্যাযধেচার প্রোর্ করমত হমে।"  
  
টাইমস আম্বপর অবভম্বর্ত্রী ও কমী বমর্া সরবভম্বর্া িম্বলর্, "সেনো একটি শধক্ত গধতশীল হমযমে, 
অ্মর্ক উপাময র্ারীরা একটি ধপতৃতাধন্ত্রক অ্পেযেহামরর ধশকার হমযমে তমে ঘসগুমলা েযাপকভামে 
ঘেৌর্ সংধিষ্ট। এেং আমরা ধচরকামলর জর্য, আসন্ন সমস্ত ঘমমযমের জর্য, ভধেষযমতর প্রজমের 
জর্য ঘে পধরেতন র্টি  টামত পাধর, ঘসসে ভধেষযমতর প্রজমের জর্য, তামের এই ধেষযগুধল সেমকন  
আমামের ধচন্তা করমত হমে র্া ঘে আমরা আমামের সমগ্র জীের্মক সহয কমরধে, ঘেমর্টা আমামের 



 

 

মামযরাও কমরমে, ঘেমর্ আমামের র্ার্ী, ঘেমর্ আমামের পূেনপুরুমষরা ধর্যান্ডারর্াল েযমস ধিমর 
ধগমযমে। তাই আধম ধচন্তা এেং আমেগমক কামজ রূপান্তধরত হমত ঘেমখ ঘরামাধিত। আধম সেসময 
একজর্ আইর্জীেী ধহমসমে কর্া েমলধে - কারণ আধম ইউর্াইমটি র্যাশর্ অ্ধিস অ্র্ ড্রাগস 
অ্যান্ড োইম (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)-এর জর্য জাধতসংম  
র্ারী অ্ধিকার ও মার্ে পাচার উভয ঘক্ষমত্র েী নধের্ িমর কাজ কমরধে—পেমক্ষপ গ্রহণ ো়ো এই 
সমচতর্া অ্ন্তুঃসারশূর্য, এটি ধকেুই র্া। তাই আধম আইর্সভামক এই ধেলগুধল পাস করার জর্য 
অ্র্ুমরাি করধে কারণ এটি আমামের মাটিমত ধজধর্সগুধল পধরেতন র্ করার ঘচষ্টা করার জর্য 
পরেতী পেমক্ষমপ ধর্ময োয।"  
  
টাইমস আম্বপর অবভম্বর্ত্রী ও কমী শলসবল বসলভা এিং টাইমস আম্বপর অবভম্বর্তা, পবরচালক ও 
কমী কারম্বমর্ শলাি িম্বলর্, "2017 সামলর শরমতর পর, আমামের সামর্ োরা ধমরা সধভন মর্াসহ 
কর্া েমলধেল, তামের অ্মর্ক র্ারীমের সাহসীকতার জর্য ির্যোে, আমরা েযাপকভামে ধর্েনাতর্ ও 
অ্র্যায আচরণ সেমকন  জার্মত শুরু কমরধেলাম ো সারা ধেশ্ব জমু়ে কমনমক্ষমত্রর সকল মধহলামের 
ঘক্ষমত্র  মটধেল। টাইমস আপ চালু করার পর ঘর্মক আমরা সমািার্ বতধরর উপর েধৃষ্ট ধর্েদ্ধ 
কমরধে ো ঘকামর্া স্তমরই ঘকামর্া র্ারী একাকীত্ব ঘোি করমে র্া তা ধর্ধিত করার জর্য প্রধতটি 
পেনাময পধরেতন মর্র ধেষযটি ঘমাকামেলা করমে। ধর্উ ইযমকন  ধর্রাপিা এমজন্ডা োস্তোযমর্ চাপ 
প্রমযাগ করা এেং আজ আমামের এখামর্ র্াকার জর্য আমরা তার ঘর্তৃমত্বর জর্য গভর্নর কুওমমামক 
ির্যোে জার্াই।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র র্ারী শভাটার সংঘ (League of Women Voters of NYS)-এর বর্িনাহী পবরচালক 
লরা লোি বিম্বয়রমোর্ িম্বলর্, "ধর্উ ইযমকন  ঘেমশর র্ারীমের জর্য শধক্তশালী সুরক্ষা র্াকা উধচত। 
এটি সেন্ন করার জর্য আইর্সভা গভর্নমরর আহ্বামর্র সা়ো ঘেয এেং ধিতীয ও তৃতীয মাত্রা 
সীমােদ্ধতার িষনমণর ধেিার্ োধতল কমর এেং ঘসশমর্র ঘশমষ অ্ধতধরক্ত ঘেৌর্ হযরাধর্ সরুক্ষাগুধল 
কােনকর কমর। আমরা তার ঘর্তৃমত্বর জর্য গভর্নর কুওমমামক ির্যোে জার্াই এেং সেনত্র ঘমমযধশশু 
ও র্ারীমের প্রধত সমর্নর্ জার্াই।"  
  
কবর্ বর্ল, বর্উ ইয়কন  শেট শকায়াবলের্ এম্বগইন্সট শিাম্বমবেক ভাম্বয়াম্বলন্স (New York State 
Coalition Against Domestic Violence)-এর এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর িম্বলর্, "ঘেৌর্ হযরাধর্ ও 
ঘেৌর্ ধর্েনাতমর্র ধশকার এমর্ ভুক্তমভাগীমের মিয ঘর্মক ঘোঁমচ র্াকামের জর্য র্যাযধেচার ধর্ধিত 
করার জর্য আমরা গভর্নমরর কামজর প্রশংসা কধর। টাইমস আপ! এেং আইর্ পধরষেমক এখর্ই 
আেধশযকভামে পেমক্ষপ গ্রহণ করমত হমে।"  
  
শসবলর্া শিম্বর্ট-শচোরস, পািবলক পবলবস, বর্উ ইয়কন  শেট শকায়াবলের্ এম্বগইন্সট শসিুয়াল 
অোসল্ট (New York State Coalition Against Sexual Assault)-এর বিম্বরক্টর িম্বলর্, "ঘেৌর্ 
সধহংসতার ধশকার এমর্ ভুক্তমভাগীমের মিয ঘর্মক ঘোঁমচ র্াকামেরমক সমর্নমর্ তার ঘর্তৃমত্বর জর্য 
গভর্নর কুওমমার প্রশংসা কধর। ঘেৌর্ ধর্েনাতর্ এেং ঘেৌর্ হযরাধর্ ে়ে আকামরর সমসযা ো 
প্রমতযক জাধত, প্রধতেন্ধীতার িরর্, ধলঙ্গ পধরচয এেং অ্র্যার্য কারণগুধলর উপর প্রভাে ধেস্তার 
কমর। জাতীয জধরপ অ্র্েুাযী 5 জর্ র্ারীর মমিয 1 জর্ এেং 71 জর্ পরুুমষর মমিয 1 জর্ 
তামের জীেমর্ কখমর্া র্া কখমর্া িধষনত হমে। সাম্প্রধতকতম পধরসংখযার্ অ্র্ুোযী 70 শতাংশ 



 

 

র্ারী চাকধরমত ঘেৌর্ হযরাধর্র ধশকার হয। তাো়ো 2015 সামলর ইউএস ট্রান্সমজন্ডার সামভন মত 
পাওযা ঘগমে ঘে 47% ট্রান্সমজন্ডার ঘলামকমের তামের জীেদ্দশায ঘকামর্া র্া ঘকামর্া সমময ঘেৌর্ 
হযরাধর্ করা হয। এটি অ্মেৌধক্তক। ধিতীয এেং তৃতীয মাত্রায িষনমণর জর্য সীমােদ্ধতার ধেধি-
ধর্মষি এেং ঘেৌর্ হযরাধর্ আইর্ ও সুরক্ষা উন্নত করার সধহংসতার সীমােদ্ধতার জর্য আমামের 
সুরক্ষা, অ্ধিকার এেং ধেকল্পগুধল প্রসাধরত করমত হমে। ঘোঁমচ র্াকা, তামের পধরোর এেং 
আমামের কধমউধর্টিগুধলমক সহাযতা করার জর্য আমামের ো করা প্রমযাজর্ তা অ্েশযই আমামের 
করমত হমে।"  
  
বকম বসবসবলয়াম্বর্া, এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর ইয়ং ওম্বমন্স বিসবচয়ার্ অোম্বসাবসম্বয়ের্ (Young 
Women's Christian Association, YWCA) উত্তর-পিূন NY এিং YWCA এর NYS - ঘম্বরায়া 
সবহংসতা ইসুে শর্তা, িম্বলর্, "এই ঘেমটর ও ঘেমশর র্ারীগণ ধর্েনাতমর্র ধেরুমদ্ধ কর্া েলার 
আমদালর্ শুরু করমে এেং ঘেৌর্ ধর্েনাতমর্র মহামারী ও হযরাধর্ আর কখমর্া ঘকার্ায  টমত 
পামর র্া তা ধর্ধিত করার জর্য ভুক্তমভাগীমের প্রধত সুরক্ষা প্রোর্ করমে। ধর্উ ইযকন  েী নধের্ 
িমর র্ারীর অ্ধিকার রক্ষায ঘর্তৃত্ব ধেমযমে এেং এখর্ গভর্নর কুওমমা সীমােদ্ধতার িষনমণর ধেিার্ 
োধতল করমত এেং কমনমক্ষমত্র কম ারভামে ঘেৌর্ হযরাধর্ েন্ধ করমত এই চলমার্ প্রমচষ্টার সামর্ 
ঐধতহয অ্েযাহত ঘরমখমে। আইর্ পধরষমের এই গুরুত্বপূণন ধেষময কাজ করার এখর্ই সময এেং 
ঘসইসামর্ এটি পধরষ্কার করা ঘে আমামের ঘেমট এই িরমর্র ধর্দর্ীয আচরমণর আর ঘকামর্া স্থার্ 
ঘর্ই।"  
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