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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল অর্লাইর্ বর্রাপত্তা পোম্বকজ বিবিমালা স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

বিবিমালা (S.623/A.2206) বর্উ ইয়কন হেম্বে সাইিার িুবলবয়িং এর প্রভাি অর্ুিাির্
করার জর্ে এিিং এই িরম্বের প্রভাি হমাকাম্বিলায় সম্ভািে পদম্বক্ষপ বর্িারে
ন
করার জর্ে
একটে োস্কম্ব াস নপ্রবিষ্ঠা করম্বি
বিবিমালা (S.2956A/A.324) হসম্বকন্ড বিবিম্বি জিরদস্তি অপরাম্বির সিংজ্ঞা সম্প্রসারে
কম্বর অন্তরঙ্গ েবির উৎপাদর্ িা প্রচারম্বক অন্তভভক্ত
ন কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ এক্টি অর্লাইর্ থর্রাপত্তা পযাকক্জ থিথিমালা স্বাক্ষর ক্করকের্।
থিথিমালা (S.623/A.2206) থর্উ ইয়ক্ন হেকি সাইিার িুথলথয়িং এর প্রভাি অর্ুিাির্ ক্রার জর্য
এিিং এই িরকের প্রভাি হমাক্াকিলায় সম্ভািয পদকক্ষপ থর্িারে
ন ক্রার জর্য এক্টি িাস্কক াস ন
প্রথিষ্ঠা ক্রকি। থিথিমালা (S.2956A/A.324) হসকক্ন্ড থিথিকি জিরদস্তি অপরাকির সিংজ্ঞা
সম্প্রসারে ক্কর অন্তরঙ্গ েথির উৎপাদর্ িা প্রচারকক্ অন্তভভক্ত
ন ক্কর।
"আমাকদর ক্থমউথর্টিগুথলকক্ থর্রাপদ রাখার হচকয় হিথি গুরুত্বপূে আর
ন
থক্েভই র্য়, এিিং যখর্
প্রযুস্তক্ত এথগকয় যাকে, থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর অর্লাইকর্ য়রাথর্র াি হিকক্ রক্ষা ক্রার জর্য
ক্ক ার আইর্ িাক্া অিযন্ত গুরুত্বপূে,"ন গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "আথম এই থিলগুথলকক্
আইকর্ স্বাক্ষর ক্রকি হপকর গথিিন যাকি থর্উ ইয়ক্নিাসীরা থর্স্তিকন্ত িাক্কি পাকরর্ হয িারা
আরও থর্রাপদ এিিং স্বাস্থ্যক্র পথরকিকি অর্লাইকর্ সময় ক্ািাকি পারকির্।"
থিথিমালা S.623/A.2206 সাইিার িুথলথয়িং এর প্রভাি অর্ুিাির্ ক্রার জর্য এিিং এই িরকের
প্রভাি হমাক্াকিলা ক্রার জর্য এক্টি িাস্কক াস তিথর
ন
ক্কর। িাস্কক াস সাইিার
ন
িুথলথয়িং এর
িযাপক্িা থর্িারে
ন ক্রকি, এটি থক্ভাকি হ ক্াকর্া যায় হস সম্পকক্ন সুপাথরি ক্রকি, এিিং হেি
থক্ভাকি স্কুল হসটিিং এর িাইকর িুথলথয়িং এর থিক্ার ওয়া থিশুস সাইিার িুথলথয়িং এর থিক্ার
প্রাপ্তিয়স্ক এিিং থিশুকদর স ায়িায় এক্টি সম্পদ থ সাকি ক্াজ ক্রকি পাকর।
থিথিমালা S.2956A/A.324 জিরদস্তি অপরাকির সিংজ্ঞা সম্প্রসারে ক্কর অন্তরঙ্গ েথির
উৎপাদর্ িা প্রচারকক্ অন্তভভক্ত
ন ক্কর। এই সিংকিাির্ হযসি িযস্তক্ত অর্য িযস্তক্তকক্ িারীথরক্ িা
আকিগ সিংক্রান্ত অিযাচাকরর হুমথক্র মুকখ অন্তরঙ্গ েথি তিথর িা থিিরে ক্রকি িািয ক্কর
িাকদরকক্ আইকর্র অিীকর্ দায়িদ্ধ ক্রকি।

বসম্বর্ের সাম্রা ব্রুক িম্বলর্, "অিযাচারক্ারীকদর দায়িদ্ধ ক্রকি কি, এিিং প্রযুস্তক্তর থিিিনকর্র
সাকি সাকি আমাকদর আইর্কক্ও থিিথিনি কি কি। এই থিথিমালা স্বাক্ষর ক্রার মািযকম,
গভর্রন হ াক্ল সক্ল িযি ারক্ারীকদর জর্য আমাকদর ইন্টারকর্িকক্ থর্রাপদ এিিং জিরদস্তি
মুক্ত রাখকি স ায়িা ক্রকের্, থিকিষ ক্কর অপারপ্ত িয়স্ককদর মি আমাকদর ক্থমউথর্টির
ঝুুঁ থক্পূে সদসযকদর
ন
জর্য।"
হসম্বর্ের েি কাবমর্বস্ক িম্বলর্, "সাইিার িুথলথয়িং হেিজুকে এক্টি গুরুির সমসযা - এিিং
একক্ িামাকর্ার জর্য আমাকদর এক্টি পথরক্ল্পর্ার প্রকয়াজর্। এই থিল স্বাক্ষর ক্রার জর্য
গভর্রন হ াক্লকক্ ির্যিাদ যা আমাকদর থক্কিারকদর জর্য এই থিপদটিকক্ গকিষো ক্রকি
িাস্কক াস তিথর
ন
ক্রকি র্া, িরিং, এই সিংক্ি থর্রসকর্ সমািার্ তিথরকি সা াযয ক্রকি, যা লিং
আইলযান্ড এিিং পুকরা হেকি সক্ল িয়কসর অকর্ক্ িযস্তক্তকক্ পীথেি ক্রকে।"
অোম্বসেবলম্বমোর বিবি িোম্বরে িম্বলর্, "সাইিার িুথলথয়িং এর হক্ার্ হভৌকগাথলক্,
উৎপথত্তগি, জাথিগি, িমীয়, সামাস্তজক্ িা রাজনর্থিক্ সীমাকরখা হর্ই, এিিং অল্প িয়স্ককদর
উপর এর ধ্বিংসাত্মক্ প্রভাি ম ামারীর সমকয় আিঙ্কাজর্ক্ াকর িৃস্তদ্ধ হপকয়কে হযক িভ সিাই
আরও হিথি সময় অর্লাইকর্ ক্াটিকয়কে। এই থিলটিকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্রন
হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াই, থিকিষ ক্কর জািীয় থর্পীের্ প্রথিকরাি মাকস (National Bullying
Prevention Month), যাকি আমরা সমির্ন এিিং িথিিন সকচির্িার সাকি এই মারাত্মক্ িারার
গথিপি িদলাকি পাকর।"
অোম্বসেবলম্বমোর হকম্বর্ি হজম্বরাবস্ক িম্বলর্, "হসক্সিির্ন এক্টি খুিই সমসযামূলক্ অপরাি
হযখাকর্ এক্জর্ িযস্তক্ত, জিরদস্তির মািযকম আকরক্জর্কক্ অন্তরঙ্গ েথি তিথরকি িািয ক্রা যা
অপরািমূলক্ ক্াযক্রমকক্
ন
আরও িাোকি িযি ার ক্রয়া য়। দণ্ডথিথিকি স্পষ্টিা র্া িাক্ার
ক্ারকে, এই িরকের অপরািগুথল অকর্ক্ সময়ই থিচাকরর আওিািীর্ য় র্া; যার কলএই ঘৃেয
অপরািগুথলর অপরািীকদর এই ক্াজ চাথলকয় হযকি হক্ার্ িািা িাকক্ র্া। জিরদস্তি আইকর্
স্পষ্টভাকি অন্তরঙ্গ েথি তিথর এিিং থিিরেকক্ অন্তভভক্ত
ন ক্রার মািযকম এই আইর্ হসই াুঁক্
পূরে ক্কর। এই অিিন থিলটি স্বাক্ষর ক্কর আইকর্ পথরেি ক্রার জর্য আথম গভর্রন হ াক্লকক্
ির্যিাদ জার্াকি চাই।"
হজবর্ ার হিকার, বলগাল হমাম্বমন্টাম্বমর হিপুটে বলগাল বিম্বরক্টর অোন্ড বসবর্য়র
অোেবর্ নিম্বলর্, "হসক্্সুয়াল এক্সিির্ন িা হযৌর্ চাুঁদািাস্তজ এিিং জিরদস্তি থর্যািকর্র
ন
এক্টি
িিমার্
ন
িরে, যা প্রযুস্তক্ত এিিং সামাস্তজক্ হযাগাকযাগ মািযকমর স জলভযিা এিিং িৃস্তদ্ধর মািযকম
প্রসাথরি য়। জিরদস্তি এিিং চাুঁদািাস্তজর মািযকম সিংগৃ ীি আপথত্তক্র হযৌর্ েথিকক্ অপরাকির
আওিায় আর্া থর্উ ইয়ক্ন হেি ক্িৃক্
ন আকরক্টি সম্মুখ পদকক্ষপ এিিং আমরা আিা ক্রকিা হয
অর্যার্য হেিও এই মকিল অর্ুসরে ক্রকি। হসক্সিিকর্র
ন
অকর্ক্ ভভক্তকভাগী - অসমার্ুপাথিক্
াকর অল্প িয়সী র্ারী - অর্লাইকর্ লকক্ষয পথরেি র্ এিিং জিরদস্তিমূলক্ভাকি হযৌর্ েথি তিথর
এিিং পা াকি িািয র্, যা থর্যািকর্র
ন
এক্টি দীঘ এিিং
ন
ক্ষথিক্ারক্ চকক্রর শুরু কি পাকর।
গভর্রন হ াক্ল এিিং থসকর্ির ব্রুক্ এিিং অযাকসম্বথলকমম্বার হজকরাথস্কর প্রকচষ্টার ক্লযাকে থর্উ
ইয়ক্নিাসীকদর অপরািীকদর দায়িদ্ধ ক্রার াথিয়ার রকয়কে।"
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