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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 11ম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: বেশুম্বদ্রম্বক অনর্বিক
কাম্বের িেিহাম্বরর ের্ে স্ট ৌর্ বেকারীম্বদ্র সামাবেক স্ট াগাম্ব াম্বগর মাধ্েম, স্টেটিং অোপস এিিং
বভবেও স্টগম িেিহার স্টেম্বক বিরি রাখার আইর্

অর্লাইর্ বেকারীম্বদ্র কাছ স্টেম্বক বেশুম্বদ্র আরও সুরবিি করম্বি বর্উ ইয়ম্বকনর ই-েপ আইম্বর্
প্রস্তাি তিবর করা হম্বয়ম্বছ
কুওম্বমা: "বর্উ ইয়ম্বকনর বেশুম্বদ্র রিা করা আমাম্বদ্র সম্বিন াচ্চ অগ্রাবধ্কার এিিং আমরা প্র ুবিগি
অগ্রসরিাম্বক প্রম্বিেপে হম্বি বদ্ম্বি পাবর র্া া বিপজ্জর্ক অর্লাইর্ বেকারীম্বদ্রম্বক র্িু র্
আক্রান্তম্বদ্র ের্াি এিিং বেকার করার সুম্ব াগ কম্বর স্টদ্য়। আমাম্বদ্র আইর্গুম্বলাম্বক অিেেই
আমাম্বদ্র চারপাম্বের বিম্বের সাম্বে িাল বমবলম্বয় চলম্বি হম্বি এিিং এই পদ্ম্বিম্বপর মাধ্েম্বম আমরা
এই ওম্বয়িসাইট এিিং অোবিম্বকের্গুম্বলা িেিহার কম্বর িাম্বদ্র রিা করম্বি সহায়িা করি এিিং
ারা আমাম্বদ্র বেশুম্বদ্র িবিগ্রস্থ করম্বি এিিং সুম্ব াগ বর্ম্বি চায় িাম্বদ্র বচরিম্বর োবমম্বয় স্টদ্ি।"

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ তাাঁর 2020 স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট-এর 11ম প্রস্তাব - সামাজজক
স্ট াগাম ামগর মাধ্যমমর অ্যাকাউন্ট, স্টেটিং অ্যাপস এবিং জভজেও স্টগম চ্যাট স্ট গুম া জিশুমদ্র অ্নর্জতক
কামজ বযবহামরর জর্য কাজ কমর স্টসগুম া বযবহামর অ্পরাধ্ী স্ট ৌর্ জর্পীড়কমদ্র জবরত রাখার আইর্
- প্রকাি কমরমের্। এই প্রস্তাবট জর্উ ইয়মকন র স্টদ্িমক-স্টর্তৃ ত্ব প্রদ্ার্কারী ই-েপ আইর্ ততজর
কমরমে, া 2008 সাম পাস হয় এবিং স্ট ৌর্ অ্পরাধ্ীমদ্রমক জকেু অ্র্ াইর্ কা নক্রম স্টেমটর সামে
জর্বজিত করমত বাধ্য কমর।
"জর্উ ইয়মকন র জিশুমদ্র রক্ষা করা আমামদ্র সমবনাচ্চ অ্গ্রাজধ্কার এবিং আমরা প্র ুজিগত অ্গ্রসরতামক
প্রমবিপে হমত জদ্মত পাজর র্া া জবপজ্জর্ক অ্র্ াইর্ জিকারীমদ্রমক র্তু র্ আক্রান্তমদ্র ির্াি
এবিং জিকার করার সুম াগ কমর স্টদ্য়," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদ্র আইর্গুম ামক অ্বিযই
আমামদ্র চ্ারপামির জবমের সামে তা জমজ ময় চ্ মত হমব এবিং এই পদ্মক্ষমপর মাধ্যমম আমরা এই
ওময়বসাইট এবিং অ্যাজিমকির্গুম া বযবহার কমর তামদ্র রক্ষা করমত সহায়তা করব এবিং ারা
আমামদ্র জিশুমদ্র ক্ষজতগ্রস্থ করমত এবিং সুম াগ জর্মত চ্ায় তামদ্র জচ্রতমর োজমময় স্টদ্ব।"
অ্যাটজর্ন স্টজর্ামর জহমসমব, গভর্নর কুউমমা ইম কট্রজর্ক জর্রাপত্তা এবিং অ্র্ াইর্ জিকারী ির্াি
করার আইর্-বা ই-েপ রচ্র্া কমরমের্। আইর্ট স্ট ৌর্ অ্পরাধ্ীমদ্রমক স্টেমটর অ্পরাধ্ জবচ্ার

পজরমেবা জবভামগর
ির্ািকারীগুম ামক
জর্জদ্ন ষ্ট সামাজজক স্ট
স্টেমক জর্পীড়কমদ্র

সামে সক বতন মার্ ইমম অ্যাকাউন্ট, জিমর্র র্াম এবিং অ্র্য স্টকার্ও ইন্টারমর্ট
জর্বজিত করমত এবিং আপ টু স্টেট রাখমত িতন াধ্ীর্ কমর; এরপমর তাজ কাট
াগাম ামগর মাধ্যমমর স্টকাম্পাজর্গুম ার কামে স্টদ্ওয়া হয় ারা তামদ্র সাইটগুম া
অ্পসারণ কমর।

জকন্তু অ্র্ াইর্ স্টেটিং অ্যাজিমকির্ এবিং সামাজজক স্ট াগাম ামগর মাধ্যমমর দ্রুত বৃজি পাওয়ার কারমণ
অ্র্ াইর্ জিকারীরা জিশুমদ্র জর্পীড়মণর জর্য জবজভন্ন সরঞ্জাম বযবহার করমে এবিং বতন মার্ আইর্
এই র্তু র্ প্র ুজিগুম ামক জহমসমব স্টর্য় র্া।
এই সমসযা স্টমাকামব ায় গভর্নর কুউমমা সক স্ট ৌর্ জর্পীড়কমদ্রমক ইজতবাচ্কভামব স্ট অ্পরাধ্
জবচ্ার পজরমেবা জবভামগর জর্কট সক সামাজজক স্ট াগাম ামগর মাধ্যম জকিংবা স্টেটিং/স্টগজমিং অ্যাপ
স্ট গুম া তারা বযবহার করমে - শুধ্ুমাত্র স্টসগুম ার ইমমই অ্যামেস স্টদ্য়ার পজরবমতন - তামদ্র
স্টসগুম ার জির্ স্টর্ইম প্রকাি করমত বাধ্য কমর আইমর্র প্রস্তাব জদ্মের্। অ্পরাধ্ জবচ্ার পজরমেবা
জবভামগ (Division of Criminal Justice Services, DCJS) অ্পরাধ্ীর প্রকাি করা স্ট স্টকার্ও
সরবরাহকারীর কামে এই তাজ কা স্টপ্ররণ করমব এবিং সরবরাহকারীর এই স্টেটা প নাম াচ্র্া করা,
এট কীভামব বযবহার করমত হমব তার র্ীজতগুজ জবকাি করা এবিং এই র্ীজতট তামদ্র
বযবহারকারীমদ্র কামে প্রকাি করমত হমব।
র্তু র্ আইর্টমত স্ট ৌর্ অ্পরাধ্ীমদ্র জর্মজমদ্রমক অ্র্ াইমর্ জমেযা পজরচ্য় স্টদ্য়াও অ্পরাধ্ জহসামব
জবমবজচ্ত হমব। অ্পরাধ্ জবচ্ার পজরমেবা জবভাগ অ্র্ াইর্ স্টকাম্পাজর্গুম ামক এই তেয সরবরাহ
করমব ামত স্টকাম্পাজর্গুম া জিকাজরমদ্র কাে স্টেমক তামদ্র বযবহারকারীমদ্র আরও ভা ভামব সুরক্ষা
জদ্মত পামর। স্টকাম্পাজর্গুম ামক এরপমর এই সক অ্যাকাউন্টগুম ামক জর্ময় গ্রহণ করা স্ট মকামর্া
পদ্মক্ষপ জবেময় জবস্তাজরত বণনর্া করমত হমব। স্ট অ্পরাধ্ী অ্র্ াইমর্ জর্মজর জমেযা পজরচ্য়
উপস্থাপর্ কমর চ্ম মে তামদ্র জর্য আরও বাড়জত স্টফৌজদ্াজর িাজস্তর জবধ্ার্ করা হমব।
অ্র্ াইমর্ স্ট ৌর্ জর্ নাতমর্র মারাত্মক অ্বস্থা স্টেট জুমড় হুমকী জহসামব রময় স্টগমে এবিং অ্র্ াইমর্
স্ট ৌর্ জিকাজরমদ্র কমনকান্ড আর ইন্টারমর্মটর দ্রুত জবকজিত হওয়ায়, আইর্টমকও অ্বিযই তা হমত
হমব। একট ই-েপ মাম ায় সম্প্রজত আজপ আদ্া ত স্ট ৌর্ অ্পরাধ্ীরা জদ্ তামদ্র আস র্াম
বযবহার কমর তাহম তামদ্র স্টফসবুক অ্যাকাউন্ট োকম তা প্রকাি করমত হমব তা জর্জদ্ন ষ্টভামব
উমেখ কমরজর্। তমব, আইমর্র প্রকৃ ত অ্জভপ্রায় অ্যাকাউন্ট অ্পসারণ এবিং অ্যাকাউন্ট জর্রীক্ষমণর
জর্য আইর্ প্রময়াগকারী সিংস্থামক হাজতয়ার সরবরাহ কমর ামত অ্র্ াইমর্ কারও সামে কমোপকের্
করা বযজিরা জর্জিত হমত পামরর্ স্ট বযজিট জিকারী র্য়। 2019 সাম , ই-েপ-এর ফ াফ
জহসামব 22,000 জর্বজিত স্ট ৌর্ অ্পরাধ্ীমদ্র অ্যাকাউমন্টর তেয সামাজজক স্ট াগাম াগ মাধ্যমমর সাইট
স্টেমক সরামর্া হময়মে।
বতন মার্ আইর্টমক িজিিা ী এবিং স্ট ৌর্ জিকারীমদ্র দ্বারা বযবহৃত অ্র্যার্য প্র ুজিগত সরঞ্জামমক
অ্ন্তভুন ি কমর জবস্তৃ ত করার মাধ্যমম এট আইর্ প্রময়াগকারী সিংস্থা এবিং প্রজসজকউটরমদ্রমক স্ট ৌর্
অ্পরাধ্ীমদ্র জিকারী কমমনর জর্য দ্ায়ী করার ক্ষমতাও প্রদ্ার্ করমব।
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