
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা চাইল্ড সাম্ব ার্ন  িাধ্েিাধ্কতা আম্বরা কার্নকর করম্বত আইর্ সই কম্বরম্বের্  
  

দইু িেম্বরর জর্ে ড্রাইভার লাইম্বসন্স সাসম্ব র্ের্ প্রবিযা প্রসাবরত কম্বরর্  
  

সসই িািা-মাম্বদর সর্াক্ত কম্বর র্ারা চাইল্ড সাম্ব ার্ন  বদম্বত িের্ন হয এিং তাম্বদরম্বক অিবহত কম্বর 
সর্ স ম্বমন্ট করা র্া হম্বল তাম্বদর ড্রাইভাম্বরর লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইর্ (S.6388/A.7788) সই করমের্, চাইল্ড সাম ার্ন  
বাধ্যবাধ্কতা আরও কার্নকর করমত দইু বছমরর জর্য ড্রাইভার োইমসন্স সাসম র্শর্ প্রক্রিযা 
প্রসাক্ররত করমত। এই অ্তযন্ত সফে প্রমযামগর প্রক্রিযাটি চাইল্ড সাম ার্ন  প্প্রাগ্রামমক ড্রাইভামরর োইমসন্স 
সহ অ্ক্রভভাবকমদর সর্াক্ত করমত প্দয, র্ারা চাইল্ড সাম ার্ন  ক্রদমত বযর্ন হমে, তামদর ড্রাইক্রভিং 
সুক্রবধ্া বন্ধ করা হমব র্ক্রদ র্া চাইল্ড সাম ার্ন  প্ মমন্ট করা হয। এই ক্রবে 31 আগস্ট 2021  র্নন্ত 
এই গুরুত্ব ূর্ন আইর্ প্রসাক্ররত করমব।  
  
"চাইল্ড সাম ার্ন  খুব গুরুত্ব ূর্ন এটি ক্রর্ক্রিত করমত প্র্ ক্রবক্রছন্ন বাবা-মামযর বাচ্চামদর সুস্থ ও 
ক্রস্থক্রতশীে োের্- ােমর্র জর্য প্রমযাজর্ীয সম্পদ উ েব্ধ আমছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
বযবস্থা প্রসাক্ররত কমর, আমরা প্র্ প্কার্ প্রাপ্তবযস্ক বযক্রক্তর ড্রাইভামরর োইমসন্স স্থক্রগত করমত  ারব 
র্ারা এই প্মৌক্রেক বাধ্যবাধ্কতা  ূরমর্ বযর্ন, র্তক্ষর্ র্া তারা প্কার্  দমক্ষ  ক্রর্মের্ এই সমসযার 
সুরাহা করার জর্য।"  
  
বসম্বর্র্র সরাক্সার্ সজ.  ারম্বসাড িম্বলর্, "এক জর্ অ্ক্রভভাবমকর  মক্ষ একা সন্তার্ প্রক্রত াের্ কঠির্ 
ও বযযবহুে হমত  ামর। প্র্ বাবা-মামযরা আইর্ত আক্রর্নক সহাযতা প্রদামর্র জর্য দাযী, তারা 
তামদর সন্তার্মদর প্রমযাজর্  ূরর্ ক্রর্ক্রিত করমত বাধ্য। ড্রাইভামরর োইমসন্স স্থক্রগত করা একটি 
অ্র্যতম কার্নকর বযাবস্থা র্া রাজয বযবহার করমত  ামর অ্-প্হফাজক্রত বাবা-মামদর বাধ্য করমত, 
তামদর চাইল্ড সাম ার্ন  বাধ্যবাধ্কতা  ূরমর্ করমত। আক্রম গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যবাদ জার্াই এই 
প্রমযাজর্ীয আইর্  ুর্র্নক্রবকরমর্র জর্য।"  
  
সংসদ সদসে রডবর্স বিের্ িম্বলর্, "আক্রম আর্ক্রিত প্র্, ক্রর্উইযকন  প্স্টর্ আরও দইু বছর এই 
প্প্রাগ্রাম চাক্রেময র্ামব। ড্রাইক্রভিং সুক্রবধ্া স্থক্রগত করার মাধ্যমম সমর্নমর্র প্রমযাগ একটি কার্নকর 
প্প্রাগ্রাম, এবিং সিংস্থাসমূমহর মমধ্য সহমর্াক্রগতা সাহার্য করমত  ারমব এটি ক্রর্ক্রিত করমত র্ামত 



 

 

ক্রশশুমদর প্মৌক্রেক প্রমযাজর্  ূরর্ হয এবিং তারা একটি সুস্থ এবিং উৎ াদর্শীে জীবর্ র্া মর্ 
মমর্ামর্াগ ক্রদমত  ামর।"  
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