
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা প্রবিম্বোধমূলক পর্ন প্রকােম্বক ফ ৌজরাবি অপরাধ বিম্বেম্বি গর্ে কম্বর পিম্বেম্বপ 

স্বাের কম্বরম্বের্ 
  

র্িুর্ আইর্ গভর্নম্বরর 2019 র্ারী বিচার এম্বজন্ডার মলূ অজন র্ম্বক বচবিি কম্বর 
 

কুওম্বমাোঃ "আমাম্বির আইর্ প্রযবুির োম্বে এিং অপিেিিারকারীগর্ এটিম্বক ঘবর্ষ্ট েঙ্গীগর্ম্বক 
উিেি, অপমাবর্ি ও বিপযনস্ত করম্বি িেিিার করম্বি পাম্বর এমর্ ফেত্রগুম্বলার োম্বে েঙ্গবি িজায় 
রাখম্বি পাম্বরবর্। প্রবিম্বোধমলূক পর্ন প্রকােম্বক ফ ৌজিারী অপরাধ বিম্বেম্বি গর্ে করার মাধেম্বম 
আমরা এই জঘর্ে আচরম্বর্র বেকার িেবিগর্ম্বক িাম্বির বর্যনাির্কারীম্বির বিরুম্বে িেিস্থা গ্রির্ 

করার জর্ে েবিোলী করবে এিং িাম্বিরম্বক র্োয়বিচাম্বরর একটি পে প্রিেনর্ করবে।" 
  
  
গভর্নর কুওম ো আজ "প্রতিম োধ ূলক পর্ন" কক অথবো একটি অন্তরঙ্গ ইম জ তবর্ো অর্ু তিমি ক যোর 
বো প্রকো  করোমক ক ৌজরোতি অপরোধ তিমেমব গর্য কমর S.1719C/A.5981 আইমর্ স্বোক্ষর 
কমরমের্। এই র্িুর্ আইর্টি অপরোধীমিরমক এক বের পর্নন্ত কোরোিণ্ডেি আতথনক িণ্ড এবং এই 
ে স্ত েতব অর্লোইর্ কথমক েতরময ক লোর জর্য ভুক্তমভোগীমক আিোলমির আমি  চোওযোর ক্ষ িো 
প্রিোর্ কমর।  
  
"আ োমির আইর্ প্রর্ুতক্তর েোমথ এবং অপবযবিোরকোরীগর্ এটিমক ঘতর্ষ্ট েঙ্গীগর্মক উিযক্ত, 
অপ োতর্ি ও তবপর্নস্ত করমি বযবিোর করমি পোমর এ র্ কক্ষত্রগুমলোমি েঙ্গতি বজোয রোখমি 
পোমরতর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রতিম োধ ূলক পর্ন প্রকো মক ক ৌজিোরী অপরোধ তিমেমব গর্য 
করোর  োধযম  আ রো এই জঘর্য আচরমর্র ত কোর বযতক্তগর্মক িোমির তর্র্নোির্কোরীমির তবরুমে 
বযবস্থো গ্রির্ করোর জর্য  তক্ত োলী করতে এবং িোমিরমক র্যোযতবচোমরর একটি পথ প্রি নর্ করতে।"  
  
"আ োমির র্োরীমির তবচোর এমজন্ডোর অং  তিমেমব, আ রো এ র্ এক েংসৃ্কতি পতরবিন মর্র তিমক 
 মর্োমর্োগ প্রিোর্ করতে, র্ো কর্ৌর্িোবোি এবং র্োরীর প্রতি েতিংেিোমক েতিয কমর", ফল ম্বের্োন্ট 
গভর্নর কোবে ফিাচুল িম্বলর্। "এই আইর্টি তর্তিি কমরমে কর্ তর্উ ইযমকন র বোতেন্দোগর্ তবর্ো 
অর্ু তিমি অন্তরঙ্গ েতব প্রকোম র ত কোর িমব র্ো, িোমিরমক ইন্টোরমর্ট কথমক েতবে ূি েতরময 
ক লোর এবং কোরোমভোগ করোর ক্ষ িো প্রিোর্ করতে। েবোর জর্য েতিযকোর েো োতজক, অথননর্তিক, 
জোতিগি, তলঙ্গ তবচোর আ োমির েো তগ্রক লমক্ষযর  মধয এটি আমরকটি গুরুত্বপরূ্ন পিমক্ষপ।"  
  
তবম ষ কমর, এই আইর্:  



• "প্রতিম োধ লূক পর্ন" কক র্খর্ অর্য বযতক্তর  োর্তেক, আতথনক, বো  োরীতরক 
কলযোমর্র ক্ষতি করোর অতভপ্রোময এবং র্খর্ কেই েতবটি একটি র্ুতক্তেঙ্গি প্রিযো োর 
েমঙ্গ গৃিীি িমযতেল কর্ েতবটি কগোপর্ থোকমব কেই অন্তরঙ্গ তচত্রমক অপরোধ ূলকভোমব 
প্রচোর বো প্রকো  করোমক ক ৌজিোতর অপরোধ তিমেমব েংজ্ঞোতযি কমরমে।।  

• একটি অন্তরঙ্গ েতবমক কবআইর্ীভোমব প্রচোর বো প্রকো মক কেতর্ A অপক ন তিমেমব 
প্রতিষ্ঠো কমর।  

• এই ক্ষযক্ষতির কোরমর্ র্োগতরক আেয লোমভর জর্য র্োগতরক অতধকোর আইর্ 
েংম োধর্ কমর "প্রতিম োধ ূলক পর্ন" এর ত কোর বযতক্তমিরমক ক ৌজিোতর প্রতিকোর 
চোওযোর েুমর্োগ তিমি কবেো তরক অতধকোর আইর্মক েংম োধর্ কমর।  

  
বেম্বর্ের মবর্কা আর. মাটিন ম্বর্জ িম্বলর্, "আত  একটি কোউতন্ট পর্নোময এই তবষযটিমক চযোতিযর্ 
করমি কপমর গতবনি এবং আজ আত  কেট কলমভমল এই অতি গুরুত্বপূর্ন আইর্টিমক কেট কলমভমল 
পো  করমি আ োর েিক ীমির েোমথ িোাঁডোমি কপমর েম্মোতর্ি িমযতে কর্ আইর্টি এই তবম ষ 
ধরমর্র জঘর্য অপরোমধর ত কোর বযতক্তমির রক্ষো করোর জর্য কোজ করমব। আ রো একটি  তক্ত োলী 
বোিন ো পোঠোতি কর্ তর্উ ইযকন  কেমট এই আচরর্ আর েিয করো িমব র্ো আর িো করমি তগময 
আ রো এই ধরমর্র লঙ্ঘমর্র তবরুমে অবস্থোর্ তর্মি ভুক্তমভোগীমির ক্ষ িোযর্ করতে। আত  
কেইেকল বযতক্তমিরমক আ োর পক্ষ কথমক কৃিজ্ঞিো জোর্োতি র্োরো িোমির  তক্ত োলী গল্পে ূিমক 
ক যোর করোর জর্য এতগময এমেমে এবং কেই অযোডমভোমকতে িলমক র্োরো ক্ষতিগ্রস্তমিরমক ে থনর্ 
তিমযমের্।"  
  
অোম্বেেবল ফমোর এডওয়াডন  বে. ব্রার্ম্বেইর্ িম্বলর্, "এই র্িুর্ আইর্ প্রতিম োধ ূলক পর্ন 
প্রকো মক একটি কেতর্ A অপক ন তিমেমব গর্য করমব র্ো এই ধরমর্র তর্ন্দর্ীয আচরমর্ জতডি 
বযতক্তবগনমক  োতস্ত প্রিোমর্র জর্য প্রতেতকউটরগর্মক প্রমযোজর্ীয উপকরর্ প্রিোর্ করমব। এেোডোও, 
তর্উ ইযকন  কিম র প্রথ  কেমট পতরর্ি িমব কর্খোমর্ এই ঘটর্োর ভুক্তমভোগীগর্ আিোলমির তর্কট 
ওমযবেোইটে ূি কথমক েতবে ূি েতরময ক লোর তর্মিন  কিওযোর অর্ুমরোধ করমি পোরমব। এই 
গুরুত্বপূর্ন আইমর্ স্বোক্ষর করোর জর্য গভর্নর কুওম োমক ধর্যবোি। আত  কযোতর কগোল্ডবোগন, একজর্ 
ভুক্তমভোগীর অতধকোর রক্ষক আইর্জীবী, কেইেোমথ কেঙ্কচুতর  র  যোত তলে (Sanctuary for 
Families), েোইবোর তেতভল রোইটে ইতর্ত মযটিভ (Cyber Civil Rights Initiative) এবং েোইবোর 
কেক্সযুোল অযোবইউজ টোস্ক ক োেন (Cyber Sexual Abuse Task Force)-এর প্রতি এই তবষময 
িোমির অক্লোন্ত পক্ষে থনমর্র জর্য কৃিজ্ঞিো প্রকো  করমি চোই।"  
  

### 
   

  

 
অতিতরক্ত িথয কপমি কিখুর্ www.governor.ny.gov 

তর্উ ইযকন  কেট | এতক্সতকউটিভ কচম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্েোবস্ক্রোইব করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=e8c05600-b4e45749-e8c2af35-0cc47aa8d394-7e38db51a81c3ebe&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESF902D25854572D3D85258440004DC65A00000000000000000000000000000000

