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রাম্বযের কারাগারগুবলম্বে বেক্ষার উন্নবের যর্ে গভর্ নর হ াচুল আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

আইর্ S.5468/A.2530 রাম্বযের কারাগারগুবলম্বে বেক্ষার উন্নবের যর্ে অধ্েয়র্ এিং 

একটি পবরকল্পর্া তেবর করার যর্ে একটি কবিের্ স্থাপর্ কম্বর  

  

রাজ্যের কারাগারগুলিজ্ে লিক্ষার উন্নলের যন্ে একটি পলরকল্পন্া অধ্েয়ন্ ও লিকাজ্ির যন্ে 

একটি কলিিন্ স্থাপজ্ন্র উজ্েজ্িে গভন্ নর কোলি হ াচুি আয আইন্ (S.5468/A.2530)-হে 

স্বাক্ষর কজ্রজ্েন্।  

  

"যখন্ িন্দি িেন্দিরা সিাজ্য পুন্ঃপ্রজ্িি কজ্রন্, েখন্ এটি গুরুত্বপূর্ ন হয আিরা লন্ন্দিে কলর হয 

োরা লন্জ্যজ্ের এিং োজ্ের পলরিারজ্ের যন্ে একটি পি তেলর করজ্ে প্রস্তুে এিং তেলর," 

গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "যারা কারািিী োজ্ের যন্ে আিরা কীভাজ্ি লিক্ষার উন্নলে করজ্ে 

পালর োর একটি লিিে অধ্েয়ন্ শুরু করার িাধ্েজ্ি, যারা সিাজ্য পুন্ঃপ্রজ্িি করজ্ে োজ্ের হযন্ 

সাফজ্িের হসরা সুজ্যাগ িাজ্ক ো লন্ন্দিে করার যন্ে আিরা প্রজ্য়াযন্ীয় হপ্রাগ্রাি এিং 

সংস্থান্গুলি সন্াি করজ্ে এিং িাস্তিায়ন্ করজ্ে সক্ষি  ি। এটি হকিি িেন্দিজ্ক এিং োজ্ের 

পলরিারজ্কই ন্য়, িরং ি ৃত্তরভাজ্ি সম্প্রোয়জ্কও উপকৃে কজ্র।"  

  

আইন্ S.5468/A.2530-এর উজ্েিে কারাগাজ্রর লিক্ষার উন্নলের যন্ে পেজ্ক্ষপ গ্র জ্র্র িাধ্েজ্ি 

আিার অপরাধ্ করা প্রলেজ্রাধ্ করা। এই আইন্টি ন্য়টি সেজ্সের সিন্বজ্য় একটি কলিিন্ স্থাপন্ 

করজ্ি যারা লিক্ষার উন্নলের যন্ে অধ্েয়ন্ করজ্িন্ এিং একটি পলরকল্পন্া তেলর করজ্িন্। 

কলিিন্ গভন্ নজ্রর দ্বারা লন্যুি লেন্যন্, অোজ্সম্বলির স্পিকার দ্বারা েুইযন্, অোজ্সম্বলির 

সংখোিঘু হন্োর দ্বারা একযন্, লসজ্ন্জ্ির অস্থায়ী রাষ্ট্রপলের দ্বারা েুইযন্ এিং লসজ্ন্জ্ির 

সংখোিঘু হন্োর দ্বারা একযজ্ন্র সিন্বজ্য় গটিে  জ্ি।  

  

বিম্বর্ির হকবভর্ পাকনার িম্বলম্বের্, "রাজ্যের কারাগাজ্রর িেিস্থাজ্ক কারাগাজ্র িাকা হিাকজ্ের 

সিাজ্য পুন্ঃপ্রজ্িজ্ির যন্ে প্রস্তুে করার যন্ে আরও ভাি কায করজ্ে  জ্ি যাজ্ে োরা অি নপূর্ ন 

যীিন্যাপন্ করজ্ে পাজ্রন্। এই আইন্ লন্ন্দিে করজ্ি হয আিরা কারাগাজ্র লিক্ষাগে কায নক্রি 

িাস্তিায়ন্ কলর যাজ্ে িেন্দিজ্ের িুন্দির পর োজ্ের সিাজ্যর অিোন্কারী সেসে  জ্ে প্রস্তুে করা 

যায়। এিাজ্ক অগ্রালধ্কার হেওয়ার যন্ে আলি গভন্ নর হ াচুিজ্ক সাধ্ুিাে যান্াই।"  

  

অোম্বিেবলর িদিে চাল নি িোরর্ িম্বলম্বের্, "এই লিিটি কারাগাজ্রর লিজ্ল্পর কিজ্েক্সজ্ক 

িান্দস্ত হিজ্ক লিক্ষার লেজ্ক লন্জ্য় যাওয়ার এিং কারািিীজ্ের হিষ পয নন্ত িনু্দি প্রালির কিা িজ্ি। 



আিাজ্ের অিিেই এিন্ একটি সিায গজ়্ে েুিজ্ে  জ্ি হযখাজ্ন্ কারািাজ্সর হচজ্য় লিক্ষাজ্ক 

প্রাধ্ান্ে হেওয়া  য়।"  
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