
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

অপরাম্বে ভুক্তম্বভাগীম্বের সুরক্ষা িৃবি করার জর্ে গভর্নর কুওম্বমা আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

S.1868/A.5614 পাবরিাবরক সব িংসতার বেকার ললাকম্বেরম্বক যারা একটি সুরক্ষা আম্বেে লমম্বর্ 
চলম্বত বকিংিা প্রম্ব াগ করম্বত িের্ন    তাম্বের বিরুম্বি ক্ষবতপরূণ চাও ার সুম্বযাগ প্রোর্ কম্বর  

  
S.6167/A.7079 অবিে র্জরোবর অপরাম্বের ভুক্তম্বভাগীম্বের ক্ষবতপরূণ পাও ার লযাগেতার 

সম্প্রসারণ কম্বর  
  

S.6353/A.7051 একটি অপরাে প্রতেক্ষ কম্বরম্বে এমর্ বেশুম্বের অন্তভুন ক্ত করম্বত "বেশু ভুক্তম্বভাগীর" 
সিংজ্ঞার সম্প্রসারণ কম্বর  

  
গভর্নর কুওম্বমা: "অপরাম্বের ভুক্তম্বভাগীর ক্ষবতপরূণ প্রোর্ করা  বর্উ ই কন  প্রর্ম লেটগুম্বলার 
মম্বেে অর্েতম বেল এিিং এই র্তুর্ পেম্বক্ষপগুম্বলা যারা ভ াি  মার্বসক আঘাম্বত আক্রান্ত  ম্ব ম্বে 

বকন্তু বর্ম্বজরা োরীবরকভাম্বি আ ত   বর্ তাম্বের জর্ে আম্বরা লিবে সুরক্ষা ততবর করম্বি। 
ভুক্তম্বভাগীর ক্ষবতপরূম্বণর লযাগেতা সম্প্রসারণ করার মােেম্বম, আমরা বর্বিত করবে লয এমর্বক 
আম্বরা লিবে অপরাম্বের ভুক্তম্বভাগী তাম্বের বর্যনাতর্কারীম্বের সাম্বর্ লডাই করার খরচ পবরম্বোে 

করা    এিিং তাম্বের পরু্রুিাম্বরর জর্ে প্রম্ব াজর্ী  স া তা পা ।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ যা পাররবাররক সর িংসতার রিকার 
ল াকমেরমক যারা একটি সুরক্ষা আমেি লমমর্ চ মত রকিংবা প্রম াগ করমত বযর্ন    তামের রবরুমে 
ক্ষরতপূরণ চাও ার সুমযাগ প্রোর্ কমর (S.1868/A.5614); অ্ববধ র্জরোরর অ্পরামধর 
ভুক্তমভাগীমের যারা িারীররকভামব আ ত   রর্ তামের ভুক্তমভাগীর ক্ষরতপরূণ পাও ার লযাগযতার 
সম্প্রসারণ কমর (S.6167/A.7079); এবিং একটি অ্পরাধ প্রতযক্ষ কমরমে এমর্ রিশুমের অ্ন্তভুন ক্ত 
করমত "রিশু ভুক্তমভাগীর" সিংজ্ঞার সম্প্রসারণ কমর যামত এ সক  রিশু ভুক্তমভাগীর ক্ষরতপরূণ ও 
স া তা পাও ার লযাগয র মসমব রর্রিত করা যা  (S.6353/A.7051)।  
  
"অ্পরামধর ভুক্তমভাগীর ক্ষরতপূরণ প্রোর্ করা  রর্উ ই কন  প্রর্ম লেটগুম ার মমধয অ্র্যতম রে  
এবিং এই র্তুর্ পেমক্ষপগুম া যারা ভ াব  মার্রসক আঘামত আক্রান্ত  ম মে রকন্তু রর্মজরা 
িারীররকভামব আ ত   রর্ তামের জর্য এমর্রক আমরা লবরি সুরক্ষা ততরর করমব", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ভুক্তমভাগীর ক্ষরতপূরমণর লযাগযতা সম্প্রসারণ করার মাধযমম, আমরা রর্রিত কররে লয 



এমর্রক আমরা লবরি অ্পরামধর ভুক্তমভাগী তামের রর্যনাতর্কারীমের সামর্  ডাই করার খরচ 
পররমিাধ করা    এবিং তামের পুর্রুোমরর জর্য প্রম াজর্ী  স া তা পা ।"  
  
"আমার মা পাররবাররক সর িংসতা  ভুক্তমভাগীমের একজর্ প্রার্রমক উরক  রেম র্ এবিং আরম 
রবমিষভামব গরবনত লয আমরা অ্পরাধ ও সর িংসতার রবরুমে আমামের  ডাইম  লেমি লর্তৃত্ব 
রেরি", ললফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ল াচুল িম্বলর্। "একটি অ্পরামধর ভুক্তমভাগীর উপযুক্ত 
ক্ষরতপূরণ গ্র ণ এবিং তামের প্রম াজমর্র সম  প্রম াজর্ী  সম্পমের সামর্নয র্াকা উরচত। এই আইর্ 
সব রর্উ ই কন বাসী তামের প্রাপয লসবা, সমর্নর্ ও র্যা রবচার পা  তা রর্রিত করমত পাররবাররক 
সর িংসতা এবিং অ্র্যার্য অ্পরামধর ভুক্তমভাগীমের স া তা প্রোর্ করমব।"  
  
যারা একটি সুরক্ষা আম্বেে লমম্বর্ চলম্বত বকিংিা প্রম্ব াগ করম্বত িের্ন    তাম্বের বিরুম্বি ভুক্তম্বভাগীর 
ক্ষবতপরূণ (S.1868/A.5614)  
এই পেমক্ষমপর সুরবধার উপর, একটি সুরক্ষা আমেি মার্মত বা প্রম াগ করমত বযর্নতার উপর একটি 
পরীক্ষার পর পাররবাররক সর িংসতার ভুক্তমভাগীমের একটি আো ত বা রবচারক এর অ্ধীর্স্ত লকামর্া 
সমর্নক ত রব  লর্মক আরর্নক ও অ্র্ারর্নক ক্ষরতপূরণ প্রোর্ করার মাধযমম এই আইর্ পাররবাররক 
সর িংসতার জর্য রর্উ ই মকন র রজমরা-ট ামরন্স র্ীরত পুর্রা  চা  ুকমরমে। এই আইর্ শুধুমাত্র 
রচরকৎসা খরচ ও  ারামর্া কামাই এর জর্য র্ , গুরুতর মার্রসক ও সামারজক ক্ষরতর জর্যও 
ভুক্তমভাগীমের সমূ্পণন ক্ষরতপূরমণর জর্য লয কার্ অ্ধীর্স্ত সমর্নক লর্মক একই ধরমর্র সামর্নয প্রোর্ 
কমর। রব টি আইমর্ পররণত  ও ার 60 রেমর্র মমধয কাযনকর  মব।  
  
লসম্বর্টর জামাল টি. লিইবল িম্বলর্, "পাররবাররক সর িংসতা লর্মক রক্ষা পাও া বযরক্তরা প্রা ই 
মার্রসক আঘাত এবিং আইর্গত প্ররক্র া ও পুর্রুোমরর কামজ আসা বড অ্িংমকর রি এর সমে 
সিংগ্রাম করমত পামরর্। আমার রব  রর্রিত কমর লয র্যা রবচার পাও ার সামর্ সামর্ লয আরর্নক 
চাপ আমস তার জর্য ভুক্তমভাগীমের সমর্নক লর্মক সঠিকভামব ক্ষরতপরূণ লেও া   । আইমর্র এই 
গুরুত্বপূণন অ্িংমি স্বাক্ষর করার জর্য আরম গভর্নর কুওমমামক এবিং এই রবম র গুরুত্ব রর্রীক্ষা করার 
জর্য সিংখযাগররষ্ঠ লর্তা অ্যারন্ড্র া লেও াটন -কুরজর্স লক ধর্যবাে জার্ামত চাই।"  
  
অোম্বসেবল লমোর ল ম্বলর্ ই. ওম্ব ইর্ম্বেইর্ িম্বলর্, "এই রব  আইমর্র একটি িাাঁক-লিাকর েরূ 
কমরমে লযটিমত আো মত োর ত্ব পাও া পক্ষগুম ার পররবমতন , পাররবাররক সর িংসতার ভুক্তমভাগীরা 
তামের রর্জস্ব রকেু ক্ষ ক্ষরতর জর্য ো ী রে । আরম গভর্নরমক- আবামরা- পাররবাররক সর িংসতার 
ভুক্তমভাগীমের জর্য লসাচ্চার  ও ার জর্য ধর্যবাে।"  
  
লিআইবর্ র্জরোবরর অপরাম্বের জর্ে ভুক্তম্বভাগীর ক্ষবতপরূণ (S.6167/A.7079)  
এই আইর্ যারা িারীররক আঘাত স য কমররর্, রকন্তু প্রর্ম বা রিতী  রিরগ্রমত লবআইরর্ র্জরোরর 
অ্পরামধর ভুক্তমভাগী এবিং প্রর্ম বা রিতী  রিরগ্রমত একটি লবআইরর্ র্জরোররর ভাবমুরতন  প্রচারতার 
অ্পরামধ ভুক্তমভাগী তামের ক্ষরতপূরণ লেও ার লযাগযতা প্রসাররত কমর। পবূনবতী আইমর্র অ্ধীমর্, 
একজর্ ভুক্তমভাগীর ক্ষরতপরূণ; রর্রাপত্তা রিভাইস এবিং মার্রসক স্বাস্থ্য কাউমন্সর িং এর অ্পররমিারধত 
খরচ; আ ত স্ত্রী ও রিশুমের জর্য আশ্রম র মাধযমম প্রেত্ত লসবা  বাসস্থ্ার্ বা বযব ামরর খরচ; এবিং 



এই অ্পরামধর রবচামরর সামর্ সিংযুক্ত র্াকমত আো মত প্রম াজর্ী  উপরস্থ্রতর পররব র্ বয  পাও ার 
জর্য, সর িংসতার সম  অ্বিযই উপাজন র্ ক্ষমতা  ারামর্াস , িারীররক ভামব আ ত  মত  মতা। এই 
রব টি আইমর্ পররণত  ও ার 180 রের্ পর কাযনকর  মব এবিং োম র করা সমস্ত োরবর লক্ষমত্র বা 
কাযনকর তাররমখর পর প্রমযাজয  মব।  
  
লসম্বর্টর লরাক্সার্ লজ. পারম্বসাড িম্বলর্, "লবআইরর্ র্জরোররর ভুক্তমভাগীমের অ্র্াকারিত 
ক্ষ ক্ষরতর জর্য আরর্নক স া তা লপমত লকার্ ঘটর্া লর্মক িারীররকভামব আ ত  মত  মব র্া; এটা 
অ্তটা স জ র্ । একজর্ ভুক্তমভাগীর উপর এই ধরমর্র অ্পরামধর প্রভাব লিম , রবমিষ কমর 
তামের মার্রসক স্বাস্থ্য, কমনজীবর্, সম্পকন  এবিং রর্রাপত্তা লবামধর উপর, এটি প্রা ই সুেরূপ্রসারী ও 
েীঘনস্থ্া ী   । আরম এই আইর্টি স্বাক্ষর করার বযাপামর গভর্নমরর প্রিিংসা কররে যার মাধযমম 
অ্প্রম াজর্ী , ভ াব  সর িংসতার ভুু্ ক্তমভাগীরা তামের প্রম াজর্ী  ও প্রাপয সমর্নর্ পামব।"  
  
অোম্বসেবল সেসে কোম্বরর্ মোকমো র্ িম্বলর্, "লবআইরর্ র্জরোররর অ্পরাধ লগাপর্ী তার একটি 
অ্সম্ভব আক্রমণ গঠর্ কমর, যার প্রভাব ভুক্তমভাগীর জর্য রবধ্বিংসী ও েীঘনস্থ্া ী  মত পামর। এই 
র্তুর্ আইর্ ভুক্তমভাগীমের এই মার্রসক আঘাত লর্মক সুস্থ্  মত তামের লয সমর্নর্ প্রম াজর্ তা 
প্রোর্ করমব। আরম গভর্নরমক এই আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য এবিং এই অ্পরামধর ভুক্তমভাগীরা 
র্যা রবচার চাও ার সম  আরর্নক স া তা প্রাপয তা স্বীকৃরত লেও ার জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  
  
একটি অপরাে প্রতেক্ষকারী বেশু ভুক্তম্বভাগীম্বের জর্ে ভুক্তম্বভাগীর ক্ষবতপরূণ (S.6353/A.7051)  
এই আইর্ 18 বেমরর কম ব সী ভুক্তমভাগী যারা লকার্ও রিশুর রবরুমে বা প্রতযমক্ষ সিংঘটিত 
লকার্ও সর িংসতার িম  িারীররক, মার্রসক বা ভাবগত আঘামত, ক্ষরত বা উপক্ষম  ভুগমে, তামের 
অ্ন্তভুন ক্ত করমত "রিশু ভুক্তমভাগী" এর সিংজ্ঞা প্রসাররত কমর। পূবনবতী আইমর্র অ্ধীমর্, একটি 
রিশুমক ভুক্তমভাগী লসবা অ্রিমসর (Office of Victim Services) মাধযমম অ্পরাধ সিংক্রান্ত খরচ 
বা স া তা পাও ার লযাগয  মত অ্বিযই অ্পরামধর ভুক্তমভাগী  মত  মতা। এই আইর্ লযসব রিশু 
অ্র্য কামরা রবরুমে সিংঘটিত সর িংসতার প্রতযক্ষকারী, রকন্তু তারা রর্মজরা অ্পরামধর রিকার র্ , 
তারাও ক্ষরতপূরণ ও স া তার জর্য লযাগয তা রর্রিত কমর। এই রব টি আইমর্ পররণত  ও ার 
180 রের্ পর কাযনকর  মব এবিং োম র করা সমস্ত োরবর লক্ষমত্র বা কাযনকর তাররমখর পর 
প্রমযাজয  মব।  
  
লসম্বর্টর লভলমোম্বর্ট মন্টম্বগাম্বমবর িম্বলর্, "একটি রিশুর জর্য অ্পরামধর প্রতযক্ষকারী  ও া অ্তযন্ত 
মমনারন্তক, রবমিষ কমর তামের বারডঘর ও করমউরর্টিমত সর িংস অ্পরামধর প্রতযক্ষকারী  ও া। এই 
অ্রভজ্ঞতা তামের রর্রাপত্তা, তামের স্বাস্থ্য, তামের সু্ক  কামযনর উপর লর্রতবাচক প্রভাব লিম  এবিং 
তামের বন্দীেিার পাইপ াইমর্র মমধয চা র্া কমর। আরম গভর্নর কুওমমামক প্রতযক্ষকারী রিশুমের 
সম্পমের সামর্নয প্রোর্ করমত আমার রবম  স্বাক্ষর করার জর্য ধর্যবাে জার্াই যা তামের তারা লয 
অ্রভজ্ঞতা অ্জন র্ কমরমে তার ক্রমমান্নরতমত সা াযয কমর এবিং বের  ারামর্র অ্বকামির ঝুাঁ রক 
কমা ।"  
  



অোম্বসেবল লমোর পোট িুম্বকন  িম্বলর্, "এই র্তুর্ আইর্ টিমক র্াকা বযরক্তমের আো মত উপরস্থ্রতর 
জর্য এবিং তামের প্রতযক্ষ করা মমনারন্তক ঘটর্া লর্মক পুর্রুোর করার জর্য কাউমন্সর িং গ্র ণ করমত 
প্রম াজর্ী  ক্ষরতপূরণ গ্র ণ করার অ্র্ুমরত প্রোর্ করমব। একটি রিশু লয অ্কল্পর্ী  মার্রসক 
আঘামত ভুগমে তার রচরকৎসা খরমচর জর্য বা র্যা রবচার পাও ার জর্য কখমর্া কামরা আরর্নক 
কমের সম্মখুীর্  ও া উরচত র্ ।"  
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