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গবনযন কোবি হাচুর

গবনযন হাচুর আফাম্বনয বফলম্বভেয হভাকাম্বফরা কযম্বে আইনী োম্বকম্বে স্বাক্ষয
কম্বযম্বেন

বনউেম্বে-এয "রং আইরোন্ড বেবাইম্বেে" প্রকা কযায প্রবেক্রিযায, গবনযন হাচুর
আফাম্বনয বফলম্বভেয হভাকাম্বফরা কযায েনে একটি নযটি বফম্বরয অোকন প্ল্োম্বন
স্বাক্ষয কম্বযম্বেন
নোমে আফাম্বনয যীক্ষায েনে অোিবন হেনাম্বযম্বরয
ন
কামারয
ন
দ্বাযা ফেফায কযা
আফাম্বনয েবফম্বর বফলভে বফম্বযাধী ফেফস্থা স্থান কম্বয
ভস্ত যােে এফং স্থানীয ংস্থাগুবরয নোমে আফাম্বনয এবগম্বয বনম্বয হমম্বে হম
ফাধেফাধকো যম্বযম্বে ো স্থান কম্বয
নোমে আফাম্বনয আইন এফং আফাম্বনয বফলভে ম্পবকনে বযম্বযর এম্বেম্বিয
হাদাযম্বদয েনে প্রম্বযােনীয প্রবক্ষণ ফৃক্রি কম্বয; বযম্বযর এম্বেি হাদাযম্বদয দ্বাযা
প্রবভে গ্রম্বণয িবে ফেফায কযা প্রম্বযােন য
আফাম্বনয বফলম্বভেয অববম্বমাগগুবরয েনে একটি বনম্বফবদে হিবরম্বপান রাইন বেবয
কম্বয
গবনযন ক্যাথথ হাচুর আজ এক্টি ুদয
ূ প্রাযী আইনী যাকক্জ স্বাক্ষয ক্কযকছন মা আফাকনয
বফলকভযয হভাক্াকফরা ক্যায জনয নষটি থবন্ন থফর অন্তবুক্ত
ন ক্কযকছ। এই আইনী যাকক্জটি
থনউজকে, "রং আইরযান্ড থেবাইকেে" দ্বাযা প্রক্াথত এক্টি প্রক্াক থচথিত অকনক্গুথর
ভযায ভাধান ক্কয, মা থযকষর একেি থকে থফদযভান বফলভয এফং স্পষ্ট  অন্তথনথত
ন
উবষ
ক্ষাকতয অকন্লণ ক্কয।
"ফহুথদন ধকয বফলভয এফং ধভান্ধতায
ন
ক্াযকণ অকনক্ থনউ ইষক্নফাীকদয জনয এক্টি ফাথয
ভাথরক্ ষায স্বপ্ন নাগাকরয ফাইকয যকষ হথকক্কছ," ফরম্বরন গবনযন হাচুর। "মখন থনবীক্
অনুন্ধানক্াযী াংফাথদক্যা থনউ ইষকক্ন আফাকনয বফলভয উকন্পাচন ক্কযথছকরন তখন আভযা
এই অগ্রণকমাগয অনুীরকনয অফান ঘিাকত ফযফস্থা থনকষথছরাভ। নযাময আফাকনয অযাকে
ম্প্রাযণ এফং আয থনউ ইষক্নফাীকদয তাকদয ফাথয ভাথরক্ ষায আকভথযক্ান স্বপ্নকক্

অজনহনয অনুভথত হদষায জনয ক্তক্তারী নতু ন আইনগুথরকত আথভ স্বাক্ষয ক্যকত হকয
গথফত।"
ন
আইকনয হক্ন্দ্রথফন্দু র আফাকনয তথফকর বফলভয থফকযাধীতা মা যাজযকক্ নযাময আফাকনয
যীক্ষা থযচারনা ক্যায অনুভথত হদকফ। থযকষর একেি দারার এফং থফক্রষক্ভীকদয দ্বাযা
অদাচযকণয জনয প্রথক্ষণ ফাাকনা এফং কফাচ্চ
ন জথযভানাগুথর ফাাকনা হথকক্ শুরু ক্কয
নতু ন প্রকচষ্টাগুথর যকষকছ, এিা হজায হদষায জনয হম হম ভস্ত যাজয এফং স্থানীষ ংস্থাগুথর
হমগুথর যাকজযয আফাকনয হপ্রাগ্রাভগুথর থযচারনা ক্কয তাকদয "ইথতফাচক্বাকফ নযাময
আফান অগ্রয" ক্যায ফাধযফাধক্তা যকষকছ৷ থকনি াউক্তজং ক্থভটিয (Senate Housing
Committee) বাথত ব্রাষান ক্াবানাগ এফং অযাকম্বথর াউক্তজং ক্থভটিয (Assembly
Housing Committee) বাথত থেকবন থভকব্রাথবিজ-এয প্রকচষ্টাগুথরয জনয া ক্যা এই
নতু ন থফরগুথর থনক্তিত ক্যকফ হম থযকষর একেি ক্ভীফাথনীযা নযাময আফাকনয অনুীরকন
াযদী ষ, এফং এই নতু ন তথফর তায উক্তিষ্ট উহিযয জনয মাপ্ত
ন থযভাকণ প্রদত্ত যকষকছ।
আফাম্বনয পাম্বন্ড বফলভে বফম্বযাধীোয ৃটি, েবযভানা ফৃক্রি এফং রাইম্বক্রসং বপম্বে
াযচােন হমাগ কযা
আইন (S.945-B/A.6866) আফাকনয তথফকর এক্টি বফলভয-থফকযাধীতায প্রথতষ্ঠা ক্কয, মায
এক্টি অং প্রক্ৃত ম্পথত্তয আইকনয বফলভয থফকযাধীতায ধাযা রঙ্ঘকনয জনয ংগৃীত
জথযভানা দ্বাযা ভথথতন কফ। এই থফরটি জথযভানায ীভা 1,000 েরায হথকক্ 2,000 েরায মন্ত
ন
ফৃক্তি ক্কয এফং তাযয এই জথযভানা হথকক্ আকষয 50 তাং আফাকনয তথফকর বফলভয
থফকযাধীতাষ থনকদন ক্কয। এই তথফরটি নযাময আফাকনয যীক্ষায জনয অযািথন হজনাকযকরয
ন
অথপক উরব্ধ কফ মাযা আফান-থফকযাধী বফলভযয থফকযাধীতাষ থফকলাথষত থফথবন্ন যক্াথয 
হফযক্াথয ংস্থাকক্ অনুদান ফযাি ক্যকফ।
বম্বনিয ক্রেভ গাঘযান ফম্বরম্বেন, "রং আইরযাকন্ডয আফাকনয ভাকক্নি ফণথফকদ্বল,
ন
বফলভয
এফং হযেরাইথনংকষয এক্টি দীঘ ভকষয
ন
থফশ্রী ইথতা প্রক্া ক্কয। এই আইনটি আফাকনয
ভাকক্নকি বফলভয নাক্তক্যণ এফং ফন্ধ ক্যায গুরুত্বূণ ক্াকজয
ন
অথাষকন
ন
াাময ক্যকফ
শুধুভাত্র এই প্রকচষ্টাগুথরয জনয থনকফথদত এক্টি তথফকরয প্রথতষ্ঠা ক্কয৷ আথভ আভায
অংীদায, অযাকম্বথরয দয থক্ভ ক্তজন-থকষযকক্ এই থফরগুথর া ক্যকত তায প্রকচষ্টায
জনয এফং গবনযন হাচুরকক্ হগুথর আইকন স্বাক্ষয ক্যায জনয ধনযফাদ জানাই।"
অোম্বেবরয দে বকোবর নক্রেন-বম্বযম্বয ফম্বরম্বেন, "এিা বাফা অকমক্তক্তক্ হম 2021 াকর
ম্ভাফয ফাথয ভাথরক্যা এখন তাকদয গাকষয যকঙয ক্াযকণ আফাকনয বফলকভযয ম্মুখীন
কেন, থক্ন্তু এখাকন থনউ ইষকক্ন, আভযা এই ক্ষথতক্াযক্ আচযণকক্ এক্ফায এফং ফদা
ন থনভূরন
ক্যায জনয দৃশ দকক্ষ থনক্তে৷ দুষ্কৃতীকদয থফরুকি াক্তস্ত ক্ক ায ক্কয, জুটিফি যীক্ষায
প্রকচষ্টাকক্ অথাষন
ন
ক্কয, াংস্কৃথতক্ দক্ষতায প্রথক্ষকণয প্রকষাজনীষতা ফৃক্তি ক্কয এফং ফাথয
হক্রতাকদয আয ংস্থান প্রদান ক্কয আভযা থনক্তিত ক্যথছ হম প্রথতটি থনউ ইষক্নফাীয তাযা
হমখাকন থাক্কত চাষ এফং তাকদয থযফাকযয জনয তাযা হম এক্টি বার বথফলযত গকত চাষ তা
হফকছ হনষায অথধক্ায যকষকছ। আথভ গবনযন হাচুরকক্ াধুফাদ জানাই এফং ধনযফাদ জানাই

এই থফকরয যাকক্জটি আইকন স্বাক্ষয ক্যায জনয এফং আথভ এক্াকথ এই গুরুত্বূণ ক্াজটি
ন
চাথরকষ মাষায জনয উন্পুখ।"
আইন (S.2133-A/A.5363) যাজযফযাী নযাময আফাকনয প্রকচষ্টায জনয ফযফায ক্যা কফ এভন
থযকষর একেি দারার এফং থফক্রষক্ভীকদয জনয রাইকক্তন্ফং এফং ুনযাষ রাইকক্তন্ফংকষয থপকত
এক্টি াযচাজন হমাগ ক্কয। দারারকদয জনয এক্টি অথতথযক্ত 30 েরায এফং থফক্রষক্ভীকদয
জনয এক্টি অথতথযক্ত 10 েরাকযয াযচাজন, নযাময আফাকনয যীক্ষায প্রকচষ্টায জনয াউক্তজং
তথফকর বফলভয থফকযাধীতাষ জভা ক্যা কফ। বফলভয প্রাষই ূক্ষ্ম আচযকণ ঘিকত াকয মা
স্পষ্ট নষ, মা বফলকভযয ভযাকক্ থচথিত ক্যায জনয নযাময আফাকনযন যীক্ষাকক্ গুরুত্বূণ ন
ক্কয হতাকর।
বম্বনিয হেভ স্কুবপ ফম্বরম্বেন, "আফাকনয বফলকভযয থফলকষ থনউজকে-এয 2019
প্রক্াকয কয আভায ক্ভীযা এফং আথভ থযকষর একেকি রুণ্ঠনভূরক্ অনুীরকনয জনয
এক্টি ফছযফযাী তদন্ত শুরু ক্কযথছ৷ আভযা এক্াথধক্ হমথ শুনাথন অনুটষ্ঠত ক্কযথছ,
অকমাগী থযকষরিয এফং তাকদয ংস্থাগুথরকক্ াক্ষয থদকত ফাধয ক্যায জনয ঁথচটি
াফকানা জাথয ক্কযথছ এফং হল মন্ত
ন এই প্রাষই অভানজনক্ থকেয থনষন্ত্রণকক্ ক্ক ায
ক্যায জনয অকনক্ আইনী ুাথয  এক্টি থফ্তৃত তদন্তভূরক্ প্রথতকফদন বতথয ক্কযথছ।
নযাময আফাকনয থফকরয এই যাকক্জটিকত স্বাক্ষয ক্যায ভাধযকভ, গবনযন হাচুর থনউ ইষক্ন
জুক আফাকনয স্বাকথ এক্টি
ন
স্পষ্ট ফাতনা া াকেন হম ক্র ফাথয হক্রতাকদয ভমাদা
ন এফং
নযামযতায াকথ আচযকণয প্রায। আথভ তদন্তভূরক্ প্রক্তক্রষাটি জুক তাকদয কমাথগতায জনয
আভায কমাগী ক্থভটিয বাথতকদয এফং হইাকথ গবনযকক্
ন
মা ট ক্ তায জনয তাঁয অির
অঙ্গীক্াযকক্ ধনযফাদ জানাই। থনউ ইষকক্নয হবাক্তাকদয জনয প্রক্ৃত, ফাস্তফ ভাধানগুথর প্রণষন
ক্যায জনয যাজযয যক্াকযয ক্াকছ যঞ্জাভগুথর যকষকছ এফং আভাকদয অফযই এই
ভযাগুথরয হভাক্াকফরা চাথরকষ হমকত কফ।"
যােে এফং স্থানীয ংস্থাগুবরয নোমে আফাম্বন একটি ফাধেফাধকো যম্বযম্বে৷
আইন (S.1353-A/A.5428-A) ভস্ত যাজয এফং স্থানীষ ংস্থাগুথরয াউক্তজং হপ্রাগ্রাভগুথর
থযচারনা ক্কয ফা াউক্তজং আইন ফরফৎ ক্কয মা ইথতফাচক্বাকফ আয নযাময আফাকনয
জনয যাষ্ট্রীষ অথাষন
ন
াষ। একজক্তন্ফগুথরকক্ আয নযাময আফাকনয জনয অথূন ণ দকক্ষ
ন
থনকত কফ। আইনবায াকথ এক্টি চুক্তক্ত অনুাকয, ক্থভনাযকক্ অফযই প্রথত াঁচ ফছকয এই
ফাধযফাধক্তায াকথ ঙ্গথতূণ গুরুত্বূ
ন
য্ণ দকক্ষগুথর থযকািন ক্যকত কফ, থদ্বতীষ ফছয এফং
চতু থ ফছকয
ন
ক্যা অন্তফতী
ন থযকাকিন য াকথ। ক্র আফান-ম্পথক্নত হপ্রাগ্রাভগুথরয
থযচারনাক্াযী যাকজযয ংস্থা এফং এরাক্াগুথরয জনয ইথতফাচক্বাকফ আয নযাময আফাকনয
ফাধযফাধক্তা বতথয ক্কয, আভযা থনক্তিত ক্থয হম থনউ ইষক্ন আয ক্ষথতক্াযক্, বফলভযভূরক্
অনুীরকন অংগ্রণ ক্যকফ না তাই নষ, ফযং যাজয ক্তক্রষবাকফ আয বফথচত্রযভষ,
অন্তবুক্তন ক্তভূরক্ ম্প্রদাষ বতথয ক্যকত চাইকফ।
বম্বনিয ব্রাযান ব. কাবানাঘ, াউক্রেং, কনস্ট্রাকন অোন্ড কবভউবনটি হেম্ববরম্বভন্ট
কবভটিয (Housing, Construction and Community Development Committee)

হচযাযভোন ফম্বরন,"থনউ ইষক্ন জুক ম্প্রদাষগুথর এখন ক্কষক্ দকক্য িথতগত বফলভয
এফং আফাকন ফণফাকদয
ন
দ্বাযা গবীযবাকফ প্রবাথফত, হযেরাইথনং, থেইনকবেকভন্ট এফং মাযা
থফক্তেন্নতা প্রচাকয প্রথতশ্রুথতফি তাকদয দ্বাযা প্রক্ায বফলকভযয ক্াযকণ। মথদ অকনক্
ক্ষথতক্াযক্ অবযা দীঘথদন
ন
ধকয অবফধ, এিা স্পষ্ট হম বফলভযভূরক্ আচযণ অফযাত যকষকছ
এফং আভযা আফাকনয হক্ষকত্র ভতা, নযামযতা এফং এক্ীক্যণকক্ ইথতফাচক্বাকফ প্রচায ক্যায
জনয প্রাষ মকথষ্ট ক্াজ ক্থযথন। গত দুই ফছকয হকনি হম ক্াজ ক্কযকছ তায জনয আথভ গথফতন মা
এই আইনী যাকক্কজ এক তায চূ ান্ত মাকষ
ন হৌঁকছকছ। আথভ গবনযন ক্যাথথ হাচুরকক্ তায
নযাষথফচাকযয প্রথত অঙ্গীক্াকযয জনয ধনযফাদ জানাকত চাই, মা থতথন এই থফরগুথরকক্ আইকন
স্বাক্ষয ক্যায ভাধযকভ আফায প্রদনন ক্যকছন৷ আথভ হকনিয হজভ স্কুথপ এফং হক্থবন
িভাকক্ আভাকদয শুনাথনয -বাথতকত্ব হমাগ হদষাকত হকয আথভ গথফত,
ন থকনি হনতা
আকন্দ্রষা ্িুষািন -ক্াক্তজন, থমথন বফলকভযয তদন্ত এফং ভাধাহনয প্রস্তাফ প্রদাকনয জনয
আভাকদয দাথষত্ব থদকষথছকরন, যাকক্কজয ভূর থফর স্পনয ক্যায জনয থকনিয আনা
ক্ারান এফং ক্তজভ গাঘযানকক্, এই অথযাম ক্াকজ
ন
আভাকদয াকথ হমাগ হদষায জনয
আভাকদয অযাকম্বথরয ক্ভীকদয, যাকক্জ গ কন তায বূ থভক্ায জনয অযািথন হজনাকযর
ন
হরটিথষা হজভ, অকনক্ ংস্থা এফং ফযক্তক্ত মাযা তাকদয ধাযণা এফং উকদ্বগগুথর বাগ ক্কযকছন-থফকল ক্কয মাযা আভাকদয ম্প্রদাকষয ভকধয অক্ুস্থকর যকষকছন  ফহু ফছয ধকয বফলকভযয
থফরুকি রাই ক্যকছন -- এফং থনউজকেকক্ তাকদয অনুকপ্রযণাভূরক্ অনুন্ধানী াংফাথদক্তায
জনয ধনযফাদ জানাই। আভাকদয আয অকনক্ থক্ছু ক্যায আকছ, থক্ন্তু আথভ আা ক্থয হম এই
নতু ন আইনগুথর আভাকদয ম্প্রদাকষয ক্করয ুথফধায জনয ফাথয হক্রতা এফং বাাকিকদয
জনয ইক্ুযইটি এফং নযাষথফচাকযয মুকগ এফং াউক্তজং থকে স্বেতা এফং দাষফিতায ূচনা
ক্যকত াাময ক্যকফ৷"
াউক্রেং, কনস্ট্রাকন অোন্ড কবভউবনটি হেম্ববরম্বভন্ট কবভটিয হচযাযভোন
অোম্বেবর হভোয বেম্ববন বভম্বব্রাববিে ফম্বরম্বেন, "আভাকদয যাজয জুক ম্প্রদাষগুথর
এখন হযেরাইন এফং থেইনকবেকভন্ট  ক্কষক্ দক্ ধকয বফলভযভূরক্ অনুীরকনয
থফধ্বংী প্রবাফ অনুবফ ক্যকছ। ক্র আফান-ম্পথক্নত হপ্রাগ্রাভগুথরয  আইকনয
থযচারনাক্াযী যাকজযয হেি একজক্তন্ফ এফং এরাক্াগুথরয জনয ইথতফাচক্বাকফ নযাময আফান
অগ্রয ক্যায ফাধযফাধক্তা বতথয ক্কয, আভযা থনক্তিত ক্থয হম থনউ ইষক্ন আয ক্ষথতক্াযক্,
বফলভযভূরক্ অনুীরকন অংগ্রণ ক্যকফ না ফযং যাজয ক্তক্রষবাকফ আয বফথচত্রযভষ,
অন্তবুক্তন ক্তভূরক্ ম্প্রদাষ বতথয ক্যকত চাইকফ।"
নোমে আফান ম্পবকনে বূ ম্পবি হাদাযম্বদয েনে প্রম্বযােনীয প্রবক্ষণ ফৃক্রি
কম্বয
আইন (S.2132-B/A.5359) থযকষর একেি হাদাযকদয জনয প্রকষাজনীষ প্রথক্ষণগুথরয ফৃক্তি
ক্কয থফকল ক্কয নযাময আফান ংক্রান্ত প্রথক্ষণগুথর। হম প্রথক্ষণগুথর অন্তবুক্ত
ন ক্যায জনয
প্রকষাজনীষ থক্ন্তু হক্াকযন ভকধয ীভাফি নষ:
• ৃথক্ীক্যকণয উত্তযাথধক্ায, অভ আচযণ, এফং আফাকনয ুকমাগগুথরকত অযাকেকয
ঐথতাথক্ অবাফ

• জাথত, থফক্রাঙ্গতা এফং অনযানয ুযথক্ষত বফথকষ্টযয থবথত্তকত ুকমাগ-ুথফধা এফং ংস্থাকন
অভ অযাকে
• হপোকযর, যাজয এফং স্থানীষ নযাময আফাকনয থফথধগুথর
• ক্ষাত থফকযাধী প্রথক্ষণ
এই থফরটি থযকষর একেকিয থকে নযাময আফান এফং বফলভয ংক্রান্ত থনকদন নাভূরক্
প্রথক্ষকণয াকথ াভথগ্রক্ থনকদনভূরক্ প্রথক্ষকণয ফৃক্তি ক্কয ংখযারঘু ফাথয হক্রতাকদয প্রথত
অভ আচযণ হযাধ ক্যায জনয থেজাইন ক্যা কষকছ।
অোম্বেবরয দে কোিাবরনা ক্যুে ফম্বরম্বেন, "ফাথয ভাথরক্ানা র াথযফাথযক্ ম্পদ
বতথযয প্রাথথভক্ ফান।এক্টি ফাথ হক্নায অযাকেকক্ ফাধা হদষ এভন ফাধাগুথর এফং অবফধ
অনুীরনগুথরকক্ অাযণ ক্যা অথযাম।ন এিা অক্েনীষ হম ফতনভান ভকষ এই
ক্ষাতভূরক্ এফং ক্ষথতক্য অনুীরনগুথরয ক্াযকণ থনউ ইষক্নফাীযা আফাকনয ুকমাগগুথর
হথকক্ ফক্তিত ন। আইকন আভায থফরকক্ স্বাক্ষয ক্যায জনয গবনযন হাচুরকক্ আথভ ধনযফাদ
জানাই, এফং যাজযফযাী নযাময  নযাষঙ্গত আফাকনয ভান উন্নষকন তায াকথ ক্াজ ক্যায
জনয উন্পুখ।"
বযম্বযর এম্বেি দারার ফা বফিযকভীম্বদয েনে অন্তবনবে
ন
ক্ষােভূরক প্রবক্ষম্বণয
প্রম্বযােন আম্বে
আইন (S.538-B/S.4638-A)-এ তাকদয রাইকন্ফ ুননফীক্যকণয
ন
প্রক্তক্রষায অং থাকফ থযকষর
একেি দারার এফং থফক্রষক্ভীকদয জনয অন্তথনথত
ন
ক্ষাত ম্পথক্নত অথতথযক্ত দুই ঘন্টায
প্রথক্ষকণয প্রকষাজন। "রং আইরযান্ড থেবাইকেে" দ্বাযা আকরাথক্ত থফলষগুথরয তদকন্তয ভষ
এটি স্পষ্ট কষ ক হম অকনক্ থযকষর একেি হাদাযযা তাকদয থকে অন্তথনথত
ন
ক্ষাকতয
ক্াযকণ হম প্রবাফ কত াকয তা ম্পকক্ন অফগত থছকরন না। এই থফরটি থনক্তিত ক্কয হম ক্র
থযকষর একেি হাদাযকদয কচতন ক্যা ষ হম অন্তথনথত
ন
ক্ষাত ক্তিা ক্ষথতক্য কত
াকয এফং ক্ীবাকফ তাযা নযাময আফাকনয থনকদন থক্া অনুযণ ক্কয তা থনক্তিত ক্যা মাষ।
বম্বনিয আনা এভ. কারান ফম্বরম্বেন, "থনউজকে-এয "রং আইরযান্ড থেবাইকেে" তদকন্তয
থথযজটি খুফ স্পষ্ট ক্কয থদকষকছ হম রং আইরযাকন্ড ংখযারঘু ফাথয হক্রতাকদয াকথ অভ
আচযকণয হক্ষকত্র আভাকদয এক্টি ভযা যকষকছ এফং থযকষর একেি হাদাযকদয জনয
আয বার প্রথক্ষণকক্ অফযই ভাধাকনয অং কত কফ৷ থযকষর একেি থফকক্রতাকদয তাকদয
থনকজকদয অন্তথনথত
ন
ক্ষাতগুথর হফাঝায জনয প্রথক্ষণ থদকষ এফং তাকদয উকয উ কত
াাময ক্যায ভাধযকভ আভযা থনক্তিত ক্যকত াথয হম ভস্ত রং আইরযাকন্ডয থযফাযকদয জনয
ফাথয ভাথরক্ানায আকভথযক্ান স্বপ্ন ুযথক্ষত আকছ। আথভ আভাকদয ম্প্রদাহষয ভুকখাভুথখ
ভযায থযভাণকক্ নথথবুক্ত ক্যায জনয থনউজকে-এয বূ থভক্ায জনয ক্ৃতজ্ঞ, এফং থনউ
ইষকক্নয ভস্ত থযফাযকদয জনয ুকমাগ প্রদান ক্যকত গবনযন ক্যাথথ হাচুকরয হনতৃকত্বয জনয
আথভ ক্ৃতজ্ঞ।"
অোম্বেবরয দে ক্রেনা এর. ববরটি ফম্বরম্বেন, "এক্টি থফযক্তক্তক্য 2019 থনউজকে
থযকাকিন য প্রক্া অনুযণ ক্কয মা ফাথ থক্নকত চাষা ক্ৃষ্ডাঙ্গ, থস্পাথনক্ এফং এথষান রং

আইরযান্ডফাীযা ফযাক্ আফাকনয বফলকভযয ভুখভুথখ কষকছন তা নথথবুক্ত ক্কযকছ, এই
বষঙ্কযবাকফ অনযাময আচযকণয ভাধান ক্যায জনয আভাকদয দকক্ষ হনষা গুরুত্বূণ।ন
থযকষর একেকিয একজন্টযা বফলভয থফকযাধীতায আইকনয থচট এফং হচতনা অনুযণ ক্যকছ তা
আয বারবাকফ থনক্তিত ক্যায জনয রাইকন্ফ ুননফীক্যকণয
ন
প্রক্তক্রষায অং থাকফ দারার
এফং থফক্রষক্ভীকদয ক্ভকক্ষ দুই ঘন্টায অন্তথনথত
ন
ক্ষাতভূরক্ প্রথক্ষকণয ভধয থদকষ
মাষায জনয আথভ আইন স্পনয ক্কযথছ এফং া ক্কযথছ। এই নতু ন হপ্রাগ্রাথভং নূযনতভ
থতন ঘন্টায থনকদনকয থযূযক্ কফ মা থযকষর একেি একজন্টকদয নযাময আফান এফং
বফলকভযয জনয ইথতভকধযই গ্রণ ক্যা প্রকষাজন। থনউজকে-এয হেরায থযকাটিন ং ছাা, এই
আইকনয অনুকপ্রযণা থছর থনউজকে অংক থচথিত দারারকদয াকথ এক্টি 2020 াকরয যাকজযয
শুনাথন মাযা ইথঙ্গত ক্কযথছর হম তাযা অকচতন থছকরন হম ক্ষাত তাকদয হাকক্ ক্ীবাকফ
প্রবাথফত ক্যকত াকয। আথভ ধনযফাদ জানাকত চাই গবনযন হাচুরকক্ এই গুরুত্বূণ থফথধকক্
ন
আইকন স্বাক্ষয ক্যায জনয এফং থফথবন্ন ফকণযন থনউ ইষক্নফাীকদয দ্বাযা প্রাষই হম বফলভযভূরক্
আচযকণয ভুকখাভুথখ কত ষ তায হভাক্াকফরাষ আভাকদয াাময ক্যায জনয।"
বযম্বযর এম্বেি দারার ফা বফিযকভীম্বদয েনে াংস্কৃবেক দক্ষোয প্রবক্ষম্বণয
প্রম্বযােন য
আইন (S.979-A/A.844-A) থযকষর একেি হব্রাক্ায এফং থফক্রষক্ভী রাইককন্ফয হমাগযতায জনয
া যক্রকভয ভকধয াংস্কৃথতক্ দক্ষতায হক্াষাক্ন
ন
কক্ অন্তবুক্ত
ন ক্যকত কফ এফং ফযাক্
াংস্কৃথতক্ দক্ষতাষ থযকষর একেি হাদাযকদয জনয অথতথযক্ত দুই ঘন্টায প্রথক্ষণ প্রকষাজন।
হব্রাক্ায ফা হরাযন রাইকন্ফ নফাষন ক্যায আকগ। এটি থযকষর এহেি থকে বফলভয
ক্ভাকত াাময ক্যকফ এফং থযকষর একেি হাদাযকদয আয থথক্ষত ক্যকফ মাকত তাযা নযাময
আফান িথত অনুযণ ক্কয।
বযম্বযর এম্বেি হাদাযম্বদয েনে েোন্ডােনাইেে ইনম্বিক িবেয প্রম্বযােন
আইন (S.2131-A/A.6186)-এ থযকষর একেি দারারকদয জনয প্রথভত ক্লাকষন্ট গ্রকণয িথতয
প্রকষাজন এফং হম হক্াকনা থযকষর একেকিয দারার ফা থফক্রষক্ভী হভকন চরকত ফযথ কর,
ন
তাকদয
উয জথযভানা আকযা ক্যায অনুভথত হদষ। আইনবায াকথ এক্টি চুক্তক্ত অনুাকয, থযকষর
একেকিয হাদাযকদয অফযই তাকদয অথপগুথরকত থোিন কভন্ট অপ হেি (Department
of State) এফং জনাধাযকণয দ্বাযা থযদকনয
ন
জনয তাকদয প্রথভত অাকযটিং িথতগুথর
হাে ক্যকত কফ এফং ফজাষ যাখকত কফ। আইনবায াকথ এক্টি চুক্তক্ত অনুাকয, থযকষর
একেকিয হাদাযকদয অফযই তাকদয অথপগুথরকত থোিন কভন্ট অপ হেি (Department
of State) এফং জনাধাযকণয দ্বাযা থযদকনয
ন
জনয তাকদয প্রথভত অাকযটিং িথতগুথর
হাে ক্যকত কফ এফং ফজাষ যাখকত কফ।
অোম্বেবরয দে েুবে বগ্রবপন ফম্বরম্বেন, "এটি গুরুত্বূণ হম
ন এক্টি ফাথ হক্নায ভষ
ভানুকলয াকথ মাকত ভানবাকফ এফং নযামযবাকফ আচযণ ক্যা ষ। রং আইরযান্ড এফং থনউ
ইষক্ন হেি জুক এই প্রক্তক্রষাষ অকনক্ থদন ধকয অভতা যকষকছ। আজ এই থফকর স্বাক্ষয ক্যায

জনয আথভ গবনযন হাচুরকক্ ধনযফাদ জানাই ক্াযণ এটি এই থনক্তিত ক্যকফ হম ফাথয
হক্রতাকদয বফলভযয থক্ায কত কফ না।"
অনোনে বযম্বযর এম্বেম্বিয হাদাযম্বদয েদাযবক কযায েনে অবপ ভোম্বনোয
বাম্বফ কাে কযা ম্বমাগী দারারম্বদয প্রম্বযােন
আইন (S.2157-A/A.6355)-এ তাকদয অথপক অনযানয থযকষর একেি হাদাযকদয তদাযথক্
ক্যায জনয অথপকয ভযাকনজায থাকফ ক্াজ ক্কয এভন কমাগী থযকষর একেি দারারকদয
প্রকষাজন৷ অথপ ভযাকনজায থাকফ দাথষত্ব শুরু ক্যায আকগ অথপ ভযাকনজাযকদয চায
ফছকযয ভকধয দুই ফছকযয থযকষর একেি থকে ক্তক্রষ থাক্কত কফ। বূ ম্পথত্তয দারারযা তাকদয
ফযফায স্থান যক্ষণাকফক্ষণ এফং তত্ত্বাফধাকনয জনয দাষী, কমাগী দারারকদয ভত নষ মাকদয
এক্ই রাইকন্ফ থাকক্ থক্ন্তু অনয হব্রাক্াকযয তত্ত্বাফধাকন ক্াজ ক্যা হফকছ থনকষকছন। এই আইনটি
তত্ত্বাফধাকনয প্রকষাজনীষ স্তযকক্ স্পষ্ট ক্কয এফং থফদযভান থোিন কভন্ট অপ হেকিয
(Department of State) থফধানগুথরকক্ ক্তক্তারী ক্কয৷ উযন্তু, আইনটি এক্টি অথপ
ভযাকনজায ষায আকগ এক্জন কমাগী হব্রাক্াকযয ক্াজ ক্যায জন্ম প্রকষাজনীষ ভকষয
বদঘযন থনথদনষ্ট ক্কয এফং তাই অথবজ্ঞ বূ ম্পথত্ত হাদাযকদয দ্বাযা অথপগুথর মথামথবাকফ
তত্ত্বাফধান ক্যা ষ তা থনক্তিত ক্যকফ।
বম্বনিয হকববন িভা ফম্বরম্বেন, "নযাময আফান এক্টি অথধক্ায মা ভস্ত থনউ
ইষক্নফাীযা হষায ক্কযন। থনউজকে তাকদয 2019 াকরয তদকন্ত মা প্রক্াক থনকষ একথছকরন
তা র রং আইরযাকন্ডয ংখযারঘু গৃকয হক্রতা এফং ংখযারঘু ম্প্রদাকষয প্রথত থনকদন থত
অভ আচযণ, থেষাথযং এফং ক্ষাকতয ফাস্তফ প্রভাণ। প্রথতক্তক্রষা থাকফ, আথভ নতু ন আইন
প্রফতনন ক্কযথছ মা বূ ম্পথত্তয দারারকদয জনয অতযন্ত প্রকষাজনীষ তদাযথক্ এফং দাষফিতায
ফযফস্থা প্রদান ক্যকফ, হই াকথ নযাময আফান এফং ভানফাথধক্ায আইন রঙ্ঘকনয জনয ফথধতন
জথযভানা প্রদান ক্যকফ। আথভ গবনযন হাচুরকক্ ধনযফাদ জানাই এই গুরুত্বূণ দকক্ষটি
ন
আইকন স্বাক্ষয ক্যায জনয এফং উচ্চস্বকয এফং স্পষ্ট ফাতনা া াকনায জনয: আভাকদয ভাকজ
বফলকভযয হক্াকনা স্থান হনই।"
অোম্বেবর দে ভাইম্বকর ব. হাম্বরে ফম্বরম্বেন, "আফাকন বফলভয এক্টি আয ূক্ষ্ম
এফং হগান অনুীরকন থফফথতনত কষকছ মা ফরফৎ ক্যা আয ক্ট ন কষ উ কছ। এটি
আংথক্বাকফ াভথগ্রক্বাকফ থকে আয স্বেতা এফং দাষফিতায প্রকষাজকনয ক্াযকণ ষ। এই
উকিকয, অযাকম্বথর থফর A.6355 থযকষর একেি একজন্টকদয উয মথামথ তত্ত্বাফধান থনক্তিত
ক্যকত াাময ক্কয, তাযা দারাকরয ফযফায প্রধান স্থান হথকক্ ক্াজ ক্রুন ফা অথপ
ভযাকনজাকযয অধীকন এক্টি াখা অথপক ক্াজ ক্রুন, তা থনথফককল।
ন
আথভ এই দাষফিতায
ফযফস্থাষ থকনিয িভাকয াকথ অংীদাথযত্ব ক্যকত হকয গথফত,
ন এফং আথভ এই থফরটি আইন
থককফ স্বাক্ষয ক্যায জনয গবনযন হাচুরকক্ ধনযফাদ জানাই।"
াউক্রেং বফলম্বভেয অববম্বমাম্বগয েনে একটি হিবরম্বপান রাইন বেবয কযা

আইন (S.3437-C/A.2300-C) আফান বফলকভযয অথবকমাকগয জনয এক্টি থনকফথদত হিথরকপান
রাইন স্থান ক্কয। এই হিথরকপান রাইনটি ভানফাথধক্ায থফবাগ (Division of Human Rights)
দ্বাযা থযচাথরত কফ এফং মাযা আফান বফলকভযয ম্মুখীন কেন তাকদয াষতা প্রদান
ক্যকফ। এটি আফান বফলকভযয ঘিনা থযকািন ক্যায জনয এক্টি আকযা দক্ষ প্রক্তক্রষা বতথয
ক্যকফ।
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