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গভর্ নর হ াচুল প্রািবিকভাম্বি হ াগে বকন্তু  ুি অপরাধীর বিবি প্রিোখ্োি  ওয়া 

িেক্তিম্বের পূি নিিী পম্বের জর্ে পুর্রায় আম্বিের্ করার অর্ুিবি বেম্বয় আইম্বর্ স্বাক্ষর 

কম্বরম্বের্  

  

আইর্ (S.282/A.6769)  ারা হকার্ অপরাম্বধর জর্ে হোষী সািেস্ত  ম্বয়বেম্বলর্ এিং  ুি 

অপরাধীর বিবির জর্ে হ াগে বকন্তু প্রািবিকভাম্বি িাম্বের এই বিবি প্রিোখ্ার্ করা 

 ম্বয়বেল, িের পূি নিিী পম্বের জর্ে পুর্রায় আম্বিের্ করার অর্ুম্বিাের্ হেয়  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ আইর্ (S.282/A.6769) স্বাক্ষর ক্রররের্ যা হেই ব্যক্তিরের যারা যখর্ 

19 ব্েররর ক্ম ব্য়েী থেরলর্ তখর্ এক্টি অপরারের জর্য হোষী োব্যস্ত  রয়থেরলর্, এব্ং হেই 

ক্াররে তারা যুব্ অপরােীর থিথতর জর্য হযাগয থেরলর্, থক্ন্তু হেই থিথত তারের প্রতযাখার্ ক্রা 

 রয়থেল, তারের যুব্ অপরােী থিথতর জর্য পূব্ নব্তীভারব্ পুর্রায় আরব্ের্ ক্রার অর্ুরমাের্ 

প্রোর্ ক্রর।  

  

"ব্হু হব্থি থর্উ ইয়ক্নব্ােীরা যারা অল্প ব্য়রে খারাপ পি হব্রেথেরলর্ তারা অপরােমূলক্ হোষী 

োব্যস্ত  ওয়ার পথরেথত আজীব্র্ হমাক্ারব্লা ক্ররত ব্ােয  র্ যা তারের এক্টি উত্পাের্িীল, 

পথরপূে ন জীব্রর্র থিতীয় েুরযাগ থেরত অস্বীক্ার ক্রর।" গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "েম্প্রোয়গুথল 

উন্নথত লাভ ক্রর যখর্ প্ররতযক্ েেরেযর অব্োর্ রাখার েুরযাগ িারক্ এব্ং প্ররতযরক্র োফরলযর 

র্যাযয েুরযাগ থর্ক্তিত ক্ররত প্ররয়াজর্ীয় পথরব্তনর্গুথল ক্রার েময় এরেরে থর্উ ইয়রক্নর৷ এই 

আইরর্র জর্য ের্যব্াে, আমরা এখর্ তারের ে ায়তা ক্ররত পাথর যারা তারের ভূলগুথল হিরক্ 

থিক্ষা থর্রয়রের্ এক্টি অপরােমূলক্ হোষী োব্যস্ত  ওয়ার ক্লঙ্ক েরূ ক্রর, এব্ং তারের 

স্বাভাথব্ক্ অব্িায় থফরর যাওয়ার েুরযাগ থেরয়।"  

  

19 ব্েররর ক্ম ব্য়রে অপরারের জর্য হোষী োব্যস্ত ব্যক্তিরের জর্য থর্উ ইয়রক্নর যুব্ অপরােী 

আইর্ তারের হোষী োব্যস্ত  ওয়ারক্ প্রথতিাথপত েুরযাগ প্রোর্ ক্রর এক্টি হগাপর্ীয়, অ-

অপরােী রায় এব্ং হ্রােপ্রাপ্ত ক্ারােরের িারা। এক্টি অপরােমূলক্ হরক্রডনর েীর্ নিায়ী প্রভাব্ 

িারক্, যার মরেয ররয়রে োমাক্তজক্ পক্ষপাত এব্ং ক্ম নেংিারর্ েীথমত প্ররব্িাথেক্ার - 

পুর্ব্ নােরর্র েুটি উরেখরযাগয ব্াো যা র্ািক্ীয়ভারব্ অপরােপ্রব্েতার েম্ভাব্র্ারক্ ব্াথ়িরয় 

হতারল। 19 ব্েররর ক্ম ব্য়েীরের মরেয অরর্রক্ই যখর্ হোষী োব্যস্ত  র্ এব্ং যুব্ অপরােীর 

থিথতর জর্য হযাগয  র্, তারের তা মঞ্জরু ক্রা  য় র্া। এই আইর্টি যারের হেই পে মঞ্জরু 

ক্রা  য়থর্ এব্ং যারা তারের মূল েরের পর হিরক্ ক্মপরক্ষ পাাঁচ ব্েররর মরেয অর্য অপরারের 



জর্য হোষী োব্যস্ত  য়থর্ তারের যুব্ অপরােী থিথতর জর্য পূব্ নব্তীভারব্ আরব্ের্ ক্রার 

অর্ুরমাের্ হেয়।  

  

বসম্বর্টর হজলর্র িাইবর িম্বলম্বের্, "আমারের েম্প্রোয়গুথল িক্তিিালী এব্ং থর্রাপে  য় 

যখর্ মার্ুষরা র্যাযযভারব্ থিতীয় েুরযারগ পায়। অল্পব্য়েী ব্যক্তিরা প্রায়িই আজীব্রর্র জর্য 

এক্টি অপরােমূলক্ হোষী োব্যস্ত  ওয়ার পথরেথত ব্ র্ ক্রর এব্ং এই আইর্টি তারের যুব্ 

অপরােীর থিথতর জর্য এক্টি র্তুর্ েংক্রল্পর উরেরিয রায় প্রোর্ক্ারী আোলরত আরব্ের্ 

ক্ররত হেরব্। আথম গভর্ নর হ াচুল, অযারেম্বথল েেেয  াইন্ডমযার্ এব্ং ব্হু উথক্ল এব্ং েক্তিয় 

ক্মীরের ক্ারে কৃ্তজ্ঞ যারা তারের ক্াথ র্ীগুথল হিয়ার ক্রররের্ এব্ং আথম র্যাযযতা, থর্রাপত্তা 

এব্ং এক্টি র্যায়থব্চার ব্যব্িার জর্য ল়িাই চাথলরয় যাওয়ার জর্য উেগ্রীব্ যা আমারের েরব্ নাচ্চ 

আেরি নর োরি হমরল।"  

  

অোম্বসেবল সেসে অোবলবসয়া  াইন্ডিোর্ িম্বলম্বের্, "আমারের আইথর্ ব্যব্িায় তরুেরের 

োরি টিক্ এমর্ আচরেই ক্রা উথচত। আইরর্ পথরেত  ওয়া এই থব্থেটি 19 ব্ের ব্য়ে  ওয়ার 

আরগ হোষী োব্যস্ত ব্যক্তিরের এক্টি অপরােমলূক্ হরক্রডনর ক্লঙ্ক হিরক্ অব্যা থত যাওয়ার 

এক্টি গুরুত্বপূে ন থিতীয় েুরযাগ হেরব্। আথম আমার ে ক্মী আরারভলা থেরমািােরক্ এই 

আইরর্র জর্য ব্েররর পর ব্ের েরর তার থর্রলে েমি নরর্র জর্য স্বীকৃ্থত প্রোর্ ক্ররত চাই।"  

  

###  
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