
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা এখর্ থেম্বক থরইজ দ্ে এজ আইম্বর্র বিতীয় পর্নায় কার্নকর হওয়ার থ াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
বিতীয় পর্নায়টি 1 অম্বটাির মধ্েরাত থেম্বক প্রাপ্তিয়স্ক থ ৌজদ্াবর বিচার িেিস্থা হম্বত 17 িের 

িয়সীম্বদ্রম্বক অপসারণ কম্বরম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, ঘরইজ দ্য এজ আইর্টি উত্থাপর্ করার 
দ্বিতীয় পেনায় কােনকর হমে, 17 বের বয়সীমদ্র অ্পসারমণর মাধ্যমম একটি উত্তম এবং আমরা সষুম 
দ্ববচার বযবস্থা ততদ্বর করা হময়মে, োরা অ্পরাধ্মূলক কাজ কমর তারা অ্পরাধ্ীর মমতা 
স্বয়ংদ্বিয়ভামব ঘ ৌজদ্ারী দ্ববচার বযাবস্থা প্রাপ্তবয়স্কমদ্র র্যায় অ্গ্রসর হময়মে। এই পদ্বরবতন র্টি দ্ববগত 
1 অ্মটাবর মধ্যরাত ঘেমক কােনকর হময়মে। ঐসব তরুণমদ্র এখর্ ঘেমক অ্প্রাপ্তবয়স্ক দ্বহমসমব এবং 
দ্ববকাশমার্ভামব উপেুক্ত পদ্ধদ্বতমত দ্ববমবচর্া করা হমব এবং পুর্রায় আপদ্বত্তকর আচরণ এড়ামর্ার 
জর্য প্রময়াজর্ীয় ঘসবা ও দ্বচদ্বকৎসা গ্রহণ করমব। এক বের আমগ বাস্তবাদ্বয়ত ঘরইজ দ্য এজ এর 
প্রেম পেনায় একইভামব প্রাপ্তবয়স্কমদ্র ঘ ৌজদ্াদ্বর দ্ববচার বযবস্থা ঘেমক 16 বের বয়সীমদ্র বাদ্ 
দ্বদ্ময়দ্বেল। ঘরইজ দ্য এজ 16 ও 17 বের বয়সী তরুণমদ্র জর্য দ্ববমর্াদ্র্মূলক এবং কদ্বমউদ্বর্টি-
দ্বভদ্বত্তক সাদ্বভন মসর সুমোগ প্রদ্ার্ কমর োমত তারা দ্বর্রাপমদ্ তামদ্র কদ্বমউদ্বর্টির মমধ্য োকমত পামর।  
  
"ঘরইজ দ্য এজ এখর্ সমূ্পণনরূমপ বাস্তবাদ্বয়ত, দ্বকমশারমদ্রমক প্রাপ্তবয়স্ক দ্বহসামব দ্ববমবচর্া করার 
আদ্ববচামরর সমাধ্ার্ কমরমে এবং স লভামব আমামদ্র তরুণমদ্র র্যায়দ্ববচার র্ীদ্বতমালার উমেশযসমূহ 
পূরণ করমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘরইজ দ্য এজ এর দ্বিতীয় পেনায় সমূ্পণনরূমপ কােনকর 
করার মাধ্যমম, 16 বের বয়সী এবং বতন মামর্ 17 বের বয়সী তরুণমদ্রমক তামদ্র পুর্রায় 
অ্দ্বভেুক্ত করা ঘেমক দ্ববরত রাখার জর্য এবং সমামজ স ল ও উৎপাদ্র্মুখী র্াগদ্বরক দ্বহমসমব দ্ব মর 
আসমত প্রস্তুত করার জর্য তামদ্র প্রময়াজর্ীয় সাক্ষ্য-দ্বভদ্বত্তক ঘসবা ও দ্বচদ্বকৎসা গ্রহণ করমত হমব।"  
  
"প্রাপ্তবয়স্ক ঘ ৌজদ্াদ্বর দ্ববচার বযবস্থা ঘেমক 16 ও 17 বের বয়সীমদ্র বাদ্ ঘদ্ওয়া এবং েোেে 
ঘসবা ও দ্বচদ্বকৎসার মাধ্যমম তামদ্র ঘসটিংমস জায়গা কমর ঘর্ওয়ার জর্য আমরা অ্পরাধ্মলূক 
দ্াদ্বয়মের বয়স আমলাচর্া কমরদ্বেলাম", থল ম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে থহাচুল িম্বলর্। "প্রাপ্তবয়স্কমদ্র 
মমতা দ্বকমশার-দ্বকমশারীমদ্র দ্বচদ্বকৎসা করার অ্দ্ববচার ঘশষ করার এই দ্ববষয়টিমক অ্গ্রাদ্বধ্কার দ্বদ্মত 
ঘপমর আমরা গদ্ববনত। আইমর্র দ্বিতীয় পেনায় এখর্ 17 বের বয়সীমদ্র মমধ্য দ্ববচার ও সততা 
বাড়ামর্ার জর্য োমদ্র দ্ববচামরর সামমর্ রাখা হময়মে তারা শুধ্ু জাদ্বমর্ দ্বদ্মত পামর র্া। আমরা 



 

 

লড়াই চাদ্বলময় োব োমত দ্বর্উ ইয়মকন র বাদ্বসন্দামদ্র সকল কদ্বমউদ্বর্টিমক তামদ্র পূণন জীবর্ োপমর্র 
সমার্ সুমোগ ঘদ্ওয়া োয়।"  
  
আদ্ালত েখর্ প্রাক-দ্ববচার বা প্রাক-শাদ্বস্ত আটমকর আমদ্শ ঘদ্য় তখর্ তরুণমদ্র এখর্ প্রাপ্তবয়স্ক 
ঘজমলর বদ্মল সাতটি দ্বর্রাপদ্ বা েয়টি দ্ববমশষাদ্বয়ত দ্বর্রাপদ্ দ্বিমটর্শর্ সুদ্ববধ্া ঘদ্ওয়ার জায়গায় 
রাখা হয়। এক বেমরর কম সমময়র কারাদ্মে দ্দ্বেত তরুণমদ্র দ্ববমশষাদ্বয়ত দ্বর্রাপদ্ আটমকর 
জায়গায়ও রাখা হমত পামর।  
  
দ্ইুটি সংমশাধ্র্াগার ও কদ্বমউদ্বর্টি তদ্ারদ্বকর দ্ববভাগ (Department of Corrections and 
Community Supervision, DOCCS)  যাদ্বসদ্বলটিস 16 ও 17 বের বয়সী দ্বকমশার-দ্বকমশারীমদ্র এক 
বেমরর ঘবদ্বশ সময় সাজা ঘদ্ওয়ার ঘক্ষ্মে বাদ্বড়র সামে মাদ্বর্ময় ঘর্য় এমর্ভামব প্রস্তুত করা হময়মে। 
 যাদ্বসদ্বলটিগুমলা দ্বকমশার অ্পরাধ্ীমদ্র জর্য দ্ববমশষভামব পদ্বরকদ্বিত ঘসবা এবং ঘপ্রাগ্রাদ্বমং প্রদ্ার্ কমর।  
  
ঘরইজ দ্য এজ প্রাক্তর্ দ্ববচারপদ্বত কামজ-জদ্বড়ত বযদ্বক্তমদ্রমক েদ্বদ্ তারা 10 বের ধ্মর অ্দ্বভমোগ-
মুক্ত োমক তাহমল তামদ্র ঘরকিন  দ্বসল করার সুমোগ প্রদ্ার্ কমর। 2017-এর অ্মটাবমর এই দ্ববধ্ার্ 
কােনকর হওয়ার পর ঘেমক 1,013 জর্ বযদ্বক্ত আদ্ালতমক স লভামব তামদ্র মামলা দ্বসল করার 
জর্য আমবদ্র্ কমরমে,  মল কমনসংস্থার্, বাসস্থার্ এবং অ্র্যার্য সুমোমগর ঘক্ষ্মে বাধ্া দ্রূীভূত 
হময়মে। এই প্রদ্ববধ্ার্ দ্বহংসাত্মক অ্পরামধ্ অ্পরাধ্ী, ঘেদ্বণ A ঘ মলাদ্বর্স, ঘেৌর্ অ্পরাধ্ বা ঘেৌর্ 
অ্পরাধ্ীর অ্বস্থা দ্বর্ময় দ্দ্বেত বযদ্বক্তমদ্র জর্য প্রমোজয র্য়।  
  
ঘরইজ দ্য এজ এর প্রেম পেনাময়র সা লয, দ্বশশু ও পাদ্বরবাদ্বরক ঘসবা দ্প্তর (Office Children and 
Family Services, OCFS), ঘ ৌজদ্াদ্বর দ্ববচাদ্বরক ঘসবা দ্ববভাগ (Division of Criminal Justice 
Services, DCJS), ঘেট কদ্বমশর্ অ্ব কামরকশর্ (State Commission of Correction), 
দ্বিপাটন মমন্ট অ্ব কামরকশর্ অ্যান্ড কদ্বমউদ্বর্টি সুপারদ্বভশর্ (DOCCS) এবং বহু সংস্থা দ্মলর কাজ 
আর বামজমটর দ্ববভাজর্ োড়া সম্ভব হমতা র্া। দ্লটি ইউদ্বর্ াময়ি ঘকাটন  দ্বসমেম (Unified Court 
System) ও স্থার্ীয় ঘেকমহাল্ডারমদ্র সমেও  দ্বর্ষ্ঠভামব কাজ কমরমে। অ্দ্ব স অ্ব দ্বচলমের্ অ্যান্ড 
 যাদ্বমদ্বল সাদ্বভন মসস (OCFS) আটক ও স্থায়ীকরমণর ঘক্ষ্মে তরুণমদ্র দ্বশক্ষ্াগত পদ্বরকির্া গমড় 
তুলমত ঘেট দ্বশক্ষ্া দ্ববভাগ (State Education Department)-এর সমে চুদ্বক্তবদ্ধ হময়দ্বেল। এই 
দ্বিতীয় পেনাময়র বাস্তবায়মর্র জর্য মাদ্বি এমজদ্বি গ্রুপ এই কাজ চাদ্বলময় োমব, োমত তারা আইর্ 
ঘমমর্ চলমত সাহােয করমত পামর, কাউদ্বন্ট এবং স্থার্ীয় সরকামরর জর্য সারা ঘেমট প্রেুদ্বক্তগত 
সহায়তা দ্বদ্মত পামর এবং ঘেটজমুড় কাউদ্বন্ট ও স্থার্ীয় সরকারগুমলার জর্য, দ্বর্মদ্নশর্া এবং সমেনর্ 
প্রদ্ার্ করমত পামর।  
  
এই বেমরর শুরুমত ঘেট ঘরইজ দ্য এজ বাস্তবায়মর্র টাস্ক ঘ াসন উত্থাপর্ কমর, ঘেকমহাল্ডারমদ্র 
একটি দ্ববসৃ্তত দ্বভদ্বত্ত দ্বর্ময় গঠিত, ো দ্বিতীয় বাস্তবায়র্ পেনাময় বাস্তবায়র্ এবং প্রস্তুদ্বতর জর্য 
প্রময়াজর্ীয় দ্ক্ষ্তা ও দ্ববমেষণ প্রদ্ার্ কমর একটি প্রদ্বতমবদ্র্ জাদ্বর কমর। টাস্ক ঘ াসন জার্মত ঘপমরমে 
ঘে ঘরইজ দ্য এজ ঘে সকল ঘক্ষ্মে স ল হময়মে:  
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• েুব দ্ববচার র্ীদ্বতর উমেশয পূরণ করমে এবং এই আইর্ ঘমমর্ চলা দ্বর্দ্বিত করমে;  
• ঘেট, কাউদ্বন্ট এবং স্থার্ীয় সরকার সবনে প্রেুদ্বক্তগত সহায়তা এবং দ্বর্মদ্ন দ্বশকা প্রদ্ার্ করমে;  
• বাস্তবায়মর্র খরচ ঘমটামত উপেুক্ত অ্েনায়র্ সুরদ্বক্ষ্ত করমে এবং  
• ঘেট ও স্থার্ীয় স্তমর আইমর্র প্রভামবর দ্ঢ়ৃভামব তদ্ারদ্বক প্রদ্বতষ্ঠা করমে।  

  
টাস্ক ঘ াসন সূমে জার্া ঘগমে, দ্বর্উ ইয়কন  ঘেট আইমর্র দ্বিতীয় পেনায় বাস্তবায়মর্র জর্য ভামলাভামবই 
প্রস্তুত রময়মে।  
  
OCFS এর কবমের্ার বেলা থজ. পলু িম্বলল, "ঘরইজ দ্য এজ দ্বর্উ ইয়কন  ঘেমট জমুভর্াইল জাদ্বেস 
ট্রাি মমনশর্-এর এক দ্শমকর মমধ্য বড় দ্ববজয়। আমরা এখর্ গমবনর সামে বলমত পাদ্বর ঘে দ্বর্উ 
ইয়মকন  তরুণমদ্র জর্য েুব দ্ববচার বযবস্থামক র্তুর্ কমর স্পশন করার জর্য দ্বকমশার মদ্বস্তষ্ক গমবষণা 
এবং জাতীয় ঘসরা অ্র্ুশীলর্ েযান্ডামিন র উপর অ্ঙ্কর্ করার সুদ্ববধ্া দ্বদ্ময় তরুণমদ্র জর্য আমামদ্র 
দ্বসমেম দ্বিজাইর্ এবং ঘসবা প্রদ্ার্ করা হয়।"  
  
DOCCS-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার অোন্থবর্ থজ. আন্নুকবস িম্বলর্, "DOCCS তার ঘরইজ দ্য এজ 
আইর্ প্রণয়মর্র মাধ্যমম ঘেমটর অ্পরাধ্ দ্ববচার বযবস্থামক তুমল ধ্রমত গভর্নমরর সাহসী ও প্রগদ্বতশীল 
দ্দৃ্বিভেীর অ্ংশ হমত ঘপমর গদ্ববনত। 16 ও 17 বের বয়সী দ্বকমশার-দ্বকমশারীমদ্রমক তামদ্র 
কদ্বমউদ্বর্টির মমধ্য স ল ভামব প্রমবমশর জর্য প্রময়াজর্ীয় বাসস্থার্, দ্বশক্ষ্া ও কমনসূদ্বচ প্রদ্ার্ করা 
দ্বর্দ্বিত করার মাধ্যমম আমরা সবার জর্য একটি দ্বর্রাপদ্, আমরা র্যায়দ্ববচাদ্বরক সমাজ বযবস্থা 
প্রদ্বতষ্ঠায় সাহােয করমত পাদ্বর।"  
  
বিপােন ম্বমন্ট অি বিবমর্াল জাবিস সাবভন ম্বসস (DCJS)-এর এবিবকউটিভ থিপটুি কবমের্ার 
মাইম্বকল বস. বির্ িম্বলর্, "ঘরইজ দ্য এজ একটি েুগান্তকারী আইর্ ো দ্বর্উ ইয়মকন র ঘ ৌজদ্াদ্বর 
দ্ববচার বযবস্থামক রূপান্তদ্বরত কমরমে এবং তা বন্দী করার পদ্বরবমতন  তরুণমদ্র মূলযায়র্ এবং অ্েনবহ 
সহায়তা ঘসবা প্রদ্ার্ কমরমে। এই প্রশাসর্, বহু সংস্থা টাস্ক ঘ ামসনর পাশাপাদ্বশ দ্বশক্ষ্ার্দ্ববস, পুদ্বলশ, 
সমাজমসবা, ঘসবাপ্রদ্ার্কারী প্রদ্বতষ্ঠার্সহ অ্র্যার্য ঘেকমহাল্ডারমদ্র কম ার পদ্বরেম ও সমেনর্ োড়া 
স ল বাস্তবায়র্টি সম্ভব হমতা র্া। ঘ ৌজদ্াদ্বর দ্ববচার বযবস্থায় তরুণমদ্র এই জর্মগাষ্ঠী োমত 
ঘরদ্বিজম চি বন্ধ করমত প্রময়াজর্ীয় ঘসবা ও কমনসূদ্বচ গ্রহণ কমর তা দ্বর্দ্বিত করমত আমরা 
একসামে কাজ চাদ্বলময় োব।"  
  
কবমের্ অি কাম্বরকের্ থচয়ারমোর্ অোম্বলর্ রাইম্বক িম্বলর্, "সংমশাধ্র্ কদ্বমশমর্র লক্ষ্য হমলা দ্বর্উ 
ইয়কন  ঘেমট একটি দ্বর্রাপদ্, দ্বস্থদ্বতশীল এবং মার্দ্ববক সংমশাধ্র্াগামরর বযবস্থা করা। ঘরইজ দ্য এজ 
বাস্তবায়মর্র অ্ংশ দ্বহমসমব ঐ দ্বমশর্ দ্ববমশষ দ্বর্রাপদ্ দ্বশশু আটমকর  যাদ্বসদ্বলটিমক 18 বেমরর কম 
বয়সী তরুণমদ্র পেনন্ত সম্প্রসাদ্বরত কমর। তরুণ অ্পরাধ্ীরা োমত দ্বর্রাপদ্ ও মার্দ্ববক পদ্বরমবমশ 
বসবাস কমর এবং এসব সুমোগ-সদু্ববধ্ার কদ্বমশমর্র দ্বর্য়মকার্ুর্ অ্র্ুোয়ী পালর্ করা হয়, ঘস জর্য 
আমরা এসব  যাদ্বসদ্বলটি কােনিম পেনমবক্ষ্ণ ও তত্ত্বাবধ্ার্ করমত োকব।"  
  



 

 

প্রধ্ার্ বিচারক জোম্বর্ে বিব ওর িম্বলর্, "ঘেমহতু এই ঘরইজ দ্য এজ প্রণয়মর্র দ্বিতীয় পেনায় আজ 
কােনকর হময়মে তাই দ্বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘকাটন  দ্বসমেম, দ্বশশু ও পাদ্বরবাদ্বরক ঘসবা এবং আমামদ্র 
অ্র্যার্য অ্ংশীদ্ার এমজদ্বি এবং ঘেকমহাল্ডারমদ্র ঘেট দ্প্তমরর সামে কাজ করার জর্য সমূ্পণন 
প্রস্তুত, এই ঐদ্বতহাদ্বসক সংস্কামরর মসৃণ বাস্তবায়র্-ো আমামদ্র তরুণমদ্র বয়স-উপেুক্ত 
দ্বরহযাদ্ববদ্বলমটটিভ ঘসবা প্রদ্ার্ করমব এবং উৎপাদ্র্মখুী, আইর্-শৃঙ্খলা রক্ষ্াকারী জীবমর্র পমে তামদ্র 
সহায়তা ঘদ্মব।"  
  
ঘরইজ দ্য এজ আইর্ সম্পমকন  অ্দ্বতদ্বরক্ত তেয এখামর্ পাওয়া োমব।  
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