
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল মার্ি পাচাম্বরর ভুক্তম্বভাগীম্বের জর্ে সংস্থাম্বর্র সম্বচতর্তা িৃদ্ধি করম্বত 

বিবিমালায় স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বিবিমালা (S.00924/A.3331) আইর্ প্রম্বয়াগকারী ও বিসট্রিক্ট অোটবর্ নম্বের জর্ে মার্ি 

পাচাম্বরর বেকার িেদ্ধক্তম্বের উপলভে সামাদ্ধজক ও আইবর্ হসিার িোপাম্বর পরামে ন প্রোর্ 

আিেেক কম্বর  

  

গভর্ নর হ োকল আজকক বিবিমোলোয় স্বোক্ষর করকলর্ যো আইর্ প্রকয়োগকোরী ও বিসট্রিক্ট 

অ্যোটবর্ নকের জর্য মোর্ি পোচোকরর বিকোর িযক্তিকের উপলভয সোমোক্তজক ও আইবর্ হসিোর িযোপোকর 

পরোমি ন প্রেোর্ আিিযক ককর। হকোকর্ো িযক্তি যোকক হেকে যবে হযৌক্তিকভোকি মকর্  য় িো হস যবে 

েোবি ককর হস মোর্ি পোচোকরর বিকোর, তো কল আইর্ প্রকয়োগকোরী কম নকতনোকক অ্িিযই ভুিকভোগী 

িযক্তিকক মোর্ি পোচোর হকস সংবিষ্ট সোমোক্তজক ও আইবর্ হসিোর উপলভযতোর িযোপোকর পরোমি ন 

বেকত  কি। একজক্তি ভুিকভোগী িযক্তিকক যথোযথ হসিো প্রেোর্কোরীর সোকথ যুি করোর সুকযোগ 

প্রেোর্ করকি, যবে র্ো িযক্তি হসিো বর্কত অ্স্বীকোর ককর।  

  

"মোর্ি পোচোর একট্রট বিবিক ম োমোরী এিং আমোকেরকক অ্িিযই বর্উ ইয়ককন এই ভয়োি  

অ্পরোকির ইবত টোর্োর জর্য সম্ভোিয সিবকছু করকত  কি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "শুিু 

পোচোকরর বিরুকে আইর্ প্রবতষ্ঠো করো যকথষ্ট র্য়, আমোকেরকক ভুিকভোগীকের সমথ নর্ করোকক 

এিং এমর্ েুুঃেজর্ক অ্বভজ্ঞতো হথকক হসকর উঠকত তোকের প্রকয়োজর্ীয় আইবর্ ও সোমোক্তজক 

সংস্থোর্ বর্ক্তিত করোকক অ্গ্রোবিকোর প্রেোর্ করকত  কি।"  

  

মোর্ি পোচোর  কলো মোবকনর্ যুিরোকের একট্রট প্রোেুভনোি বিস্তোরকোরী সমসযো। যবেও বর্উ ইয়কন হেট 

মোর্ি পোচোকরর বিকোর ভুিকভোগীকের স োয়তোয় অ্কর্কগুবল জরুবর িযিস্থো প্রণয়র্ ককরকছ, 

হযমর্ পোচোকরর বিকোর িযক্তিকের সুরক্ষো হজোরেোর করকত গত মোকস স্বোক্ষর করো সোভনোইভোস ন 

অ্ফ িযোবফবকং অ্যোকটইবর্ং বরবলফ টুকগেোর (Survivors of Trafficking Attaining Relief 

Together, START) অ্যোক্ট, বিলট্রট ভুিকভোগীরো যোকত অ্বত প্রকয়োজর্ীয় সোমোক্তজক ও আইবর্ হসিো 

দ্রুত হপকত পোকর তো বর্ক্তিত করোর জর্য আকরকট্রট অ্গ্রগোমী িোপ।  

  

বসম্বর্টর হজবসকা রাম্বমাস িম্বলর্, "মোর্ি পোচোকরর বিকোর িযক্তিকক অ্তযোিিযকীয় সংস্থোকর্র, 

তো মোর্বসক স্বোস্থয সমথ নর্, আিোসর্, িো স্বোস্থযকসিো যোই হ োক হককর্ো, সোকথ সংযুি ককর হেওয়ো 

পোথ নকয বতবর ককর বেকত পোকর। S249 বর্ক্তিত ককর হয আইর্ প্রকয়োগকোরী ও বিসট্রিক্ট 

অ্যোটবর্ নকের অ্িিযই একট্রট িযক্তির তোৎক্ষবণক প্রকয়োজর্কক অ্গ্রোবিকোর প্রেোর্ করকত  কি, এিং 



তোকেরকক এমর্ কোকরো সোকথ হযোগোকযোগ কবরকয় বেকত  কি হয তোকের ভোষো িলকত পোকর এিং 

মূলত তোকের ভোকলো থোকো বর্কয় উবিগ্ন। অ্যোকসম্ববলকমম্বোর হ কভবস এিং আমোর বিকল িবণ নত 

এিরকর্র সোমবগ্রক িযিস্থো গ্র ণ ভুিকভোগীকের িমো ও ভীবত আকরো তীব্র করোর সম্ভোির্োর িেকল 

তোকের যত্ন ও বর্রোপত্তোর হসরো অ্র্ুিীলকর্র প্রবত হজোর হেয়।"  

অোম্বসেবলম্বমোর অোন্্ডরু হ ম্বভবস িম্বলর্, "আবম অ্তযন্ত গবি নত হয বসকর্ট ও অ্যোকসম্ববলকত 

সি নসম্মতভোকি পোি  ওয়ো বিবিমোলোট্রটকক আইর্ ব কসকি স্বোক্ষর করো  কয়কছ। মোর্ি পোচোকরর 

বিকোর িযক্তিকের যত দ্রুত সম্ভি যথোযথ সোমোক্তজক ও আইবর্ হসিোর সোকথ সংযুি ককর হেওয়ো 

অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ ন। আবম এই িযোপোকর তোর হর্তৃকত্বর জর্য বসকর্টর রোকমোস ও বিবিমোলোট্রট স্বোক্ষর 

করোর জর্য গভর্ নর হ োককলর প্রবত কৃতজ্ঞ।"  

###  
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