
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

র্তুর্ কমনস্থম্বল হয়রাবর্ সুরক্ষাম্বক কার্নকর করার জর্ে গভর্নর কুওম্বমা আইর্ পাস কম্বরর্  
  

এটিম্বক আইর্গতভাম্বি কার্নকর করার জর্ে বিবি বর্ম্বেি পবরহার কম্বর এই হয়রাবর্ম্বক "গুরুতর 
িা পবরিোপ্ত" কম্বর  

  
ভাো সহ সি চাকবরর চুবি র্র্-বিসম্বলাজার এবিম্বমন্ট (Non-Disclosure Agreement, NDA)-
এর অন্তভুন ি কমীম্বের হয়রাবর্ িা বিেম্বমের অবভম্বর্াগ োম্বয়র করার অর্ুমবত দেয় র্া অিেে 

পালর্ীয়  
  

কমনসংস্থাম্বর্ দর্ৌর্ হয়রাবর্ োম্বয়র করার োবির সীমািদ্ধতার সংবিবি প্রসাবরত কম্বর এক িছর 
দেম্বক বতর্ িছর পর্নন্ত কম্বর  

  
গভর্নম্বরর 2019 র্ারী র্োয়বিচার এম্বজন্ডার মলূ অংে 

  
এই আইর্ বর্ম্বয় গভর্নর কুওম্বমার আম্বলাচর্ার বভবিও দেখুর্ এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্তুর্ কমনস্থমে হয়রানর্ সরুক্ষা আইর্ পাস করার জর্য, গভর্নর 
কুওমমার 2019 র্ারী র্যায়নিচার এমজন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদার্ পূরর্ কমর 
(S.6577/A.8421) আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। এই আইর্ নর্উ ইয়মকন র বিষমযনিমরাধী আইর্মক 
শনিশােী কমর যামত কমীরা র্যায়নিচার পপমত পামর এিং আইর্গতভামি কাযনকর করার জর্য 
হয়রানর্র নিনধ নর্মষধ দরূ কমর "গুরুতর িা পনরিযাপ্ত" করার মাধযমম অ্পরাধীমদর জিািনদনহ 
করা হয়; র্র্-নিসমলাজার এনিমমন্ট সি কমীমদর হয়রানর্ িা বিষমমযর অ্নভমযাগ দাময়র করার 
অ্র্ুমনত পদয় যা অ্িশয পাের্ীয়; এিং কমনসংস্থামর্ পযৌর্ হয়রানর্ দাময়র করার দানির সীমািদ্ধতার 
সংনিনধ প্রসানরত কমর এক িছর পেমক নতর্ িছর পযনন্ত করা হয়।  
  
"পযৌর্ হয়রানর্, োঞ্ছর্া ও কমনমক্ষমে বিষমমযর একটি চেমার্, ক্রমাগত সংসৃ্কনত রময়মছ এিং এখর্ 
এটি কাজ করার সময়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "কমনমক্ষমে পযৌর্ হয়রানর্ 'গুরুতর িা পনরিযাপ্ত' 
হওয়া দরকার এই হাসযকর আইনর্ মার্দণ্ডমক পশষ কমর এিং কমনমক্ষমে পযৌর্ হয়রানর্র জর্য তা 
আরও সহজ কমর পতাোর দানি উত্থাপর্ কমর, আমরা একটি কডা িাতন া পাঠানি পয কমনমক্ষমে 
পযৌর্ হয়রানর্র সময় পশষ এিং মনহোমদর সমতার মার্ নর্ধনারর্ করার সময়।"  
  

https://www.youtube.com/watch?v=fqMrBhoWIE0&feature=youtu.be


"আমামদর অ্িশযই সংসৃ্কনত িদোমর্া চানেময় পযমত হমি এিং এটি নর্নিত করমত হমি পয র্ারীরা 
পযৌর্ নর্পীডর্ ও হয়রানর্ পেমক সুরনক্ষত", দলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে দহাচুল িম্বলর্। "এই 
সংস্কার নর্উ ইয়মকন র পদমশর শীষষনস্থার্ীয় পযৌর্ হয়রানর্র জর্য সংিাম প্রমচষ্টা নর্মনার্ কমর এিং টিমক 
োকা িযনিমদর নিচার পাওয়া ও অ্পরাধীমদর জিািনদনহ করার জর্য প্রময়াজর্ীয় সমেনর্ ও অ্স্ত্র 
আমছ তা নর্নিত কমর। এই আইর্ হমো র্ারী অ্নধকার অ্িসর করা এিং নচরতমর পূর্ন সমতা 
অ্জন র্ করার নদমক আমরকটি ধাপ।"  
  
কমীমদর অ্নধক সুরক্ষা এিং নর্যনাতর্কারীমদর জিািনদনহ করার জর্য, এই আইর্:  

• জিািনদনহতার আইমর্র জর্য "গুরুতর িা পনরিযাপ্ত" হওয়ার দরকার পর্ই তা স্পষ্ট কমর 
নর্উ ইয়মকন র মার্িানধকার আইমর্র অ্ধীমর্ সংমশাধর্ কমর কমীমদর জর্য উচ্চ দণ্ড কনমময় 
পযৌর্ হয়রানর্র জর্য নর্ময়াগকারীমদর দায়ী কমর;  

• কমনসংস্থামর্র চুনির সমস্ত অ্-প্রকাশর্ীয় চুনিগুনেমত যামত কমনচারীরা তামদর অ্নধকার 
সুরনক্ষত করার জর্য অ্নভমযাগ করমত পামর পসই আমদশ প্রদার্ করমত হমি যার অ্ন্তভুন ি 
ভাষা প্রকাশ করমি পয কমনচারীরা পকার্ও রাজয িা স্থার্ীয় সংস্থায় হয়রানর্ িা বিষমমযর 
অ্নভমযাগ এখর্ও জমা নদমত পামর এিং একটি সরকানর তদমন্ত সাক্ষয নদমত িা অ্ংশ নর্মত 
পারমি;  

• এক িছর পেমক নতর্ িছর পযনন্ত মার্িানধকামরর নিমভদ নর্ময় দাময়র করা কমনসংস্থামর্র 
পযৌর্ হয়রানর্র দানির সীমািদ্ধতা প্রসানরত কমর;  

• নর্ময়াগকারীমদর প্রময়াজর্ তামদর কমনচারীমদর নর্ময়াগকারীর পযৌর্ হয়রানর্ প্রনতমরাধ র্ীনতর 
পর্াটিশ ইংমরনজমত প্রদার্ করা এিং পসইসামে প্রােনমক ভাষায় প্রদার্ করা;  

• পেমের সি নর্ময়াগকারীর কামছ মার্িানধকার আইমর্র পনরনধ প্রসানরত করা;  
• কমনস্থমে সকে প্রকার বিষমমযর নিরুমদ্ধ ঠিকাদার, উপঠিকাদার, নিমক্রতা, পরামশনক িা 

অ্র্যার্য পসিা প্রদার্ কারীমদর নিরুমদ্ধ; এিং গৃহ পনরচানরকামদর প্রনত সি ধরমর্র 
বিষমযমূেক হয়রানর্র নিরুমদ্ধ সুরক্ষা প্রসানরত করুর্;  

• আদােমতর প্রময়াজর্ মার্িানধকার আইর্ অ্সমকামচ িযাখযা করার জর্য পেিামরে পরােিযাক 
অ্িাহয করা;  

• িাধযতামূেকভামি কমনমক্ষমে বিষময ও হয়রানর্র পক্ষমে সমাধামর্ মধযস্থতা নর্নষদ্ধ;  
• মার্িানধকার আইর্ প্রময়ামগর জর্য অ্যােনর্ন পজর্ামরমের ক্ষমতা আপমিে করা; এিং  
• কমনমক্ষমে সি ধরমর্র বিষময পমাকামিো এিং প্রনত চার িছর অ্ন্তর পযৌর্ হয়রানর্ 

র্ীনতমাো পযনামোচর্া করার জর্য সাম্প্রনতক পযৌর্ হয়রানর্ প্রনতমরাধ আইমর্র উপর নকভামি 
সিমচময় ভামো নর্মনার্ করা যায় তা নর্ময় একটি গমিষর্া প্রময়াজর্।  

  
দসম্বর্ের আম্বলসান্দ্রা বিয়াবগ িম্বলম্বছর্, "2018 সামে সামিক আইর্ কমীর একটি দে শনিশােী 
সংসদ সদসয এিং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুমোর হামত তামদর সহয করা পসই িছমরর পযৌর্ হয়রানর্র জর্য 
র্যায়নিচামরর দানিমত এনগময় আমসর্-আজ আমরা পসই ক্ষমতা িহর্ করনছ এিং তা নর্উ ইয়মকন র 
টিমক োকা িযনি ও কাজ করা িযনিমদর হামত তুমে নদনি। এই আইর্ স্বাক্ষমরর মাধযমম, সি 
পক্ষমের নর্ময়াগদাতামদর কমনমক্ষমে সি ধরমর্র পযৌর্ হয়রানর্ ও বিষময নর্রসমর্ জিািনদনহ করমত 



হমি এিং টিমক োকা িযনিমদর অ্নভমযাগ জার্ামত এিং নিচার চাইমত তামদর প্রাপয প্রময়াজর্ীয় 
সময় পদওয়া হমি। এমর্ একটি নিে িহর্ করা একটি সম্মামর্র নিষয় এিং আনম নসমর্মের 
সংখযাগনরষ্ঠ পর্তা অ্যানন্ড্রয়া েুয়ােন -কানজর্ এিং গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমামক এই নিষয়টি উদার 
মমর্ সম্ভাষর্ করার িযাপামর তামদর প্রনতশ্রুনতর জর্য প্রশংসা করনছ। আমরা আইমর্র মমধয একটি 
আমদােমর্র উপস্থাপক হওয়ায় আজ নর্উ ইয়কন  সারা পদশ জমুড টিমক োকা মার্ুষমদর জর্য আশার 
আমো নহমসমি দাাঁনডময় আমছ এিং আমরা সিার জর্য একটি হয়রানর্ মুি নর্উইয়কন  নর্মনামর্র নদমক 
এক ধাপ এনগময় পগনছ।"  
  
অোম্বসেবল সেসে আরাম্বভল্লা বসম্বমাতাস িম্বলর্, "আজ এই নদর্টিমক নচনিত কনর পয শ্রনমকরা নর্উ 
ইয়কন  পেমে পকার্ ভয় ছাডা গমিনর সামে তামদর স্থার্ দানি কমর। প্রমতযক িযনির পযৌর্ হয়রানর্ ও 
সনহংসতা মুি কমনস্থমের অ্নধকার রময়মছ। এটি দীর্ন নদর্ ধমর হময় আসমছ এিং আনম গনিনত কারর্ 
পয নভনির উপর পযৌর্ হয়রানর্ আমামদর কমনস্থমে প্রজমের পর প্রজে পচর্ ধনরময়মছ তা পভমে 
পমডমছ। কমী সুরক্ষা শনিশােী করমত নর্মদনশর্ার এই পযামকমজ স্বাক্ষর করার মাধযমম, সিার জর্য 
সমার্ সুমযাগ নর্নিত কমর আমরা নর্উ ইয়মকন র মার্মক শনিশােী করনছ। আমামদর কমনস্থমের 
উন্ননতর তাডা িুঝার জর্য এিং এই সংস্কারগুমোমক অ্িানধকার পদওয়ার জর্য আনম গভর্নর কুওমমা, 
নসমর্ের নিয়ানজ এিং আইর্সভায় আমার সহমযাগীমদর ধর্যিাদ জার্াই।"  
  
গভর্নর প্রেমম 2019 র্ারী র্যায়নিচার এমজন্ডার অ্ংশ নহমসমি এই িযাপক সংস্কামরর প্রস্তাি কমরর্; 
নতনর্ 2020-এর অ্েন িছর িামজমে আিার এ প্রস্তাি কমরর্। সংসদ কতৃন ক এই উমদযাগ িহর্ করা 
হয়নর্ এিং নিধার্সভা অ্নধমিশমর্ 11 নদর্ অ্িনশষ্ট োকার কারমর্ গভর্নর র্ারী র্যায়নিচার এমজন্ডা 
চােু কমরর্: এই সময় এখর্ আইর্ সভামক হয়রানর্ গুরুতর িা পনরিযাপ্ত করার প্রময়াজর্ীয়তা 
প্রচার পশষ করমত অ্র্ুমরাধ করা হমি, পাশাপানশ পসশর্ পশষ হওয়ার আমগ অ্র্যার্য কাজ িহর্ 
করমত িো হমি।  
  
পযৌর্ হয়রানর্র নিরুমদ্ধ েডাইময় নর্উ ইয়কন  একটি জাতীয় পর্তা এিং 2019 আনেনক িছমরর 
িামজমের অ্ংশ নহসামি গত িছর গভর্নর কুওমমা পদমশর সিনানধক নিস্তীর্ন পযৌর্ হয়রানর্ পযামকজ 
নহসামি স্বাক্ষর কমর আইমর্ পনরর্ত কমরনছমের্। এই পযামকজ পেমের মার্িানধকার আইমর্ কমনস্থমে 
ঠিকাদার, উপঠিকাদার, নিমক্রতা, পরামশনক িা অ্র্যার্য পসিা প্রদার্কারী সহ সিার কাছ পেমক 
কমনস্থমে পযৌর্ হয়রানর্ নর্রাপিা িনৃদ্ধ কমর; নর্ময়াগকতন ামদরমক পযৌর্ নর্পীডর্ প্রনতমরাধ র্ীনত এিং 
প্রনশক্ষর্ িহমর্ িাধয কমরমছ; এিং জার্ুয়ারী 2019 এর মমধয সকে পেে ঠিকাদারমক অ্িশযই 
তামদর পযৌর্ হয়রানর্ র্ীনত আমছ এিং তারা তামদর সি কমনচারীমদর িানষনক প্রনশক্ষর্ প্রদার্ কমর 
এমর্ একটি নর্নিতকরর্ জমা নদমত হমি। এই আইর্ এই পযামকমজর উপর বতনর হয় এিং কমনস্থমে 
হয়রানর্র উপর অ্নধকতর সুরক্ষা প্রদার্ কমর।  
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