
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা যুগান্তকারী চাইল্ড বভবিমস আইম্বর্র (CHILD VICTIMS ACT, CVA) আওতায় 

এক িছম্বরর উইম্বডা খ ালার খ াষণা করম্বলর্  
  

এই আইম্বর্র অধীম্বর্, যারা বেশু খযৌর্ বর্যনাতম্বর্র বেকার হম্বয়ম্বছর্, তাম্বের িয়স অথিা 
বর্যনাতম্বর্র  টর্ার সময় বর্বিনম্বেম্বষ তাম্বের অপরাধীর বিরুম্বে মামলা করম্বত পারম্বির্  

  
চাইল্ড বভবিমস আইম্বর্র একটি গুরুত্বপণূন উপাোর্ বছল গভর্নম্বরর 2019 বিচার কাযনক্রম্বম  

  
এই আইর্ বর্ম্বয় গভর্নর কুওম্বমার আম্বলাচর্ার অবিও শুরু্র্ এ াম্বর্  

  
গভর্নর কুওম্বমা: "বেশু খযৌর্ বর্পীড়র্ প্রকৃতই এক মহামারী। এই বিষয়টি িরাির আড়াম্বল ও 
অন্ধকাম্বর রম্বয়ম্বছ, বকন্তু মার্ুষ যতটা স্বীকার করম্বত চায় এটি তার খচম্বয় অম্বর্ক খিবে বিসৃ্তত। 
চাইল্ড বভবিমস আইম্বর্ িলা হম্বয়ম্বছ, আপবর্ যবে বেশু বহম্বসম্বি খযৌর্ বর্যনাতম্বর্র বেকার হম্বয় 

থাম্বকর্, তাহম্বল আপর্ার র্োয়বিচার পাওয়ার এিং আপর্ার মামলা রুজ ুকরার অবধকার আম্বছ। 
বেশুম্বের আইর্গত অবধকার আম্বছ, এিং আপবর্ যবে একটি বেশুম্বক বর্যনাতর্ কম্বর থাম্বকর্, 

আপর্াম্বক আোলম্বত আসম্বত হম্বি এিং আপর্াম্বক এর জর্ে উত্তর বেম্বত িলা হম্বি।"  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্, যুগান্তকারী চাইল্ড ভভভিমস আইর্ কাযনকর হমে 
শুরু কমরমে। এই ব্যব্স্থার অ্ধীমর্, ঘয সমস্ত ব্যভি ঘযৌর্ ভর্যনােমর্র ভিকার হমেমের্, োরা এখর্ 
োমের ভর্যনাের্কারীমের ভব্রুমে মামলা করমে পারমব্র্ ভর্যনােমর্র  টর্ার সমে ভর্ভব্নমিমষ। যামের 
োভব্ সমমের কারমণ ভর্ভষে করা হমেমে, এখর্ োাঁমের এক ব্েমরর উইমডা ঘেওো হমে, আোলমে 
মামলার ভের্ পাওোর জর্য। গভর্নর কুওমমা 2019 ঘেব্রুোভর মামস এই ভব্মল সই কমরর্ ,এব্ং এটি 
গভর্নর জাভিস এমজডার একটি গুরুত্বপূণন উপাোর্।  
  
"ভিশু ঘযৌর্ ভর্পীড়র্ প্রকৃেই এক মহামারী। এই ভব্ষেটি ব্রাব্র আড়ামল ও অ্ন্ধকামর রমেমে, 
ভকন্তু মার্ষু যেটা স্বীকার করমে চাে এটি োর ঘচমে অ্মর্ক ঘব্ভি ভব্সৃ্তে", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "চাইল্ড ভভভিমস আইমর্ ব্লা হমেমে, আপভর্ যভে ভিশু ভহমসমব্ ঘযৌর্ ভর্যনােমর্র ভিকার 
হমে থামকর্, োহমল আপর্ার র্যােভব্চার পাওোর এব্ং আপর্ার মামলা রুজ ুকরার অ্ভধকার 
আমে। ভিশুমের আইর্গে অ্ভধকার আমে, এব্ং আপভর্ যভে একটি ভিশুমক ভর্যনাের্ কমর থামকর্, 
আপর্ামক আোলমে আসমে হমব্ এব্ং আপর্ামক এর জর্য উত্তর ভেমে ব্লা হমব্।"  
  

https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-discusses-child-victims-act-on-long-island-news-radio-with-jay-oliver
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-child-victims-act


 

 

"এই সমমে যখর্ অ্মর্ক আমমভরকার্রা সমথনর্ পামের্ এব্ং োমের ভর্যনােমর্র কথা ব্লার জর্য 
এভগমে আসমের্, ঘসখামর্ চাইল্ড ভভভিমস আইর্ োমের জর্য আিা প্রোর্ কমর যারা েী ন সমে 
পযনন্ত কষ্ট ঘপমেমের্", খলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ খহাচুল িম্বলর্। "চাইল্ড ভভভিমস আইর্ ভর্উ 
ইেমকন র ব্াভসন্দামের সাহাযয করমব্ র্যােভব্চার ঘপমে, যা ঘথমক োরা ব্ভিে হমেমের্। লুকব্যাক 
উইমডা আমামের রাজয জমুড় ভিশু ব্েমস ভর্যনাভেে ব্যভিমের জর্য একটি গুরুত্বপূণন সুমযাগ এই 
মুহূেন টিমক পাকড়াও কমর ভর্যনাের্কারীমের জব্াব্ভেভহ করমে ব্াধয করার।"  
  
এই ভব্লটি ভর্উ ইেমকন র প্রাচীর্ আইর্গুভল সংমিাধর্ কমর ঘযৌর্ ভর্যনােমর্র ভিকার ভিশুমের 
প্রমোজর্ীে পভরত্রাণ প্রোর্ করমব্ যামে অ্পরাধটি যখর্ই সং টিে ঘহাক র্া ঘকর্ এই অ্পরাধ 
সং টর্কারীমের োমের অ্পরামধর জর্য োেব্ে করা ভর্ভিে করা যাে। এই আইর্:  
  

• সমমের পভরমাণ ব্ৃভে কমর ঘয সমমে এই অ্পরাধ সং টর্কারীমের ঘেৌজোভরভামব্ োেব্ে 
রাখা ঘযমে পামর;  

• এই অ্পরাধগুভলর ভিকার ব্যভিমের োরা 55 ব্ের ব্েমস ঘপৌাঁোব্ার আমগ ঘয ঘকামর্া সমে 
একটি ঘেওোভর্ মামলা শুরু করার সুমযাগ ঘেে;  

• ভর্গ্রমহর ভিকার ঘযসব্ ব্যভির োভব্গুভল সমে পার হমে যাওোর কারমণ ব্াভেল করা 
হমেমে, োমেরমক আোলমে োমের কাজ শুরু করার জর্য এক ব্েমরর সমেসীমা প্রোর্ 
কমর;  

• র্াব্ালমকর ভব্রুমে সং টিে ঘযৌর্ অ্পরামধর জর্য একটি োভব্র ভব্জ্ঞভি োমের করার 
প্রমোজর্ অ্পসারণ কমর;  

• ঘয সব্ অ্পরামধর সামথ র্াব্ালকমের ঘযৌর্ ভর্গ্রহ জভড়ে ঘসগুভলর জর্য ভব্চাভরক প্রভিক্ষণ 
আব্িযক কমর;  

• পুর্রুজ্জীভব্ে মামলাগুভলর সমমোভচে ভব্চামরর জর্য আোলে প্রিাসমর্র েিরমক (Office of 
Court Administration) ভব্ভধ-ভব্ধার্ ঘ াষণা করার অ্র্ুমমাের্ ঘেে।  

  
বসম্বর্টর ব্র্োি হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "ঘজভি এপিাইর্ সম্পমকন  ভব্গে সিামহর  টর্া যখর্ স্পষ্ট 
হমেমে, ভিশু ঘযৌর্ ভর্পীড়মর্র ভিকার যারা ব্েমরর পর ব্ের ধমর ভব্চার পার্ ভর্, ভর্উ ইেমকন র 
পূমব্নর অ্পযনাি ভব্ভধগুভলর কারমণ - এব্ং অ্মর্ক সমে অ্স্বীকার করা হমেমে আোলমে োমের 
ভর্যনাের্কারীর মুমখামভুখ হওোর সুমযাগ ভেমে। ঘিট ভসমর্মট ভরপাব্ভলকার্রা এক েিক ধমর চাইল্ড 
ভভভিমস আইর্ পাি করামর্ার জর্য আমামের প্রমচষ্টাে ব্াধা ভেমেমের্। ভকন্তু আমামের র্েুর্ 
গণোভিক ভসমর্মটর সংখযাগভরষ্ঠো এব্ং সংখযাগভরষ্ঠ ঘর্ো আভিো িুোটন -কাভজর্স, গভণনর কুওমমা 
এব্ং অ্যামসম্বভল ঘমম্বার ভলডা ঘরামজর্থামলর ঘর্েৃত্বমক ধর্যব্াে, ভব্চারালমের েরজা খুু্মল ঘেওোর 
জর্য। আমরা অ্ব্মিমষ ভর্যনাভেে ব্যাভিমের ব্লমে পারভে: ভর্উ ইেমকন র রাজয এব্ং োর আইমর্র 
পূণন িভি আপর্ার সামথ আমে, আর আপর্ামের ভেভরমে ঘেওো হমব্ র্া। চাইল্ড ভভভিমস আইর্ 
ভর্যনাভেে ব্যাভিমের সাহাযয করমব্ ভব্চার চাইমে, লকুামর্া ভিকারী উমমাচর্ করমে এব্ং যারা 
োমের অ্পরাধমক প্রস্রে ভেমে থাকমে পামর োমের সামথ জব্াব্ভেভহ করমে। আমরা আগামী ভেমর্ 
ও সিামহ ঘেখব্, ভিশু ব্েমস ভর্যনাভেে ব্যভিরা এভগমে আসমব্ রামজযর প্রভেটি প্রান্ত ঘথমক, প্রভেটি 
ভলঙ্গ পভরচে, প্রভেটি জাভে, প্রমেযক আথনসামাভজক ঘেভণ, হমরক ধরমর্র প্রভেষ্ঠার্ ঘথমক। 2003 



 

 

সামল যখর্ কযাভলমোভর্নোে অ্র্ুরূপ আইর্ পাস হে, জর্স্বামথন এর মাধযমম 300 এর ঘব্ভি ঘযৌর্ 
ভর্যনাের্কারীমের ভচভিে করা হে।"  
  
অোম্বসেবল সেসে বলডা বি. খরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "সারা জীব্র্ স্থােী কষ্ট সহয কমর এব্ং েী ন ব্ের 
ধমর অ্ভর্ভিে প্রভেকূলোর ভব্রুমে লড়াই করার পর, ভিশুকামল ঘযৌর্ ভর্যনােমর্র ভুিমভাগীমের 
জর্য লুকব্যাক উইমডা অ্ব্মিমষ চাইল্ড ভভভিমস আইমর্র কারমণ খুমল যাে। র্যােভব্চামরর আমলা 
অ্মর্ক ভের্ ধমর আমামের েবু্নল আইমর্র আড়ামল লুভকমে থাকা ভর্যনাের্কারীমের উপর উজ্জ্বল হমে 
পামর। এব্ং এটি ভুিমভাগীমের কণ্ঠস্বর খুাঁমজ ঘপমে এব্ং ভর্রামমের ভকেু পভরমাপ অ্জন র্ করমে 
সাহাযয করমব্। প্রািব্েস্করা আজও ঘেওোভর্ মামলা োমের করমে পামরর্, অ্থব্া কাল, ব্া 
এমকব্ামরই র্ে, ভকন্তু চাইল্ড ভভভিমস অ্যাি (CVA) পভরষ্কার কমর ব্মল, ঘয ভর্উ ইেমকন র আইর্ 
আপর্ার পামি আমে।"  
  

###  
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