
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল মার্ি পাচাম্বরর বেকার িেক্তিম্বের সুরক্ষার জর্ে সমি নর্ ও সংস্থার্ প্রোর্ 

করম্বে বিবিমালার পোম্বকম্বজ স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

 বিবিমালা (S.7360/A.9821) অোলম্বকা ল প্রবেক্ষণ সম্বচের্োয় মার্ি পাচার সম্পবকনে 

পাঠ্েসূবচ হ াগ করা আিেেক কম্বর  

  

বিবিমালা (S.244B/A.887C) লক্তজং ফ্োবসবলটির কমীম্বের মার্ি পাচাম্বরর বেকার 

িেক্তিম্বের সর্াি করার প্রবেক্ষণ প্রোর্ আিেেক কম্বর  

    

বিবিমালা (S.8711A/A.9883A) থ্রুওম্বয় কেত নপম্বক্ষর জর্ে পািবলক হরস্টরুম্বম মার্ি 

পাচাম্বরর বেকার িেক্তিম্বের জর্ে েিেমূলক সাইর্ এিং কার্ন লাগাম্বর্া আিেেক কম্বর  

   

বিবিমালা (S.8678/A.9814) ট্রাক স্টপগুবলর জর্ে পািবলক হরস্টরুম্বম মার্ি পাচাম্বরর 

বেকার িেক্তিম্বের জর্ে েিেমূলক সাইর্ এিং কার্ন লাগাম্বর্া আিেেক কম্বর  

   

বিবিমালা (S.8710/A.9406) বিমার্িন্দরগুবলর জর্ে পািবলক হরস্টরুম্বম মার্ি পাচাম্বরর 

বেকার িেক্তিম্বের জর্ে েিেমূলক সাইর্ এিং কার্ন লাগাম্বর্া আিেেক কম্বর  

   

বিবিমালা (S.8262/A.9169) িন্দর কেত নপম্বক্ষর বিমার্িন্দরগুবলর জর্ে পািবলক 

হরস্টরুম্বম মার্ি পাচাম্বরর বেকার িেক্তিম্বের জর্ে েিেমূলক সাইর্ এিং কার্ন লাগাম্বর্া 

আিেেক কম্বর  

   

বিবিমালা (S.8573/A.9410) িন্দর কেত নপম্বক্ষর িাস িাবম নর্ালগুবলর জর্ে পািবলক 

হরস্টরুম্বম মার্ি পাচাম্বরর বেকার িেক্তিম্বের জর্ে েিেমূলক সাইর্ এিং কার্ন লাগাম্বর্া 

আিেেক কম্বর  

   

বিবিমালা (S.3374B/A.7818B) অোলম্বকা লজাে পার্ীয় বিক্তি করা স্থাপর্াগুবলম্বে 

মার্ি পাচাম্বরর অপরাি এিং স ায়ো  িলাইম্বর্র িোপাম্বর সাইম্বর্জ প্রেে নর্ আিেেক 

কম্বর  

   

   



গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ মার্ব পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের সমি নর্ ও সংস্থার্ প্রোর্ ক্রার 

জর্য আটটট থবথিমালায় স্বাক্ষর ক্করকের্। র্তুর্ এই আইর্গুথল থর্ক্তিত ক্রকব হে থবমার্বন্দর, 

বাস টাথম নর্াল, হ াকটল এবং ট্রাক্ স্টকপর মকতা স্থার্গুথলকত োকত মার্ব পাচাকরর বযাপাকর তিয 

থবকিষভাকব প্রেথি নত  য়। এটট ক্মী এবং েি নর্ািীকের মার্ব পাচাকরর ভয়ঙ্কর অর্ুিীলকর্র 

বযাপাকর অথত গুরুত্বপূর্ ন তিয হেয়, এবং এক্ই সাকি এর থিক্ার বযক্তিকের থর্কজকের অথিক্ার ও 

উপলভয সংস্থাকর্র বযাপাকর জার্ার সতক্ন উপায় প্রোর্ ক্কর।  

   

"আমাকেরকক্ মার্ব পাচাকরর ক্লঙ্ক হিষ ক্রকত এবং থর্উ ইয়কক্ন এই ঘৃর্য অর্ুিীলকর্র থিক্ার 

 াজার  াজার বযক্তিকক্ সুরক্ষা ক্রকত আমাকের ক্ষমতার মকিয সব থক্েু ক্রকত  কব," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইয়ক্নবাসীকের মার্ব পাচাকরর লক্ষর্সমূ  জার্া িাক্া এবং এর থিক্ার 

বযক্তিকের জর্য সা াকেযর  াত বাথিকয় থেকত প্রস্তুত িাক্া উথচত। আথম থবথিমালার এই পযাকক্কজ 

স্বাক্ষর ক্রকত হপকর গথব নত, এর মকিয এমর্ ক্যাকেইর্ রকয়কে ো সকচতর্তা বৃক্তি ক্রকব এবং 

 াজার  াজার জীবর্ বা াঁচাকত অি নপূর্ ন পথরবতনর্ আর্কব।"  

   

মার্ি পাচার সর্ািকরণ প্রবেক্ষণ  

থবথিমালা (S.7360/A.9821) সক্ল থর্উ ইয়ক্ন হস্টট থলক্ার ক্তৃনপকক্ষর (New York State Liquor 

Authority) সর্েপ্রাপ্ত অযালকক্া ল প্রথিক্ষর্ সকচতর্তা ক্ম নসূথচকত (Alcohol Training 

Awareness Programs) এক্টট মার্ব পাচার প্রথিক্ষর্ অংি হোগ ক্রা আবিযক্ ক্কর। এটট 

মার্ব পাচাকরর লক্ষর্সমূক র বযাপাকর সকচতর্তা ও হবািগমযতা বৃক্তি ক্রকব োকত সািাোকর্র 

প্রকয়াজর্  কল সতক্ন সকঙ্কত ও এর থিক্ার বযক্তিকের সর্াি ক্রা োয়।  

   

হস্টি বসম্বর্ির হজমস হকাবফ্স িম্বলর্, "আইর্প্রকর্তাকের থর্ক্তিয় িাক্কল চলকব র্া েখর্ 

থর্উ ইয়ক্ন ক্রমাগত মার্ব পাচাকরর প্রােুভনাকবর থেক্ থেকয় হেকির চতুি ন অবস্থাকর্ িাক্কে। 

আমাকের থবথিমালা বারকটন্ডারকের এই অমার্থবক্ হিাষর্ থচথিত ও বন্ধ ক্রার ক্ষমতা হেয় এবং 

এটট অগথর্ত পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের সুরক্ষা থেকব। আথম এই থবলটট এবং হসই সাকত 

পযাকক্কজর অর্যার্য সুরক্ষাক্ারী বযবস্থায় স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নরকক্ ির্যবাে জার্াক্তি।"  

  

অোম্বসেবল সেসে বকোবল ন জর্-বপম্বয়র িম্বলর্, "বার এবং হরস্টুকরকের ক্মীরা োকত মার্ব 

পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের স ায়তা ক্রার জর্য েিােিভাকব প্রথিথক্ষত হিকক্ তা থর্ক্তিত ক্রা 

অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ন। মার্ব পাচার এক্টট সামাক্তজক্ এবং সম্প্রোকয়র মম নাথন্তক্ ঘটর্া ো 

জর্স্বাস্থযকক্ থবপেগ্রস্ত ক্কর এবং সথ ংসতা ও অপরাকি ইন্ধর্ হোগায়। থবলটট এই বযাপাকর 

সকচতর্তা আর্কত সা ােয ক্রকব, ক্মী সেসযকের আকরা ভাকলাভাকব লক্ষর্ বুঝকত সা ােয 

ক্রকব, এবং তাকেরকক্ থরকপাটন ক্রার েিােি প্রক্তক্রয়া থিখাকব। আথম গভর্ নর হ াক্ল ক্তৃনক্ এই 

থবলটট স্বাক্ষর  কত হেকখ অথত আর্ক্তন্দত এবং মার্ব পাচাকরর থবরুকি লিাই অবযা ত রাখকত 

উনু্মখ।"  

  

থবথিমালা (S.244B/A.887C) সক্ল সরাইখার্া, হ াকটল, হমাকটল, হমাটর হক্াকটনর জর্য 

অথতথিকের সাকি হেখা ক্রকব তাকের এমর্ প্রকতযক্ ক্মীকক্ মার্ব পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের 

সর্াি ক্রার প্রথিক্ষর্ প্রোর্ ক্রাকক্ এক্টট আবথিযক্তা ক্কর। এই প্রথিক্ষর্টট প্রকতযক্ ক্মীকক্ 

থর্কয়াকগর 60 থেকর্র মকিয প্রোর্ ক্রকত  কব। অপরাি র্যায়থবচার হসবা থিথভির্ (Division of 



Criminal Justice Services, DCJS) এবং হটকোরাথর ও থিজযাথবথলটট অযাথসকস্টন্স অথিস 

(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) প্রথিক্ষকর্র পাঠ্যসূথচ প্রোর্ ক্রকব 

বা অর্ুকমাের্ থেকব।  

   

হস্টম্বির বসম্বর্ির হেলী মায়ার িম্বলর্, "মার্ব পাচাকরর থিক্ার বযক্তিরা, থবকিষ ক্কর থিশুরা, 

থর্উ ইয়ক্নজকুি িহুকর, সাবারবার্ এবং গ্রামীর্ সম্প্রোকয় আমাকের মকিযই রকয়কে। হ াকটল এবং 

হমাকটকলর ক্মীরা এটট থচথিত ক্রা এবং বন্ধ ক্কর এক্টট অথত গুরুত্বপূর্ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রকত 

পাকর, েথে তাকের হসই প্রথিক্ষর্ িাকক্, হসজর্য আথম S.244B স্পন্সর ক্রকত হপকর গথব নত। এই 

প্রকচষ্টায় তার অংিীোথরকত্বর জর্য অযাকসম্বথল সেসয এথম পথলর্কক্ এবং গুরুত্বপূর্ ন এই 

বযবস্থাকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লকক্ ির্যবাে।"  

   

অোম্বসেবল সেসে এবম পবলর্ িম্বলর্, "প্রথতথের্, হেৌর্ পাচারক্ারীরা র্ারী ও হমকয়কের 

বযয়কোগয উপাজনর্ িাক্া পুরুষকের ক্াকে থর্কজকেরকক্ থবক্তক্র ক্রকত বািয ক্কর। আথম অববি 

হেৌর্ পাচার থিকের থবরুকি লিাই ক্রকত থবথিমালার অর্ুকমাের্ থেকত হপকর গথব নত হেখাকর্ মূল 

পথরব র্  াবগুথলকত এই অপরাকির থিক্ার বযক্তিকের অথত গুরুত্বপূর্ ন সমি নর্ হসবার প্রচার 

আবথিযক্ ক্কর, এবং এক্ইসাকি হ াকটল ক্মীকের জর্য প্রথিক্ষর্ আবথিযক্ ক্কর োকত তারা 

পাচার থচথিত ও থরকপাটন ক্রকত পাকর। হেৌর্ পাচার অকর্ক্ সময় সক্কলর সম্মুকখই  কয় িাকক্ 

থক্ন্তু সর্াি  য় র্া, এবং এটট চলার জর্য লক্তজং ও পথরব কর্র উপর থর্ভনরিীল। এই অপরাকির 

থিক্ার বযক্তিকের হেখাকর্ সর্াি ও হসবার সাকি সংেুি ক্রা োকব এমর্ ইোরকসক্ির্গুথলকক্ 

জথিত ক্কর আমরা তাকের থর্রাপত্তা ও স্বািীর্তার এক্টট লাইিলাইর্ প্রোর্ ক্রকত পাথর। আথম 

এই থবলগুথলকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য এবং হেৌর্ পাচার বকন্ধ তার অঙ্গীক্াকরর জর্য 

গভর্ নর হ াক্কলর প্রিংসা ক্রথে।"  

  

মার্ি পাচার হসিা সম্বচের্ো  

থবথিমালা (S.8711A/A.9883A) সক্ল থ্রুওকয় ক্তৃনপকক্ষর (Thruway Authority) হরস্টরুকমর জর্য 

মার্ব পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের হসবার বযাপাকর তিয এবং হসই সাকি জাতীয় মার্ব পাচার 

 টলাইর্ র্ম্বর লাগাকর্া আবথিযক্ ক্কর। এর িকল অপরাকির থিক্ার বযক্তিকের জর্য উপলভয 

সংস্থার্ হসবা প্রোকর্র এলাক্াগুথল হিকক্ আকরা ভাকলাভাকব হেখা োকব এবং তাকেরকক্ 

থর্কজকের অবস্থা হিকক্ পালকত সা ােয ক্রকব। 80 িতাংকির হবথি পাচার ক্াকজ হমাটরোর্ 

বযব ার ক্রা  য়, োর মকিয অকর্ক্গুথল থর্উ ইয়ক্ন হস্টট থ্রুওকয়র পথরচাথলত 27 টট হসবা 

এলাক্ায় িামকত পাকর।  

   

হস্টম্বির বসম্বর্ির হকাম্বর্নল বিয়ার িম্বলর্, "থসকর্কটর র্ারী সংক্রান্ত থবষকয়র স্থায়ী ক্থমটটর 

(Senate Standing Committee on Women's Issues) প্রিার্ থ কসকব, মার্ব পাচার থর্মূ নল ক্রা 

আমার িীষ নতম অগ্রাথিক্ার  কয় আকে।আথম আমার থবল S.8711-A স্বাক্ষর ক্রার জর্য 

গভর্ নকরর প্রিংসা ক্রথে, ো সক্ল থ্রুওকয় ক্তৃনপকক্ষর হসবা এলাক্ায় (Thruway Authority 

Service Areas) সক্তক্রয় তিয প্রেি নর্ ক্রা আবিযক্ ক্কর।এই বের আথম মার্ব পাচার থর্কয় 

14টট থবল উপস্থাপর্ ক্করথে োর মকিয 5টট থসকর্কট পাি  কয়কে; আথম এই জঘর্য অর্ুিীলর্ 

থবশ্ব হিকক্ মুকে হিলার আগ পে নন্ত এবং আমাকের সম্প্রোয়সমূ  হসকর উঠ্ার আকগ পে নন্ত এই 

বযাপাকর ক্াজ ক্কর োকবা।"  



   

থবথিমালা (S.8678/A.9814) সক্ল ট্রাক্ স্টকপর জর্য মার্ব পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের হসবার 

বযাপাকর তিয এবং হসই সাকি জাতীয় মার্ব পাচার  টলাইর্ র্ম্বর লাগাকর্া আবথিযক্ ক্কর। এটট 

অপরাকির থিক্ার বযক্তিকের থর্কজকের পথরথস্থথত হিকক্ পালাকত তাকের সা ােয ক্রার জর্য 

উপলভয সংস্থার্ সেকক্ন আকরা সকচতর্  কব।  

   

হস্টি বসম্বর্ির সামরা ক্তজ. হরাক িম্বলর্, "মার্ব পাচারক্ারীরা আমাকের পথরব র্ 

অবক্াঠ্াকমা বযব ার ক্কর প্রক্ািয থেবাকলাকক্ অসামাক্তজক্ অপরাি ক্কর এবং হেক তু গ্রীকের 

মাসগুথলকত হস্টটবযাপী োতায়াত হবকি োয়, তাই আমাকেরকক্  স্তকক্ষপ ক্রার সক্ল সুকোগ 

বযব ার ক্রকত  কব এবং জীবর্ সংস্কার শুরু ক্রকত  কব। আথম গভর্ নর এবং অযাকসম্বথল সেসয 

পথলর্কক্ ট্রাক্ স্টপ ও থবমার্বন্দকর মার্ব পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের জর্য জীবর্ রক্ষাক্ারী তিয 

প্রোকর্র এই থবথিমালায় তাকের স কোথগতার জর্য ির্যবাে জার্াক্তি, ো থর্উ ইয়ক্নকক্ আমাকের 

পথরবার, থবকিষ ক্কর আমাকের র্ারী ও থিশুকের জর্য আকরা থর্রাপে এক্টট স্থার্ ক্রকব।"  

   

থবথিমালা (S.8710/A.9406) সক্ল বাথর্ক্তজযক্ হসবা এবং সািারর্ উড্ডয়কর্র থবমার্বন্দরগুথলর 

জর্য মার্ব পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের হসবার বযাপাকর তিয এবং হসই সাকি জাতীয় মার্ব পাচার 

 টলাইর্ র্ম্বর লাগাকর্া আবথিযক্ ক্কর। এয়ারলাইন্সগুথল জাতীয় ও আন্তজনাথতক্ উভয় হক্ষকে 

মার্ব পাচাকরর এক্টট সািারর্ হক্ন্দ্র। এক্টট েৃিযমার্ স্থাকর্ প্রকয়াজর্ীয় তিয প্রোর্ ক্রা  কল, 

সম্ভাবয মার্ব পাচাকর থিক্ার বযক্তিরা থর্কজকের পথরথস্থথত হিকক্ পালাকত তাকের সা ােয ক্রার 

জর্য উপলভয সংস্থার্ সেকক্ন জার্কত পারকব।  

   

থবথিমালা (S.8262/A.9169) সক্ল বন্দর ক্তৃনপকক্ষর থবমার্বন্দকরর জর্য মার্ব পাচাকরর থিক্ার 

বযক্তিকের হসবার বযাপাকর তিয এবং হসই সাকি জাতীয় মার্ব পাচার  টলাইর্ র্ম্বর লাগাকর্া 

আবথিযক্ ক্কর। এয়ারলাইন্সগুথল জাতীয় ও আন্তজনাথতক্ উভয় হক্ষকে মার্ব পাচাকরর এক্টট 

সািারর্ হক্ন্দ্র। এক্টট েৃিযমার্ স্থাকর্ প্রকয়াজর্ীয় তিয প্রোর্ ক্রা  কল, সম্ভাবয মার্ব পাচাকর 

থিক্ার বযক্তিরা থর্কজকের পথরথস্থথত হিকক্ পালাকত তাকের সা ােয ক্রার জর্য উপলভয সংস্থার্ 

সেকক্ন জার্কত পারকব।  

   

হস্টম্বির বসম্বর্ির আর্া কাপলার্ িম্বলর্, "হক্ার্ও সম্প্রোয়ই মার্ব পাচাকরর ক্লঙ্ক হিকক্ 

মুি র্য়, এবং এই অপরাকির থিক্ার বযক্তিকের থর্কজকের পাচারক্ারীর হিকক্ পালাকর্ার জর্য 

এবং তাকের হজারপূব নক্ হেই ট্রমার মকিয থেকয় হেকত  কয়কে তা ক্াটটকয় উঠ্াকর্ার সুকোগ 

প্রোকর্র জর্য আমাকের পকক্ষ সম্ভাবয সব থক্েু ক্রা অথত গুরুত্বপূর্ ন। এই অপরাকির থিক্ার 

বযক্তিরা হেখকত পারকব এমর্ সব স্থাকর্ জাতীয় মার্ব পাচার  টলাইকর্ র্ম্বর থবকিষভাকব প্রেি নর্ 

ক্রা েরক্ার আকে এমর্ মার্ুষকক্ সা ােয ক্রার এক্টট সািারর্ বুক্তির উপায়, এবং এটট 

জর্সািারকর্র মকিয সকচতর্তা বৃক্তি ক্রকত সা ােয ক্রকব োরা অগ্রসর  কয় সা ােয ক্রকত 

পাকর। আথম অযাকসম্বথল সেসয এথম পথলকর্র সাকি এই থবথিমালায় অংিীোথরত্ব ক্রকত হপকর 

গথব নত, ো থবমার্বন্দর এবং বাস টাথম নর্াকল অপরাকির থিক্ার বযক্তিকের জর্য সংস্থার্ সেকক্ন 

তিয প্রেি নর্ আবিযক্ ক্রকব, এবং আথম এই থবলগুথলকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃকত্বর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

   



থবথিমালা (S.8573/A.9410) সক্ল বন্দর ক্তৃনপকক্ষর (Port Authority) বাস টাথম নর্াকলর 

হরস্টরুমসমূক র জর্য মার্ব পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের হসবার বযাপাকর তিয এবং হসই সাকি 

জাতীয় মার্ব পাচার  টলাইর্ র্ম্বর লাগাকর্া আবথিযক্ ক্কর। বাস টাথম নর্াকলর হবর্াথম সুথবিার 

ক্ারকর্, এগুথল মার্ব পাচার ক্রার জ্ঞাত হক্ন্দ্রসমূ । মার্ব পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের জর্য 

থবথভন্ন হসবার বযাপাকর তিয এবং এক্ইসাকি জাতীয় মার্ব পাচার  টলাইর্ র্ম্বর থবকিষভাকব 

প্রেি নর্ ক্রার িকল, আকরা হবথি পাচাকরর থিক্ার বযক্তিরা থর্কজকের পাচারক্ারীর হিকক্ 

পালাকর্ার জর্য ক্ী সংস্থার্ বযব ার ক্রা োয় হসই বযাপাকর জার্কত পারকব।  

   

থবথিমালা (S.3374B/A.7818B) অযালকক্া লজাত পার্ীয় বা প্রাপ্তবয়স্ককের থবকর্াের্ থবক্তক্র ক্রা 

সক্ল স্থাপর্ার জর্য মার্ব পাচার অপরাকির হর্াটটি প্রেি নর্ ক্রা এবং স ায়তার জর্য 

স্পষ্টভাকব জাতীয় মার্ব পাচার সংস্থার্ হক্কন্দ্রর (National Human Trafficking Resource 

Center)  টলাইর্ ও তার সাকি ট্রযাথিথক্ং ইর্ পারসর্স এবং ওয়াক্নার এক্সকলাকয়কটির্ টাস্ক 

হিাকস নর অথভকোগ লাইর্ (Trafficking in Persons and Worker Exploitation Task Force 

Complaint lines) প্রেি নর্ ক্রকত  কব। বহু থবকর্াের্ ক্লাব এবং বার মার্ব পাচার ও হজারপূব নক্ 

শ্রকমর স্থার্, এবং এইসব  টলাইর্ সেকক্ন সকচতর্তা বৃক্তি অপরাি এবং এর সতক্ন থচি 

সেথক্নত সকচতর্তা বৃক্তি ক্রকব, এবং এক্ইসাকি এই অপরাকির থিক্ার  কয় োওয়া বযক্তিকের 

সা ােয ক্রার জর্য সংস্থার্সমূক র বযাপাকর সকচতর্তা বৃক্তি ক্রকব।  

   

বসম্বর্ির জামাল হিইবল িম্বলর্, "মার্ব পাচার এক্টট ক্রমবি নমার্ এবং পথরবযাপক্ সমসযা ো 

আমাকের সম্প্রোয়গুথলকক্ প্রভাথবত ক্রকে। থবথিমালার এই পযাকক্জটট মার্ব পাচাকরর ক্লকঙ্কর 

সাকি লিাই ক্রার জর্য, পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের সংস্থার্ প্রচার ক্রার জর্য, এবং হিাষকর্র 

চকক্রর থবরুকি সুরক্ষা প্রোর্ ও এটট হভকঙ্গ হিলার জর্য প্রথতকরািমূলক্ বযবস্থা অগ্রসর ক্রার 

ক্াজ ক্কর। আমার থবলটট আবিযক্ ক্রকব হে এক্টট থলক্ার লাইকসন্সস  সক্ল স্থাপর্া এবং 

সক্ল প্রাপ্তবয়স্ককের থবকর্ােকর্র হভর্ুযকত োকত মার্ব পাচার  টলাইর্ সেথক্নত হোগাকোগ 

তিয থবকিষভাকব সাইকর্কজ প্রেথি নত  য়। পাচাকরর থিক্ার বযক্তিরা সা ােয খুাঁজকত অস্বাভাথবক্ 

ক্াটঠ্কর্যর সম্মুখীর্  য়। হেসব স্থাপর্ায় পাচাকরর থিক্ার বযক্তিকের ঝুাঁ থক্ হবথি িাকক্ হসখাকর্ 

েৃিযমার্ সাইকর্জ তাকের সম্ভাবয জীবর্ রক্ষাক্ারী স ায়তা হপকত সা ােয ক্রকব। আথম গভর্ নর 

ক্যাথি হ াক্লকক্ এই গুরুত্বপূর্ ন থবথিমালাকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য, অযাকসম্বথল 

স্পন্সর ক্যাটাথলর্া ক্্রুজ, থসকর্কটর সংখযা গথরষ্ঠ হর্তা অযাক্তিয়া স্টুয়াটন-ক্াক্তজন্স, স্পস্পক্ার ক্াল ন 

ই. থ থস্ট এবং উভয়  াউকজ আমার স ক্মীকের আমাকের সম্প্রোয়সমূ কক্ থর্রাপে রাখার 

পেকক্ষপ গ্র কর্র জর্য ির্যবাে জার্াক্তি।"  

  

অোম্বসেবল সেসে কোিাবলর্া ক্রুজ িম্বলর্, "মার্ব পাচার, বা আিুথর্ক্ সমকয়র োসপ্রিা, 

আমাকের সমাকজর এক্টট ক্লঙ্ক োর সাকি অকর্ক্ থেক্ থেকয় লিাই ক্রকত  কব। আমার 

থবথিমালা এই অপরাকির থিক্ার বযক্তিকের সা ােযক্ারী হসবার তিয আকরা েৃিযমার্ ও স জলভয 

ক্রা আবিযক্ ক্কর জর্সকচতর্তাকক্ লক্ষয ক্করকে।আিুথর্ক্ সমকয়র োসপ্রিার এই ভয়াব তা 

হিষ ক্রার জর্য আকরা ক্াজ প্রকয়াজর্ এবং আথম এটটর থবরুকি লিাইকয় আমার প্রকচষ্টা 

চাথলকয় োকবা। আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ এই থবথিমালা সমি নর্ ক্রার জর্য এবং থসকর্টর জামাল 

হবইথলকক্ এই বযাপাকর তার হর্তৃকত্বর জর্য ির্যবাে জার্াকত চাই।"  
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