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গভর্ নর হ াকল বেক্তিম্বের একবেম্বর্র-বববাম্ব র কম নকর্না  ওযার অরু্মবর্ বেম্বয বববি 

স্বাক্ষর কম্বরম্বের্   

   

বববি (S.739A/A.6300A) বর্উ ইযকন হেম্বে বববা  সম্পাের্ করম্বর্ সক্ষম বেক্তিম্বের 

একবেম্বর্র-বববাম্ব র কম নকর্না  ওযার পি তর্বর কম্বর 

 

   

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ আজ থবথি (S.739A/A.6300A)-হক্ স্বাক্ষর ক্রর আইরর্ রূপান্তথরত 

ক্রররের্, যা 18 বেররর হবথল বয়ী হারক্রের জর্য 'এক্-থেরর্র পেবী'-এর জর্য আরবের্ 

ক্রার জর্য এক্টি র্তুর্ পি ততথর ক্রররে, এটি তারের থর্উ ইয়ক্ন হেরি এক্টি থর্থেনষ্ট থেরর্ 

এক্টি এক্ক্ থববা অর্ুষ্ঠারর্র অর্ুরমাের্ থেরয়রে।   

  

গভর্ নর হ াকল বম্বলম্বের্, "থববার বযক্তিরের হযাগোর্ এক্টি ুন্দর মুতূ ন যা ভাবী েম্পথতর 

দ্বারা থর্ব নাথিত এক্জর্ ক্ম নক্তনার ারি ভাগ ক্রা উথিত"। "এই থবথিটি স্বাক্ষর ক্রর আইরর্ 

রূপান্তথরত ক্রার মািযরম, আমরা এক্জর্ ক্ম নক্তনা ওয়ার হয হক্ারর্া বািা েরূ ক্রথে যারত বনু্ধ 

এবং পথরবাররর েযরা তারের পেরন্দর থিয়জরর্র ারি এমর্ অি নপূর্ ন ময় ভাগ ক্রর থর্রত 

পারর এবং তারের থবরয়রক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরির আইরর্র অিীরর্ স্বীকৃ্ত ক্রারত পারর।"    

    

থবথি (S.739A/A.6300A) গানস্থ্য ম্পক্ন আইর্রক্ ংরলাির্ ক্রর যারত বযক্তিরা এক্টি থর্থেনষ্ট 

েম্পথতর থববারক্ পাথত ক্রার জর্য এক্জর্ ক্ম নক্তনা থারব মরর্ার্ীত ওয়ার অর্ুমথতর 

জর্য আরবের্ ক্ররত ক্ষম য়। থর্উ ইয়ক্ন  থববারর জর্য এক্টি থিথময়ার গন্তবয এবং এই 

থবথিটি এখারর্ েম্পথতরের উেযাপরর্র আররক্টি ক্ারর্।  

  

হেে হসম্বর্ের আম্বলসান্দ্রা ববযাবগ বম্বলম্বের্, "থর্উইয়রক্নর েম্পথতরা এখর্ তারের বনু্ধ বা 

পথরবাররর দ্বারা থববা-বন্ধরর্ আবদ্ধ ওয়ার ুরযাগ পারবর্- যারত তারা তারের থবরল থেরর্ 

তারের থিয়জরর্র ারি আরও যুি রত পারর৷ আথম গভর্ নর ক্যাথি হাক্রক্ আমারের 

আইরর্র আিুথর্ক্ীক্ররর্র িথত িথতশ্রুথতবদ্ধতার জর্য ির্যবাে জার্ারত িাই এবং এই আইরর্র 

মি নরর্র জর্য অযারম্বথ েয যাক্তি গযারফ এবং আমার ক্মীরের ির্যবাে জার্াই।"   

   

অোম্বসেবল সেসে সোক্তি গোম্বলফ বম্বলম্বের্, "এই আইর্টি পা ক্রার ক্াররর্ এক্জর্ বনু্ধ 

বা পথরবাররর েরযর দ্বারা থববা-বন্ধরর্ আবদ্ধ ওয়া থর্উ ইয়ক্নবাীহেররক্ তারের থবরয় 

আইর্ত তবি থক্র্া তা থর্রয় আর থিন্তা ক্ররত রব র্া৷ এই থবথি, যা বনু্ধ, পথরবার এবং 



থিয়জর্রের িমীয় ংরযাগ বা রাজনর্থতক্ ম্পক্ন োশাই এই অি নব মুতূ নগুথ ভাগ ক্রার 

অর্ুমথত হেরব, হটিরক্ মি নর্ ক্রার জর্য গভর্ নর হাক্ এবং আমার ক্মীরের ির্যবাে।"   
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