অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/6/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

নর্ৌচালকম্বের বর্রাপত্তা ন ারোর করম্বে গভর্ন র কুওম্বমা বিয়ার্ার আইর্ (BRIANNA'S LAW) সই
কম্বরম্বের্।

সমস্ত পাওয়ার নিাট অপাম্বরটরম্বের 2025 সাম্বলর মম্বযে বর্রাপত্তা সংক্রান্ত নকাসন করা িাযেোমূলক
পাাঁচ িেম্বরর নে -ইর্ নমাটরচাবলে

লযাম্বর্র নেম্বে প্রম্বযা ে

রা ে পাকনগুবল নিাটং বর্রাপত্তা প্রচারমূলক অবভযার্ শুরু করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ আইর্ (S.5685/A.4853.A)-বা ব্রিয়ার্াজ ল্য স্বাক্ষর কমরর্ যামে মমাটরচাব্রল্ে জল্যামর্র সব অ্পামরটর.মের একটি রাজয অ্র্ুমমাব্রেে মবাটিিং ব্রর্রাপত্তার মকাসন
সম্পূর্ন করা বাধ্যোমূল্ক করা যায় পযনায়ক্রমম। ল্িং আইল্যামের 11 বছর বয়স্ক ব্রিয়ার্া ল্, ময
2005 সামল্ মর্ৌকা েুর্নটর্ায় মারা যায়, োর র্ামম ব্রিয়ায়ার্া ল্যময়র র্ামকরর্ করা হময়মছ।
এছাডাও, রাজয পাকন গুব্রল্মক মবাটিিং মসফটি মরামমাশর্াল্ কযামম্পইর্ চাল্ু করার ব্রর্মেন শ মের্ গভর্নর
মর্ৌচাল্কমের একটি ব্রর্রাপত্তার মকাসন করার র্েু র্ রময়াজর্ীয়ো সম্পমকন মমর্ কব্ররময় ব্রেমে।
"মর্ৌকাব্রবহার অ্মর্ক জর্ব্ররয় হময় উমেমছ এবিং আমামের ব্রর্য়ম এবিং আইর্ সব্রেযই এর সামে সঙ্গব্রে
মরমে চমল্ব্রর্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "একটি মর্ৌকা পব্ররচাল্র্া করার অ্র্ুমব্রে পাওয়ার আমগ
আপর্ার একটি মমৌব্রল্ক স্তমরর জ্ঞার্ োকা উব্রচে, এবিং একটি ব্রর্রাপত্তা মকাসন বাধ্যোমূল্ক করা
বুব্রিমামর্র কাজ। এটা মর্ৌকার অ্পামরটর এবিং সবাই যারা অ্পামরটর সিংস্পমশন আসমে পামর োমের
রক্ষা কমর, এবিং এটি আমামের পাব্রর্মক ব্রর্রাপে কমর েু ল্মব। এই পব্ররব্রিব্রেমক মার্ুমের জর্য বাস্তব
কমর মোমল্ একটি ভয়াবহ েুর্নটর্া, ব্রকন্তু এই আইমর্র মাধ্যমম ব্রিয়ার্া জীবর্ বাাঁচামে এবিং োর
ভামল্াবাসা জীব্রবে োকমছ।"
এই পব্ররমাপ গভর্নর কুওমমার স্বাক্ষব্ররে পূমবনর একটি আইর্ রসাব্ররে কমর যা 1 মম 1996 এর পর
জন্ম মর্ওয়া মর্ৌচাল্কমের জর্য একটি মমাটরচাব্রল্ে জল্যার্ পব্ররচাল্র্ার আমগ একটি ব্রর্রাপত্তার
মকাসন সম্পূর্ন করা বাধ্যোমূল্ক কমর। মফজ-ইমর্র অ্ধ্ীমর্, সব মমাটর চাব্রল্ে মর্ৌকা অ্পামরটরমের,
যামের 1 জার্ুয়াব্রর 1993-মে বা োর পমর জন্ম, োমের অ্বশযই একটি ব্রর্রাপত্তার মকাসন সম্পূর্ন
করমে হমব একটি মমাটর মর্ৌকা পব্ররচাল্র্া করমে 2020 সাল্ মেমক শুরু কমর। 1 জার্ুয়াব্রর,
1988-এর পর যামের জন্ম, োমের অ্বশযই 2022 সামল্ শুরু একটি মসফটি মকাসন সম্পূর্ন করমে
হমব। 1 জার্ুয়াব্রর, 1983 বা োর পমর যামের জন্ম, োমের অ্বশযই 2023-এ শুরু কমর একটি
মসফটি মকাসন সম্পূর্ন করমে হমব। 1 জার্ুয়াব্রর, 1978 বা োর পমর যামের জন্ম, োমের অ্বশযই
2024-এ শুরু কমর একটি মসফটি মকাসন সম্পূর্ন করমে হমব। এই আবশযকো বয়স ব্রর্ব্রবনমশমে

2025 সামল্ শুরু সমস্ত মমাটর মবাট অ্পামরটমরর মক্ষমে রমযাজয হমব। মমমর্ চল্মে বযেনোর জর্য
100 এবিং 250 মাব্রকনর্ ডল্ামরর মমধ্য জব্ররমার্া হমে পামর র্েু র্ আইর্ অ্র্ুযায়ী যা কাযনকর হমব
1, জার্ুয়াব্রর 2020।
পাকন , ব্রবমর্াের্ এবিং ঐব্রেহাব্রসক সিংরক্ষমর্র ময েপ্তর (Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation) এই আইর্মক বল্বৎ কমর, োমের ব্রহমসব বল্মছ, 1 জার্ুয়াব্রর 2025 সামল্
মফজ-ইর্মশে হওয়ার আমগ মসফটি মকাসনগুব্রল্ ব্রর্মে হমব রায় এক ব্রমব্রল্য়র্ মর্ৌচাল্কমের।
গভর্নর কুওমমা রাজয পাকন গুব্রল্মক একটি মবাটিিং ব্রর্রাপত্তা রচারর্ামূল্ক কযামম্পইর্ও চাল্ু করার
ব্রর্মেন শ ব্রেময়মছর্ যামে মর্ৌচাল্করা র্েু র্ রময়াজর্ীয়ো সম্পমকন সমচের্ হর্ ো ব্রর্ব্রিে করা যায়
মরব্রডও ও সামাব্রজক মাধ্যমমর ব্রবজ্ঞাপর্ সহ, অ্র্ল্াইমর্ বা সশরীমর একটি মকাসন করার জর্য
আমামের জল্পমের, ব্রর্রাপত্তা উন্নে করার উমেমশয; আইর্ রময়াগকারী সিংিাগুব্রল্, মাব্রকনর্ মকাস্ট
গাডন, মাব্ররর্া, মবাটিিং ব্রশক্ষা রব্রশক্ষক এবিং মবাটিিং ব্রর্রাপত্তা অ্িংশীোরমের েেযমূল্ক উপকরর্
ব্রবেরর্ করা, ; এবিং মস্টট পাকন স ওময়বসাইমটর আপমডট সহ।
নেম্বটর পাকনস (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "ব্রর্উ ইয়কন মস্টট মেমশর
মসরা মবাটিিং এবিং মাছ ধ্রার ব্রকছু অ্ব্রভযার্ রোর্ কমর। এই অ্যাডমভঞ্চার উপমভাগ করার সব
মচময় ভাল্ উপায় হল্ ো ব্রর্রাপমে করা। রব্রেটি মর্ৌচাল্মকর একটি মমাটর মবাট পব্ররচাল্র্ার আমগ
মবাটিিং ব্রর্রাপত্তা রােব্রমক ব্রবেয়গুব্রল্ ব্রশমে মর্ওয়া বুব্রিমামর্র কাজ।"
নসম্বর্টর র্ ই. ব্রুকস িম্বলর্, "আব্রম েুবই আর্ব্রিে ময গভর্নর কুওমমা এই গুরুত্বপূর্ন ব্রবল্টি
স্বাক্ষর কমর আইর্ ব্রহমসমব রর্য়র্ কমরমছর্ এবিং আব্রম এই আইর্ পাশ করামর্ার উমেমশয োর
অ্ক্লান্ত রমচষ্টার জর্য ব্রজর্া ব্রল্মর্মকর রশিংসা করমে চাই। আমামের সবাইমক স্বীকার করমে হমব ময
আমামের জল্পমের জর্য মর্ৌচাল্র্ার ব্রর্রাপত্তা অ্েযন্ত গুরুত্বপূর্ন এবিং আব্রম আত্মব্রবশ্বাসী ময এই
আইমর্র সামে যুক্ত রব্রশক্ষর্ জীবর্ রক্ষা করমব। আব্রম গভর্নর কুওমমার মর্েৃ ত্বমক সাধ্ুবাে জার্াই
এবিং োমক ধ্র্যবাে জার্াই ল্িং আইল্যামের সমুদ্র সসকে ও জল্পেমক পাব্ররবাব্ররক ব্রবমর্ােমর্র গন্তবয
সেব্রর করার মচষ্টা চাব্রল্ময় যাওয়ার জর্য।"
বসম্বর্টর বেল িম্বয়ল িম্বলর্, "আজ গভর্নর কুওমমার স্বাক্ষমরর সামে ব্রিয়ার্াজ ল্য আমামের জল্পে
ব্রর্রাপে করমে শুরু করমব। আমরা ব্রজর্া এবিং ব্রল্মর্ক পব্ররবারমক ধ্র্যবাে জার্াই ব্রর্উ ইয়মকন
মবাটিিং ব্রর্রাপত্তা মকামসনর রময়াজর্ বাধ্যোমূল্ক করার উমেমশয োমের েীর্ন এবিং কঠির্ ল্ডাই
কের্ও মছমড র্া মেওয়ার জর্য। "
অোম্বসেবল সেসে বকোরবল ব র্-বপম্বয়ম্বর িম্বলর্, "মর্ৌকাব্রবহার ল্িং আইল্যামের সুির রাকৃ ব্রেক
সম্পে মভাগ করার একটি মসরা উপায়, ব্রকন্তু েুুঃেজর্কভামব, আমরা অ্মর্ক মবশী েুর্নটর্া মেমেব্রছ
যা সঠিক ব্রর্রাপত্তা ব্রশক্ষার সামে এডামর্া মযমে পামর। 2005 সামল্ একটি মবাটিিং েুর্নটর্ায় রার্
হারামর্া ল্িং আইল্যামের ব্রর্জস্ব ব্রিয়ায়ার্া ব্রল্মর্মকর র্ামম র্ামব্রিে ব্রিয়ার্াজ ল্য, ভব্রবেযমে এই
ধ্রমর্র র্টর্া রব্রেমরামধ্ সাহাযয করমব, সমস্ত মর্ৌচাল্কমের জর্য এটি জার্া বাধ্যোমূল্ক কমর
ব্রকভামব োমের জল্যার্ ব্রর্রাপেভামব পব্ররচাল্র্া করমে হয় এবিং ব্রকভামব সিমটর সময় কাজ
করমে হয়। আব্রম এই গুরুত্বপূর্ন আইমর্র জর্য কঠির্ ল্ডাই কমরব্রছ, এবিং আব্রম গভর্নরমক ধ্র্যবাে

জার্ামে চাই, আমামের পব্ররবারগুব্রল্মক রক্ষা করমে সাহাযয করমে মসটি আইমর্ স্বাক্ষর করার
জর্য।"
সাম্বোক কাউবির এবিবকউটভ বেভ নিম্বলার্ িম্বলর্, "এটা গুরুত্বপূর্ন ময আমামের জল্পে
ব্রবপজ্জর্ক এবিং মবপমরায়া মবাটিিং মেমক ব্রর্রাপে োকুক, এবিং এই আইর্ ব্রর্ব্রিে করমব ময মকউ
ব্রযব্রর্ মমাটরচাব্রল্ে জল্যার্ পব্ররচাল্র্া করমবর্ ব্রেব্রর্ ব্রর্ব্রবনমে পাব্রর্মে চল্াচল্ করার উপযুক্ত রব্রশক্ষর্
পামবর্। আব্রম গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যবাে জার্াই এই গুরুত্বপূর্ন আইর্ স্বাক্ষমরর জর্য এবিং ব্রিয়ার্া
ব্রল্মর্মকর জীবর্মক সম্মার্ জার্ামর্ার জর্য।"
র্াসাউ কাউবির এবিবকউটভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "আব্রম গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যবাে জার্ামে চাই
এই ঐব্রেহাব্রসক ব্রবল্টি স্বাক্ষর কমর আইমর্ পব্ররর্ে করার জর্য। আমামের সডকগুমল্ামক মযভামব
রক্ষা করা হয় মসভামবই অ্ভশযই আমামের জল্পেগুব্রল্মক রক্ষা করমে হমব। বাব্রর্ব্রজযক মাছ ধ্রার
কামজ বযস্ত োকা ট্র্যাব্রফক ছাডাও র্াসাউমে আমামের 40,000 ব্রবমর্াের্মূল্ক মর্ৌকা ব্রর্বব্রিে
রময়মছ। এডামর্া যায় এমর্ র্টর্া মেমক বাব্রসিামের রক্ষা করমে মর্ৌপেসিংক্রান্ত আইর্ ও ব্রর্রাপত্তা
ব্রবব্রধ্ বল্বে করমে োকমব র্াসাউ। এই কমর্-মসন্স আইর্ রার্ বাাঁচামব। এটি মর্ৌ-চল্াচল্ সিংক্রান্ত
আইর্ ও সিংব্রিষ্ট ব্রর্রাপত্তা পিব্রে সম্পমকন জার্া ও মার্া অ্পামরটরমের জর্য বাধ্যোমূল্ক কমর
মর্ৌব্রবহামরর সামে জব্রডে জর্গর্ এবিং োমের যােীমের ব্রর্রাপে রােমে সাহাযয করমব। আপর্ামের
ধ্র্যবাে ব্রসমর্টর জর্ ব্রুকস, অ্যামসম্বব্রল্ সেসযা জাঁ -ব্রপময়র এবিং সবাইমক যারা কাজ কমরমছর্
ব্রিয়ার্াজ ল্য মক ব্রফব্রর্ব্রশিং ল্াইর্ পার করামর্ার জর্য। ব্রর্মজর মমময়র জীবর্ ময অ্যো হাব্ররময়
যায়ব্রর্, ো ব্রর্ব্রিে করার জর্য অ্ক্লান্ত ল্ডাইময়র জর্য ব্রিয়ায়ার্ ব্রল্মর্মকর মা ব্রজর্া ব্রল্মর্কমক
ব্রবমশেভামব ধ্র্যবাে জার্ামে চাই।"
এই র্েু র্ চাব্রহো পূরমর্র জর্য মস্টট পাকন :মসর অ্র্ুমমাব্রেে ইন্টারমর্ট-ব্রভব্রত্তক ব্রশক্ষর্ ও রেযয়মর্র
অ্বযাহে গ্রহর্মযাগযো এই আইর্ অ্র্ুমমাের্ কমর। ক্লাসরুম মকাসনও উপল্ভয হওয়া অ্বযাহে োকমব।
ইন্টারমর্ট এবিং ইর্-ক্লাসরুম উভয় মকামসনর েেয পাওয়া যামব রাজয পাকন গুব্রল্র ওময়বসাইট।
2018 সামল্র রাজয ব্রবমর্াের্মূল্ক মবাটিিং ব্ররমপাটন (Recreational Boating Report) অ্র্ুযায়ী
রামজয রায় 439,000 ব্রর্বব্রিে পাওয়ারমবাট রময়মছ।
মসইল্মবাট, কায়ামকর, স্টযােআপ পযামডল্মবাডন, মরামবাট বা কযামর্ার পব্ররচাল্কমের মক্ষমে এই আইর্
রমযাজয র্য়।
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