
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা িাক স্বাধীর্তাম্বক ভয় দেখাম্বর্া, উত্ত্েক্ত করা িা েমর্ করার জর্ে অদু্ভত মামলা 
িন্ধ করার জর্ে আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
র্তুর্ আইর্ অপমার্জর্ক "জর্গম্বের অংেগ্রহম্বের বিরুম্বে দকৌেলগত মামলা" প্রবতম্বরাধ কম্বর - 

যা SLAPP মামলা র্াম্বম পবরবিত  
  
SLAPP মামলা সংক্রান্ত খরি এিং অোটবর্নর বি পরু্রুোর করার প্রম্বয়াজর্ীয়তা বর্ধনারে কম্বর  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ যা অ্পমার্জর্ক "জর্গমের অ্ংশগ্রহমের 
বিরুমে ককৌশলগত মামলা" প্রবতমরাধ কমর র্াগবরকমের িাক স্বাধীর্তা এিং বপটিশমর্র অ্বধকার 
রক্ষা কমর, যা SLAPP র্ামম পবরবিত। SLAPP মামলা হমে ধর্ী িােীর আর্া মামলা, যারা 
িাক স্বাধীর্তার অ্বধকার প্রম াগকারীমের িাধাোমর্র উমেমশয িয িহুল এিং সম সামপক্ষ মামলা 
কমর বিপুল পবরমাে অ্র্ন িয  করার ক্ষমতা রামে। এই আইর্ র্াগবরক অ্বধকার আইর্ সংমশাধর্ 
কমর এই সি জঘর্য মামলা সম্পমকন  েরি এিং উবকমলর বি পুর্রুোর করার প্রম াজর্ী তা 
বর্ধনারে কমর যা িােীমের প্রর্মম এই ধরমর্র মামলা করা কর্মক বিরত রােমি।  
  
"অ্মর্ক বের্ ধমর, শবিশালী এিং ধর্ী স্বার্ন সমামলািকমের হ রাবর্ এিং ভ  কেোমর্ার জর্য িয  
সামপক্ষ এিং েীঘন কম ােী অ্দু্ভত মামলা িযিহার কমর আসমে। কসটা এের্ কশষ হমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আবম এই আইমর্ স্বাক্ষর করমত কপমর গবিনত, যা বর্উ ই কন িাসীমের তামের 
কিম  ধর্ী িযবিমের হ রাবর্ িা বর্যনাতমর্র ভ  োডাই িাক স্বাধীর্তার কমৌবলক অ্বধকার রক্ষা 
কমর।"  
  
এই আইর্ বর্উ ই মকন র প্রর্ম সংমশাধর্ী অ্বধকার রক্ষার জর্য র্াগবরক অ্বধকার আইর্ সংমশাধর্ 
করমি। িতন মার্ আইবর্ সরুক্ষা িাক স্বাধীর্তা, বপটিশর্ এিং সবমবতর অ্বধকামরর অ্িাধ 
অ্র্ুশীলমর্র সমিনাচ্চ সুরক্ষা বর্বিত করার কক্ষমে েিুই সংকীেন। িতন মার্ আইর্ আোলতমক 
বিিােীমের েরি এিং আইবর্ বি প্রোর্ করার অ্র্মুবত কে  র্া যের্ তারা SLAPP মামলার 
বশকার হ । এই আইর্ পবরষ্কার কমর কয SLAPP মামলার সামর্ সংবিষ্ট আইবর্ বি িােীমক 
ভুিমভাগীমের প্রোর্ করমত হমি যবে মামলাটি োরাপ বিশ্বামস শুরু করা হ - শুধুমাে আসল 
মামলামক উৎসাবহত কমর।  
  



 

 

বসম্বর্টর ব্র্োড হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "এটা অ্গ্রহেমযাগয কয ক ার্াল্ড ট্রামম্পর মত ধর্ী এিং 
শবিশালী স্বার্ন তামের সমামলািকমের বিরুমে হ রাবর্, ভীবত প্রেশনর্ এিং কেউবল া করার উমেমশয 
তামের বিরুমে কমধাহীর্ মামলা করার মাধযমম বর্উ ই মকন র র্াগবরক বিিার িযিস্থার অ্পিযিহার 
করমত সক্ষম হম মে। আজ কর্মক কসটির পবরসমাবি ঘটমলা। এই বিল স্বাক্ষমরর মাধযমম, বর্উ 
ই মকন  জাবতর অ্র্যতম শবিশালী SLAPP মামলা বিমরাধী আইর্ র্াকমি, যা প্রবতবহংসামূলক 
বর্পীডর্কারীমের হাত কর্মক বর্উ ই কন িাসীমের িাক স্বাধীর্তা রক্ষা করমি। এই গুরুত্বপূেন আইর্ 
প্রে মর্ আপর্ার কর্তৃমত্বর জর্য বসমর্মটর সংেযাগবরষ্ঠ কর্তা সু্ট াটন -কাবজন্স, অ্যামসম্ববলওমযার্ 
ও াইর্বস্টর্ এিং গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাে।"  
  
অোম্বসেবল সেসে দহম্বলর্ ওয়াইর্বির্ িম্বলর্, "এই মামলাগুমলা কয বিপজ্জর্ক িাতন া পাঠা  তা 
হমে কয সমামলাির্ার জর্য আপর্ামক েরি করমত হমি। সাম্প্রবতক অ্বভজ্ঞতা  কেো কগমে কয 
গভীর পমকমট র্াকা িযবিমের সংেযা িাডমে যারা বর্উ ই মকন র আোলত িযিস্থামক জঘর্যভামি 
িযিহার কমরমে বর্উ ই কন িাসীমের হ রাবর্ করার একটি মাধযম বহমসমি যারা প্রকামশয তামের 
সামর্ বিমত কপাষে কমরমে। এই মামলাগুমলা শুরু হ  র্া কারে তামের িূডান্ত সািমলযর ককার্ 
সম্ভাির্া আমে- তারা তা কমর র্া- বকন্তু এটা বর্বিত করা কয অ্র্যরা কযর্ প্রকামশয কর্া র্া 
িমল, মামলা করার ভম । আবম বসমর্টর কহাম লমযার্মক ধর্যিাে জার্ামত িাই বসমর্মট তার 
পৃষ্ঠমপাষকতার জর্য এিং সকল বর্উ ই কন িাসীমের রক্ষার জর্য এই বিমল স্বাক্ষর করার জর্য 
গভর্নর কুওমমার প্রশংসা করবে।"  
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