অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/18/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

টাইমস আপ (TIME'S UP) আম্বদালম্বর্র নর্তাম্বের সাম্বে ন াগোর্ কম্বর গভর্ন র কুওম্বমা, বিতীয় ও
তৃ তীয় বিগ্রীম্বত ধর্ন ণ সংক্রান্ত সংবিধার্ম্বক প্রসাবরত করার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

বিতীয় বিগ্রী ধর্ন ম্বণর জর্ে 20 িের এিং তৃ তীয় বিগ্রী ধর্ন ম্বণর জর্ে 10 িেম্বরর জর্ে সাংবিধাবর্ক
সীমািদ্ধতাম্বক প্রসাবরত কম্বরর্ পূম্বিন র আইর্ অর্ুসাম্বর 5 িেম্বরর পবরিম্বতন
বিচার চাইম্বত ধর্ন ম্বণর বেকার িেবিম্বের আম্বরা সময় প্রোর্ কম্বর
গভর্ন ম্বরর "উওম্বমন্স জাবিস এম্বজন্ডা: েে টাইম ইস র্াউ" (Women's Justice Agenda: The Time
is Now) প্রচারাবভ াম্বর্র মূল অংে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা, টাইমস আপ আমদালর্ এবং NOW NYC-র নর্তামের সামে যুক্ত হমে
আজ আইর্ (S.6574/A.8412) স্বাক্ষর কমরমের্ যা দ্বিতীে দ্বিগ্রী ধর্নমের জর্য 20 বের এবং
তৃ তীে দ্বিগ্রী ধর্নমের জর্য 10 বের পযনন্ত সাংদ্ববধাদ্বর্ক সীমাবদ্ধতার পদ্বরদ্বসমা প্রসাদ্বরত কমর। এই
আইর্ দ্বিতীে দ্বিগ্রীর একটি অ্পরাধমূলক নযৌর্ দ্বিোর সাংদ্ববধাদ্বর্ক সীমাবদ্ধতামক 20 বের পযনন্ত
প্রসাদ্বরত কমর, এবং তৃ তীে দ্বিগ্রীর একটি অ্পরাধমূলক নযৌর্ দ্বিোর জর্য 10 বের অ্বদ্বধ। এই
আইর্টি প্রেম দ্বিগ্রীর অ্জাচামরর জর্য সাংদ্ববধাদ্বর্ক সীমাবদ্ধতা দ্বর্মূনল কমরমে এবং এই সব
অ্পরামধর জর্য নেওোদ্বর্ মামলা োমের করার সমেকাল বাদ্বিমে 20 বের কমরমে। এই র্তু র্
আইমর্র আমগ, আিান্তমের দ্বিতীে দ্বিগ্রী বা তৃ তীে দ্বিগ্রীর ধর্নে বা দ্বিতীে বা তৃ তীে দ্বিগ্রীর
একটি অ্পরাধমূলক নযৌর্ দ্বিোর জর্য আইদ্বর্ মামলা করার উমেমযয মাত্র পাাঁচ বের সমে হামত
োকত। সব দ্বমদ্বলমে এর ফমল ক্ষদ্বতগ্রস্তমের দ্ববচার লামভর আরও বি সুমযাগ দ্বমলমব।
"আমামের সমামজ নযৌর্ হেরাদ্বর্ ও দ্বর্যনাতমর্র একটি চলমার্ ও পদ্বরবযাপ্ত সংস্কৃ দ্বত আমে, এবং
পদ্বরদ্বিদ্বত আমরা সদ্বির্ হমে োাঁদ্বিমেমে এই কারমে নয নয দ্বিতীে এবং তৃ তীে দ্বিগ্রী ধর্নমের
দ্বযকাররা তামের হামলাকারীর দ্ববরুমদ্ধ আইর্গত োবী আর্ার জর্য মাত্র পাাঁচ বের সমে পার্। পাাঁচ
বের এই ভু ক্তমভাগীমের অ্পমার্ এবং আজ আমরা তামের আমরা নবদ্বয সমে দ্বেদ্বি তামের মার্দ্বসক
দ্ববপযনমের অ্দ্বভজ্ঞতা সামমল উঠমত এবং র্যােদ্ববচার চাইমত", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তু র্
আইর্ বহুকাল ধমর চমল আসা অ্র্যােটি নবামে এবং এই যন্ত্রো নভাগ করা সকল র্ারীমের সম্মার্
প্রোর্ কমর এবং তামের কাদ্বহর্ী বযক্ত করার সাহস দ্বেল এমর্ সব সমেনর্কারীমেরও, যামত অ্র্য
র্ারীরা এই যন্ত্রো নেমক রক্ষা নপমত পামরর্।"

"আমামের উওমমন্স জাদ্বিস এমজন্ডার এক গুরুত্বপূেন অ্ংয দ্বহমসমব এবং টাইমস আমপর সামে
অ্ংযীোদ্বরমত্ব, এই পেমক্ষপ দ্বর্উ ইেকন বাসীমের দ্ববচার নপমত সক্ষম করমব এবং আমরা নবদ্বয
ধর্নেকারীমের োেবদ্ধ করা দ্বর্দ্বিত করমত সাহাযয করমব", নলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবে ন াচু ল
িম্বলর্। "দ্বর্উ ইেমকন আমরা সংস্কৃ দ্বত পদ্বরবতন র্ করমত অ্দ্বিকারবদ্ধ, নযৌর্ হেরাদ্বর্ নমাকামবলাে
এবং র্ারীমের সদ্বহংসতার দ্ববরুমদ্ধ রক্ষা করমত প্রদ্বতশ্রুদ্বতবদ্ধ। ধর্নমের জর্য সীমাবদ্ধতার সংদ্ববধার্
বািামর্া আমামের রাজয জুমি আিান্তমের জর্য একটি উমেখমযাগয পেমক্ষপ।"
যদ্বে তারা োদ্বেত্ব দ্বর্মত চাে তমব ক্ষদ্বতগ্রস্ত বযদ্বক্ত কতেূর অ্বদ্বধ এদ্বগমে নযমত সক্ষম নসই সম্পমকন
ধর্নমের মামলার দ্ববদ্বধবদ্ধ সীমাবদ্ধতাগুদ্বল একটি টিকটিক করা ঘদ্বি চাদ্বপমে নেে। গত বের জুমি,
যারা কমেক েযক ধমর র্ীরবভামব দ্বর্যনাতমর্র দ্বযকার হমেমের্ তারা সাহসীভামব তামের দ্বর্যনাতমর্র
কো বমলমের্, এবং সমমের বযবধামর্র জর্য তামের দ্বর্যনাতর্কারীমের দ্ববরুমদ্ধ আোলমত অ্দ্বভযুক্ত
করার নক্ষমত্র রামের সীদ্বমত ক্ষমতামক র্গ্নভামব প্রকায কমর দ্বেমেমের্। এই সব ভু ক্তমভাগীরা
র্ীরবতার সংস্কৃ দ্বতমকও বেমল দ্বেমেমে, অ্র্য ভু ক্তমভাগীমের ক্ষমতাের্ কমরমে তামের দ্বর্যনাতর্কারীমের
দ্ববরুমদ্ধ কো বলার জর্য এবং তামের এদ্বগমে আসার জর্য একটি প্লাটফমন প্রোর্ কমরমে। এই
সমতযর স্বীকৃ দ্বতস্বরূপ, নেয জুমি নযৌর্ দ্বহংসাজদ্বর্ত অ্পরামধর উপর সীমাবদ্ধতার দ্ববদ্বধদ্বর্মর্ধগুদ্বল
বদ্বধনত বা দ্বর্মূনল করা হে।
গভর্নর প্রেমম 2019 উওমমন্স জাদ্বিস এমজন্ডার অ্ংয দ্বহমসমব এই বযাপক সংস্কামরর প্রস্তাব কমরর্;
দ্বতদ্বর্ আদ্বেনক বর্ন 2020-এর বামজমট আবার এ প্রস্তাব কমরর্। সংসে কতৃন ক এই উমেযাগ গ্রহে
করা হেদ্বর্ এবং দ্ববধার্সভা অ্দ্বধমবযমর্ 11 দ্বের্ অ্বদ্বযষ্ট োকা অ্বিাে গভর্নর "উওমমন্স জাদ্বিস
এমজন্ডা: েয টাইম ইজ র্াউ" প্রচারাদ্বভযার্ শুরু কমরর্, দ্ববধার্সভাে দ্বিতীে ও তৃ তীে দ্বিগ্রী
ধর্নমের জর্য সীমাবদ্ধতার সংদ্ববধার্ প্রসাদ্বরত করার আহ্বার্ জাদ্বর্মে।
দ্বর্উ ইেকন নযৌর্ হেরাদ্বর্র দ্ববরুমদ্ধ লিাইমে নেময অ্মর্ক এদ্বগমে এবং এ বের গভর্নর কুওমমা
রামজযর জাদ্বতর নর্তৃ িার্ীে সমদ্বিত নযৌর্ হেরাদ্বর্ পযামকজ দ্বর্মনামের জর্য র্তু র্ কমনিমল হেরাদ্বর্
সুরক্ষা আইর্ প্রেের্ কমরমের্। আগমি, আগভর্নর আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ যা দ্বর্উ ইেমকন র
ববর্মযদ্ববমরাধী আইর্মক যদ্বক্তযালী কমর যামত কমীরা র্যােদ্ববচার নপমত পামর এবং আইর্গতভামব
কাযনকর করার জর্য হেরাদ্বর্র "গুরুতর বা পদ্বরবযাপ্ত" দ্ববদ্বধ দ্বর্মর্ধ েূর করার মাধযমম অ্পরাধীমের
োেবদ্ধ করা দ্বর্দ্বিত কমর; এটি বাধযতামূলক কমর নয সকল র্র্-দ্বিসমলাজার এদ্বগ্রমমন্ট কমীমের
হেরাদ্বর্ বা ববর্মমযর অ্দ্বভমযাগ োমের করার অ্র্ুমদ্বত নেে; এবং কমনসংিামর্ নযৌর্ হেরাদ্বর্ োমের
করার োদ্ববর সীমাবদ্ধতার সংদ্ববদ্বধ প্রসাদ্বরত কমর এক বের নেমক দ্বতর্ বের পযনন্ত করা হে।
নসম্বর্টর আম্বলসান্দ্রা বিয়াবগ িম্বলম্বের্, "নযৌর্ দ্বর্পীির্ সহয কমর র্ীরব োকার দ্বর্মজর অ্দ্বভজ্ঞতা
নেমক বলমত নগমল, একজর্ বযদ্বক্তর জর্য এদ্বগমে আসমত এবং তামের অ্পরাধীর দ্ববরুমদ্ধ র্যােদ্ববচার
অ্র্ুসরে করার জর্য প্রস্তুত নবাধ করমত কমেক েযক সমে লাগমত পামর। ধর্নে, নযৌর্
অ্পরাধমূলক কাজ এবং অ্জাচামরর দ্বর্দ্বেনষ্ট দ্বকেু অ্পরামধর জর্য সীমাবদ্ধতার সংদ্ববধার্ প্রসাদ্বরত
কমর দ্বর্উ ইেকন রাজয এমর্ পদ্ধদ্বত অ্বলম্বর্ করমে যা নযৌর্ সদ্বহংসতার ভু ক্তমভাগীমের অ্র্ুমদ্বত
নেে তামের দ্বর্জস্ব সুদ্ববধা মত দ্বরমপাটন করমত। আদ্বম গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা এবং দ্বসমর্মটর

সংখযাগদ্বরষ্ঠ নর্তা আমেো িু োটন-কাদ্বজন্স নক ধর্যবাে জার্াই এই আইর্টির প্রেের্ বাস্তবাদ্বেত
করার অ্িীকামরর জর্য। এটা গুরুত্বপূেন নয আমরা এমর্ আইর্ প্রেের্ করমত োদ্বক যা নোর্ীমের
োেবদ্ধ কমর, এবং ভু ক্তমভাগীমের দ্বর্রাপত্তা এবং সুিতামক অ্গ্রাদ্বধকার প্রোর্ কমর।"
অোম্বসেবল সেসে আরাম্বভল্লা বসম্বমাতাস িম্বলর্, "আমামের সংস্কৃ দ্বত মার্ুর্মক ধর্নে র্া করার দ্বযক্ষা
নেওোর বেমল ধদ্বর্নত র্া হমত নযখাে। আমামের আইর্ হালর্াগাে করার মাধযমম আমরা একটি
যদ্বক্তযালী বাতন া পাঠাদ্বি নয ভু ক্তমভাগীরা গুরুত্বপূেন, তামের কাদ্বহর্ী গুরুত্বপূেন এবং দ্বর্উইেকন কাউমক
র্যােদ্ববচামরর সুমযাগ অ্স্বীকার করমব র্া। আদ্বম গদ্ববনত নয অ্বমযমর্ আমরা তামের মার্দ্বসক আঘাত
প্রদ্বিো করার জর্য একটি পযনাপ্ত সমে ভু ক্তমভাগীমের প্রোর্ করদ্বে। আদ্বম গভর্নর কুওমমা, দ্বসমর্টর
দ্ববোদ্বগ, টাইমস আপ এর অ্দ্বধবক্তামের এবং দ্ববধার্সভাে আমার সহমযাগীমের ধর্যবাে জার্াই এই
সংস্কারগুমলা অ্গ্রাদ্বধকামরর গুরুত্বপূেনতা নবাোর জর্য।"
বিম্বর্াের্ ইন্ডাবির 300 জর্ মব লার মম্বধে একজর্ জুবলয়োর্ মুর ব বর্ 2017 সাম্বল টাইম আপ
শুরু করম্বত সা া ে কম্বরর্, িম্বলর্ "এই অ্তযন্ত গুরুত্বপূেন দ্ববলটি পাস করার জর্য গভর্নর কুওমমা
এবং দ্বর্উ ইেকন রামজযর আইর্সভা নক অ্মর্ক ধর্যবাে। আদ্বম দ্বর্উ ইেমকন র বাদ্বসদা হমে গদ্ববনত
এবং কৃ তজ্ঞ নয, এত ভু ক্তমভাগীমের অ্মর্মকই তামের প্রাপয দ্ববচার পামবর্।"
এই বিম্বলর সমেন র্ করম্বত টাইমস আপ এর নর্তা নলসবল বসলভা, কারম্বমর্ নলািু এিং রবি কালার্
স অোল্বাবর্ম্বত ভ্রমণ করা মীরা নসাবভম্বর্া িম্বলর্, "এই দ্ববমলর সাক্ষর এক যুগান্তকারী মুহূতন, ধর্নে
সংস্কৃ দ্বতর দ্ববরুমদ্ধ লিাইমে এক প্রকৃ ত পেমক্ষপ, শুধু দ্বর্উ ইেমকন র্ে, সারা নেময। এই কারমে এখর্
নবদ্বয ভু ক্তমভাগীরা আোলমত তামের র্যােসিত দ্বের্ এবং র্যােদ্ববচামরর সুমযাগ পামবর্।"
অবভম্বর্ত্রী ও টাইমস আপ এর কমী বমম্বেল ািন িম্বলর্, "আজ, গভর্নর কুওমমা এবং রামজযর
নর্তারা একটি ঐদ্বতহাদ্বসক পেমক্ষপ দ্বর্মির্, এই আইমর্ যা ভু ল আমে তা সঠিক করমত এবং দ্বর্উ
ইেমকন অ্গদ্বেত ভু ক্তমভাগীমের প্রাপয র্যােদ্ববচার দ্বর্দ্বিত করমত। এখর্ আর দ্বর্উ ইেকন নিমট ধর্নে
ভু ক্তমভাগীমের র্যাে দ্ববচামরর জর্য অ্র্যাযয নমোে উদ্বত্তমেনর তাদ্বরখ োকমব র্া।"
বর্উ ইয়ম্বকনর র্োের্াল অগন ার্াইম্বজের্ ফর উইম্বমম্বর্র (National Organization for Women,
NOW) সভাপবত নসাবর্য়া ওবিও িম্বলর্, "ধর্নে একটি অ্পরাধ যা আমামের সমামজর মূলযমবাধ র্ষ্ট
কমর এবং আজ দ্বর্উ ইেকন বলমে নয আমামের প্রমতযমকর র্যােদ্ববচার লামভর অ্দ্বধকার আমে। এটি
দ্বর্উ ইেমকন র র্ারী, পুরুর্ ও পদ্বরবারমের জর্য একটি অ্সাধারে জে। আমরা এই গুরুত্বপূেন দ্ববর্মে
তার নর্তৃ মত্বর জর্য এবং ভু ক্তযমভাগীমের সামে একাত্মতামবাধ প্রকামযর জর্য গভর্নর কুওমমা নক
সাধুবাে জার্াই।"
টাইমস আপ এর প্রধার্ নকৌেল ও র্ীবত কমন কতনা নজবর্ফার নেইর্ িম্বলর্, "গভর্নমরর এই গুরুত্বপূেন
দ্ববলটি আইমর্ স্বাক্ষর করা প্রতযক্ষ করমত নপমর আদ্বম গদ্ববনত। আমরা আযা করদ্বে এই দ্ববল
ভদ্ববসযমত বযবিার অ্র্ুমপ্ররো নযাগাে সব ধরমর্র র্ারীমের জর্য দ্বর্রাপে, সুষ্ঠু ও সম্মার্জর্ক কাজ
দ্বর্দ্বিত করার জর্য।"

বর্উ ইয়ম্বকন টাইমস আপ-এর নর্টওয়াম্বকনর একজর্ সবক্রয় সেসে, আম্বলবসয়া নরর্ার িম্বলর্,
"র্ারীমের একত্র হওোর ক্ষমতা এবং এমক অ্পমরর পমক্ষ নসাচ্চার হওো প্রতযক্ষ কমর আদ্বম আজ
এখামর্ উপদ্বিত োকার জর্য খুবই কৃ তজ্ঞ। টাইমস আমপর শুরু নেমক, আমামের দ্বর্েমতাদ্বন্ত্রক
আইর্গত এবং সরকার পদ্বরবতন র্ ভু ক্তমভাগীমের ও ভদ্ববর্যমত নযৌর্ দ্বহংস্রতা ও হেরাদ্বর্র দ্বযকারমের
সুরক্ষার লক্ষয দ্বেল এবং আজ এটা ঘটমত নেখা গভীরভামব ফলপ্রসূ।"
টাইমস আপ বলগোল বিম্বফন্স ফাম্বন্ডর স -প্রবতষ্ঠাতা রবি কাপলার্ িম্বলর্, "এই দ্ববল স্বাক্ষরটি
দ্বহমবামহর অ্গ্রভাগ মাত্র। দ্ববগত েুই বেমর, আমরা র্যাে ও র্যােদ্ববচামরর জর্য একটি যদ্বক্তযালী ও
অ্প্রদ্বতমরাধয আমদালর্ গমি তু মলদ্বে। দ্বপেমর্ নফরার নকার্ নকার্ও অ্বকায নর্ই। সমি োকুর্।"
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