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যবি আপবর্ দিম্বে র্া থাম্বকর্: বর্উ ইয়কন  দেইবল বর্উম্বে গভর্নর কুওম্বমা ও েবুলয়ার্ মুর এর উপ-
সম্পািকীয়: বর্উ ইয়ম্বকন র সীমািদ্ধতার সংবিবি (N.Y.'S STATUTE OF LIMITATIONS) িীর্নাবয়ত 

করার মািেম্বম ির্নম্বের বেকারম্বির বিচার চাওয়ার ের্ে অবিক সময় বির্।  
  
  
নিউ ইয়র্ক  ডেইনি নিউজ গভিকর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ও জনুিয়াি মুর এর এর্টি উপ-সম্পাদর্ীয় 
প্রর্াশ র্মরি ডেখামি তারা আইি প্রমেতামদর প্রনত এই নিধািসভার অ্নধমিশি ডশষ হওয়ার পূমিক 
নিউ ইয়মর্ক র সীমািদ্ধতার সংনিনধ দীর্কানয়ত র্রার মাধযমম ধষকমের নশর্ারমদর নিচার চাওয়ার জিয 
অ্নধর্ সময় ডদয়ার আহ্বাি জানিময়মেি।  
  
উপ-সম্পাদর্ীয়টি নিমচ পাওয়া োমি এিং এখামি অ্িিাইমি ডদখা োমি।  
  
গত িের, কুওমমা প্রশাসি ডদমশর সিমচময় শনিশািী ও সিমচময় পেূকাঙ্গ ডেৌি হয়রানি আইি পাশ 
র্মর। এই আইিগুনি ডর্াম্পানিগুমিামর্ র্মকসংস্থাি চুনিমত িাধযতামূির্ সানিনশ িযিস্থার িযিহার 
র্রা ডেমর্ নিনষদ্ধ র্মরমে, নিনিত র্মরমে ডে প্রর্াশ িা র্রা নিষয়র্ চুনি (Non-Disclosure 
Agreements, NDA) ডর্িি তখিই িযিহার র্রা োমি েখি তা ক্ষনতর নশর্ার িযনির পমক্ষ 
োমি, ডেৌি-হয়রানি-প্রনতমরাধ িীনতমািা ও প্রনশক্ষমের জিয িূযিতম মািদণ্ড প্রনতষ্ঠা র্মরমে, ডেৌি-
হয়রানি ডেমর্ ডিেঁমচ ডেরা ডিামর্র অ্নধর্ার নিি ততনর র্মরমে এিং পানরিানরর্ নিেকাতির্ারীর 
র্াে ডেমর্ আমেয়াস্ত্র অ্পসারমের সরঞ্জাম ততনর র্মরমে।  
  
তমি নিউ ইয়মর্ক র নিতীয় ও তৃতীয় মাত্রায় ধষকমের িযাপামর সীমািদ্ধতার মাত্রানতনরি নিয়ন্ত্রেপ্রিে 
সংনিনধর জিয সাধুিাদ, অ্সংখয ডেৌি আক্রমের্ারী তামদর অ্মির্ অ্পরামধর অ্নভমোগ ডেমর্ 
িােঁচমত সক্ষম নেি।  
  
নিউ ইয়র্ক  ডেমে, অ্মির্ িারী োরা প্রায়ই হয়রানির নশর্ার হমতা তারা অ্নভমোগ আিমত 
পারমতি িা র্ারে, আইমির র্ম ার ডচামখ, তামদরমর্ অ্মির্ নদি অ্মপক্ষা র্রমত হমতা। ডেৌি 
হয়রানির অ্মির্ নশর্ামরর মমতা, এই িারীরা তারা ডশষ পেকন্ত "নিরাপদ" — সি সমময়র মমতা 
নিরাপদ — ডিাধ র্রা অ্িনধ র্ী র্মেনেি ডস িযাপামর র্াউমর্ িিমত অ্মপক্ষা র্রমতি ডেখামি 
অ্িয িারীরা নশর্ানর আচরমের মুমখামুনখ হময় তামদর নিমজমদর অ্নভজ্ঞতা সম্পমর্ক  ডখািামমিাভামি 
িিা শুরু র্রমতি।  
  
ডেৌি নিেকাতি সিমচময় ডিনশ ডসসি ডিার্মদর মমধযই র্মে োরা এমর্ অ্পরমর্ ডচমি এিং ডজারপিূকর্ 
িাধয র্রার ডচময় িিপ্রময়ামগর েমিই ডিনশ হয়। নিউ ইয়র্ক  ডেমে ঐ পনরনস্থনতগুমিা প্রায়ই নিতীয় 
িা তৃতীয় মাত্রার ধষকে নহমসমি নিমিচিা র্রা হয় এিং িতক মাি আইি অ্িুোয়ী ডসই ধনষকতরা ধষকর্ 

https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-a-cruel-bar-on-rape-prosecutions-20190612-6bfvuiuxdnafvnm6vatycdg6l4-story.html


 

র্তৃক র্ ডে িাঞ্ছিার স্বীর্ার হি তা ডেমর্ ডসমর উম  ডেমের ডেৌজদানর নিচার িযিস্থার মাধযমম 
নিচার িাভ র্রার জিয ডর্িি পােঁচ িের সময় ডপময় োমর্ি।  
  
িতক মামি এর্জি প্রনসনর্উের ডর্ামিা তৃতীয় মাত্রার ধষকমের মামিা িড়মত পামরি িা েনদ ডসো পােঁচ 
িেমরর ডিনশ আমগ র্মে োমর্। প্রনসনর্উেরগে এমিনর্ নিতীয় মাত্রার ধষকে - এমি র্ামরা সামে 
ডেৌি নমিি র্রা োর মািনসর্ অ্সুস্থতা িা অ্ক্ষমতার র্ারমে সম্মনত ডদয়ার ক্ষমতা ডিই - এর 
মামিাও িড়মত পামরি িা - েনদ ডসটি পােঁচ িেমরর ডিনশ আমগ র্মে োমর্।  
  
িযাশিাি ডসকু্সয়াি ভাময়ামিন্স নরমসাসক ডসন্টামরর (National Sexual Violence Resource Center) 
তেযমমত ধষকমের নরমপােক  র্রা 51% িারী জানিময়মেি ডে ধষকর্ নেি এর্জি অ্ন্তরঙ্গ সঙ্গী। চনিশ 
শতাংশ জানিময়মেি ডে তারা ডর্ামিা পনরনচত িযনি র্তৃক র্ ধনষকত হময়মেি। 80% ডক্ষমত্র, ক্ষনতগ্রস্ত 
িযনি অ্পরাধীমর্ জািত এিং প্রায় 10% ধষকমের র্েিা র্মে েখি ক্ষনতগ্রস্ত িযনি র্মকস্থমি োমর্ি।  
  
শুধু অ্ল্প র্ময়র্টি ডেমে নিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার ধষকমের জিয সীমািদ্ধতার সংনিনধ জানর রময়মে 
ো নিউ ইয়মর্ক র মমতাই সংনক্ষপ্ত। নিশটি ডেমে সীমািদ্ধতার ডর্ামিা সংনিনধ ডিই এিং অ্িয 13 
টিমত নিউইয়মর্ক র তুিিায় 10 ডেমর্ 15 িেমরর পরুমিা সীমািদ্ধতার সংনিনধ রময়মে।  
  
ধষকে এই ডদমশ প্রনতমিদমি সিমচময় র্ম ওম  আসা অ্পরাধ। এো ঠির্ ডে ক্ষনতগ্রস্তরা আইি 
প্রময়াগর্ারীর র্ামে তামদর অ্নভজ্ঞতার িেকিা র্রমত ভয় পায়, ডর্িি পনরিামরর সদসযমদর, 
স্বামী/স্ত্রী ও িনু্ধমদর র্ামে নিনিকমে িমিি। ডেৌি হয়রানির ডেেমার্ক  - িজ্জা, আত্ম-সমেহ ও 
আত্ম-ডদাষ - এগুমিার র্ারমে ক্ষনতগ্রস্তমদর সামমি এনগময় আসা নিমশষভামি র্ঠিি হময় দােঁনড়ময়মে। 
নিউ ইয়র্ক  ডেমের রহসযময় ও র্ঠিি সীমািদ্ধতার সংনিনধ সিই নিিয়তা ডদয় ডে আক্রমের্ারীরা 
মািনসর্ আর্াত ও আমরানপত শানস্তর ক্ষনত িারা ক্ষনতগ্রস্ত হওয়ার র্ারমে নিিনিত প্রনতমিদি ডেমর্ 
উপরৃ্ত হমি।  
  
এই অ্িস্থাটি ভয়ািহ ও ধ্বংসাত্মর্, এিং এটির পনরিতক ি প্রময়াজি।  
  
ইমতামমধয, নিউ ইয়মর্ক র ডদমশর শীষকস্থািীয় র্মকমক্ষমত্র ডেৌি হয়রানির আইিমর্ শনিশািী র্রার জিয 
আমরা আরও ডিনশ নর্েু র্রি আর তা অ্িশযই র্রমত হমি।  
  
কুওমমা প্রশাসি র্তৃক র্ উন্নত প্রস্তািটি শ্রনমর্মদর তামদর নিময়াগর্তক ার নিরুমদ্ধ আইিী দানিগুমিা 
সহজতর র্মর তুিমত িাধয র্রমি, ো হুমনর্র জিয "র্ম ার িা িযাপর্" হওয়ার জিয 
নিনধনিমষধেুি নিধািমর্ র্নমময় আিমত িাধয র্রমি।  
  
আমরর্টি আিশযর্ র্রা ডে র্মকসংস্থাি চুনির সর্ি প্রর্াশ িা র্রা নিষয়র্ চুনিমত নিমশষ ভাষা 
অ্ন্তভুক ি োর্মি ো স্পষ্ট র্রমি ডে র্মীরা ডেে িা স্থািীয় এমজনন্সর র্ামে এর্টি অ্নভমোগ দাময়র 
র্রমত পারমিি এিং এর্টি সরর্ানর তদমন্ত সাক্ষয নদমত িা অ্ংশগ্রহে র্রমত পারমিি। এই 
আিশযর্তা এটি নিনিত র্রমি ডে তামদর অ্নধর্ার সম্পমর্ক  নভর্টিমমদর ভুি ধারো নদমত িা 
আইি প্রময়াগর্ারীমদর সামে র্াজ র্রমত তামদর নিরস্ত র্রমত ডেি NDA িযিহার র্রা িা োয়।  
  
আমরর্টি হমিা নিময়াগর্তক ামদর জিয র্মকস্থমি সর্মিই ডদখমত পাি এমিভামি ডেৌি হয়রানি নিষয়র্ 
নশক্ষামূির্ ডপাোর িাগামিা আিশযর্ র্রা।  
  



 

এ িেমরর নিধািসভা অ্নধমিশমির আর েয় নদি িানর্ রময়মে। নিধািসভার সদসযগেমর্ র্মকস্থি 
ডেি সর্মির জিয নিরাপদ পনরমিশ হয় তা নিনিত র্রার জিয নিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার ধষকে 
সংক্রান্ত আইমির সীমািদ্ধতা দরূীর্রে এিং র্মকস্থমি ডেৌি হয়রানি প্রনতমরাধ র্রার অ্িযািয পদমক্ষপ 
হামত ডিয়ার ডক্ষমত্র দ্রুত র্াজ র্রমত হমি।  
  
মুর, এর্জি অ্নভমিতা, োইম’স আপ (TIME'S UP) িামর্ ডেৌি হয়রানি প্রনতমরাধমূির্ সংস্থার 
সদসয। কুওমমা হমিি নিউ ইয়মর্ক র গভিকর।  
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