
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা বিদ্োলম্বে িাবষনক অবি পবরদ্েনর্ প্রবিোর উন্নবির জর্ে আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
য াগে িেবিম্বদ্র মাধ্েম্বম অবি পবরদ্েনম্বর্র িোপার বিল টি বর্বিি কম্বর  

  
বিদ্োলম্বের িাবষনক অবি বর্রাপত্তা প্রবিম্বিদ্র্ জমা যদ্ওোর প্রম্বোজর্ীেিা যজার যদ্ে  

  
কুওম্বমা: "আমাম্বদ্র বেশুম্বদ্র বর্রাপত্তা যক েীষন অগ্রাবধ্কার যদ্ো হম্বি, এিং বিদ্োলম্বের অবি 
পবরদ্েনর্গুবলম্বক কখর্ও কখর্ও যকিল অর্ে প্রোসবর্ক প্রম্বোজর্ীেিা বহসাম্বি ধ্রা হে, সিেটা 
হম্বে  বদ্ িা সঠিকভাম্বি র্া করা হে িম্বি জীির্ বিপন্ন হম্বি পাম্বর। এই আইর্টি উপ ুি এিং 
সঠিকভাম্বি প্রবেবক্ষি িেবিম্বদ্র দ্বারা এই পবরদ্েনর্গুবল পবরচালর্া করা বর্বিি করম্বি সহােিা 

করম্বি,  াম্বি বেক্ষার্থীরা সুরবক্ষি র্থাম্বক এিং এডাম্বর্ার মি দ্রু্নটর্া যরাধ্ করা  াে।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুউমমা আজ আইর্ (S.4663-B/A.1906-A) স্বাক্ষর কমরমের্ সরকারর ও 
বেসরকারর রেদ্যালমের োরষনক অ্রি পররদ্র্নর্ প্ররিমেদ্র্ পররচালর্ার প্ররিোমক আধুরর্কােমর্র জর্য। 
রেমল অ্ম াগয েযরিমদ্র পররদ্র্নর্ পররচালর্ করা বেমক রর্মষধ করা হমেমে এেং রেদ্যালেগুরল 
স্থার্ীে ফাোর রেভাগ ো সার্টন ফাইড অ্রি পররদ্র্নমকর কাে বেমক পররদ্র্নমর্র জর্য অ্র্ুমরাধ করা 
উরচি। এই রেমল রেদ্যালেগুরলমি এই পররদ্র্নর্গুরলর সামে সম্পরকন ি জর্সাধারমের রেজ্ঞরি 
প্রমোজর্ীেিাগুরল পূরমে র্মর্ীে এেং "বহাল্ড হামনমলস" রেধার্র্ট সররমে বফলা হমে  া 
পররদ্র্নর্কারীমদ্র দ্াে বেমক েরিি হওোর জর্য পররদ্র্নর্ ররমপার্ন গুরলমি ভুল কমরমে এমর্ 
পররদ্র্নকগেমক মঞ্জুরর দ্ার্ কমর।  
  
"আমামদ্র রর্শুমদ্র রর্রাপত্তা বক র্ীষন অ্গ্রারধকার বদ্ো হমে, এেং রেদ্যালমের অ্রি পররদ্র্নর্গুরলমক 
কখর্ও কখর্ও বকেল অ্র্য প্রর্াসরর্ক প্রমোজর্ীেিা রহসামে ধরা হে, সিযর্া হমে  রদ্ িা 
সঠিকভামে র্া করা হে িমে জীের্ রেপন্ন হমি পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্র্ট 
উপ ুি এেং সঠিকভামে প্ররর্রক্ষি েযরিমদ্র দ্বারা এই পররদ্র্নর্গুরল পররচালর্া করা রর্রিি করমি 
সহােিা করমে,  ামি রর্ক্ষােীরা সুররক্ষি োমক এেং এডামর্ার মি দ্রু্নর্র্া বরাধ করা  াে।"  
  
ব খামর্ েিন মার্ আইর্ অ্র্ু ােী রেদ্যালেগুমলামক একর্ট োরষনক অ্রি সুরক্ষা প্ররিমেদ্র্ জমা রদ্মি 
হে ব খামর্ রেদ্যালে ভের্সমূহ পররদ্র্নর্ করা হে, বসখামর্ ব সে রেদ্যালে এ কাজ করমি েযেন 
িামদ্র েযাপামর বকার্ িেয বর্ই। এই রেলর্ট করমর্র্ামরর েিন মার্ ক্ষমিামক পররষ্কার কমর বদ্ে ব  
একর্ট পােরলক রেদ্যালে  রদ্ একর্ট পররদ্র্নমর্র পর বকার্ ধরমর্র র্ার্রি সংমর্াধর্ করমি েযেন 



হে িাহমল পুর-সর্দ্ অ্স্বীকৃি হমে।  রদ্ বকার্ বেসরকারী রেদ্যালে প্রমোজর্ বমমর্ চলমি েযেন 
হে, িাহমল করমর্র্ারমক পররদ্র্নর্ করমি হমে অ্েো স্থার্ীে কিৃন পমক্ষর কামে অ্র্ুমরাধ করমি হমে 
ভের্ র্ট পররদ্র্নমর্র জর্য।  
  
যসম্বর্টর যেবভে কালুনবচ িম্বলর্, "সু্কমলর ফাোর ইন্সমপকর্র্ আমামদ্র সন্তার্মদ্র রর্রাপদ্ রামখ এেং 
আমামদ্র ফার্স্ন  বরস্পণ্ডারমদ্র বক রক্ষা কমর। আমামদ্র র্িুর্ আইর্ পররদ্র্নর্ বজারদ্ার করমে ব  
িা ব াগয েযরিমদ্র দ্বারা সমেমি করা হমে  ারা সমসযা সংমর্াধর্ করা র্া হমল দ্ােী োকমে। 
এই রেলর্ট বক আইমর্ স্বাক্ষর কমর প্রেমম রেদ্যালমের রর্শু ও কমীমদ্র রর্রাপত্তা বদ্ওোর জর্য 
গভর্নর কুউমমা বক ধর্যোদ্।"  
  
সংসদ্ সদ্সে যকম্বর্র্থ যজব্রবি িম্বলর্, "প্ররির্ট সু্কল রেরল্ডং, পােরলক এেং বেসরকারর, রর্রাপদ্ এেং 
বকাড বমমর্ চলমি হমে। দ্ভুন াগযিমম, কমেক দ্র্ক ধমর সু্কল পররদ্র্নর্ সংিান্ত রেরধরেধার্গুরল 
উমপরক্ষি হমেমে,  া একর্ট পুরামর্া প্ররিোমি পররচারলি করা হে ব খামর্ রকেু রেদ্যালে ভের্গুরল 
অ্পররদ্ররর্ি এেং অ্রর্রাপদ্ বেমক ব মি পামর। এই রেমল জোেরদ্রহিা এেং প্রইমোমগর দ্বারা, 
বকেলমাত্র ব াগয েযরিমদ্র দ্বারা প্ররির্ট রেদ্যালে পররদ্র্নর্ করা হমেমে িা রর্রিি করার প্ররিো 
রামখ। আরম গভর্নর কুউমমা বক ধর্যোদ্ জার্াই এই জর্টল সংস্কারগুমলার েযাপামর িার 
সহম ারগিার জর্য।"  
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