
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

মাইলফলকস্বরূপ জর্ আর. লুইস হভাট িং রাই স অোক্ট অি বর্উ ইয়কন স্বাক্ষর কম্বর 

গভর্ নর হ াকল এট ম্বক আইম্বর্ পবরণত কম্বরম্বের্  

  

S.1046-E/A.6678-E আইর্ট  হেম্বের মম্বযে সিম্বেম্বয় হিবে সম্প্রসারণেীল হে  পর্ নাম্বয়র 

হভা াবযকার আইর্ প্রবতষ্ঠা করম্বে  

  

হভা ারম্বের বিবক্ষপ্ত কম্বর হেওয়া, েমর্ করা, ভীবত প্রেে নর্, প্রতারণা করা, অিিা 

হভা ারম্বের জর্ে প্রবতিন্ধকতা ততবর বর্বিদ্ধ করার মাযেম্বম হভাম্ব র অোম্বেস 

সম্প্রসারণ কম্বর  

  

বর্ি নােম্বর্র গুরুত্বপূণ ন র্ীবতমালা ও প্রেলর্গুম্বলার পবরিতনম্বর্র জর্ে র্াগবরক িা 

হভা াবযকার লঙ্ঘম্বর্র ইবত াস রম্বয়ম্বে এমর্ আইবর্ অবযম্বক্ষত্রগুম্বলার জর্ে আম্বগ 

হিম্বক বিয়াম্বরন্স োওয়া আিেেক কম্বরম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ব্রুক্থলনর্র হেডগার এভার্ ন ক্নলনজ (Medgar Evers College) 

োইলফলক্স্বরূপ জর্ আর. লুইর্ হভাট িং রাই র্ অ্যাক্ট অ্ব থর্উ ইয়ক্ন (S.1046-E/A.6678-

E) স্বাক্ষর ক্নর এট নক্ আইনর্ পথরণত ক্নরনের্, যা হভা াথিক্ার থবষনয় হেনের েনিয থর্উ ইয়ক্ন 

হেন র হর্তৃস্থার্ীয় অ্বস্থার্ রু্েৃঢ় ক্নরনে এবিং গভর্ ননরর 2022 র্ানলর হে  অ্ব েয হে  

এনজন্ডার এক্ট  গুরুত্বপূণ ন অ্িংে পরূণ ক্রনে। গভর্ নর থর্নর্ন র র্িংখ্যাগথরষ্ঠ অ্িংনের হর্তা 

অ্যান্ড্রিয়া র্্ ুয়া ন-ক্ান্ড্রজন্স, হে  থর্নর্ র হজলর্র োইথর, অ্যানর্ম্বথল র্ের্য লযাটির্ ওয়াক্ার, 

NAACP থর্উ ইয়ক্ন হে  ক্র্ফানরন্স (NAACP New York State Conference)-এর হেথর্নডন্ট ড. 

 যানজল এর্. থডউক্র্ এবিং হভা াথিক্ার র্েি নর্ক্ারী গুরুত্বপূণ ন বযন্ড্রিনের র্নে থর্নয় এই থবনল 

স্বাক্ষর ক্নরনের্।  

  

"আোনের গণতনের থভথি যখ্র্ হুেথক্র র্ম্মুখ্ীর্  নে এের্ এক্ র্েনয়, হভা  েোনর্র 

হেৌথলক্ অ্থিক্ার র্ুরথক্ষত রাখ্নত র্তুর্ আইর্ েণয়র্ ক্রার োিযনে থর্উ ইয়ক্ন হেনের হর্তৃত্ব 

থেনে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আজ আোনের হভা ারনের হভা াথিক্ার েোর্ ক্রনত 

এবিং আোনের গণতনে হলাক্জনর্র ক্ণ্ঠস্বর হোর্া  নে হর্ থবষয়ট  থর্ন্ড্রিত ক্রনত আোনের 

আইর্গুনলানত অ্ি নপূণ ন পথরবতনর্ থর্নয় আর্ার েিয থেনয় আেরা েয়াত ক্িংনের্েযার্ জর্ লুইর্ 

এবিং হেডগার এভার্ ন এর েনতা আনদালর্ক্েীনের ক্ানজর েথত র্ম্মার্ জার্ান্ড্রে। হফডানরল 

র্রক্ার হযখ্ানর্ পেনক্ষপ ে ণ ক্রনত বযি ন  নয়নে, হর্খ্ানর্ থর্উ ইয়ক্ন পেনক্ষপ ে ণ ক্নর 



হর্তৃত্ব হেওয়া অ্বযা ত রাখ্নব: গভনপাত হর্বার র্ুরক্ষার হক্ষনে আেরা এ া ক্নরথে, আনেয়াস্ত্র 

থর্রাপিা আইর্ র্িংস্কানরর হক্ষনে আেরা এ া ক্নরথে, এবিং আথে অ্তযন্ত গনব নর র্নে বলনত চাই 

হয হভা াথিক্ানরর হক্ষনে আেরা আবার এট  ক্রনত যান্ড্রে।"  

  

"হেনের র্বনচনয় োেীণ অ্ঞ্চলগুনলার েনিয এক্ট নত, এক্জর্ কৃ্ষ্ণাে থ নর্নব োয় 90 েতািংে 

হেতাে বাথর্দা রনয়নে এের্ এক্ট  থডথিনক্টর জর্য ক্িংনেনর্ েথতথর্থিত্ব ক্রা, এবিং ক্িংনেনর্ 

আপনে  থর্উ ইয়নক্নর েথতথর্থিত্বক্ারী েিে কৃ্ষ্ণাে থ নর্নব, আোর অ্থভজ্ঞতা এ াই বনল হয 

হভান র োিযনে এের্ পথরবতনর্ ঘ নত পানর যা  য়নতা এক্র্েয় র্ানিযর বাইনর বনল েনর্  য়," 

িম্বলম্বের্ হলফম্ব ম্বর্ন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হেলগাম্বো। "থর্উ ইয়ক্ন হেন র হভা ার আইর্ 

র্িংনোির্ ক্রার োিযনে, আেরা হলাক্জনর্র জর্য তানের গােবণ ন বা বর্বানর্র স্থার্ থর্থব ননেনষ, 

হভা  হক্ন্দ্রগুনলানত তানের েতােত জার্ার্ হেওয়ার র্োর্ র্ুনযাগ েোর্ ক্রথে।"  

  

বসম্বর্ম্ব র সিংখ্োগবরষ্ঠ অিংম্বের হর্তা অোন্ড্রিয়া স্ ুয়া ন-কান্ড্রজন্স িম্বলর্, "জর্ আর. লুইর্ 

হভাট িং রাই র্ অ্যাক্ট অ্ব থর্উ ইয়ক্ন হভা ার র্ুরক্ষা র্ম্প্রর্ারণ ও থবথিবদ্ধ ক্রনব, বযাল  বনে 

র্াগথরক্নের ক্ষেতায়র্ ক্রনব, এবিং থর্ব নাথচত ক্ে নক্তনানের েনিয জবাবথেথ তার ের্ার ঘ ানব। 

আথে গথব নত হয হেেবযাপী থরপাবথলক্ার্নের দ্বারা গণতে-থবনরািী অ্বস্থা থফথরনয় আর্ার েনচষ্টা 

র্নেও থর্উ ইয়ক্ন হভা াথিক্ার রক্ষার জর্য এক্ট  র্থতযক্ানরর েগূ ন োচীর থ নর্নব অ্বস্থার্ 

থর্নয়নে।"  

  

অোম্বসেবল স্পিকার কাল ন ব ম্বয়বে িম্বলর্, "হেেবযাপী হভা াথিক্ার এখ্র্ আক্রেনণর 

র্ম্মুখ্ীর্ এবিং থর্উ ইয়ক্ননক্ অ্বেযই এই পথবে র্ািংথবিাথর্ক্ অ্থিক্ানরর র্ুরক্ষা ক্রনত  নব। 

অ্র্যার্য হে  যখ্র্ হভা ারনের হভা াথিক্ার  রণ ক্রা ও হভা  থবথক্ষপ্ত ক্রনত ক্াজ ক্রনে, 

এের্ র্েনয় হেনের েনিয র্বনচনয় েন্ড্রিোলী হভা াথিক্ার র্ুরক্ষার আইর্ পাে ক্রার জর্য 

তানের অ্েীক্ারাবদ্ধতার জর্য আথে থর্ব নাচর্ ক্থেট র র্ভাপথত লযাটির্ ওয়াক্ার, আোনের 

অ্যানর্ম্বথল ও থর্নর্ন র র্ ক্েীবদৃ, এবিং গভর্ নর হ াক্লনক্ ির্যবাে জার্ানত চাই।"  

  

S.1046-E/A.6678-E আইর্ট  হপাল অ্যানের্ ক্রার েথতবন্ধক্তাগুনলা অ্পর্ারণ থর্ন্ড্রিত ক্রার 

োিযনে র্ব উপযুি হভা ারনক্ হভা  েন্ড্রক্রয়ায় অ্িংেে ণ ক্রনত উৎর্াথ ত ক্রনব। থবনেষ 

ক্নর, জাথতগত, র্তৃান্ড্রেক্, ও ভাষাগত র্িংখ্যালঘু হগাষ্ঠীগুনলা এখ্র্ এই র্তুর্ পেনক্ষপগুনলার 

দ্বারা র্ুরথক্ষত িাক্নব যা থর্উ ইয়ক্ন হেন  তানের হভা োনর্র র্োর্ র্ুনযাগ পাওয়ার থবষয়ট  

থর্ন্ড্রিত ক্রনব। এই আইর্ট  থর্ম্নথলথখ্ত থবষয়গুনলা হোক্ানবলা ক্রার োিযনে এট  অ্জনর্ 

ক্রনব:  

  

• হভা ারম্বের বিবক্ষপ্ত কম্বর হেওয়া হক্ানর্া র্িংরথক্ষত হেথণর হভান র েন্ড্রি েরূ 

ক্নর হেয় এের্ থর্ব নাচর্ পদ্ধথত থর্থষদ্ধ ক্রনে এবিং লঙ্ঘনর্র হক্ষনে আইথর্ 

র্ুরক্ষা েথতষ্ঠা ক্রনে।  

• হভা ার েমর্। থর্ব নাচর্ র্িংক্রান্ত আইর্ ও রীথতগুনলা এের্ উপানয় বাস্তবায়র্ 

ক্রা থর্থষদ্ধ ক্নর যা হক্ানর্া র্িংরথক্ষত হেথণর র্ের্যনের হভা োনর্র অ্থিক্ার 

েতযাখ্যার্ ক্নর এবিং লঙ্ঘনর্র হক্ষনে আইথর্ র্ুরক্ষা েথতষ্ঠা ক্রনে।  



• হভা ারম্বের ভীবত প্রেে নর্, প্রতারণা িা প্রবতিন্ধকতা ততবর করা। থর্উ 

ইয়ক্নবার্ীনেরনক্ তানের হভা োনর্র অ্থিক্ার অ্যানের্ ক্রানক্ েভাথবত ক্নর 

এের্ ভীথত েেে নর্েূলক্, েতারণােূলক্, বা েথতবন্ধক্তােূলক্ ক্াজনক্ থর্থষদ্ধ 

ক্নর এবিং লঙ্ঘনর্র হক্ষনে আইথর্ র্ুরক্ষা েথতষ্ঠা ক্রনে।  

• ভািা সিংক্রান্ত স ায়তা সম্প্রসারণ কম্বরম্বে হফডানরল হভা াথিক্ার আইর্ 

অ্র্ুযায়ী আবেযক্ র্ীোর গন্ড্রি োথিনয় থর্ব নাচর্ র্িংক্রান্ত ভাষা র্ ায়তা েোর্ 

আবেযক্ ক্নরনে।  

• আম্বগ হিম্বক বিয়াম্বরন্স। হফডানরল হভা াথিক্ার আইনর্র বতনোনর্ থর্ন্ড্রিয় 

িাক্া "নর্ক্ের্ 5 থে-থিয়ানরন্স" এর র্েতুলয হে  থবিার্ েথতষ্ঠা ক্নরনে, 

হযখ্ানর্ আওতাভুি আইথর্ অ্থিনক্ষেগুনলার জর্য থর্থেনষ্ট থক্েু গুরুত্বপূণ ন 

থর্ব নাচর্ র্ম্পথক্নত আইর্ ও র্ীথতোলা বাস্তবায়র্ ক্রার আনগ হর্গুনলার 

হযনক্ানর্া পথরবতনর্ র্ম্পনক্ন "আনগ হিনক্ থিয়ানরন্স" র্িংে  ক্রা আবেযক্ 

ক্নরনে। এই র্তুর্ আইনর্র অ্িীনর্, থক্েু থর্ব নাচর্ী পেনক্ষপ পথরবতনর্ ক্রনত 

চাওয়া আওতাভুি আইথর্ অ্থিনক্ষেগুনলানক্ েিনে হর্ পথরবতনর্গুনলা 

পয নানলাচর্া ক্থরনয় থর্নত  নব যানত হর্গুনলা হক্ানর্া র্িংরথক্ষত হেথণর 

হভা াথিক্ার লঙ্ঘর্ ক্রনব র্া হর্ থবষয়ট  থর্ন্ড্রিত ক্রা যায়। আওতাভুি আইথর্ 

অ্থিনক্ষেগুনলা  নলা হযগুনলার র্াগথরক্ বা হভা াথিক্ার লঙ্ঘনর্র ইথত ার্ 

রনয়নে।  

  

হে  বসম্বর্ র হজলর্র মাইবর িম্বলর্, "হেনের হযনক্ানর্া হেন র হচনয় র্বনচনয় েন্ড্রিোলী 

হভা ার র্ুরক্ষা আইর্ েণয়র্ ক্রার োিযনে থর্উ ইয়ক্ন এক্ট  েন্ড্রিোলী বাতনা হেরণ ক্রনে: 

েনতযক্ হভা ারই গুরুত্বপূণ ন এবিং েনতযক্ হভা ই গুরুত্ব ব র্ ক্নর। আজ VRA স্বাক্ষর ক্রার 

জর্য আথে গভর্ নর হ াক্নলর েথত এবিং এই থবলট  র্োথপ্ত পয নন্ত থর্নয় যাওয়ার জর্য আোর 

অ্িংেীোর অ্যানর্ম্বথল র্ের্য লযাটির্ ওয়াক্ানরর েথত কৃ্তজ্ঞ। আোনের অ্বেযই র্বর্েনয়র 

জর্য হভা াথিক্ার র্ুরথক্ষত রাখ্া ও েন্ড্রিোলী ক্রা অ্বযা ত রাখ্নত  নব: আোনের গণতে এট র 

উপর থর্ভনরেীল।"  

  

অোম্বসেবল সেসে লোটিস ওয়াকার িম্বলর্, "জর্ আর. লুইর্ হভাট িং রাই র্ অ্যাক্ট অ্ব থর্উ 

ইয়ক্ন র্াম্প্রথতক্ ইথত ানর্ আইর্ থ নর্নব স্বাক্ষথরত  ওয়া অ্র্যতে র্ব নাথিক্ গুরুত্বপূণ ন এক্ট  

থবল এবিং এট  আনেথরক্ার হযনক্ানর্া হেন র েনিয র্বনচনয় েন্ড্রিোলী ও র্নবনচনয় থবর্্তৃত 

হভা ার র্ুরক্ষা েোর্ ক্রনব। এট  আোনের গণতনের েূল থভথি - হভা োনর্র অ্থিক্ারনক্ 

থবথিবদ্ধ ক্রনব। এক্ই র্েনয়, আেরা েয়াত থরনেনজনন্টট ভ জর্ আর. লুইনর্র স্মথৃতর েথত 

র্ম্মার্ জার্ান্ড্রে, থযথর্ এক্র্েয় বনলথেনলর্, "হভা  অ্তযন্ত োেী। এট  োয় পথবে এক্ট  থবষয়। 

গণতনে এট  আোনের র্বনচনয় েন্ড্রিোলী অ্থ িংর্  াথতয়ার।" থর্রলর্ভানব ক্াজ ক্নর যাওয়া 

র্ব র্েি নর্ক্ারী, আোর র্ ক্েীবদৃ, গভর্ নর হ াক্ল, এবিং NAACP ও NYCLU-এর েনতা 

র্িংস্থাগুনলানক্ ির্যবাে জার্াই। অ্যানর্ম্বথলনত এই থবনলর পষৃ্ঠনপাষক্ থ নর্নব আথে অ্তযন্ত 

গথব নত।"  

  

NAACP বর্উ ইয়কন হে  কর্ফাম্বরন্স-এর হপ্রবসম্বেন্ট ে.  োম্বজল এর্. বেউকস িম্বলর্, 

"অ্নর্ক্ েীঘ ন র্েয় িনর আোনের ক্থেউথর্ট গুনলা অ্থবচানরর র্ম্মুখ্ীর্  নয় আনে, থক্ন্তু 



হভা নক্নন্দ্র েেনর্র থেক্ার  ওয়ার ফনল হর্গুনলা পথরবতনর্ ক্রনত হভা  থেনত পানরথর্। আজ, 

আনরা এক্বার থর্উ ইয়ক্ন আোনের অ্তীনতর ভুলনক্ র্িংনোির্ ক্রার ক্ানজ হর্তৃত্ব থেনে এবিং 

র্বার ক্ণ্ঠস্বর হোর্ানর্ার থবষয়ট  থর্ন্ড্রিত ক্রনে। হে বযাপী থর্উ ইয়ক্নবার্ীনের জর্য হভা ার 

র্ুরক্ষা র্ম্প্রর্ারণ ক্রার জর্য আথে এই ঐথত াথর্ক্ আইনর্র পষৃ্ঠনপাষক্, অ্যানর্ম্বথল র্ের্য 

লযাটির্ ওয়াক্ার ও থর্নর্ র হজলর্র োইথরনক্ র্ািুবাে জার্াই। এই োইলফলক্স্বরূপ আইর্ 

েণয়নর্র জর্য এক্র্নে ক্াজ ক্রায় গভর্ নর হ াক্ল, থলডার অ্যান্ড্রিয়া র্্ ুয়া ন-ক্ান্ড্রজন্স, ও 

স্পিক্ার ক্াল ন থ নয়থেনক্ ির্যবাে।"  

  

বর্উ ইয়কন বসবভল বলিাট নজ ইউবর্য়র্ (New York Civil Liberties Union)-এর 

এন্ড্রেবকউট ভ বেম্বরক্টর ের্া বলিারমোর্ িম্বলর্, "হভা াথিক্ানরর উপর হেেবযাপী চলোর্ 

আক্রেণ এবিং হফডানরল হর্তৃনত্বর তৎপরতার অ্ভানবর এই র্েনয়, থর্উ ইয়ক্ন হেনের অ্র্যতে 

র্ব নাথিক্ েন্ড্রিোলী হভা াথিক্ার আইর্ েণয়র্ ক্নরনে। ঐথত াথর্ক্ ক্াল হিনক্ রাজনর্থতক্ 

েন্ড্রক্রয়ায় অ্িংেে ণ ক্রার র্োর্ র্ুনযাগ হিনক্ বন্ড্রঞ্চত  নয় আর্া ক্থেউথর্ট গুনলার জর্য 

েথতবন্ধক্তা,  স্তনক্ষপ, বা ববষনেযর থেক্ার  ওয়া োিাই অ্ি নপূণ নভানব হভা  েোনর্র র্ুনযাগ 

থর্ন্ড্রিত ক্রার হক্ষনে আজ গভর্ নর হ াক্ল এক্ট  র্ুথবোল পেনক্ষপ ে ণ ক্নরনের্। জাথতগত 

পক্ষপাথতত্ব ও হভা ারনের ভীথত েেে ননর্র থেক্ার  ওয়ার অ্বস্থানক্ চযানলঞ্জ ক্রা হিনক্ শুরু 

ক্নর ভাষা র্িংক্রান্ত র্ ায়তা ও হভা নক্নন্দ্র অ্যানের্ র্ম্প্রর্ারণ ক্রা পয নন্ত - জর্ আর. লুইর্ 

হভাট িং রাই র্ অ্যাক্ট বাস্তবায়নর্র জর্য আোনের ক্াজ ক্নর যাওয়ার এই র্েনয় আোনের 

অ্বেযই এট র েন্ড্রিোলী র্ুরক্ষা থবেযোর্ িাক্ার থবষয়ট  থর্ন্ড্রিত ক্রনত  নব। আইর্ 

েনণতানের অ্বেযই আোনের অ্েগথতনক্ থপথেনয় হেওয়ার হযনক্ানর্া েনচষ্টার থবরুনদ্ধ রুনখ্ 

ো াঁিানত  নব এবিং হভা াথিক্ার রক্ষার জর্য লিাই ক্রনত  নব।"  

  

হসন্টার ফর ল এন্ড হসােোল জাবেস অো  হমেগার এভাস ন কম্বলজ (Center for Law 

and Social Justice at Medgar Evers College)-এর এন্ড্রেবকউট ভ বেম্বরক্টর লুবর 

েোবর্ম্বয়ল হফভাস ন এস্ক. িম্বলর্, "আজ হেডগার এভার্ ন ক্নলনজ থর্উ ইয়ক্ন হে  জর্ আর. 

লুইর্ হভাট িং রাই র্ অ্যাক্ট স্বাক্ষথরত  ওয়া এক্ট  ঐথত াথর্ক্ ও স্মরণীয় উপলক্ষয থেল যা 

হভা াথিক্ার র্ুরথক্ষত রাখ্ার হক্ষনে থর্উ ইয়ক্ননক্ উেীয়োর্ হর্তৃনত্বর অ্বস্থানর্ েথতটষ্ঠত 

ক্নরনে। হেেজনুি হভা োনর্র অ্থিক্ার র্ুরক্ষা হিনক্ বন্ড্রঞ্চত  ওয়ার এই র্েনয় এবিং 

হভা ারনের র্ুরক্ষা ক্থেনয় হেওয়ার থর্দ্ধানন্তর র্নে র্ুথেে হক্ান নর এক্াত্মতা হপাষনণর ইো 

েক্াে ক্রার এই র্েনয়, হে  ও স্থার্ীয় পয নানয়র র্িংগঠক্, আনদালর্ক্েী ও থর্ব নাথচত 

ক্ে নক্তনানের হভা ারনের র্ুরক্ষার জর্য ক্াজ ক্রা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ ন। এই আইনর্ আনগ হিনক্ 

থিয়ানরন্স ে নণর এক্ট  থবিার্ অ্ন্তভুনি ক্রা  নয়নে, এট  ভাষাগত র্িংখ্যালঘুনের জর্য র্ুরক্ষা 

র্ম্প্রর্ারণ ক্নরনে, এবিং এক্ট  গণতনের ক্াোর্ অ্ন্তভুনি ক্নরনে যা আইর্ট  যানত হভা ারনের 

েনয়াজর্নক্ হক্ন্দ্র ক্নর বযাখ্যা ক্রা  য় হর্ থবষয়ট  থর্ন্ড্রিত ক্রনব। হভা ারনের থক্ভানব র্ুরক্ষা 

েোর্ ক্রনত  নব হর্ থবষনয় থর্উ ইয়ক্ন এখ্র্ এক্ট  েনডল থর্ি নারণ ক্নর থেনয়নে এবিং হেনের 

বাথক্ অ্িংনেরও এট  অ্র্ুর্রণ ক্রা উথচত।"  

  

লোট ম্বর্া জাবেস PRLDEF (LatinoJustice PRLDEF)-এর অোম্বসাবসম্বয়  কাউম্বন্সল 

ফালবভয়া ভারগাস বে বলয়র্ িম্বলর্, "জর্ আর. লুইর্ হভাট িং রাই র্ অ্যাক্ট অ্ব থর্উ ইয়ক্ন 

স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরণত ক্রার থবষয়ট  অ্নেতাে ক্থেউথর্ট গুনলানক্ আোনের গণতনে 



অ্িংেে ণ ক্রানক্ র্ীথেত ক্নর হেওয়া ববষেযেূলক্ পেনক্ষনপর র্ম্মখু্ীর্  ওয়া হিনক্ র্ুরথক্ষত 

রাখ্ার হক্ষনে আোনের হে নক্ অ্েবতী ভূথেক্া পালনর্র র্ুনযাগ ক্নর থেনয়নে। এই অ্থিক্ার 

থবতথক্নত বা রাজনর্থতক্  ওয়া উথচত র্য়। বযালন র পুনরাপুথর ও র্েতাপূণ ন অ্যানের্ পাওয়ার 

জর্য আোনের লিাই এখ্নর্া হেষ  য়থর্, থক্ন্তু এই আইর্ আোনের র্ব হভা ারনের 

েথতথর্থিত্বক্ারী ও অ্ন্তভুনন্ড্রিেূলক্ এক্ট  গণতে অ্জননর্র থেনক্ আনরা এক্ িাপ এথগনয় 

যাওয়ার েনতা এক্ট  েন্ড্রিোলী  াথতয়ার েোর্ ক্রনে।"  

###  
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