
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 12/1/2021 গবন নয কোবি হাচুর 

 

 

গবন নয হাচুর ভনম্বযা কাউবিম্বে হেচ্ছাম্বফী অবি বনফ নাক ংস্থা ফা হেচ্ছাম্বফী 

অোেুম্বরন্স বযম্বলফায দেম্বদয ভাবরকানাধীন ম্পবিয উয কয ছা প্রদাম্বনয বফম্বর 

োক্ষয কম্বযম্বছন 

 

আইন (S.6676-A/A.7644-A) ভনম্বযা কাউবিম্বক হমাগেো অজননকাযী দেম্বদয 10% 

ছা প্রদান কযম্বে হদয় 

 

গবন নয হোচুর আজ (S.6676-A/A.7644-A) আইনন স্বোক্ষয কনযনেন মো ভননযো কোউন্টিনক 

হস্বচ্ছোনফী অন্টি ন্টনফ নোক ফো জরুযীকোরীন কভীনদয জনয 10% প্রকৃত ম্পন্টি কয েো প্রদোন 

কযনত হদয় মোযো দুই ফেয ধনয ংস্থোয অং আনেন৷ 

 

"মখন ভুন্টকর উন্টস্থত য় তখন আভোনদয হস্বচ্ছোনফী অন্টি ন্টনফ নোক কভী এফং জরুযী কভীযো 

তোয ন্টফরুনে প্রন্টতক্রিয়ো জোনোনত উন্টস্থত থোনকন," গবন নয হাচুর ফম্বরম্বছন। "এই ন্টনিঃস্বোথ ন 

হস্বচ্ছোনফকযো আভোনদয ূর্ ন ভথ নন োওয়োয হমোগয, এফং আন্টভ এভন আইনন স্বোক্ষয কযনত 

হনয গন্টফ নত মো তোনদয আত্মতযোনগয জনয তোনদয ুযসৃ্কত কনয এফং ভননযো কোউন্টিনত আভোনদয 

ম্প্রদোয়গুন্টরনক ন্টনযোদ যোখনত অনযনদয তোনদয নদ হমোগ ন্টদনত উৎোন্টত কনয।"  

 

য, গ্রোভ, য, আংন্টক য, ন্টফনল হজরো, সু্কর হজরো ফো কোউন্টিয উনেনয ম্পন্টিয 

ভূরযোয়ন কযো ভূরয হথনক প্রকৃত ম্পন্টিয কনযয অফযোন্টত ন্টযনয় হনওয়ো নফ। এটি জোনুয়োন্টয 1 

হথনক কোম নকয নফ। 

 

বম্বনটয াভযা ব্রুক ফম্বরম্বছন, "এখোনন ভননযো কোউন্টিনত, আভোনদয হস্বচ্ছোনফক অন্টি 

ন্টনফ নোক কভী এফং অযোমু্বনরন্স কভীযো ফোযফোয আভোনদয ম্প্রদোনয়য হফো কযোয আহ্বোনন োো 

ন্টদনয়নেন। এযো োী নোযী ও ুরুল মোযো জনকরযোনর্য স্বোনথ ন ফ ঝুুঁ ন্টক হনন, ন্টফন্টনভনয় ন্টকেুই 

চোন নো। তোনদয হস্বচ্ছোনফো আভোনদয ম্প্রদোয় এফং আভোনদয যোনজযয জনয একটি ভোন 

ন্টযনলফো, হম কোযনর্ আন্টভ তোনদয ম্পন্টি কনযয উয একটি েো ততন্টয কনয এভন আইন ফন 

কযনত হনয গন্টফ নত। মন্টদও এই হস্বচ্ছোনফকনদয তোনদয ো এফং তোহদয কোনজয প্রন্টত 

দোয়ফেতোয জনয ম নোপ্তবোনফ ধনযফোদ জোনোননোয হকোন উোয় হনই, এটি তোনদয প্রোয ভথ নন 

এফং কৃতজ্ঞতো ন্টনক্রিত কযোয উনেনয একটি হেোি দনক্ষ। আন্টভ আভোয কভী, অযোনম্বন্টর 

দযো হজন রুন্সনপোনডনয কোনে কৃতজ্ঞ এই ন্টফরটি অযোনম্বন্টরনত ফন কযোয জন্ম, এফং গবন নয 

কযোন্টথ হোচুনরয কোনে আভোনদয ম্প্রদোনয়য হফোয় এই আইনন স্বোক্ষয কযোয জনয।" 

 



অোম্বেবর দো হজন রুন্সম্বপার্ন ফম্বরন, "ভননযো কোউন্টিয হস্বচ্ছোনফক অন্টি ন্টনফ নোক 

এফং অযোমু্বনরন্স কভীযো ফ নদো আভোনদয জনয যনয়নেন, তোযো তোনদয ন্টযনলফোয জনয হকোনও 

ক্ষন্টতূযর্ োনন্টন, তফুও প্রনয়োজননয ভনয় আভোনদয ম্প্রদোয়নক োোময কযোয জনয ন্টননজনদয 

ন্টননফন্টদত কনযনেন। এই আইনটি আভোনদয তোনদয োয়তোয জনয তোনদয োন থোকনত ক্ষভ 

কনয, তোনদয তযোগ এফং ন্টযনলফোয স্বীকৃন্টতস্বরূ 10% প্রকৃত ম্পন্টিয কনযয েো প্রদোন 

কনয।আন্টভ এই আইননক ভথ নননয জনয স্থোনীয় হনতোনদয ধনযফোদ জোনোনত চোই হমভন কোউন্টি 

আইন প্রনর্তো জন হফইন, হননিয ব্রুকনক তোয তোনদয অংীদোন্টযনেয জনয, এফং এই 

আইননয গুরুেনক স্বীকৃন্টত হদওয়োয জনয এফং মোযো ক্রিয়বোনফ আভোনদয ম্প্রদোনয়য হফো 

কযনেন তোনদয জনয এয ইন্টতফোচক প্রবোফনক স্বীকৃন্টত হদওয়োয জনয গবন নয হোচুরনক ধনযফোদ 

জোনোনত চোই।" 
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