
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/26/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
আবথনক প্রতারণার বিরুম্বে মামলা করার জর্ে বর্উ ইয়ম্বকন র ক্ষমতা িাডাম্বর্ার আইম্বর্ স্বাক্ষর 

করম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

আইর্টি মাটিন র্ অোম্বের (Martin Act) অধীম্বর্ েয় িেম্বরর সাাংবিধাবর্ক সীমািেতা পরু্প্রনবতষ্ঠা 
কম্বর  

  
বিবর্ম্বয়াগকারীম্বের এিাং গ্রাহকম্বের আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি সুরবক্ষত করম্বত দেয় বর্উ ইয়কন  রাজেম্বক; 
খারাপ অভোস প্রবতম্বরাধ কম্বর; প্রতারণামূলক কার্নকলাপ এিাং আচরম্বণর জর্ে সাংস্থাগুবলম্বক 

োয়িে কম্বর  
  

  
গভর্নর কুওম ো আজ আইর্ (S.6536/A.8318) স্বোক্ষর কমরর্ যো স্টক, বন্ড ও অর্যোর্য 
সিসকউসরটিজ িংক্রোন্ত আসথনক প্রতোরণোর সবরুমে  ো লো করোর জর্য সর্উ ইয়মকন র ক্ষ তো বৃসে 
কমর। এই বযবস্থো  োটিন র্ অযোমের অধীমর্ ছয় বছমরর িোংসবধোসর্ক িী োবেতোমক পুর্প্রনসতষ্ঠো কমর, 
যো সর্উ ইয়কন মক সবসর্ময়োগকোরীমের এবং গ্রোহকমের আমরো ভোমলোভোমব িুরসক্ষত করমত দেয়, খোরোপ 
অভযোি প্রসতমরোধ কমর এবং প্রতোরণো ূলক কোযনকলোপ এবং আচরমণর জর্য িংস্থোগুসলমক েোয়বে 
কমর।  
  
"দয ি ময় ট্রোম্প প্রশোির্ গ্রোহকমের আসথনক িুরক্ষো অপিোসরত করোর জর্য উমে পমে দলমগমছ, সর্উ 
ইয়কন  প্রতোরণো ূলক আসথনক কোযনকলোপপ্রসতমরোধ করোর জর্য এবং তোর সবরুমে  ো লো করোর জর্য 
সর্মজমক সর্মবসেত দরমখমছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। " োটিন র্ অযোমের অধীমর্ ছয় বছমরর আইসর্ 
িী োবেতো পুর্প্রনসতষ্ঠোর  োধযম , আ রো আসথনক প্রতোরণোর সবরুমে  ো লো করোর জর্য রোমজযর িব 
দচময় শসিশোলী িরঞ্জোম র একটিমক ি ৃে করসছ যোমত আ রো আমরো দবসশ প্রতোরকমের েোয়বে 
করমত পোসর, সবসর্ময়োগকোরীমের রক্ষো করমত পোসর এবং িবোর জর্য একটি আমরো র্যোয়পরোয়ণ সর্উ 
ইয়কন  ততসর করমত পোসর।"  
  
অোটবর্ন দজর্াম্বরল দলটিবেয়া দজমস িম্বলর্, "যসে দ ইর্ সিটমক এক গুচ্ছ সর্য়  অর্ুযোয়ী চলমত 
হয়, তোহমল অবশযই ওয়োল সিটমকও তোই করমত হমব। এই আইর্ আ োমের েটুি গুরুত্বপূণন 
িরঞ্জো মক শসিশোলী কমর কমপনোমরট দলোভ েোয়বে করোর জর্য এবং আসথনক প্রতোরণোর সশকোরমের 
র্যোয়সবচোর প্রেোর্ করোর জর্য। দেডোরোল িরকোর যখর্ সবসর্ময়োগকোরী ও গ্রোহকমের িুরসক্ষত রোখোর 
েোয় এসেময় দযমত থোকমছ, ইয়খর্ এই আইর্টি সবমশষভোমব গুরুত্বপূণন। দয িব প্রতোরকরো সশকোরমের 
লুট কমর এবং বোজোরমক অসস্থসতশীল কমর দতোমল তোমের খুুঁমজ দবর করমত এবং তোমের সবরুমে 



 

 

আইসর্ বযবস্থো দর্ওয়োর জর্য সর্উ ইয়কন  অসিকোরবে থোকো অসবরত দরমখমছ। আস  এই সবমলর 
স্পন্সর, সিমর্টর সগয়োর্োসরি ও অযোমিম্বসল দ ম্বোর কযোরল, সবধোর্িভোর দর্তৃবনৃ্দ এবং গভর্নর 
কুওম োমক ধর্যবোে জোর্োই এই গুরুত্বপূণন সবলটি দেমশর আইর্ সহমিমব প্রসতষ্ঠো করোর উমেমশয িোহোযয 
করোর জর্য।"  
  
 োটিন র্ অযোে সর্উ ইয়কন  দস্টমটর হোমত এক অর্যত  শসিশোলী হোসতয়োর সহমিমব রময়মছ আসথনক 
প্রতোরণোর সবরুমে আইসর্ বযবস্থো দর্ওয়োর জর্য। এর আমগ  োটিন র্ অযোে ছয় বছমরর আইসর্ 
িী োবেতো বোধযতো লূক করত; তমব আসপল সবভোমগর (Court of Appeals) এক রোয় এই 
র্সজরমক খোসরজ কমর - যোর েমল আইসর্ িী োবেতো কস ময়  োত্র সতর্ বছর করো হময়মছ। এই 
রোয় অযোটসর্ন দজর্োমরল অসেমির (Office of the Attorney General)  োধযম , সবসর্ময়োগকোরী ও 
গ্রোহকমের িুরক্ষো প্রেোর্ করো, আসথনক প্রতোরণো ূলক কোযনকলোপ প্রসতমরোধ করো এবং এই ধরমর্র 
প্রতোরণো ূলক কোযনকলোমপর দ্বোরো ক্ষসতগ্রস্থ গ্রোহকমের পসরমশোধ করোর ক্ষ তোমক ভীষণভোমব সবপন্ন 
কমর। আইসর্ িী োবেতো ছয় বছর অবসধ পরু্প্রনসতষ্ঠো করোর  োধযম , এই বযবস্থো গ্রোহকমের রক্ষো 
করোর জর্য সর্উ ইয়কন  রোমজযর ক্ষ তোমক বৃসে কমর, সিসকউসরটিজ আইর্ বলবত কমর এবং এটি 
প্রতোরণোর  ো লোর তেন্ত করোর জর্য একটি যুসিিিত পসর োণ ি য় প্রেোর্ কমর।  
  
বসম্বর্টর মাইম্বকল বগয়ার্াবরস িম্বলর্, " োটিন র্ অযোে আসথনক অপরোমধর সবরুমে বলবতকরমণর 
একটি অ ূলয হোসতয়োর হময় উমেমছ এবং েভুন োগযবশত একটি ভ্রোন্ত আেোলমতর সিেোন্ত দিই িরঞ্জো টি 
বযবহোর করো কঠির্ কমর তুমলমছ। দয ভোমব এটি  ূলত বযবহোর করো হত, দিখোমর্ আ রো সেমর 
দযমত দচময়সছলো  এবং আসথনক পসরমষবো সশমে অর্যোময়র সবরুমে পেমক্ষপ দর্বোর জর্য িবনোসধক 
িম্ভব ি য় রোজযমক প্রেোর্ করমত দচময়সছলো । আস  আর্সন্দত দয গভর্নর এই আইর্ স্বোক্ষর 
কমরমছর্ এবং আস  আসথনক অপরোধ ে মর্ অযোটসর্ন দজর্োমরমলর িোমথ কোজ করমত দপমর 
আর্সন্দত।"  
  
বিধার্সভা সেসে রিাটন  বস কোম্বরাল িম্বলর্, "আসথনক প্রতোরণোর সবরুমে  ো লো করোর এবং গ্রোহক 
ও সবসর্ময়োগকোরীমের িুরসক্ষত রোখোর ভোন্ডোমরর অর্যত  শসিশোলী হোসতয়োর হল  োটিন র্ অযোে। এই 
ছয় বছমরর ি য়িী ো অর্য রোমজযর িোমথ সর্উ ইয়কন মক একই িোরীমত সর্ময় আমি এবং এই জটিল 
অপরোধগুসলর তেন্ত করোর জর্য অযোটসর্ন দজর্োমরল ও অর্যোর্যমের প্রময়োজর্ীয় ি য় দেওয়োর  োধযম  
ওয়োল সিমটর প্রতোরকমের সবচোমরর আওতোয় আর্ো হমব তো সর্সিত করমত িোহোযয করমব। আস  
গভর্নর কুওম ো এবং অযোটসর্ন দজর্োমরল দজ িমক ধর্যবোে জোর্োমত চোই এই লেোইময় দর্তৃত্ব দেওয়োর 
জর্য এবং আস  গসবনত সবধোর্িভোয় এই সবমলর প্রধোর্ত  পৃষ্ঠমপোষকতো করমত পোরোর জর্য।"  
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