
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বিসরকাবর সু্কম্বল বেশু বর্র্নাতম্বর্র প্রবতম্বিদম্বর্র প্রম্বয়াজর্ীয়তা িৃবি করা বর্ম্বয় 

আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

িাধ্েতামূলক প্রবতম্বিদর্কারীম্বদর মম্বধ্ে িাস চালকম্বদর অন্তভুন ক্ত কম্বরম্বে বর্র্নাতম্বর্র বেকাম্বরর 
খির জার্াম্বর্ার জর্ে  

  
গভর্নর কুওম্বমা: "আমাম্বদর বেশুম্বদর বর্রাপত্তা এিং ভাল থাকা এই প্রোসম্বর্র সম্বিনাচ্চ 

অগ্রাবধ্কাম্বরর বিষয় এিং আবম এই আইর্ স্বাক্ষর করম্বত বপম্বর এিং আইম্বর্র এই ফাাঁক িন্ধ করম্বত 
সাহার্ে করম্বত বপম্বর গবিনত। বর্উ ইয়ম্বকন , আমরা আমাম্বদর অল্প িয়স্কম্বদর রক্ষা করার জর্ে 

আমাম্বদর ক্ষমতায় র্া আম্বে তার সি বকেু করম্বত থাকি এিং এই িেিস্থা আমাম্বদর সিার জর্ে 
একটি আম্বরা বর্রাপদ এিং েবক্তোলী বর্উ ইয়ম্বকন র উম্বেম্বেে আম্বরা এক ধ্াপ অগ্রসর করম্বি।"  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বেসরকারর সু্কমে রর্র্নাতমর্র রিকামরর োধ্যতামূেক 
প্ররতমেদর্কারীমদর তারেকায় োস চােকমদর অ্ন্তভুন ক্ত করমত আইর্ (S.273A/A.5842) স্বাক্ষর 
কমরমের্।  
  
"আমামদর রিশুমদর রর্রাপত্তা এেং ভাে থাকা এই প্রিাসমর্র সমেনাচ্চ অ্গ্রারধ্কামরর রেষয় এেং আরম 
গরেনত এই আইর্ স্বাক্ষর করমত বপমর এেং আইমর্র এই ফাাঁক েন্ধ করমত সাহার্য করমত বপমর", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রর্উ ইয়মকন , আমরা আমামদর তরুণমদর রক্ষা করার জর্য আমামদর 
ক্ষমতায় সে রকেু চারেময় র্াে এেং এই েযেস্থা আমামদর সোর জর্য একটি আমরা রর্রাপদ এেং 
িরক্তিােী রর্উ ইয়মকন র উমেমিয আমরা এক ধ্াপ অ্গ্রসর করমে।"  
  
েতন মার্ আইমর্র আওতায় সরকারর সু্কমে রর্র্ুক্ত োস চােকমদর রিশু রর্র্নাতমর্র সে অ্রভমর্াগ 
জার্ামত হমে। এই র্তুর্ আইর্ বেসরকারর রেদযােয়গুরেমত রর্র্ুক্ত োস চােকমদর প্ররত বসই 
প্রময়াজর্ীয়তাটি সম্প্রসাররত কমর আইমর্র একটি অ্সামমযর সংমিাধ্র্ করমে।  
  
বসম্বর্টর পোবিক এম. গোবলভার্ িম্বলর্, "সকে রিশুমক রর্র্নাতর্ বথমক রক্ষা করমত হমে এেং বর্ 
সকে েযরক্ত রিক্ষার বসটিমে রিশুমদর সামথ বর্াগামর্াগ কমরর্ তামদর সঠিকভামে প্ররিক্ষণ বদওয়া 
উরচত, সু্কে োস ড্রাইভার সহ, রকভামে এটি সর্াক্ত করা র্ায় তার জর্য। এই আইর্টি রেদযমার্ 
আইমর্র একটি ফাাঁক েন্ধ কমর এেং রিশু রর্র্নাতমর্র বর্ বকার্ ধ্রমর্র কাজ, বর্ বকার্ আকামর, 



 

 

সঠিক কতৃপমক্ষর কামে র্ামত জার্ামর্া হয় তা রর্রিত করমত সাহার্য করমে, র্ামত এই ধ্রমর্র 
ঘৃণয কামজর জর্য র্ারা দায়ী তামদর দায়েদ্ধ করা র্ায়।"  
 
সংসদ সদসে কোথবরর্ বর্ালার্ িম্বলর্, "আমরা রর্উ ইয়মকন র সে সু্কমের রিশুমদর রর্র্নাতর্ বথমক 
রক্ষা করার জর্য একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ রর্রি। এই আইর্ রর্রিত কমর বর্ সকে োত্র সুররক্ষত 
থামক, সু্কে প্রিাসক, তত্ত্বােধ্ায়ক, এেং র্ারা পররেহর্ বসো প্রদার্ কমর, তামদর রিশু রর্র্নাতমর্র 
অ্রভমর্াগ জার্ামর্া োধ্যতামূেক কমর। এই রেেটি স্পন্সর করার জর্য আরম গরেনত এেং আমামদর 
রিক্ষাথীমদর প্রাপয রর্রাপদ রিক্ষার পররমেমির জর্য েডাই চারেময় র্াে।"  
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