
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বেশু বর্রাপত্তা িেিস্থা সম্প্রসারণ আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

র্তুর্ আসিািপম্বের প্রান্ত বর্য়ন্ত্রণ যন্ত্রসমুম্বের বিক্রয় বিষম্বয় োপনার খচুম্বরা বিম্বক্রতা দাবি আইর্ 
কাযনকর করা েয়  

  
বেশু তত্ত্বািধার্ সুবিধায় িড় আসিািপে ও ইম্বলকট্রবর্ম্বের স্থল সমাধার্ প্রম্বয়াজর্  

  
বক্রি িাম্পারস পোডস বিক্রয় বর্ম্বষধ কম্বর যা বেশু মৃতুে এিং ক্ষবতর জর্ে দায়়ী িম্বল দাবি করা 

েম্বয়ম্বে  
  

কুওম্বমা: "িািা বেম্বসম্বি, আবম ভাম্বলাভাম্বি জাবর্ যয আপবর্ আপর্ার সন্তাম্বর্র বর্রাপত্তা সম্পম্বকন  
বচন্তা কখর্ও িন্ধ করম্বত পাম্বরর্ র্া, তাম্বদর িয়স যতই যোক র্া যকর্। এই পদম্বক্ষপগুম্বলা তাম্বদর 
সন্তাম্বর্র জ়ীিম্বর্ একটি সংকটময় সমম্বয় িািা-মাম্বক মম্বর্র োবন্ত বদম্বত সাোযে করম্বি এিং 

তাম্বদর ঘরিাবড় িা বদিাযত্ন সুবিধা বর্বিত করম্বি যা বর্রাপদ ও স্থ়ীর পবরম্বিে প্রবতষ্ঠা করম্বত 
সাোযে করম্বি।"  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন  নিশু-নকমিারমের জর্য নর্রাপে পনরমেি রক্ষা ও 
সৃনির জর্য নির্টি েযেস্থা স্বাক্ষর কমরমের্। এই আইমর্র মমযয রময়মে "হাপনামরর আইর্", যা খুচমরা 
নেমেিামের নর্নেনি আসোেপমের জর্য সামঞ্জসযপরূ্ন প্রান্ত নর্য়ন্ত্রর্ যন্ত্র নেেয় করা প্রময়াজর্ 
(S.1627B/A.4421B); আমরকটি র্িুর্ আইর্ হমে নিশু িত্ত্বােযার্ সুনেযার জর্য েড় 
আসোেপে এেং ইমেক্ট্রনর্কস স্থীর করা (S.3563A/A.29A) যা আমরা উন্নি করমি পামর; আর 
বেড োম্পার পযাড নেনের উপর নর্মেযাজ্ঞা জানর করা হময়মে, যার জর্য োয়ী করা হময়মে নিশু 
মৃিুয ও গুরুির আঘাি বক (S.3788A/A.217A)।  
  
"োো নহমসমে, আনম ভামোভামে জানর্ বয আপনর্ আপর্ার সন্তামর্র নর্রাপত্তা সম্পমকন  নচন্তা কখর্ও 
েন্ধ করমি পামরর্ র্া, িামের েয়স যিই বহাক র্া বকর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
পেমক্ষপগুমো িামের সন্তামর্র জীেমর্ একটি সংকটময় সমময় োো-মামক মমর্র িানন্ত নেমি সাহাযয 
করমে এেং িামের ঘরোনড় ো নেোযত্ন সুনেযা নর্নিি করমে যা নর্রাপে ও স্থীর পনরমেি প্রনিষ্ঠা 
করমি সাহাযয করমে।"  
  
োপনাম্বরর আইর্ (S.1627B/A.4421B)  



 

 

  
"হাপনামরর আইর্" নেেযমার্ আইর্মক পনরষ্কার কমর বয খুচমরা নেমেিামের র্িুর্ আসোেপে নেনে 
করমি হমে যা বেডামরে ো নর্নেনি নিমের মার্ বমমর্ চমে, যিক্ষর্ র্া িারা নেেয় সামঞ্জসযপূর্ন 
প্রান্ত নর্য়ন্ত্রর্ নডভাইমসর জর্য প্রস্তাে বেয় িিক্ষর্ বযর্ বেিামের িমের পমর্যর ঝুনক জানর্ময় একটি 
বর্াটিি বপাস্ট কমর। এই আইমর্র র্াম নির্ েের েয়সী মর্মরার হাপনার আময়ভা ফ্রাইড এর র্াম 
অ্র্ুসামর করা হয়, নযনর্ 2016 সামের র্মভম্বর মামস মারা যার্ যখর্ িার ঘমর একটি প্রসাযক 
নর্ম্নির হময় নেমো।  
  
নেেটি আইমর্ পনরর্ি হওয়ার 90 নেমর্র মমযয কাযনকর হমে।  
  
যসম্বর্টর যজমস স্কাউবিস িম্বলর্, "অ্মর্ক েের যমর অ্ক্লান্ত পনরশ্রমমর পমর, আনম গনেনি বয নর্উ 
ইয়কন  রামজয হাপনার আইর্ প্রর্য়র্ করা হময়মে। আনম এই নেে নর্ময় েড়াই করার জর্য সম্মানর্ি 
হময়নে বসই সামে অ্যামসমনির বজব্রনিও এেং কুওমমা সরকারমক যর্যোে জার্াই নেেটি দ্রুি 
অ্র্ুমমানি প্রোমর্র জর্য। সেনানযক ট্র্যামজনড সহয করার পর, নর্উ ইয়মকন র বেমেমমময়রা এখর্ 
নর্রাপে োকমে হাপনার পনরোমরর নর্িঃস্বােন প্রমচিার কারমর্; িামের কাজ আমামের রামজয বয প্রভাে 
বেেমে িার জর্য আনম নচরকাে িামের কামে ঋর্ী োকমো।"  
  
সংসদ সদসে যকম্বর্থ যজব্রবস্ক িম্বলর্, "েভুন াগযেিি, আসোেপে টিপ-ওভারগুমো একটি ঝুুঁ নক এেং 
হৃেয়নেোরক োস্তেিা যা অ্মর্ক বেনি পনরোমরর মমযয নেেযমার্। এই আইমর্র েমনাময়ি অ্র্ুযায়ী 
খুচমরা নেমেিারা যুক্ত্রাষ্ট্রীয় ো নিে আেিন অ্র্ুসামর বপািাক বস্টামরজ ইউনর্টগুমোমক নর্নিি করমি 
র্িুর্ আসোেপে নেেয় করমে বযখামর্ টিপ নর্য়ন্ত্রর্ নডভাইস অ্ন্তভুন ক্ত োকমে,যা প্রাচীমর 
আসোেপে সুরনক্ষি োকার একটি প্রনেয়া। আমামের সন্তার্মের জর্য নর্রাপে ঘর নর্নিি কমর 
এটি আমামের বোকার্ বেমক নেপজ্জর্ক আসোেপে অ্পসারর্ করমে; অ্মর্ক পনরোর িামের 
আসোেপে সম্পমকন  যমেি সমচির্ র্য় যা এই বেনিমিযর বক্ষমে নর্রাপে ো প্রময়াজর্। আনম গনেনি 
বয নর্উ ইয়কন  প্রেম বস্টট নহমসমে টিপ নর্য়ন্ত্রর্ নডভাইস র্ীনি আসোেপে নেেময়র অ্ন্তভুন ক্ত করা 
হমে। এই আইমর্র মাযযমম আমরা এই অ্কের্ীয় েিুঃখজর্ক ঘটর্া প্রনিমরাময সাহাযয করমি পানর। 
আনম গভর্নর কুওমমামক যর্যোে জার্াই এই আইমর্র গুরুত্ব প্রোর্ এেং দ্রুি িা আইমর্ প্রময়ামগর 
জর্য। আমার সামে বয ফ্রাইড পনরোর কাজ কমরমে িামের বমময় হাপনামরর সম্মামর্ এই আইর্মক 
বর্পুর্য বেয়ায় আনম িামের প্রনি অ্িযন্ত কৃিজ্ঞিা জার্ানে। ভনেেযমি এই বেের্াোয়ক েঘুনটর্া 
প্রনিমরাময কাজ করার মাযযমম আজমক আমরা িার উত্তরানযকারমক সম্মার্ কনর।"  
  
আসিািপেম্বক যথাস্থাম্বর্ বর্রাপম্বদ রাখা (S.3563A/A.29A)  
  
এই আইমর্ আেিযক বয ভারী বেসার ো টিউে যরমর্র বটনেনভির্গুনেমক বস্টটজমুড় চাইল্ড বকয়ার 
বসন্টার ও অ্র্যার্য অ্র্ুরূপ েযানসনেটিমি সুরনক্ষি রাখমি হমে।  
  
নেেটি আইমর্ পনরর্ি হওয়ার 180 নেমর্র মমযয কাযনকর হমে।  
  



 

 

যসম্বর্টর যজাম্বস যসরাম্বর্া, জবুর্য়র িম্বলর্, "অ্মর্ক বেনি পনরোর বোট নিশু জনড়ি প্রনিমরাযমযাগয 
বেের্াোয়ক ঘটর্া এেং আসোেপে ো ইমেকট্র্নর্মের প্রামন্তর দ্বারা ক্ষনিগ্রস্ত হময়মে। গমড় প্রনি েি 
নেমর্ আমমনরকায় এক নিশুর একটি পমড় োকা বটনেনভির্ ো আসোেপমের টুকমরা বেমক মারাত্মক 
েঘুনটর্া ঘমট। গভর্নর কুওমমা আজ বয আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ িা অ্নভভােকমের মমর্ িানন্ত বেমে 
বয, আমামের বস্টমটর সকে চাইল্ড বকয়ার েযানসনেটিমক অ্যাংজাইটি বটনেনভির্স এেং ভানর বেসার 
কম খরমচ সুরনক্ষি রাখার সােযার্িা অ্েেম্বর্ করমি হমে যা আমামের সেমচময় বোট, সেমচময় 
অ্সহায় নর্উ ইয়কন োসীমের সুরনক্ষি রাখমে। এই নেেটি বসমর্মট নর্ময় যাওয়ার জর্য আনম সম্মানর্ি 
এেং গভর্নর কুওমমা, অ্যামসম্বনে বমম্বার বরামজর্োে এেং আমার আইর্-সহকমীমের যর্যোে জার্াই, 
আমামের সন্তার্মের নর্রাপমে রাখার জর্য িামের সমেনর্ এেং প্রনিশ্রুনির জর্য।"  
  
অোম্বসেবল সদসে বলন্ডা বি. যরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "অ্রনক্ষি আসোেপে এেং যন্ত্রপানি বোট নিশুমের 
জর্য গুরুির নেপে উপনস্থি করমি পামর বযসে নিশু আসোেপে নেপরীমি পড়মি পামর ো এটি 
আমরাহর্ করার বচিা করমি পামর। আসোেপে সুরনক্ষি রাখা একটি নেপজ্জর্ক আোর কখর্ও 
মারাত্মক, নেপনত্তর একটি সহজ সমাযার্। োো-মাময়রা সাযারর্ি অ্মর্ক ঘণ্টা নর্মজর োনড়মক 
নিশুমের জর্য নর্রাপে করার কামজ েযয় কমরর্ এেং এই র্িুর্ আইমর্র মাযযমম িারা এখর্ 
বডমকয়ার েযানসনেটিগুমোমিও একই স্তমরর নর্রাপত্তা আিা করমি পামরর্।"  
  
বক্রি িাম্পার পোড (S.3788A/A.217A)  
  
এই আইর্ নর্নেনি নকেু অ্-জাে বেড োম্পার পযাড নেেয় নর্নেদ্ধ এেং নর্নেনি েযানসনেটি এেং 
সরকানর োসস্থামর্র জায়গায় িামের েযেহার সীমােদ্ধ কমর, যনে র্া একজর্ নচনকৎসা বপিাজীেী 
একটি োম্পার পযাড একটি নর্নেনি নিশুর জর্য নচনকৎসাগিভামে প্রময়াজর্ীয় েমে নর্যনারর্ কমরর্।  
  
নেেটি আইমর্ পনরর্ি হওয়ার 60 নেমর্র মমযয কাযনকর হমে।  
  
বসম্বর্টর যডবভড কালুনবচ িম্বলর্, "নেে োম্পার নর্নেদ্ধ করার জর্য আনম বয আইমর্ পৃষ্ঠমপােকিা 
কমরনে িা আমামের নিশুমের মারাত্মক বগােমাে বেমক রক্ষা করার জর্যই। আমরা জানর্ এই 
আর্ুোনিক যন্ত্রপানি নর্রাপে র্য় এেং এখর্ও এগুমো একটি মযানচং র্াসনানর আর্ুেনিক নহমসমে 
োো-মাময়র কামে নেপর্র্ করা হয়। নর্উ ইয়কন  বস্টমট এগুমোর নেেয় নর্নেদ্ধ করা এেং ভনেেযি 
ঘটর্াগুমো প্রনিমরাময িার িনড়ৎ পেমক্ষমপর জর্য আনম গভর্নরমক যর্যোে জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল সদসে এবম পবলর্ িম্বলর্, "বকামর্া োো-মা, আত্মীয় ো পনরোমরর েনু্ধ কখমর্া 
ইোকৃিভামে আঘাি ো র্েজািমকর মৃিুযর ঝুুঁ নক বর্র্ র্া, নকন্তু নেে োম্পার েযেহামরর মাযযমম 
এমর্টাই ঘমট। এই আইমর্র মাযযমম আমরা বযমকামর্া সম্ভােয নেভ্রানন্ত নর্রসর্ কনর এেং আমামের 
নিশুমের রক্ষা কনর।"  
  

###  
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