
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর বকউম্বমা য ৌর্ বর্পীড়র্কারী গুরুতর অপরাধীম্বের বিরুম্বে অপ্রাপ্তিয়স্কম্বের জর্ে সুরক্ষা 

যজারোরকারী আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

আইর্টি এমর্ িেবির বর্কট একজর্ অপ্রাপ্তিস্ক যলাম্বকর যেফাজত প্রোম্বর্ বকিংিা তার সাম্বে 
তত্ত্বািধার্েীর্ পবরেেনর্ম্বক বর্বিে কম্বর য  িেবি ঐ অপ্রাপ্তিয়স্ক যলাকম্বক য ৌর্ বর্পীড়ম্বর্র 

গুরুতর অপরাম্বধ যোিী সািেস্ত েম্বয়ম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা য ৌর্ নর্পীড়র্কারী গুরুতর অ্পরাধীমের নিরুমে অ্প্রাপ্তিয়স্কমের জর্য 
সুরক্ষা যজারোরকারী আইমর্ (S2836C/A4784C) স্বাক্ষর কমরমের্। এটি অ্প্রাপ্তিয়স্ক িযনিমেরমক 
এমর্ িযনির যেফাজমত রাখায় িাধা প্রোর্ কমর ন নর্ প্রথম িা নিতীয় নিগ্রীর ধর্নণ, যকামর্া 
নিশুর নিরুমে প্রথম নিগ্রীর য ৌর্ আচরণ নকিংিা যকামর্া নিশুর নিরুমে নিকানর য ৌর্ নর্ নাতমর্র 
(Predatory Sexual Assault) জর্য যোর্ী সািযস্ত েময়মের্। র্তুর্ আইর্টি যকামর্া নিশুর নিরুমে 
য ৌর্ অ্পরাধ সিংঘটিত কমরমে এমর্ প্রাপ্তিয়স্ক িযনির যেফাজমত ঐ নিশুমক রাখার যক্ষমে 
আোলমতর উপমর নিমির্ভামি নর্মর্ধাজ্ঞা আমরাপ কমর। অ্নধকন্তু,  ামক পনরেিনমর্র আমেি রময়মে 
তার সামথই গুরুতর য ৌর্ অ্পরাধ সিংঘঠিত করার োময় যোর্ী সািযস্ত েওয়া যকামর্া িযনির সামথ 
য ৌর্ অ্পরাধীমের তত্ত্বািধার্েীর্ পনরেিনর্ করা যথমক এই িযিস্থা নিরত রামখ। যকামর্া নিশুমক 
যকামর্া িযনির যেফাজমত রাখা িা তার সামথ তত্ত্বািধার্েীর্ পনরেিনমর্র অ্র্মুনত যেওয়া েমি নক র্া 
তা নর্ধনারমণর জর্য আোলতগুমলা পূিন যথমকই এই কারণগুনল নিমিচর্া করমলও, এই র্তুর্ আইর্টি 
এখর্ এ ধরমর্র িতন মক িাধযতামূলক কমর।  
  
"যকামর্া নিশুরই যতা য ৌর্ নর্ নাতমর্র মার্নসক আঘামতর মমধয নেময়  ািার কথা র্য় এিিং য  
অ্র্য যকামর্া িযনির যেফাজমত  াওয়া নিশুরা নর্রাপমে থাকার নির্য়টিও অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "র্তুর্ আইর্টি নিচক্ষণ: এটি আমেি যেয় য  অ্প্রাপ্তিয়স্কমেরমক তামের নিরুমে 
গুরুতর য ৌর্ অ্পরাধ সিংঘটর্কারী এমর্ কামরা যেফাজমত যেওয়া নকিংিা তামের সামথ তত্ত্বািধার্েীর্ 
পনরেিনমর্  াওয়া  ামি র্া এিিং এর ফমল এই অ্সোয় নিশুমের ভনির্যত কলযাণ নর্নিত কমর।"  
  
বসম্বর্টর বিম্বয়র্ যজ. সাবভম্বর্া িম্বলর্, "যকামর্া নিশুর নিকামির উপর নর্ নাতমর্র য  সুেরূপ্রসারী 
প্রভাি পড়মত পামর তা েমলা েমলা নির্াদ্গ্গ্রস্ততা যথমক শুরু কমর অ্যালমকােল ও মােক যসির্ এিিং 
নর্মজমক গুটিময় যর্ওয়া ও আত্মেতযার প্রমচষ্টা। যেফাজত এিিং পনরেিনমর্র নিনধনিধামর্র নির্ময় তারা 
 ামত সুরনক্ষত থামক যসটি নর্নিত করা আমামের োনয়ত্ব।  ারা য ৌর্ অ্পরামধ অ্পরাধী সািযস্ত 
েময়মে তামেরমকই প্রমাণ করমত েমি য  তারা যেফাজত নকিংিা তত্ত্বািধার্েীর্ পনরেিনমর্র জর্য 



 

 

উপ ুি, উমটাটি র্য়। এই নিলটিমক স্বাক্ষর করার মাধযমম আইমর্ পনরণত করার জর্য এিিং 
পনরণামম আমামের পানরিানরক আোলত িযিস্থায় এটি য  উন্ননত করমে তামত লক্ষয রাখার জর্য 
আনম গভ. কুউমমামক ধর্যিাে জার্াই।"  
  
সিংসে সেসে চালনস বি. ফল িম্বলর্, "আনম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুউমমামক ধর্যিাে জার্ামত চাই আমার 
প্রথম খণ্ড আইর্ স্বাক্ষর করার জর্য  া আনম 61তম অ্যামসম্বনল নিনিমের প্রনতনর্নধ নেমসমি 
উত্থাপর্ কমরনে। নর্উ ইয়কন  যেট নসমর্মট এই গুরুত্বপূণন নিমলর নির্ময় অ্গ্রণী ভূনমকা যর্ওয়ার জর্য 
আনম নসমর্টর নিময়র্ সানভমর্ামকও ধর্যিাে জার্ামত চাই। যমনর-এর আইমর্র (Marie's Law) 
অ্ন্তনর্ননেত উমেিয েল  ারা এমক অ্পমরর সামথ সম্পনকন ত,  ামের মমধয য াগাম াগ েমত পামর এিিং 
পুর্রায় যসই নর্িনিত অ্পরাধীর নিকার েমত পামর, য ৌর্ নর্ নাতমর্র এমর্ ভুিমভাগীমেরমক সরুক্ষা 
প্রোর্ এিিং প্রনতমরাধ করা।"  
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