
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

রাবেয়ার বিরুম্বে আবি নক পবরম্বেিা বিভাগ কর্ত নক গত ীর্ োস্তিমূলক িেিস্থা হ ারদার 

করার  র্ে গভর্ নর হ াকম্বলর পদম্বেপ গ্র ম্বের হ ােো  

  

গত ীর্ পদম্বেপগুম্বলার মম্বযে ব্লকম্বেইর্ অোর্াবলটিক্স িুলস সংগ্র  ত্বরাবির্ করা 

অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ রাথিয়ার থিরুদ্ধে আথি নক্ পথরদ্ধেিা থিভাদ্ধগর (Department of 

Financial Services) গৃ ীত িাস্তিমূলক্ িযিস্থা হজারদার ক্রার জর্য উদ্ধদযাগ গ্র দ্ধের হ ােো 

থদদ্ধয়দ্ধের্, যার মদ্ধযয আদ্ধরা হিথি ব্লক্দ্ধেইর্ অ্যার্াথলটিক্স প্রযুস্তি সংগ্র  ত্বরাথিত ক্রাও অ্ন্তভভ নি 

রদ্ধয়দ্ধে। এসি িভলস িাইদ্ধের্ প্রিাসর্ ক্তৃনক্ থর্দ্ধেযাজ্ঞা আদ্ধরাপ ক্রা রাথিয়ার্ িযস্তি, িযাংক্ ও 

অ্র্যার্য সংস্থার ক্াদ্ধে DFS-লাইদ্ধসন্সপ্রাপ্ত ভােভ নয়াল মুদ্রার মাযযদ্ধম  ওয়া িযিসাথয়ক্ হলর্দ্ধদর্ 

ির্াি ক্রার জর্য আথি নক্ পথরদ্ধেিা থিভাদ্ধগর সক্ষমতা হজারদার ক্রদ্ধি। বিথিক্ আথি নক্ 

পথরদ্ধেিা খাদ্ধতর হর্তৃস্থার্ীয়, োিার থভথিদ্ধত পথরোথলত থর্য়ন্ত্রক্  দ্ধয় উঠার জর্য DFS-এর 

ক্ম নযদ্ধজ্ঞর অ্ংি থ দ্ধসদ্ধি, থিভাগটি িতনমার্ তদারথক্র সক্ষমতা িৃস্তে ক্রার জর্য হিি থক্েভ  

প্রযুস্তি সরঞ্জাম ও পথরদ্ধেিা প্রদার্ক্ারীদ্ধদর মূলযায়র্ ক্দ্ধর এদ্ধসদ্ধে। এই প্রথক্উরদ্ধমন্ট প্রস্তিয়া 

ত্বরাথিত ক্রা এই তাৎক্ষথেক্ সংক্দ্ধির সমদ্ধয় ও তৎপরিতী সমদ্ধয় মাথর্ লন্ডাথরং থিদ্ধরাযী ও 

িযাংদ্ধক্র হগাপর্ীয় আেরে সংিান্ত আইর্ প্রদ্ধয়াদ্ধগর জর্য থিভাগটির সক্ষমতা হজারদার ক্রার 

হক্ষদ্ধে এক্টি অ্থত গুরুত্বপূে ন পদদ্ধক্ষপ।  

  

"থিিিযাপী ক্দ্ধয়ক্ থমথলয়র্ মার্ুদ্ধের মদ্ধতাই থর্উ ইয়ক্নিাসীরা ভয় ও িংক্া থর্দ্ধয় ইউদ্ধিদ্ধর্র 

পথরথস্থথতর থদদ্ধক্ তাথক্দ্ধয় আদ্ধে, এিং এর প্রথত সাড়া থদদ্ধয় আমরা আদ্ধরা পদদ্ধক্ষপ গ্র ে ক্রথে," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আমরা ইউদ্ধিদ্ধর্র মার্ুেদ্ধদর সমি নদ্ধর্ তাদ্ধদর পাদ্ধি আথে এিং এই 

অ্র্াক্াঙ্ক্ষিত  ামলার ক্ারদ্ধে রাথিয়ার উপর যুিরাদ্ধের আদ্ধরাথপত থর্দ্ধেযাজ্ঞা ক্ায নক্র ক্রদ্ধত 

আমাদ্ধদর অ্ংদ্ধির দাথয়ত্ব পালর্ অ্িযা ত রাখদ্ধিা। থর্উ ইয়ক্ন গথি নত হয এটি হদদ্ধির সি নিৃ ৎ 

ইউদ্ধির্ীয় জর্দ্ধগাষ্ঠীর টঠক্ার্া এিং আমরা আমাদ্ধদর প্রযুস্তিগত সম্পদদ্ধক্ িযি ার ক্রদ্ধিা 

জর্সাযারেদ্ধক্ সুরথক্ষত রাখদ্ধত এিং রাথিয়াদ্ধক্ হদথখদ্ধয় থদদ্ধত হয আমরা তাদ্ধদর ক্াদ্ধে 

জিািথদথ  োইদ্ধিা।"  

  

আবি নক পবরম্বেিা বিভাম্বগর সুপাবরম্বেম্বেে অোস্তির্ এ.  োবরস িম্বলর্, "আমরা জাথর্ হয 

দুষৃ্কথতক্ারীরা ভােভ নয়াল মুদ্রা স্থার্ান্তদ্ধরর মাযযদ্ধম থর্দ্ধেযাজ্ঞা এথড়দ্ধয় যাওয়ার হেষ্টা ক্রদ্ধি, আর 

হসক্ারদ্ধে আমাদ্ধদর জর্য থরদ্ধয়ল িাইদ্ধম হলর্দ্ধদর্ ও এক্সদ্ধপাজার তদারথক্ ক্রার সক্ষমতা িাক্া 



 

 

জরুথর। ইউদ্ধির্দ্ধক্ সুরক্ষার লড়াইদ্ধয় আমাদ্ধদর থর্য়ন্ত্রক্ ক্াঠাদ্ধমার সমূ্পে ন ভার ক্াদ্ধজ লাগাদ্ধর্া 

থর্স্তিত ক্রদ্ধত আমরা হেোদ্ধরল ও অ্র্যার্য হেি থর্য়ন্ত্রক্দ্ধদর সাদ্ধি থর্থিড়ভাদ্ধি সমিয় ক্রা 

এিং আমাদ্ধদর থর্য়ন্ত্রোযীর্ সংস্থাগুদ্ধলার সাদ্ধি হযাগাদ্ধযাগ অ্িযা ত রাখদ্ধিা।"  

  

ভােভ নয়াল মুদ্রার জর্য সুথর্থদনষ্ট উদ্ধেিয থর্দ্ধয় থর্থম নত প্রযুস্তি ও পথরদ্ধেিা প্রদার্ক্ারীদ্ধদরদ্ধক্ ক্াদ্ধজ 

লাগাদ্ধর্ািা আথি নক্ িযিস্থাদ্ধক্ অ্বিয ক্ম নক্াণ্ড হযমর্ মাথর্ লন্ডাথরং, সন্ত্রাসী ক্ম নক্াদ্ধণ্ডর জর্য 

অ্ি নায়র্ এিং রয্ার্সমওয়যার স্তিয়াক্লাপ হিদ্ধক্ সুরথক্ষত রাদ্ধখ।  

  

ইউদ্ধিদ্ধর্র উপর রাথিয়ার অ্র্যায় ও প্রদ্ধরাের্াথি ীর্  ামলার সূে যদ্ধর রাথিয়ায় থিথর্দ্ধয়াগকৃ্ত 

পািথলক্ োন্ড পয নাদ্ধলাের্া ক্রা ও থিথর্দ্ধয়াগ থেথরদ্ধয় হর্য়ার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেদ্ধির সক্ল হেি 

সংস্থা ও ক্তৃনপক্ষদ্ধক্ থর্দ্ধদনি প্রদার্ ক্দ্ধর গভর্ নর হ াক্দ্ধলর থর্ি না ী আদ্ধদি জাথরর পদ্ধর এই 

পদদ্ধক্ষপ গৃ ীত  দ্ধে। এোড়াও গভর্ নর এই সংক্দ্ধির েদ্ধল িরোিীদ্ধত পথরেত  ওয়া 

হলাক্জর্দ্ধক্ স ায়তা প্রদাদ্ধর্র জর্য এিং তাদ্ধদরদ্ধক্ হেদ্ধি স্বাগত জার্াদ্ধর্ার জর্য িাইদ্ধের্ 

প্রিাসদ্ধর্র সাদ্ধি ক্াজ ক্দ্ধর যাওয়ার অ্ঙ্গীক্ার িযি ক্দ্ধরদ্ধের্, এিং ইউদ্ধির্ীয় জর্সাযারদ্ধের 

প্রথত রাথিয়ার এই অ্র্যায় সথ ংসতার প্রথত থর্ন্দা জাথর্দ্ধয়দ্ধের্।  
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