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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল কাউবির হেলাগুবলর পুর্বির্োস
ন
র্োয্েভাম্বি এিং বর্র্নলীয়ভাম্বি এিং
অ-বিষম্েম্ূলক পদ্ধবিম্বি সম্পন্ন বর্শ্চিি করার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

আইর্ (S.5160-B/A.229c) হেলাগুবলর পুর্বির্োস
ন
করার ের্ে বর্বর্নষ্ট বর্ম্বর্নবেকা
অর্ুসরণ করা আিেেক কম্বর য্া হেলাগুবলম্বক ের্সংখ্োয় প্রায় সম্ার্, সংলগ্ন এিং
র্াবয়ত্বেীলম্বর্র িা পম্বক্ষর প্রবি পক্ষপািীত্ব প্রর্ের্ন র্া করা িাধ্েিাম্ূলক কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ আইর্ (S.5160-B/A.229c) স্বাক্ষর ক্ররর্, থিউথর্থিপ্যাল হ াি রুল
আইরর্র ধারা 34 িংর াধর্ ক্রর হে এর থিপ্রীরে হক্ার্ স্থার্ীয় আইর্ থর্থিরন রে, স্থার্ীয়
আইর্িভাগুথলর িদিযরদর ক্াউথি প্ুর্িণ্টর্
ন
প্রিি এিং প্রধার্ে রাজয এিং হেডাররল
িাংথিধাথর্ক্ প্ররয়াজর্ীয়োগুথলর িারপ্রক্ষ ক্রা রি, র্যােযো এিং র্যায়থিচার থর্শ্চিে ক্রর
এিং "এক্ িযশ্চি এক্টি হভাি" র্ীথেরক্ অগ্রির ক্রর।
1991 িারলর এক্টি আদালরের থিদ্ধারের প্র, ক্াউথি থিধাথর্ক্ হরখাগুথল িার্ার
িার্দণ্ডগুথলরক্ িংর াধর্ ক্রার হচষ্টা ক্রা রয়রে। প্রায় ই, ক্াউথির িরক্ারগুথল ক্ষিোয়
িাক্া দরলর রাজনর্থেক্ িুথিধার জর্য হজলাগুথলর প্ুর্থির্যারি
ন
ক্ারিাশ্চজ ক্রার হচষ্টা ক্রররে।
এই থিলটি হিই অভযারির অিিার্ থর্শ্চিে ক্ররি এিং িংথিধারর্র িারি িািঞ্জিযপ্ূর্ িু
ন থর্থদনষ্ট
থর্রদনথ ক্াগুথলর উপ্র থভথি ক্রর র্যােয এিং থর্দনলীয় হরখা আঁক্ার প্রচার ক্ররি। এই থিরল
স্বাক্ষর ক্রার প্রর, হরখাগুথল এির্ভারি আঁক্রে রি ো থর্শ্চিে ক্রর:
• হজলাগুথল জর্িংখযায় প্রায় িিার্ েেিা হিগুথল িাস্তিিম্মে;
• রাজনর্থেক্ প্রশ্চিয়ায় অং হর্ওয়ার জর্য জাথেগে িা ভাোগে িংখযালঘু হগাষ্ঠীর িিার্
িুরোগ অস্বীক্ার ক্রার উরের য িা েলােরলর জর্য হজলাগুথল আঁক্া য় র্া;
• হজলাগুথলরে িংলগ্ন অঞ্চল অেভুি
ন
রি;
• হজলাগুথল প্দপ্রািী িা হক্ারর্া থির ে দল িা দরলর প্রািীর িুথিধার জর্য তেথর য় র্া;
এিং
ৃ ল এিং দক্ষ প্র াির্ প্রচাররর জর্য তেথর।
• থর্িাচরর্র
ন
িু ঙ্খ
"হের েু িারা হদ জুরে দুিিরা
ৃন
আিারদর থর্িাচর্ী
ন
প্রথেষ্ঠারর্র প্রথে জর্গরর্র থিশ্বািরক্ ক্ষুর্্র্
ক্রার জর্য ক্াজ ক্রর, রাজনর্থেক্ প্রথেথর্থধত্ব প্থরচালর্া ক্রার জর্য স্পষ্ট এিং অথভন্ন
থর্য়রির গুরুত্ব এখর্ক্ার হচরয় হিথ গুরুত্বপ্ূর্ ন রে প্ারর র্া।" গভর্রন হ াচুল িম্বলর্। "এই
আইর্টি থর্শ্চিে ক্ররি হে আিারদর িম্পূর্ রাজয
ন
এির্ থর্য়ি দ্বারা প্থরচাথলে রি ো িরািথর

হেডাররল এিং রাজয িংথিধার্ হিরক্ প্রাপ্ত এিং আিারদর রাজনর্থেক্ প্রশ্চিয়ায় অং গ্র রর্র
িিার্ অথধক্ার থর্শ্চিে ক্ররি।"
িূলে 2002 িারল এই থিলটি প্রিথেনে ওয়ার প্ররর িেরগুথলরে, হক্ার্ িার্দণ্ডগুথল প্ুর্থির্যাি
ন
প্থরচালর্া ক্রার জর্য িযি ার ক্রা উথচে হিই থিেরয় ঐক্যিে থিক্থ ে রয়রে। এই থিলটি
MHRL হিক্ র্ 10(1)(a) (13) (a) এর থিধার্গুথল আপ্রডি ক্রর এিং MHRL এর ধারা 34-এ
এক্ই রক্ি থিধার্ হোগ ক্রর চািন ার ক্াউথিগুথলরে হিই থিধার্গুথল প্ররয়াগ ক্রর, ো চািন ার
ক্াউথিগুথলরক্ ক্ভার ক্রর৷ এই থিরল অেভুি
ন হি ক্রয়ক্টি িার্ 2014 িারলর থর্উ ইয়ক্ন
হেরির িংথিধারর্র িংর াধর্ীর অং থেল, ো ক্ংরগ্রির্াল এিং রাজয আইর্িভা হজলাগুথল
প্ুর্থির্যারির
ন
হক্ষরে িার্ প্ররয়াগ ক্ররথেল। MHRL-এ এই িার্গুথল হোগ ক্রার িাধযরি, হিগুথল
ক্াউথি আইর্িভা হজলাগুথলর অঙ্করর্র হক্ষরেও প্ররোজয রি। এই থিরল উথিথখে
প্থরিেনর্গুথল থর্উ ইয়রক্নর িিস্ত জর্গরর্র প্রথেথর্থধরত্বর জর্য িাধারর্ভারি গৃ ীে
িার্গুথলরক্ প্রিাথরে ক্ররি।
বসম্বর্টর হেম্স স্কুবিস িম্বলম্বের্, "আথি প্রথেথর্থধত্ব ক্রথে হে থের্টি হিল্ফ-চািন াডন
ক্াউথির, হিরক্ি হিল্ফ-চািন াডন ক্াউথিরে িিিািক্ারী িাথিন্দারদর জর্য, এই থিলটি থক্ভারি
আইর্ী হজলাগুথলরক্ প্ুর্রায় অঙ্কর্ ক্রা য় ো িার্ক্ ক্রর জর্গরর্র ইচ্ছা িংরক্ষরর্র থদরক্
এক্টি গুরুত্বপ্ূর্ প্দরক্ষপ্৷
ন
আথি অযারিম্বথল হিম্বার প্থলর্রক্ এই থিেরয়র প্রথে োর দৃঢ়
প্রথেশ্রুথের জর্য ধর্যিাদ জার্ারে চাই - ো দ িেরররও হিথ িিয় ধরর ক্রা এক্টি প্ররচষ্টা এিং আথি গভর্ররক্
ন
িাধুিাদ জার্াই এক্-দ রক্-এক্িার প্ুর্থির্যাি
ন
প্রশ্চিয়ার জর্য এক্দি
টিক্ িিরয় এই গুরুত্বপ্ূর্ িংস্কারর
ন
স্বাক্ষর ক্রার জর্য।"
অোম্বসেবল সর্সে এবম্ পবলর্ িম্বলর্, "হজলাগুথলর র্যােয প্ুর্থির্যাি
ন
ল গর্েরের এক্
হিৌথলক্ উপ্াদার্। থর্উ ইয়রক্নর িিস্ত ক্াউথিগুথলরক্ র্যােয আইর্ী প্ুর্থির্যাি
ন
ক্রার জর্য
থর্ধাথরে
ন
িার্গুথল অর্ুিরর্ ক্ররে িাধয ক্রার িাধযরি, এই আইর্টি িম্প্রদারয়র স্বাি িজায়
ন
রারখ, িংখযালঘুরদর হভািদারর্র অথধক্ার রক্ষা ক্রর এিং িাথিন্দারদর োরদর প্রক্ষ প্রচার ক্রার
জর্য এক্টি স্পষ্ট, এক্ক্ প্রথেথর্থধ প্রদার্ ক্রর৷ এই প্ররয়াজর্ীয় এিং দীঘ লোই
ন
ক্রা থিথধ আইর্
থ রিরি প্রর্য়রর্র উরের য স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন হ াচুলরক্ ধর্যিাদ। থর্উ ইয়ক্ন হেি জুরে
হভািাররা এখর্ আশ্বস্ত রে প্াররর্ হে োরদর হভাি অর্যায়ভারি তেথর িংিদীয় হজলার
প্রর্য়রর্র িাধযরি হ্রাি প্ারি র্া।"
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