
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা পাবরিাবরক সব িংসতার বেকার িেবিম্বের কমনস িংস্থাম্বর্ অবিষমে সুরক্ষা 
সম্প্রসারম্বের আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  

  
আইর্টি মার্িাবিকার আইম্বর্র কমনসিংস্থাম্বর্র বিিার্গুম্বলাম্বত পাবরিাবরক সব িংসতার বেকার 

িেবিম্বেরম্বক একটি সুরবক্ষত শ্রেবে ব ম্বসম্বি অন্তভুন ি কম্বর ও স্পষ্টভাম্বি জার্ায় শ্রে গৃ কমী 
বর্ম্বয়াগকারীরা বকভাম্বি পাবরিাবরক সব িংসতার বেকার িেবিম্বেরম্বক িম্বদািস্ত প্রোর্ করম্বত  ম্বি  

  
কুওম্বমা: "এই পেম্বক্ষপম্বক আইম্বর্ পবরেত করার জর্ে স্বাক্ষর কম্বর আমরা আমাম্বের শ্রেম্বের 

েীষনস্থার্ীয় পাবরিাবরক সব িংসতার সুরক্ষা আইর্ম্বক েবিোলী করবি ও শ্রিেঁম্বে থাকা শ্রলাকম্বের 
কখর্ই তাম্বের োকবর  ারাম্বর্ার ভয় করম্বত  ম্বি র্া কারে তারা এই অভাির্ীয় আঘাম্বতর 

পবরেবত বর্ম্বয় কাজ কম্বর।"  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ পাররবাররক সর িংসতার রিকার বযরিমের জর্য কমনস িংস্থামর্ অ্ববষময 
সুরক্ষা সম্প্রসারণ আইমর্ (A5618/S1040) স্বাক্ষর কমরমের্। এই পেমক্ষমপ মার্বারিকার আইমর্র 
কমনসিংস্থার্ রবরিগুম া পররবতন র্ কমর পাররবাররক সর িংসতার রিকার বযরিমের একটি সুররক্ষত শ্রেরণ 
র মসমব অ্ন্তভুন ি করমত, পাররবাররক সর িংসতার রিকার বযরিমের সরুক্ষা প্রসারণ এবিং গৃ কমী 
সর িংসতার রিকারমের জর্য রর্উ ইয়মকন র শ্রেমির-িীষ নস্থার্ীয় সমর্নর্মক িরিিা ীকরমণর জর্য অ্ন্তভুন ি 
করা  ময়মে।  
  
"পাররবাররক সর িংসতার রিকার বযরিরা অ্মর্ক সুেরূপ্রসারী, েীর্নস্থায়ী জটি তা শ্রমাকামব া করমত 
বািয  য় যা শ্রবািগমযভামব তামের কামজর সময়সূচীমত  স্তমক্ষপ করমত পামর", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই পেমক্ষপমক আইমর্ পররণত করার জর্য স্বাক্ষর কমর আমরা আমামের শ্রেমির 
িীষনস্থার্ীয় পাররবাররক সর িংসতার সুরক্ষা আইর্মক িরিিা ী কররে ও শ্রবেঁমচ র্াকা শ্র াকমের কখর্ই 
তামের চাকরর  ারামর্ার ভয় করমত  মব র্া কারণ তারা এই অ্ভাবর্ীয় আর্ামতর পররণরত রর্ময় 
কাজ কমর।"  
  
"আমার মা পাররবাররক সর িংসতায় ক্ষরতগ্রস্তমের সা াযয করার জর্য তার জীবর্ রর্মবরেত 
কমররেম র্ এবিং সরকারর চাকররমত আমার সময়কাম  আমামের সবমচময় অ্স ায় জর্মগাষ্ঠীর জর্য 
একটি ক ণ্ঠস্বর  মত তার শ্রসই কাজ আমামক অ্র্ুপ্রারণত কমরমে", শ্রলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ 
শ্র ােুল িম্বলর্। "এই আইর্টি পাররবাররক সর িংসতা শ্রমাকামব ায় ও শ্রবেঁমচ র্াকা বযরিমের যর্াসািয 
সমর্নর্ করা রর্রিত করার জর্য আমামের প্রমচষ্টা অ্বযা ত শ্ররমখমে এবিং এর মমিয পাওর্া অ্জন র্ ও 



 

 

আরর্নক স্বািীর্তা অ্জন মর্ তামের ক্ষমতা রক্ষা করা অ্ন্তভুন ি  ময়মে। রর্উ ইয়কন  আমামের মর  া 
র্যায়রবচার এমজন্ডা (Women's Justice Agenda) রর্ময় এরগময় চম মে, র ঙ্গ সমতামক এরগময় 
রর্ময়মে, সমস্ত রর্উ ইয়কন বাসীমক রক্ষা করমে ও আমামের সমাজমক িরিিা ী করমে।"  
  
বতন মার্ আইর্ স্পষ্টভামব ব মত পামর র্া শ্রয শ্রকামর্া রর্ময়াগকতন া অ্বিযই পাররবাররক সর িংসতার 
রিকার বযরিমের কী সুরক্ষা ও বমদাবমস্তর বযবস্থা করমত পামরর্। একজর্ রর্ময়াগকতন ার একজর্ 
ভুিমভাগী বযরিমক রবোমমর সময় রেমত  মব শ্রযমর্ রচরকৎসার প্ররত মমর্ামযাগ, ভুিমভাগীর 
পররমষবা শ্রযমর্ পাররবাররক সর িংসতা বা িষনণ সমসযা, কাউমের িং, রর্রাপত্তা পররকল্পর্া বা স্থার্ান্তর 
এবিং আইরর্ পররমষবা চাওয়া বা প্ররসরকউিমর্র সামর্ স মযারগতা করা বা আো মত  ারজরা শ্রেওয়ার 
কারণগুর  তার কাভুি করার মািযমম এই র্তুর্ আইর্ এই সমসযার সমািার্ কমর। ভুিমভাগীর 
কামে যরে সময় র্ামক তা ম  তামের অ্বিযই সময় রেমত  মব। এই র্তুর্ আইর্ পাররবাররক 
সর িংসতার রিকারমের সিংজ্ঞাও প্রসাররত কমর।  
  
শ্রসম্বর্ের শ্ররাক্সার্ শ্রজ. পারম্বসাড িম্বলর্, "পাররবাররক সর িংসতা শ্রর্মক শ্রবেঁমচ যাওয়া র্যায়রবচার 
আইর্ স্বাক্ষমরর পর রর্উ ইয়কন  আবার এই আইমর্ স্বাক্ষর করার মািযমম পাররবাররক সর িংসতার 
রিকার বযরিমের রক্ষায় সঠিক পমর্ রময়মে। এই আইর্টি, যারা ক্ষরতগ্রস্ত  ময়মে তামের মার্রসক 
আর্াত শ্রর্মক রর্রামময়র জর্য প্রময়াজর্ীয় সময় শ্রর্ওয়ার অ্র্ুমরত শ্রেওয়ার জর্য স ায়তা বার়িময় 
শ্রেমব যার মিয রেময় কাউমক শ্রযমত  মব র্া; এবিং কমনমক্ষমে অ্প্রময়াজর্ীয় ববষময শ্রর্মক তামের রক্ষা 
করমব। আমার আিা শ্রয কাউমক এই র্তুর্ পেমক্ষপগুম া বযব ার করমত  মব র্া, রকন্তু রর্উ ইয়কন  
পাররবাররক সর িংসতা ও তামের পররবামরর সমর্নমর্ জারতমক শ্রর্তৃত্ব রেমত চম মে।''  
  
অোম্বসেবল শ্রমোর শ্র ম্বলর্ ই. ওম্বয়ইর্ম্বেইর্ িম্বলর্, "পাররবাররক সর িংসতার চাপ, কমনমক্ষমে 
ভুিমভাগীর েক্ষতার সামর্ রর্যনাতমর্র রিকার  ওয়া বা সুরক্ষার জর্য প্রময়াজর্ীয় শ্রসবাগুম ামত 
অ্যামেমসর প্রময়াজর্ীয়তার কারমণ ভুিমভাগীর পমক্ষ চাকরর পাওয়া এবিং বজায় রাখা কঠির্  মত 
পামর। এই রব টি গুরুত্বপূণন আইর্গত সুরক্ষা প্রোর্ কমর, যার কারমণ এই ভুিমভাগীমের জর্য 
রর্ময়াগকতন ামের যুরিসঙ্গত র্াকার বযবস্থা করমত  মব। পাররবাররক সর িংসতার রিকার বযরিরা প্রায় 
কমনসিংস্থামর্র শ্রক্ষমে শ্রয তীব্র সমসযাগুম া শ্রভাগ কমর তার স্বীকৃরত শ্রেওয়ার জর্য আরম গভর্নরমক 
ির্যবাে জার্াই।''  
  
প্ররত বের, রর্উ ইয়মকন  আর্ুমারর্ক 400,000 টি পাররবাররক সর িংসতার র্টর্ায় আইর্ প্রময়ামগর 
জর্য ররমপাটন  করা  য় আর সমগ্র শ্রেমটর  ট াইর্গুম ামত প্রায় 300,000 টি ক  আমস। শুিুমাে 
2013 সাম  রর্উ ইয়কন  আো ত দ্বারা সুরক্ষার রর্মেনি রেময় 300,000 টিরও শ্রবরি আমেি জারর 
করা  ময়রে ।  
  
2011 সাম  োরয়ত্ব শ্রর্ওয়ার পর শ্রর্মক গভর্নর কুওমমা পাররবাররক সর িংসতার রিকার বযরিমের 
অ্রিকার রক্ষার জর্য একরর্ষ্ঠ প্রবিা। 2018 সাম , গভর্নর পাররবাররক রর্যনাতর্কারীমের আমেয়াস্ত্র 
রাখার শ্রক্ষমে রর্মষিাজ্ঞা ও  াসপাতাম  শ্রযৌর্ অ্পরামির প্রমাণ সিংগ্রম র রকট িমর রাখার সময়কা  
30 রের্ শ্রর্মক 20 বের বা়িামর্ার আইমর্ স্বাক্ষর কমররেম র্। রতরর্ শ্রবেঁমচ র্াকার জর্য বযরিগত 



 

 

শ্রসবার সামগ্রী ও ভুিমভাগীর পররমষবা সিংক্রান্ত তর্য রবতরমণর জর্য ত রব  সরবরা  কমররেম র্। 
এ বেমরর শুরুমত, পাররবাররক সর িংসতার পর শ্রবেঁমচ র্াকামের র্যায়রবচার আইমর্ (Domestic 
Violence Survivors Justice Act) গভর্নর স্বাক্ষর কমরর্, যা শ্র ৌজোরর রবচার বযবস্থায় 
পাররবাররক সর িংসতার রিকার বযরিমের জর্য আমরা অ্র্নব  িারস্ত হ্রাস রবরিব দ্ধ কমর। অ্রত 
সম্প্ররত, গভর্নর কুওমমা পাররবাররক সর িংসতার রিকার বযরিমের জর্য সুরক্ষা সম্প্রসারণ কমর এই 
মামস আইমর্র রতর্টি খমে স্বাক্ষর কমরমের্।  
  

###  
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