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িয়্োল �রমশে িোতে কয 15 মোর্চ  2019 রেল 
ইসলোমী রন্দ্র �্োতলন্োি, 7 িিে 1440 অি্চোৎ 
সপ্তম ইসলোরম� মোতসি সপ্তম রেে - 

িয়্োল �রমশে 51 শহীতেি স্ী�োি �িত� রোয়। 
�োিো আমোতেি �েতন্তি ক�ন্দ্ররেন্তু� আতে।

আমিো আশো �রি কয 51 িে শহীতেি �োরহেী 
োোররতয় িোেো হতে এেং �োতেি �োরহেী আমোতেি 
এেং েরেষ্ৎ প্রিন্মত� অেুপ্রোরণ� �িতে।

িয়্োল �রমশে অতে� কোতর যোওয়ো এেং 
প্র�্ষেেশীশী তেি স্ী�ৃর� রেত� রোয়।

আমিো আশো �িরে 51 িে শহীতেি পরিেোি-
পরিিে এেং কোতর যোওয়ো মোেুষ এেং সন্তোসী 
হোমলোি প্র�্ষেেশীশী  এেং �োতেি পরিেোি-পরিিে 
এ�টি শোরন্তপূণ্চ িীেে যোপে �িতে।

স্বী�ৃত�

ত�যো ফো�োত�োমুতি ক� হোতযতি  
ফো�োমুযো
আরম অ�ীত�ি রেত� েঢৃ়েোতে করোে কিতে 
েরেষ্ত�ি রেত� হা োটরে।

এই whakataukī  অিেো ‘প্রেোে’  সমতয়ি Māori 
েষৃ্টিেরগিি প্র�োশ, কযেোতে অ�ী�, ে�্চ মোে এেং 
েরেষ্ৎত� সংযুক্তেোতে কেেো হয়। সমতয়ি এই 
ধোিণো অ�ী�ত� রপেতে কফতল যোয় েো; েিং 
অ�ী�ত� েরেষ্ত�ি রেত� রেতয় আতস।  
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আতদেলফোত্োহ কাখসম আদে�ুোরেি এলরম

আহতমে গোমোল এলরেে কমোহোম্মে আখদেল ঘারন আলী মোহমুে এলমাোনী

ি. আমিোে �োতশম হারমে  আেরস �োরিপোল�ুলোম আরলোো

আরিফ কমোহোম্মেআলী ভোহিা আশিোফ আলী িাজ্াক

আশিোফ এল-মুিরস িাখঘে  আত্ো কমোহোম্মে আ�ো এলায়ন

ফোিহোি আশা কগোলোম ভহাখসন

হোিী আশিোফ আলী হোিী মর�উল্োহ সারি

হোিী কমোহোম্মে েোউে নেী হোিী মোতহেুে আল্োহলোেোি ভোোি

হোমিো আলহাি ভমাস্তিা ি. হোিুে মাহমুে

হুসেো আহখমে হুসোইে হোরিম আল-উমিী

হুতসইে কমোহোম্মে েরলল ভমাস্তিা িেুোতয়ে ইসমাইল

�োতমল (কমোহোম্মে �োমোল) �োতমল োিরেশ �িম রেরে

েোতলে আলহাি ভমাস্তিা রলরল� আদেলু হারমে

রলন্ো সুসোে আম্চস্টং কমোঃ কমোিোতম্মল হক

কমোহোম্মে মুরসে ভমাহাম্মেখহাখসন কমোহোম্মে ইমিোে োন

কমোহোম্মে ওমি িািুক কমোহতসে কমোহোম্মে আল-হািরে

মুরেি ভসারলমান মু�োে এতিে ইব্ারহম

ি. মুহোম্মে আদেসু সামাে মুহোম্মে হোরি� রেন ভমাহাম্মে তািরমিী

মুহোম্মে সুতহল শহীে মুহোম্মে কিশোে িািা

মুসো েোরল সুতলমোে প্াখটল েোঈম িশীে

ওসোমো আেেোে ইউসুফ আেুকওয়াইক ওিোতয়ি কারেি

িোরমি আরিফেোই ভোিা সসয়ে আহমে রমলনা

কশে রমউি েূি আওয়াখল সসয়ে আরিে আহখমে

সসয়ে িোহোন্োে আলী �োলহো নাঈম

�োরি� িশীে ওমি িো�োরিয়ো েূইয়া

কি�োরিয়ো তুয়ান
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1. 15 মোর্চ  2019 �োরিতেি সন্তোসী হোমলোয় শহীে হওয়ো 51 িে ে্রক্ত, উক্ত হোমলো কিত� কোতর যোওয়ো ে্রক্তেগ্চ 
এেং হোমলোি প্র�্ষেেশীশী  ও �া োতেি ষের�গ্রস্থ পরিেোি-পরিিেতেি স্মিণ �তি আমিো এই ি�ুতমন্ট শুিু 
�িরে। এই হোমলোয় ষের�গ্রস্থ ে্রক্ততেি িীেে ররিরেতেি িে্ েেতল কগতে। এই হোমলোয় আক্োন্ত ে্রক্তিো 
মসরিতে েোমোি পড়োি িে্ শোরন্তপূণ্চেোতে এ�রত্র� হতয়রেতলে। হোমলো�োিী ে্রক্তটি এই আক্মতণ 51 িে 
ে্রক্তত� শহীে �তিতে এেং আতিো 40 িে ে্রক্তত� হ�্ো �িোি করষ্ো �তিতে। �োি এই েয়োে� �োিটি 
রেন্েীয় এেং এি �োিণ আপো�েষৃ্টিত� অতেোধগম্ মতে হতয়তে। 

2. রিম িোেপন্ী ইসলোমরেতবেষী ম�েোে বেোিো প্রতিোরর� হতয় এই হোমলো পরিরোলেো �িো হতয়তে। এি উতদেশ্ 
রেল রেউরিল্োতন্ রেশৃঙ্খলো সৃষ্টি �িো এেং িোর�গ� ম�োনে�্ স�রি �িো। সন্তোসীি এই উতদেশ্ ে্ি্চ 
হতয়তে। সন্তোসী হোমলো পিে�ীশী  রেেগুতলোত� রেউরিল্োতন্ি অরধেোসীিো ষের�গ্রস্থ ে্রক্ততেি িে্ কিোটেদ্ধ 
হতয়তেে এেং �া োিো েণ্চেোে, রিমপন্ো এেং রিমপন্ বেোিো প্রতিোরর� স�ল প্র�োি সরহংস�োি রেিুতদ্ধ �িো 
েতলতেে। এই হোমলোি পতি আমোতেি িোর�গ� মূল্তেোধ, সোমষ্টি� িীেে এেং রেউরিল্োতন্ েসেোস �িো 
মোতে �ী - কস রেষতয় কেশিতুড় রেরেন্ন আতলোরেো ও ররন্তো-গতেষণো হতয়তে। 

3. এ ঘটেোয় আসতল �ী ঘতটরেল এেং  ক�ে �ো ঘতটরেল এেং েরেষ্ত� এই ধিতেি হোমলো প্রর�তিোধ �িোি 
কষেতত্র আমোতেি �ী �ী পেতষেপ কেওয়ো উরর� - কস সে রেষয় িোর�ত� িোেোতেো প্রতয়োিে। এই উতদেতশ্ 
িয়্োল �রমশে অে ইেত�োয়োরি গঠি� হতয়তে। এই �রমশতেি সেস্ হত� কপতি আমিো রেতিতেিত� 
সম্মোরে� ও গরেবি� মতে �িরে। 

4. 51 িে শহীে �িো �া োতেি পরিেোি, উক্ত হোমলো কিত� কোতর যোওয়ো ে্রক্তেগ্চ এেং হোমলোি প্র�্ষেেশীশী িো 
এেং �া োতেি পরিেোতিি সেস্িো আমোতেি �েন্ত �োয্চক্তমি ক�তন্দ্র রেতলে। আমিো �া োতেি �িো শুেোি করষ্ো 
�তিরে এেং �োতেি িুরর ও সোংসৃ্র�� রেষয়োরেি প্রর� লষে্ কিতে আমিো �োতেি সোতি আতলোরেো �তিরে। 

প্ো��থে

আসসালাম ুআলাইকুম এবং  téná koutou.



8

Hon Sir William Young KNZM  Jacqui Caine
করয়োিম্োে সেস্

5. যোিো আমোতেিত� �া োতেি েোরড়ত� রেতয় কগতেে আমিো �া োতেি প্রর� �ৃ�জ্ঞ�ো জ্ঞোপে �িরে। কলো�িে 
�োতেি ে:ুে-�ষ্ কশয়োি �তিতেে এেং রেউরিল্োতন্ি প্রর� �োতেি েোতলোেোসোি �িো িোরেতয়তেে। �োেোড়ো 
রেউরিল্োতন্ি স�ল িোর�-কগোষ্ঠীি সোতি আতিো েোতলোেোতে রমলরমশ কিতে রলোি িে্ �োিো ইচ্ো 
প্র�োশ �তিতেে। হোমলোি �োিতণ িীেে পোতটে যোওয়ো ে্রক্তিো শ� �ষ্ সত্বেও েরেষ্ত�ি ে্োপোতি আশো 
কপোষণ �তিতেে এেং �োিো রেউরিল্োতন্ি ে্োপোতি আশোেোে কপোষণ �তিতেে।  

6. হোমলো�োিী ও হোমলোি পরি�ল্েো�োিী ে্রক্তি িীেে আমিো রেতলেষণ �তিরে। রেউরিল্োতন্ি 
অরধেোসীতেি এ ধিতেি আক্মণ কিত� রেিোপে িোেোি েোরয়তবে রেতয়োরি� সি�োরি সংস্থোগুতলোি ে্োপোতি 
আমিো �োতেিত� এ�োরধ� �ঠিে প্রশ্ন �তিরে। 

7. রেউরিল্োতন্ি রে�তি ও েোইতি আমিো কেশ র�েু সংে্� রেতশষতজ্ঞি সোতি কেেো �তিরে, যোিো 
আমোতেিত� কগোতয়ন্ো �ি্ কেওয়ো কিত� শুিু �তি সোমোরি� েন্ধে গতড় ক�োলোি ে্োপোতি রেরেন্ন পিোমশ্চ 
রেতয়তেে। শ� শ� কলো� আমোতেি সোতি সোষেোৎ �তিতেে, আমোতেি �োতে �োতেি মতেি �িো রলতেতেে, 
আমোতেি �োতে প্রমোণোরে েোরেল �তিতেে এেং সোষেোৎ�োি রেতয়তেে। 1100 িতেিও কেরশ কলো� 
আমোতেি �োতে েরললোরে িমো রেতয়তেে। 

8. আমিো �োতেি প্রর� �ৃ�জ্ঞ�ো িোেোরচ্ যোিো আমোতেি সোতি কেোলোমতে ও স��োি সোতি �ি্ কশয়োি 
�তিতেে। রেউরিল্োতন্ি স�ল অরধেোসীতেি েরেষ্ৎ �ল্োতণি স্োতি্চ এই প্রর�তেেেটি প্র�োশ �িোি 
ে্োপোতি আমিো এ�টি আন্তরি� ইচ্ো অেুেে �তিরে। রেতশষেোতে মুসরলম �রমউরেটিি কিফোতিন্স 
গ্রুপসমূতহি অন্তেৃ্চ ষ্টি ও সূষে রে�রেতে্চ শেো আমোতেি প্রর�তেেেটি সমৃদ্ধ �িোি কষেতত্র সোহোয্ �তিতে। 
অেুিূপেোতে, 51 িে শহীতেি পরিেোি, হোমলো কিত� কোতর যোওয়ো ে্রক্তেগ্চ এেং হোমলোি প্র�্ষেেশীশী  ও 
�া োতেি পরিেোতিি সোতি কযোগোতযোতগ সোহোয্ �িোি িে্ আমিো ‘িোস্ট �রমউরেটি’ এেং ‘ে্োরেতগইট ইউি 
ওতয় ট্োস্ট’ এি প্রর� �ৃ�জ্ঞ�ো প্র�োশ �িরে। 

9. অত্রেরলয়ো, েিওতয়, যুক্তিোি্ এেং যুক্তিোত্রেি কগোতয়ন্ো রেেোতগি রেরেন্ন রেতশষজ্ঞ ও প্রধোে েোরয়বেশীল 
ে্রক্তেগ্চত� আমিো ধে্েোে িোেোরচ্, যোিো সোেতন্ �োতেি সময় ও মূল্েোে েষে�ো ও অরেজ্ঞ�ো 
আমোতেি সোতি কশয়োি �তিতেে। সতে্চোপরি, লি্চ  কহোগ্োে হোও র�উরপএম এেং িে ম্ো�র�েে 
রসএেতিিএম র�উএসও -এি প্রর� রেতশষেোতে ধে্েোে িোেোরচ্, যোতেি েষে�ো ও অন্তেৃ্চ ষ্টি ে্�ী� 
আমোতেি �েন্ত �োয্চক্ম এেং প্রর�তেেে প্রণয়ে �িো সম্ভে হত�ো েো। 

10. অেতশতষ, �োওতন্সল এেং িয়্োল �রমশতেি সররেোলতয়ি প্রর� রেতশষেোতে �ৃ�জ্ঞ�ো প্র�োশ �িরে, যোিো 
�া োতেি সেররত্রময় অরেম�, েষে�ো ও অরেজ্ঞ�ো রেতয় আমোতেিত� যিোযি উপোতয় সোহোয্ �তিতেে। 

11.  আমিো এই প্রর�তেেতে কযসে সুপোরিশ প্রেোে �তিরে �োি উেয়ই ে্োপ� ও রেসৃ্�। এ�টি রেিোপে ও 
সুসংহ� রেউরিল্োন্ গঠতে এই সুপোরিশসমূহ মূল রেয়োম� রহতসতে �োি �িতে মতম্চ আমিো রেশ্োস �রি। 
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 আমাদের প্রতীক একটি স্াযী এবং শাশ্বত 
আওদিযাদরাযা ননউনিল্ান্ড আইকন, ককারু 

দ্ারা অনপু্রানিত।. 

উন্মুক্ত ফোে্চ ফ্রন্ শোরন্ত, প্রশোরন্ত, েৃরদ্ধ, ইর�েোর� পরিে�্চ ে 
এেং িোগিতণি প্রর�রেরধ। শোরন্তি এই মোত্রো ইসলোতমি 

িীেন্ত রেশ্োতসি অতি্চও অন্তরেবিরহ�।

আমিো এই টোওগিো এেং রেউরিল্োন্েোসীতেি সোমতে কয 
যোত্রো আতে �োত� সমোন্তিোল েোতে কেেরে।

সো�টি উন্মুক্ত ফ্রতন্ি সো�টি কসট সহ koru ে�শো এটিও 
কেেোতচ্ কয 15 মোর্চ  2019 রেল ইসলোমী রন্দ্র �্োতলন্োি, 
7 িিে 1440 অি্চোৎ সপ্তম ইসলোরম� মোতসি সপ্তম রেে।

ROYAL COMMISSION OF INQUIRY 
INTO THE TERRORIST ATTACK 
ON CHRISTCHURCH MOSQUES 
ON 15 MARCH 2019

TE KŌMIHANA UIUI A TE WHAKAEKE 
KAIWHAKATUMA I NGĀ WHARE 
KŌRANA O ŌTAUTAHI I TE 
15 O POUTŪ-TE-RANGI 2019 

9
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1. 15 মোর্চ  2019 �োরিতেি েয়ং�ি সন্তোসী হোমলোি পি রেউরিল্োন্ সি�োি এ�টি িয়্োল �রমশে অে 
ইেত�োয়োরি গঠে �তিে। উক্ত �রমশে ঘটেোি �েন্ত �তি �োি উপি এ�টি প্রর�তেেে েোরেল �িতে কঘোষণো কেে। 
সোধোিণ� অ�ীে িেগুিুবেপণূ্চ রেষয়গুতলো �েন্ত �িোি িে্ িয়্োল �রমশে অে ইেত�োয়োরি গঠে �িো হয়। 

2. করেন্টে হ্োরিসে ট্োিোন্ট (Brenton Harrison Tarrant) েোম� এ� ে্রক্ত সন্তোসী হোমলোটি রোরলতয়তে। 
এি মতধ্ 51 িে্ ে্রক্তত� হ�্ো এেং আতিো 40 িে্ ে্রক্তত� হ�্োতরষ্োি অরেতযোতগ �োত� কেোষী সোে্স্ 
�িো হতয়তে। ে�্চ মোতে কস প্োতিোল রেহীে আিীেে �োিোেতডে েরডে� আতে। সোধোিণেোতে আমিো �োত� 
“ে্রক্ত” রহতসতে এই ি�ুতমতন্ট রররনি� �িতেো। এই ি�ুতমতন্ট পুেিোয় �োি েোম উতল্ে �িো হতে েো।

3. সি�োি ��ৃ্চ � আমোতেি �োতে কয টোম্চস অে কিফোতিন্স (�েন্তসীমো) কেওয়ো হতয়তে �োত� র�েটি েড় রেষয় 
�েন্ত �িোি রেতে্চ শেো আতে – (১) উক্ত ে্রক্তি �োি�ম্চ, (২) সংরলেষ্ সি�োরি সংস্থোগুতলোি �োয্চক্ম এেং 
(৩) েরেষ্ত� এই ধিতেি সন্তোসী হোমলো প্রর�তিোতধ রেে্মোে ে্েস্থোয় ক�োে পরিে�্চ ে আেো যোয় র�েো �ো 
অেুসন্ধোে �িো। ফতল আমোতেিত� রেরেন্ন প্রমোণ� ও েরলতলি রেস্োরি� ও ফতিেরস� �েন্ত পরিরোলেো 
�িত� হতয়তে। �োেোড়ো রেউরিল্োতন্ি অরধেোসীতেি সুিষেো রেত� এেং �োতেি মতধ্ েন্ধে স�রি �িোি 
�োতি কযসে প্রর�ষ্োে ও ে্েস্থো আতে কসগুতলোি ে্োপোতি ে্োপ�েোতে ররন্তো �িোি িে্ আমিো েোধ্ হতয়রে। 

4. আমোতেি টোম্চস অে কিফোতিতন্স রেম্নেরণবি� রেষয়গুতলো অেুসন্ধোে �িোি িে্ েলো হতয়তে: 

(a) সংরলেষ্ সংস্থোগুতলোি �োতে এমে ক�োে �ি্ রেল র�েো যো �োতেিত� সন্তোসী ঘটেোি ে্োপোতি স��্চ  
�িত� পোিত�ো। যরে এই ধিতেি �ি্ �োতেি �োতে কিত� িোত�, �োহতল এতষেতত্র �োতেি সোড়ো প্রেোতেি 
ধিে ক�মে রেল এেং �ো যিোযি রেল র�েো; এেং

(b) সংরলেষ্ সংস্থোি মতধ্ আন্ত:কযোগোতযোগ ক�মে রেল এেং �োিো এত� অপতিি মতধ্ �ি্ কশয়োরিং –এ 
ে্ি্চ হতয়রেল র�েো; এেং

(c) সন্তোসেোে েমে রেষয়� রিতসোতস্চি অযিোযি রেতয়োগ েো সন্তোসেোে রেষয়� অে্োে্ হুমর�সমূহত� 
অগ্রোরধ�োি প্রেোতেি �োিতণ সংস্থোগুতলো এই ধিতেি সন্তোসী হোমলো অেুমোে �িত� ে্ি্চ হতয়তে র�েো 
েো এই হোমলো প্রর�তিোতধি পরি�ল্েো প্রণয়তে ে্ি্চ হতয়তে র�েো; এেং

(d) সোমরগ্র�েোতে েো আংরশ�েোতে ক�োে সংস্থো প্রতযোি্ স্ট্োন্োি্চ  অেুসিণ �িত� ে্ি্চ হতয়তে র�েো েো 
�োতেি অে্ ক�োে ত্রুটি রেল র�েো; এেং

(e) এই প্রর�তেেতেি উতদেশ্ পিূণ�তল্ এেং এ�টি পণূ্চোগি প্রর�তেেে �িত� সংরলেষ্ কয ক�োে অে্োে্ �ি্। 

5. আমিো লষে্ �িলোম কয, টোম্চস অে কিফোতিতন্সি প্রিম রোিটি প্রশ্নত� সন্তোসী আক্মতণি ে্োপোতি 
সি�োরি সংস্থোসমূতহি ক�োে কেোষ রেল র�েো �ো অেুসন্ধোতেি িে্ েতল আমিো রেতশষেোতে ধতি রেতয়রে।  

6. �োেোড়ো, েরেষ্ত� এই ধিতেি ঘটেো যোত� সংঘটি� েো হয় কস সম্পত�্চ  সুপোরিশ প্রেোে �িোি িে্ও রেতে্চ শ 
কেওয়ো হতয়তে আমোতেিত�।  

7. আমোতেি �েন্ত প্রর�তেেতেি ক�তন্দ্র রেতলে 51 িে শহীতেি পরিেোি, হোমলো কিত� কোতর যোওয়ো ে্রক্তেগ্চ 
এেং হোমলোি প্র�্ষেেশীশী  ও �োতেি পরিেোতিি সেস্িো। �োই, মুসরলম �রমউরেটিি সোতি কযোগোতযোগ �তি 
�োি �িোটো আমোতেি টোম্চস অে কিফোতিতন্স –এ পতিোষেেোতে রেতে্চ রশ� হতয়তে। �োতেি সোতি কযোগোতযোগ 
�তি �েন্ত �োয্চক্ম পরিরোলেো �িোটোই যতিোপযুক্ত। এই পদ্ধর�ত� �োি �তি আমিো অতে� মূল্েোে 
অন্তেৃ্চ ষ্টি ও অেুরসদ্ধোন্ত কপতয়রে।

তেি্োহবী সোি-সংতষেপ
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8. 51 িে শহীতেি পরিেোি, হোমলো কিত� কোতর যোওয়ো ে্রক্তেগ্চ এেং হোমলোি প্র�্ষেেশীশী  ও �োতেি পরিেোতিি 
সেস্তেি সোতি �িো েতল আমিো উক্ত সন্তোসী হোমলোি রলমোে প্রেোে সম্পত�্চ  িোেত� কপতিরে, যোি মতধ্ 
সি�োরি সহোয়�ো পোওয়োি কষেতত্র কযসে োোধো িতয়তে �োও অন্তেু্চক্ত আতে। মুসরলম �রমউরেটিি সোতি 
কযোগোতযোগ �িোি পি সি�োরি সংস্থোি সোতি �োি �িো রেষয়� হ�োশোি েীঘ্চ অরেজ্ঞ�ো আমিো �োতেি 
�োে কিত� িোেত� কপতিরে। মুসরলম ে্রক্তেগ্চ কসোিোসুরিেোতে েণ্চেোে, সেষম্ এেং সন্তোসী রহতসতে সরন্গ্ধ 
হওয়োি েো সন্তোসী রহতসতে অে্তেি �োে কিত� আরিণ পোওয়োি অরেজ্ঞ�োি �িো েতলতেে। �োেোড়ো �োিো 
রেতবেষিে� েকৃ্ত�ো (hate speech), ধমীশী য় রেতবেষ�োরড়� অপিোধ (hate crime) এেং সন্তোসেোতেি 
রশ�োি হওয়ো রেষয়� েতয়ি �িো উতল্ে �তিতেে। 

9. যোতেি সোতি আমিো �িো েতলরে �োিো রেউরিল্োতন্ েৃহত্ি সোমোরি� েন্ধে আশো �তিতেে। অে্োে্ 
�রমউরেটিি সোতি আতিো গেীি সম্প�্চ  স্থোপতেি �িোও �োিো উতল্ে �তিতেে, যোত� স�তল স্োগ� ও 
রেিোপত্ো অেুেে �িত� পোতি। সোমোরি� েন্ধে গতড় ক�োলোি প্র�্ষে উপ�োরি�ো অতে�, যোি মতধ্ 
িেগতণি সুেী, সমৃদ্ধ ও অংশীেোরিবেমূল� িীেেযোপে এেং েরধবি� উৎপোেেশীল�ো উতল্েতযোগ্। 
সতে্চোপরি, সোমোরি� সংহর� গতড় ক�োলোি �োিতণ কলো�িতেি রিমপন্ী হওয়ো েো ধ্ংসোত্ম� আরিণ প্রেশ্চে 
�িো েো সন্তোসেোতে িরড়তয় পড়োি সম্ভোেেো �ম িোত�। 

10. উক্ত সন্তোসী ে্রক্তত� আতনেয়োস্ত্র েহতেি লোইতসন্স প্রেোে �িোি ে্োপোতি কলো�িে গুিু�ি উতবেগ প্র�োশ 
�তিতেে। যোিো এ ে্োপোতি আমোতেিত� পিোমশ্চ রেতয়তেে �োতেি কেরশিেোগই রেতলে আতনেয়োতস্ত্রি মোরল�। 
আতনেয়োস্ত্র লোইতসতন্সি প্ররক্য়ো শরক্তশোলী �িো, রেপুল সংে্� অস্ত্র ও কগোলোেোিুে ক্য় সংক্োন্ত রেষয়োরে 
েোতলোেোতে ট্্ো� �িোি িে্ ে�ুে পদ্ধর� রোলু �িো এেং অতস্ত্রি মোরলত�ি অস্োেোরে� আরিণ রেষয়� 
প্রর�তেেে েোরেল �িোি েোধ্েোধ��ো আতিোপ �িোি ে্োপোতি �া োিো আমোতেিত� পিোমশ্চ রেতয়তেে। �োতেি 
অতেত� সোমরি� স্টোইতলি কসরম অতটোতমটি� ফোয়োিআম্চ রেরষদ্ধ �িোি রেতিোরধ�ো �তি েতলতেে, এি 
ফতল েোরয়বেশীল আতনেয়োতস্ত্রি মোরল�িো অ�োিতণ শোরস্ পোতেে। এি পরিেত�্চ  �োিো লোইতসন্স প্রেোতেি 
প্রর�য়ো উন্ন� �িোি �িো েতলতেে। 

11. ‘উক্ত সন্তোসীি ে্রক্তিীেে, �োি অ�ী� ইর�হোস এেং রেতশষ� উক্ত হোমলোি প্রস্তুর� ও পরি�ল্েোি উপি 
আমোতেি পরিরোরল� রেস্োরি� অেুসন্ধোে ‘অধ্োয় 4: সন্তোসী’ –এ আতলোরর� হতয়তে। আমিো িোরে কয, 
অতেত� �োি ে্োপোতি ক�োে র�েু এই ি�ুতমতন্ট পড়ত� রোে েো। �তে �োি রিমপন্ী ম�োেশ্চ গঠতে �ী �ী 
রেষয় প্রেোরে� �তিতে এেং কস হোমলো রোলোতেোি িে্ রেউরিল্োন্ত� কেতে রেল ক�ে এেং কস র�েোতে 
সি�োরি আইে প্রতয়োগ�োিী সংস্থোি করোে ফা োর� রেত� কপতিতে – কস সম্পত�্চ  রেস্োরি� �ি্ উতল্ে �িো 
আমোতেি েোরয়বে। 

12. আতলোর্ সন্তোসী হতলে কশ্� েতণ্চি অত্রেরলয় পুিুষ। মোর্চ , 2019 –এ �োি েয়স হতয়রেল 28 েেি। সশশে 
�োল কিত�ই �োি মতধ্ েণ্চেোেী আরিণ কেেো রগতয়রেল। আপো�েষৃ্টিত� প্র�ীয়মোে হতয়তে কয, �োি 
িীেতেি রেরেন্ন অরেজ্ঞ�োগুতলো �োি মতধ্ কষেোে স�রি �তি এেং কস উগ্রেোেী হতয় উতঠ। কস যোতেিত� 
হুমর� মতে �িত�ো �োতেি ে্োপোতি রিমপন্ী ম�োেশ্চ লোলে �িো শুিু �তি। ফতল কস সশস্ত্র সরহংস�োি 
রেত� রেতিত� রেতয় যোয়। 
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13. উক্ত ে্রক্ত 17 আগস্ট 2017 �োরিতে রেউরিল্োতন্ আতস। কস অত্রেরলয়োি েোগরি� রেধোয় কস রেউরিল্োতন্ 
েসেোতসি অরধ�োি িোতে। এেোতে আসোি �তয়�রেতেি মতধ্ কস িোতেরিে –এ রতল যোয়। এিপি কিত� কস 
রেতিত� উক্ত সন্তোসী হোমলোি পরি�ল্েো প্রণয়ে ও প্রস্তুর�ি �োতি রেতিত� রেতয়োগ �তি। সন্তোসী হোমলো 
রলো�োলীে এেং এি পূতে্চ কস কয সমস্ অেলোইে প্্োটফম্চ ে্েহোি �িত�ো আমিো �ো অেুসন্ধোে �তিরে। 
�োেোড়ো কস র�েোতে আতনেয়োস্ত্র িোেোি লোইতসন্স কপতয়তে এেং কস আইেগ�েোতে র�েোতে আতনেয়োস্ত্র ও 
কগোলোেোিুে সংগ্রহ �তিতে – কস রেষয়গুতলো আমিো পিীষেো �তি কেতেরে। আতনেয়োস্ত্র রোলোতেোি উপি 
েষে�ো অিতে্চি মোধ্তম উক্ত সন্তোসী হোমলোি িে্ প্ররশষেণ গ্রহণ, রিমতেরশয়োতম অেুশীলে এেং 
শিীতিি কপশী মোংশল �িোি িে্ কস্টিতয়ি গ্রহতণি মত�ো রেষয়গুতলো আমিো ট্্ো� �তিরে। 

14. ে্রক্তটিি ক�োে ঘরেষ্ েনু্ধ রেল েো এেং কস সোধোিণ� সোমোরি� আরোি-অেুষ্োেগুতলো েি্চ ে �তি 
রলত�ো। কস কপ্ররষেত� �োত� সোমোরি�েোতে রেরচ্ন্ন েলো যোয়। কস আরিবি�েোতে স্োধীে রেল এেং রেরেন্ন 
িোয়গো ভ্রমণ �িত�ো। সন্তোসী হোমলোি প্রস্তুর� ও পরি�ল্েো গ্রহণ �িোি সময় কস রেল সুশৃ্ঙ্খল এেং গেীি 
মতেোতযোগী। ে্রক্তটি মোেুতষি সোমতে রেতিত� েোতলোেোতে উপস্থোপে �িত� পোিত�ো এেং সতন্তহি উতরি� 
যোত� েো হয় কসেোতে আরিণ �িত� পোিত�ো। আপো�েষৃ্টিত� �োত� কেতে েয়ং�ি েো হুমর�িে� মতে হত�ো 
েো। এি �োিণসমূহ আমিো এই প্রর�তেেতে উতরেে �িতেো। 

15. ‘অধ্োয় 4: সন্তোসী’–এ আতলোরেো কশতষ আমিো এই মতম্চ রসদ্ধোন্ত রেত� পোরি কয কস এ�োর� এই হোমলো 
রোরলতয়তে। 

16. ‘অধ্োয় 5: আতনেয়োতস্ত্রি লোইতসন্স’ –এ আতনেয়োস্ত্র সম্পত�্চ  আমিো রেস্োরি� আতলোরেো �তিরে। 

17. অ�ীত� ে্রক্তটিি রেউরিল্োতন্ আসোি ক�োে ইর�হোস েো িো�ো সত্বেও �োি আতনেয়োতস্ত্রি লোইতসন্স 
সংক্োন্ত আতেেেটি �োি রেউরিল্োতন্ আসোি প্রোয় র�ে মোতসি মতধ্ অেুতমোেে �িো হতয়তে। এতষেতত্র 
কিফোরি রহতসতে কস �োি কেোতেি েোম উতল্ে �তিতে। কযতহ�ু �োি কেোে অত্রেরলয়োয় িোত�ে, �োই আতনেয়ো্স্ত্র 
লোইতসতন্সি স্টোফিো �োত� কিফোরি পরিে�্চ ে �িত� েতলে। অেতশতষ রেউরিল্োতন্ি েইু িে অরধেোসীত� 
(এ�িে সোেোল� ে্রক্ত ও �োি রপ�ো) �োি “েনু্ধ” রহতসতে কেরেতয় কিফোরি েোেোতেো হয়, যোিো �োত� সুস্থ ও 
স্োেোরে� ে্রক্ত রহতসতে সেে প্রেোে �তিে। সোেোল� ে্রক্ত (আমিো এেোতে আতলোর্ সন্তোসীি “কেলোি 
েনু্ধ” রহতসতে অরেরহ� �িতেো) �োি সোতি েশ েেি যোে� অেলোইতে কগইম কেতলতেে। �তে এই পুতিো েশ 
েেতি র�রে আতলোর্ সন্তোসীি সোতি মোত্র 21 রেে রেতলে। �োি েনু্ধি েোেো রোি েেতিি মতধ্ আতলোর্ 
সন্তোসীি সোতি আেুমোরে� মোত্র সো� রেে সময় ে্য় �তিতেে। উেয়তষেতত্র সন্তোসীি সোতি �োতেি কয সময় 
ে্য় হতয়তে �ো রেল অরেয়রম�।

18. আমিো রসদ্ধোতন্ত উপেী� হতয়রে কয, আতনেয়োস্ত্র লোইতসন্স সংক্োন্ত আতেেে প্ররক্য়োিো� �িোি সময় 
উপতিোরল্রে� েইু ে্রক্ত উপযুক্ত কিফোরি হত� পোিতেে র�েো েো �োিো �োত� েোতলোেোতে ররতেে র�েো – কস 
ে্োপোতি স্টোফিো কয মতেোতযোগ রেতয়রেল �ো রেল অযিোযি ও অপয্চোপ্ত। কস সময় আতেেেটি অেুতমোরে� 
েো হতল েো আতেেেটি যরে অে্েোতে রেতেরেো �িো হত�ো �োহতল �ী হত� পোিত�ো - কস রেষতয়ও আমিো 
আতলোরেো �তিরে। 

19. আমিো কপতয়রে কয, রেউরিল্োন্ পুরলশ ��ৃ্চ � আতনেয়োস্ত্র লোইতসন্স �িোি পদ্ধর�ত� প্রতয়োিেীয় স্ট্োন্োি্চ  
অেুসিণ �িো হয়রে। এি �োিণ হতলো লোইতসরন্সং স্টোফতেি িে্ প্ররশষেণ ও রে� রেতে্চ শেোি ঘোটর� িো�ো 
এেং কযসে আতেেতে কিফোরিি সোষেোৎ�োি কেওয়ো যোয় েো কসসে কষেতত্র পূণ্চোগি রে�রেতে্চ শেো েো িো�ো। 

12
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20. যরেও আতনেয়োস্ত্র আইে সম্পর�বি� আতলোরেো আমোতেি টোম্চস অে কিফোতিতন্সি আও�োি মতধ্ পতড় েো, 
�িোরপ প্রোসরগি��োি েোর�তি আমিো কসরম-অতটোতমটি� আতনেয়োস্ত্র –এি আইরে রেষয়গুতলো আতলোরেো 
�তিরে। এই আইেটি রশরিল এেং সহতি অপে্েহোিতযোগ্ রেল। আতলোর্ সন্তোসী এই আইে রেতয় 
কেতলতে। রেউরিল্োতন্ ক�োে সন্তোসী হোমলো রোলোতেো হতল �োত� েয়ং�ি মোিণোস্ত্র ে্েহোি হওয়োি ঝুার� 
িতয়তে মতম্চ কেশ �তয়�েোি স��্চ েোণী উচ্োিণ �িো হতয়তে। এ�টি স��্চ েোণী উচ্োিণ �িো হতয়রেল 2011 
সোতল েিওতয়ি অসতলো এেং উতটোয়ো আইল্োতন্ কসরম অতটোতমটি� িোইতফল রোরলতয় এ�টি সন্তোসী হোমলো 
পরিরোরল� হওয়োি পতি। 

21. ‘অধ্োয় 6: উক্ত সন্তোসীি ে্োপোতি সি�োরি সংস্থোগুতলো যো িোেত�ো’ –এ আতলোর্ ে্রক্তি ে্োপোতি সি�োরি 
সংস্থোসমূহ যো িোেত�ো �ো আমিো রেস্োরি�েোতে অেুসন্ধোে �তিরে। সি�োরি 217 টি সংস্থোি �োতে আমিো 
এ ে্োপোতি রেস্োরি� �ি্যুক্ত প্রশ্ন পোঠিতয়রে। আমোতেি মত�, এি মতধ্ 10 টি সংস্থো ��ৃ্চ � প্রেত্ �ি্ উক্ত 
ে্রক্ত সম্পর�বি� রেল।  

22. এই সন্তোসী হোমলোি �িো সিোসরি উতল্ে রেল শুধু এ�টি ইতমইতল। হোমলো শুিু হওয়োি মোত্র আট রমরেট 
পূতে্চ উক্ত ে্রক্ত ইতমইলটি পোল্চোতমন্টোরি সোরেবিস, এেং র�েু িোিেীর�রেে, রমরিয়ো আউটতলট এেং 
সোংেোরেত�ি রে�ট পোঠিতয় রেতয়রেল। হোমলোি স্থোে সম্পর�বি� গুিুবেপূণ্চ �ি্টি 74 পৃষ্োি ম্োরেতফতস্টোত� 
রেল, যো উক্ত ইতমইতলি সোতি অ্োটোর �িো রেল। ইতমইলটি েুতল ম্োরেতফতস্টোটি পতড় এি অি্চ অেুধোেে 
�তি পতি রেউরিল্োন্ পুরলতশি রে�ট �ো পোঠিতয় রেত� পোল্চোতমন্টোরি সোরেবিতসি �তয়� রমরেট সময় 
কলতগরেল। এি মতধ্ সন্তোসী হোমলো শুিু হতয় যোয়। এ রেষয়টি আমিো ‘অধ্োয় 6: উক্ত সন্তোসীি ে্োপোতি 
সি�োরি সংস্থোগুতলো যো িোেত�ো’ –এ আতলোরেো �তিরে। আমিো এই মতম্চ সন্তুষ্ কয, পোল্চোতমন্টোরি সোরেবিস 
সঠি� পদ্ধর� অেুসিণ �তিরেল এেং �োিো দ্রু��োি সোতি পেতষেপ রেতয়রেল। 

23. উক্ত ে্রক্ত সম্পত�্চ  অে্োে্ কযসে �ি্ পোওয়ো কগতে �ো ক�মে এ�টো উতল্েতযোগ্ েয়। �তে ঘটেো পিে�ীশী  
রেতলেষণ কিত� আমিো েুঝত� পোরি কয, এি মতধ্ র�েু �ি্ হোমলোি প্রস্তুর� ও পরি�ল্েোি সোতি সম্পর�বি� 
রেল। কস সমতয় পোওয়ো �ি্ পৃি� পৃি� রেল রেধোয় �ো েুঝো যোয় রে। এসে েরডে� �তি্ি ক�োে এ�টি 
অংতশি মোধ্তম সি�োরি সংস্থোি সেস্গণ ��ৃ্চ � আসন্ন সন্তোসী হোমলো সম্পত�্চ  স��্চ  হওয়ো সম্ভে রেল েো। 
সন্তোস েমে �োয্চক্তমি সোতি িরড়� সি�োরি সংস্থোগুতলো এিূপেোতে স�রি �িো হয় রে কয, �োিো ে্রক্তি 
কমরি�্োল এেং আতনেয়োস্ত্র লোইতসন্স সম্পর�বি� �ি্ সংগ্রহ �তি �ো িমো �িতে।‘অধ্োয় 6: উক্ত সন্তোসীি 
ে্োপোতি সি�োরি সংস্থোগুতলো যো িোেত�ো’–এ রেষয়টি আতলোরেো �তিরে। 

24. ‘অধ্োয় 7: এ�িে সম্ভোে্ সন্তোসীত� শেোক্ত�িণ’ –এ সন্তোসী শেোক্ত�িণ এেং �োতেিত� োোধো কেওয়োি 
র্োতলঞ্জসমূহ আমিো আতলোরেো �তিরে। এ�� ে্রক্ত ��ৃ্চ � পরিরোরল� সন্তোসী হোমলোসমূহ শেোক্ত �তি 
�ো েন্ধ �িো কগোতয়ন্ো, রেিোপত্ো ও আইে প্রতয়োগ�োিী সংস্থোি িে্ �ঠিে। �ো সত্বেও অ�ীত� এ ধিতেি 
অতে� সন্তোসী হোমলোি পরি�ল্েো সংস্থোগুতলো েস্োৎ �তি রেতয়তে। সন্তোস েমে সম্পর�বি� রেষয়গুতলো 
গেীিেোতে রেতলেষণ �িোি পূতে্চ  এই অধ্োতয় আমিো উক্ত সন্তোসীত� ক�ইস স্টোরি রহতসতে রেতয়রে এেং 
রেে্মোে রেরেন্ন রেষয় পিীষেো ও ে্োে্ো �িোি �োতি �োি ঘটেোগুতলো ে্েহোি �তিরে। 

25. অধ্োয় 8: সন্তোস েমে প্রতরষ্োি মূল্োয়ে’ –এ সন্তোসেোে েমে রেষয়� রেরেন্ন প্রতরষ্োি �িো আতলোরেো 
�িো হতয়তে। সন্তোস েমে রেষয়টি িো�ীয় রেিোপত্ো রসতস্টতমি এ�টি উপ-অংশ। সন্তোস েমে �োয্চক্তমি 
সোতি কযসে সি�োরি সংস্থো িরড়� িতয়তে �োতেি মতধ্ প্রধোেমন্তী এেং �্োরেতেট রেেোতগি ে্োশেোল 
রসর�উরিটি গ্রুপ, গেে্চতমন্ট �রমউরেত�শন্স রসর�উরিটি েু্তিো, ইরমতগ্রশে রেউরিল্োন্, রেউরিল্োন্ 
�োস্টম্ স সোরেবিস, রেউরিল্োন্ পুরলশ এেং রেউরিল্োন্ রসর�উরিটি ইেতটরলতিন্স সোরেবিস –এি েোম 
রেতশষেোতে উতল্েতযোগ্। 
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26. টোম্চস অে কিফোতিতন্স কযসে প্রশ্ন উত্োরপ� হতয়তে �োি মতধ্ সেতরতয় কেরশ উতল্েতযোগ্ প্রশ্ন রেল- 
সন্তোস েমে রেষয়� রিতসোতস্চি অযিোযি রেতেশ েো সন্তোসেোে রেষয়� অে্োে্ হুমর�ি রেষয়গুতলোত� 
অগ্রোরধ�োি কেওয়োি �োিতণ সি�োরি সংস্থোগুতলো এই ধিতেি হোমলোি পূে্চোেোস �িত� েো এই ধিতেি ঘটেো 
প্রর�তিোতধি পরি�ল্েো প্রণয়ে �িত� ে্ি্চ হতয়তে র�েো �ো অেুসন্ধোে �িো। সোেোমোটো এ�টি �িোি মোধ্তম 
এই প্রশ্নটিি উত্ি কেওয়ো যোতে েো। �তে এ সম্পর�বি� রেষয়গুতলো সুসংগঠি�েোতে অেুসন্ধোে �তিরে। 

27. এতষেতত্র এ�টি রেষয় অেশ্ই স্ী�োি �িত� হয়। িেগতণি �োতে কগোতয়ন্ো এেং রেিোপত্ো সংস্থোগুতলোি 
গ্রহণতযোগ্�ো এেে �ুলেোমূল�েোতে অতে� �ম। আতিো এ�োরধ� ঘটেোি কপ্ররষেত� আমিো িোেত� 
কপতিরে কয, সন্তোস েমতেি �োতি রেতয়োরি� সি�োরি সংস্থোগুতলোি সষেম�ো গণমোেুষ যো মতে �তি �োি 
করতয় অতে� �ম। কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থোি সেস্ ��ৃ্চ � রেউরিল্োন্েোসীতেি উপি সোে্চষেরণ� 
েিিেোরি �িোি ধোিণোটি �ল্�িো েোড়ো আি র�েু েয়। 2014 সোতলি ঘটেোি রেত� রফতি কগতল কেেো যোয়, 
�িে কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থো েুেই েেু্চল অেস্থোয় রেল। 2016 –এি মোঝোমোরঝি রেত� এ�টি পুে:গঠে 
প্ররক্য়ো শুিু হতয়রেল, যো 2019 –এ সন্তোসী হোমলো সংঘটি� হওয়োি সময়ও অসমোপ্ত িতয় যোয়। 

28.  আমোতেি মূল্োয়তে মূল� 2016 কিত� 15 মোর্চ  2019 �োরিে পয্চন্ত সমতয়ি উপি আমোতেি েষৃ্টি রেেদ্ধ 
�তিরে। এই সমতয় উেীয়মোে ইসলোমেোেী সন্তোসেোতেি হুমর� কমো�োতেলো �িোি উপতি �োউন্টোি 
কটতিোরিিম রিতসোস্চ কেরশ কিোি রেতয়রেল। এই রেষয়টি উতল্ে �িো প্রতয়োিে কয, সম্ভোে্ িোেপন্ী ও 
উগ্রপন্ী সন্তোসেোতেি রেরেন্ন �ি্-উপোত্ এেং উপোয়-উপ�িতণি উপিও সন্তোসেোে েমে রেষয়� সি�োরি 
সংস্থোসমূহ �োি �িরেল। �োই ইসলোমেোেী সন্তোসেোতেি হুমর�ি উপি মতেোরেতেতশি �োিতণ অে্োে্ 
সন্তোস সম্পর�বি� �তি্ি অেুসন্ধোে উতপরষে� হয়রে। 

29. 2016 সোতল রেউরিল্োন্ রসর�উরিটি ইেতটরলতিন্স সোরেবিস শেোক্ত �তি কয, সন্তোসেোতেি ক্ম উেীয়মোে 
হুমর�গুতলোি এ�টি সোধোিণ ররত্র পোওয়োটো্ ই (সষেম�ো িো�ো সোতপতষে)রেল এই সংস্থোগুতলোি প্রোিরম� 
লষে্। 2018 সোতলি কম মোতসি রেত� এই �োিটি শুিু হতয়রেল। �েে রলমোে প্র�ল্সমূতহি মতধ্ 
এ�টি রেল রেউরিল্োতন্ি িোেপন্ী সন্তোসেোতেি ে্োপোতি এ�টি সোধোিণ ররত্র অি্চ ে �িো। কস সময় 
রেউরিল্োন্ রসর�উরিটি ইেতটরলতিন্স সোরেবিতসি সন্তোসেোে সম্পত�্চ  সীরম� জ্ঞোে রেল এেং �ো্ই সন্তোসী 
হোমলো সংঘটি� হওয়োি সময় �োিটি �েতেো সম্পন্ন হয়রে। 

30. রেউরিল্োন্ পুরলতশি কগোতয়ন্ো �োয্চক্ম ও �োি মোে ক্মশ �তমতে এেং 2015 সোতলি পি কিত� �োিো 
্রে্োতটরি� কটতিোরিিম করেট এতসস্ কমন্ট সম্পন্ন �তিরে। 

31. আমিো এই রসদ্ধোতন্ত উপেী� হতয়রে কয, ইসলোমেোেী রিমপন্ী সন্তোসেোতেি উপি �োউন্টোি কটতিোরিিম 
রিতসোস্চসমূতহি অযিোযি রেতয়োগ রেরেষ্ �িো রেল। �তে এি �োিণ কেি �িত� হতল আমোতেিত� আতিো 
অতে� রেষয় রেতেরেোয় রেত� হতে। 

32. �োউন্টোি কটতিোরিিম রিতসোতস্চি রেতশষেোতে রিমপন্ী সন্তোসেোতেি উপি রেতয়োগ �িো রেতয় আমোতেি 
উতবেগটি মূল�: প্ররক্য়োগ�। এি েটুি রে� িতয়তে। প্রিম�, অে্োে্ সন্তোসেোতেি সম্ভোে্ হুমর�গুতলোি 
উপি ক�োে গুিুবেপূণ্চ এতসস্ কমন্ট সম্পন্ন �িো হয় রে। �োই �োউন্টোি কটতিোরিিম রিতসোস্চ রেতয়োতগি �োিটি 
�ুলেোমূল� ঝুার� রেতলেষণ পদ্ধর� অেুসিণ �তি হয়রে। রবে�ীয়�, এি উপি রেরত্ �তি আগোতেোি িে্ 
ক�োে �ি্পূণ্চ সোমরগ্র� রসদ্ধোন্ত প্রণী� হয়রে। এি বেোিো আমিো েুঝোত� রোরচ্ কয, সংরলেষ্ স�ল সি�োরি 
সংস্থো ��ৃ্চ � এই মতম্চ রসদ্ধোন্ত কেওয়ো হয় কয, সন্তোসেোতেি সম্ভোে্ আতিো এ�োরধ� হুমর� িতয়তে যো 
যিোযিেোতে অেুধোেণ �িো হয়রে। এ রেষয়টি আতি�টু ে্োে্ো �িো েি�োি।  
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33. রেউরিল্োন্ রসর�উরিটি ইেতটরলতিন্স সোরেবিস �োি সীরম� �োউন্টোি কটতিোরিিম রিতসোস্চত� উেীয়মোে 
রিমপন্ী সন্তোসেোে সম্পর�বি� হুমর�ি উপি রেরেষ্ কিতেরেল। এি এ�টি �োিণ হতলো এই, 2018 সোতলি 
মোঝোমোরঝ সমতয়ি আগ পয্চন্ত উক্ত সন্তোসেোেত� কটক্ো কেওয়ো এেং এ�ই সমতয় অে্োে্ হুমর�গুতলোি এ�টি 
প্রোিরম� ররত্র অঙ্কে �িোি সষেম�ো �োতেি রেল েো। �োউন্টোি কটতিোরিিতমি সোতি সম্পর�বি� অে্োে্ 
সি�োরি সংস্থোসমূহ এই সমরবি� পদ্ধর�ি উপি, এি রেরহ�োি্চ অেধুোেে এেং অমীমোংরস� হুমর�গুতলোি উপি 
�ি্পণূ্চ আতলোরেোয় রলপ্ত হয়রে। �োই সন্তোসেোে রেতয় আগোতেোি কষেতত্র সংরলেষ্ স�ল সি�োরি সংস্থোগুতলো 
�ি্পণূ্চ এেং সোমরগ্র� রসদ্ধোন্ত কেয়রে, যো আমোতেি রেতেরেোয় অযিোযি প্র�ীয়মোে হতয়তে। 

34. উপতিি সের�েু রেতেরেোি পি আমিো এই রসদ্ধোতন্ত উপেী� হতয়রে কয, আতলোর্ ে্রক্তি সন্তোসী হোমলোি 
প্রস্তুর� ও পরি�ল্েো শেোক্ত েো হওয়োি �োিণ রহতসতে �োউন্টোি কটতিোরিিম রিতসোতস্চি রেতশষেোতে ইসলোমেোেী 
সন্তোসেোতেি উপি রেতয়োগ �িোত� েোয়ী �িো যোয় েো। �োেোড়ো উক্ত ে্রক্ত ��ৃ্চ � অপোতিশেোল রসর�উরিটি 
অেসুিণ �িো, �োউন্টোি কটতিোরিিম রিতসোতস্চি আইরে অেতুমোেে�োিী পরিতেশ রেতেরেো এেং সি�োরি 
সংস্থোগুতলোি সন্তোসেোে েমতে সীরম� সষেম�ো রেতেরেোয় রেতয় েলো যোয়, সেে ঘটেো েোড়ো আতলোর্ সন্তোসীত� 
শেোক্ত �িো সম্ভে েয়।‘অধ্োয় 8: সন্তোস েমে প্রতরষ্োি মলূ্োয়ে’ –এ আমোতেি প্র�োরশ� রেতলেষণ এেং 
উপতিোক্ত উতবেগ সত্বেও েলো যোয়, আতলোর্ ে্রক্তি শেোক্ত েো হওয়োটো কগোতয়ন্ো সংস্থোি ে্ি্চ�ো েয়। 

35. সি�োরি সংস্থো ��ৃ্চ � সন্তোসেোে েমে সম্পর�বি� রেরেন্ন প্রতরষ্ো আমিো েোলেোতে রেতলেষণ �তিরে। 
িেগতণি �োতে সি�োরি সংস্থোি �ম গ্রহণতযোগ্�ো এেং �োতেি সীরম� সষেম�োি �িো আমিো ইত�োমতধ্ 
উতল্ে �তিরে। রেগ� েশত�ি মোঝোমোরঝ সমতয়ি রেত� সন্তোসেোে েমে, কগোতয়ন্ো সংস্থো এেং রেিোপত্ো 
সংরলেষ্ �িো-েো�্চ োসমূহ সি�োি এেং িেগতণি �োতে রেষোক্ত হতয় উতঠরেল। সি�োরি েো িোিনের�� 
েীর� রেধ্চোিণীত� এ রেষয়টি এ�প্র�োি উতপরষে� রেল েলো যোয়। রেত�ন্দ্রীেূ� িো�ীয় রেিোপত্ো ে্েস্থোি 
�োিতণ সি�োরি সংস্থোগুতলোি মতধ্ কে�ৃতবেি আসেটি েরডে� হতয় পতড়রেল। অে্রেত� সি�োরি সংস্থোসমূহ 
সন্তোসেোে েমতে কযসে �োি �িতেে �োি মতধ্ সমবিয় েুেই �ম রেল। 

36. পূতে্চি আতলোরেোয় েলো হতয়তে, কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থোি সষেম�ো পুে:রেম্চোতণি �োিটি 2016 সোতলি 
মোঝোমোরঝ সমতয়ি রেত� শুিু হতয়রেল। যরেও আতগি করতয় র�েুটো উন্নর� সোরধ� হতয়তে, �িোরপ আতিো 
কেরশ উন্নর� েি�োি। �োেোড়ো িো�ীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থো সৃষ্টি �িো সহ আতিো অে্োে্ পদ্ধর�গ� 
পরিে�্চ ে আেো েি�োি। এি ফতল সন্তোসেোে েো উগ্রপন্ী হোমলোি প্রতরষ্োসমূতহি রেিুতদ্ধ পোটেো ে্েস্থো 
কেওয়ো যোতে। কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সম্পর�বি� রেষয়গুতলোি কষেতত্র এই ে�ুে সংস্থোি প্রধোে রেে্চোহীই হতেে 
িো�ীয় উপতেষ্ো। ফতল সংস্থোটি এ��েোতে কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সম্পর�বি� ইসু্গুতলো ররন্তো �িোি সুরেধো 
পোতে। এটি রেসৃ্� পরিসতি ক�ৌশলগ� েীর� রেধ্চোিণীত� পিোমশ্চ প্রেোে �িতে, �োউন্টোি কটতিোরিিতমি 
ক�ৌশল উন্নয়ে �িতে এেং সংরলেষ্ িো�ীয় কগোতয়ন্ো আইতেি সৃষ্টি ও �োি যিোযি প্রতয়োতগি �োি 
পরিরোরল� �িতে। সংস্থোটি কগোতয়ন্ো এতসস্ কমন্ট উন্নয়তেি েোরয়বে রেতে, যোি মতধ্ হোমলোি আগোম �ি্ 
সংগ্রহ�িণ সম্পর�বি� ক�ৌশলও িো�তে। �োেোড়ো সংস্থোটি পোিফম্চ্োন্স ম্োতেিতমে্ ট কফ্রইমওয়ো�্চ  প্রণয়ে 
�িতে এেং এি কপ্ররষেত� অরিবি� অগ্রগর� পয্চতেষেণ �িতে। 

37. �োউন্টোি কটতিোরিিম প্রতরষ্োসমূতহি উপি আমোতেি েষৃ্টি রেেদ্ধ �িোি �িো িো�তলও সি�োরি স�ল 
সংস্থোি মতধ্ পরিে�্চ ে আেোি ে্োপোতি আমিো কযসে সুপোরিশ প্রেোে �তিরে যো কগোতয়ন্ো সম্পর�বি� স�ল 
রেষয় এেং সে ধিতেি হুমর�ি সোতি সম্পর�বি�। উপতিোক্ত রেষয়সমূহ রেতেরেোয় েো রেতয় আলোেোেোতে 
সন্তোসেোে েমে রেষয়� েোয়-েোরয়বে রোরপতয় কেওয়োটো অেোস্রে�। 

38. এটিসহ অে্োে্ সুপোরিশগুতলো “অধ্োয় 10: সুপোরিশসমূহ” –এ আমিো রেস্োরি�েোতে আতলোরেো �তিরে।
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39. আমোতেি সুপোরিশসমূতহি পূণ্চ েোস্েোয়ে �িতল সন্তোসেোে েমে সম্পর�বি� কযসে প্রতরষ্ো রলমোে আতে �ো 
আতিো সুসংগঠি� হতে। এি ফতল সংস্থোসমূতহি সষেম�ো েৃরদ্ধ পোতে এেং আইেগ� �োঠোতমোত�ও অতে� 
স্োধীে�ো িো�তে। এতষেতত্র সি�োি ও িেগতণি মতধ্ আতিো কেরশ আতলোরেো ও পয্চতেষেণ িো�োটো 
আমিো আশো �িরে। এি ফতল সি�োরি সংস্থোগুতলোি প্রর� মোেুতষি আস্থো ও গ্রহণতযোগ্�ো েৃরদ্ধ পোতে। 
�োউন্টোি কটতিোরিিম সম্পর�বি� আতলোরেোগুতলো স্োেোরে� কহো� �ো আমিো রোই। এ�েসংক্োন্ত আতলোরেো 
স্োেোরে� �িোি �লোত�ৌশল আমোতেি সুপোরিশসমূতহ উতল্ে �িো আতে। 

40. এেে পয্চন্ত সন্তোসেোে রেষয়� এই ধিতেি আতলোরেো েো িো�োি �োিতণ এি রেরেধ প্রেোে আমিো অেুধোেে 
�তিরে।

41. 2015 সোতলি পি কিত� কয �তয়�টি সি�োি এতসতে �োিো সেোই িেগতণি সোতি আতলোরেো �তি সন্তোসেোে 
েমেমূল� �লোত�ৌশল ঠি� �িোি পেতষেপ রেত� অেীহো প্র�োশ �তিতে। এি রপেতে অে্�ম এ�টি 
�োিণ রেল মুসরলম �রমউরেটিত� আতিো কেরশ সন্তোসেোতেি ��মো লোরগতয় েো কেওয়ো। �তে এ ক�ৌশলটি 
যরে িেগতণি সোতি কশয়োি �িো হত�ো এেং ক�ৌশল পরি�ল্েোয় যরে “র�েু কেেুে র�েু েলুে”-এি 
ক�ৌশল অন্তেু্চক্ত �িো হত�ো, �োহতল হয়ত�ো আতলোর্ ে্রক্তি হোমলোি পরি�ল্েো ও প্রস্তুর� সম্পর�বি� 
�ি্ সন্তোসেোে েমে সংস্থোি রে�ট িোরেতয় কেওয়ো কয�। ঘটেো পিে�ীশী  রেতলেষণ কিত� আমিো অেুধোেে 
�িত� কপতিরে কয, এই পদ্ধর�ত� পোওয়ো �তি্ি মোধ্তম উক্ত সন্তোসী হোমলো প্রর�তিোতধি সম্ভোেেো অতে� 
কেরশ রেল। িেগতণি সোতি আতলোরেোপূে্চ� প্রণী� �োউন্টোি কটতিোরিিম ক�ৌশসমূতহি মতধ্ িেো�ীণ্চ 
িোয়গোসমূহ রেিোপে িোেো এেং সন্তোসী হোমলোি সম্ভোে্ িোয়গোসমূহ সুিষেো �িোি মত�ো েীর�গুতলো হয়ত�ো 
অন্তেু্চক্ত �িো যোতে। এই ধিতেি েীর� েোস্েোয়তেি মোধ্তম হয়ত�ো 15 মোর্চ  2019 �োরিতে হ�োহত�ি পরিমোণ 
অতে� �মোতেো কয�। �োেোড়ো কসরম অতটোতমটি� আতনেয়োস্ত্র সম্পর�বি� রেউরিল্োতন্ি ে�্চ মোে আইতেি 
সুতযোগ রেতয় সন্তোসীিো অপ�ম্চ রোলোত� পোতি - এই ধিতেি ঝুার�ি রেষয়গুতলো যরে আতগ সমোধো �িো হত�ো, 
�োহতল হয়ত�ো 15 মোর্চ  2019 �োরিতে ক�োে সন্তোসী হোমলোই ঘটত�ো েো।

42. কয রেষয়গুতলোত� আমিো রূড়োন্তেোতে রেতেরেো �িে �ো হল রেউরিল্োতন্ সোমোরি� সংহর�, অন্তেু্চরক্ত 
এেং সেররত্র্ত� �ীেোতে গ্রহণ �িো হতয়তে। অধ্োয় 9: সোমোরি� সংহর� ও সেররত্র গ্রহণ-এ এই রেষয়গুতলো 
আতলোরর� হতয়তে

43. সোমোরি� সংহর�, অন্তেু্চরক্ত এেং সেররত্র্ আমোতেি মলূ �োতিি পরি�ল্েোয় রেল েো। �তে আমোতেি �েন্ত 
অগ্রসি এেং সম্প্রেোতয়ি সোতি আমোতেি সম্পকৃ্ত হওয়ো আতিো গেীি হওয়োি সোতি সোতি এটো স্পষ্ হতয় উঠল কয 
এই রেষয়গুতলোও রেতেরেো �িোি েি�োি রেল। সোমোরি� সংহর�ত� ে্রক্ত ও সম্প্রেোতয়ি অতে� সিোসরি সরুেধো 
িতয়তে। রেপিীত�, িোিনের��, সোমোরি�, সোংসৃ্র��, পরিতেশগ�, অি্চনের��, িোর�গ� েো ধমীশী য় পোি্চত�্ি 
মোধ্তম কমিু�ৃ� সমোিগুতলো সম্ভে� উগ্রপন্ী ম�োেশ্চগুতলোি রে�োশ ও প্রসোিণ কেেত� পোতে। সোমোরি� 
সংহর�, অন্তেু্চরক্ত এেং সেররত্র্ প্রর�ষ্ো �িোি প্রতরষ্ো উগ্রেোে কিোধ েো প্রর�তিোতধ েূরম�ো িোেত� পোতি। �বে্�ী�, 
সংহ� অংশগ্রহণমূল� এেং সেররত্র্ গ্রহণ �তি এমে এ�টি সমোি িো�ো স্য়ং রেতিি িে্ই েোল।  

44. আমিো রেতেরেো �তিরেলোম কয সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলো, স্থোেীয় সি�োি, কেসি�োিী েো�, সুশীল 
সমোি এেং সম্প্রেোয়গুতলো আতিো এ�রত্র� সমোিত� �ীেোতে সহোয়�ো �িত� পোতি এেং �িো উরর�। 
সি�োিী েোত�ি েরন্� প্রয়োসগুতলো �োতেি সোতি সম্পৃক্ত সম্প্রেোয় কগোষ্ঠীগুতলোি িে্ হ�োশোে্ঞ্জ� রেল। 
সোমোরি� সংহর� সম্পত�্চ  এ�টি পোেরল� �তিোপ�িে উতল্েতযোগ্েোতে অেুপরস্থ� রেল। আেোিও, 
আমিো উপসংহোতি কপৌােলোম কস পদ্ধর�গ� পরিে�্চ ে প্রতয়োিে এেং আমিো আমোতেি ররন্তোেোেেো পোট্চ  (পে্চ 
েো েন্) 10: সুপোরিশগুতলোত� ে্োে্ো �তিরে।    
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45. এই প্রর�তেেতে 44 টি সুপোরিশ িতয়তে যো সন্তোসেোে রেতিোধী প্রয়োস, আতনেয়োস্ত্র লোইতসরন্সং পদ্ধর�, 
সন্তোসেোেী আক্মতণ সে্চোরধ� ষের�গ্রস্থ ে্রক্ততেি রলমোে প্রতয়োিেীয়�ো, আমোতেি ক্মেধ্চমোে রেররত্র 
িেসংে্োি প্রর� রেউরিল্োতন্ি প্রর�রক্য়ো এেং আমোতেি সুপোরিশগুতলো েোস্েোয়তেি সোতি সম্পর�বি� 
পাোরটি মূল কষেত্রত� অন্তেু্চক্ত �তি। এগুতলো পোট্চ  10: সুপোরিশগুতলোত� রেস্োরি�েোতে ে্োে্ো �িো হতয়তে।  

46. র�েু পুেিোেৃরত্ রেয়সেস্তু এেং সমস্ো িতয়তে যো প্ররন্েোতে আমোতেি সুপোরিশগুতলো রেতেরেোত� প্রেোরে� 
�তিতে। এগুতলোি মতধ্ সে্চোরধ� গুিুবেপূণ্চ হল �ঠিে সমস্োগুতলোি মুতেোমুরে হওয়ো এেং এি সোতি 
উন্মুক্তেোতে সম্পৃক্ত হওয়ো। আমোতেি �েন্ত রলো�োলীে আমিো আতনেয়োস্ত্র লোইতসরন্সং পদ্ধর�, সন্তোসেোে 
রেতিোধী প্রয়োস এেং সোমোরি� সংহর� এেং রেরেন্ন�ো গ্রহণ �িোি সোতি িরড়� সি�োিী েোত�ি �োয্চক্তমি 
রেত� েিি কিতেরে। এগুতলোি প্রত�্�টিই সীমোেদ্ধ িোিনের�� মোরল�োেো এেং পোেরল� আতলোরেোি 
অেুপরস্থর� বেোিো রররনি�। 

47. আধো-স্য়ংরক্য় আতনেয়োস্ত্রগুতলোি উপি রেয়ন্ততণি রশরিল�ো �তয়� েশ� ধতি প্রশংসো কপতয়রেল এেং 
ক�োে সন্তোসী এটোি সুরেধো রেত� পোতি এি�ম ঝুার� 2011 সোতলি অতে� আতগ কিত�ই রররনি� �িো 
হতয়রেল। �তে মূল� আতনেয়োস্ত্র সম্প্রেোতয়ি �ীরে রেতিোরধ�োি �োিতণ শোসেে্েস্থোয় ক�োে উতল্েতযোগ্ 
�ড়ো�রড় রেল েো।    

48. রমরিয়ো রে��্চ  এেং সোধোিণেোতে কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থোগুতলোি উপি এেং আইে প্রতয়োগ�োিী 
সংস্থোগুতলোি �োতিি উপি িেসোধোিতণি রেম্নমোত্রোি আস্থো ও রেশ্োতসি অি্চ হল এই কয িোিেীর�রেেিো 
সন্তোসেোে প্রর�হত�ি ে্োপোতি িেসোধোিতণি সম্পৃক্ত িো�োি র্োতলঞ্জ এরড়তয় কগতেে।  

49. সোমোরি� সংহর� গঠে, অন্তেু্চরক্ত এেং সেররত্র্ গ্রহণ এি লষে্সমূহ পূণ্চ হওয়ো আমিো স�তলই আশো 
�িত� পোরি। ক�োরেি-19 প্রর�রক্য়ো এেং পুেিুদ্ধোতিি পরিতেশ কযেোতে েরধবি� মোেরস� রোপ, ক্মেধ্চমোে 
মোেরস� স্োস্থ্ এেং আসরক্ত সমস্ো ও অি্চনের�� মন্ো িতয়তে, কসেোতে সম্ভোে্ সেষম্ এেং েেু্চল�োগুতলো 
েৃরদ্ধ পোয়। েরেষ্ত�ি রেত� �োর�তয় আমোতেি কেতশ কেৌ� অে�োঠোতমোত� কযেোতে রেরেতয়োগ �িো হতচ্ 
কসেোতে আমোতেি সোমোরি� অে�োঠোতমো এেং সম্প্রেোতয়ি রস্থর�স্থোপ��ো স�রি ও উন্ন� �িোি সুতযোগ 
িতয়তে। সোমোরি� সংহর� উন্ন� �িো এেং আমিো �ীেোতে সেররত্র্ত� গ্রহণ �রি �োি িে্ প্রতয়োিেীয় 
সোমরগ্র� সি�োিী রক্য়ো�লোপ এ�টি শরক্তশোলী রেষয়।

50. আমিো স্ী�োি �িরে কয এই রেষয়গুতলোত� িোিনের�� সম্পকৃ্ত�ো সহি হতে েো। �তে �ঠিে সমস্োি মুতেোমরুে 
হওয়ো এেং �োি িে্ পোেরল� �তিোপ�িতেি আতয়োিে �িো িিুরি হতে। সন্তোসেোেী হোমলোি আতগ 
িেসমতষে সন্তোসেোে রেতিোধী ক�ৌশল প্ররোি েো �িো এেং আতনেয়োতস্ত্রি উপি রশরিল রেয়ন্তণ আতিো �তঠোি 
েো �িোি পরিণর�গুতলো আমিো ইর�মতধ্ আতলোরেো �তিরে। আমিো আশো �রি কয আমোতেি প্রর�তেেেটি 
সি�োিী সেস্, �ম্চ��্চ োেনৃ্ এেং িোিেীর�রেেতেি উন্মকু্ত রে�ত�্চ  সম্পকৃ্ত �িত� উৎসোরহ� �িতে যোত� 
রেউরিল্োন্ত� রেিোপে, সিুরষে� এেং এ��োেদ্ধ িোেোি কষেতত্র প্রত�্ত� �োতেি েূরম�ো ও েোরয়বে কেোতঝ। 
আমোতেি প্রর�তেেতে রেউরিল্োন্ কয ধিতণি কেশ হত� আগ্রহী �ো রেতয় রে�ত�্চ ি িে্ অেতুপ্রিণো িতয়তে।

51. অেতশতষ েলো যোয় রেউরিল্োন্ �েেই সরহংস উগ্রেোে ও সন্তোসেোে কিত� মুরক্ত পোতে েো। এমের� রেতশ্ি 
কসিো ে্েস্থো িো�ো সত্বেও, সংঘেদ্ধ েোেী সন্তোসী েরেষ্ত� রেউরিল্োতন্ হোমলো রোলোত� পোতি। �তে 
রেউরিল্োন্েোসীি প্রর� স্চ্�ো ও অ�পট�োি েৃহত্ি প্রর�শ্ুর� রেতয় শুিু �তি সি�োি অতে� র�েু 
�িত� পোতি। আমিো কয মূল্তেোধগুতলো কশয়োি �রি এেং আমোতেি েরেষ্� প্রিতন্মি িে্ সমুন্ন� িোেত� 
রোই কসগুতলোি ে্োপোতি অরেন্ন ঐ�্ম� স�রিত� আমোতেি সেোি েূরম�ো িোেত� হতে।   
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এ�বীভূ� অেুসন্োেসমূহ 

1. আমোতেি রেতে্চ তশি শ�্চ োেলী কমো�োতে� কয রেষতয় অেুসন্ধোে �িো �িণীয় রেল আমোতেি:  

(a) সন্তোসী হোমলোি রেষতয় সংরলেষ্ [সি�োিী] েোত�ি সংস্থোগুতলোত� ক�োে �ি্ সিেিোহ অিেো 
�োতেি রে�ট ক�োে �ি্ উপলব্ধ রেল র�েো যো �োতেিত� সন্তোস হোমলোি রেষতয় স��্চ  �িত� 
পোি� েো �ি� এেং যরে এই িো�ীয় ক�োে �ি্ �োতেি রে�ট সেিেোহ অিেো উপলব্ধ িোত� 
�তে সংস্থোগুতলো এই িো�ীয় �তি্ি প্রর�রক্য়ো �ী �তিরেল, এেং কযেোতে প্রর�রক্য়ো �তিরেল �ো 
যিোযি রেল র�েো; এেং  

(b) সম্পর�বি� সংস্থোগুতলোি মতধ্ �ি্ কশয়োি �তি কেওয়োি কষেতত্র ক�োে ে্ি্চ�ো রেল র�েো �ো সহ 
সংরলেষ্ [সি�োিী] েোত�ি সংস্থোগুতলোি মতধ্ প্রর�রক্য়োি আন্ত:কযোগোতযোগ ক�মে রেল �ো যোরোই 
�িো; এেং 

(c) সন্তোসেোে েমে সংস্থোেসমূতহি অেুপযুক্ত রেরেষ্�োি �োিতণ অিেো অে্োে্ সন্তোসেোতেি 
হুমর�ি অগ্রোরধ�োতিি �োিতণ সংরলেষ্ [সি�োিী] েোত�ি সংস্থোগুতলো সন্তোসী হোমলোি অেুমোে েো 
পরি�ল্েো �িত� ে্ি্চ হয় র�েো; এেং 

(d) ক�োে সংরলেষ্ [সি�োিী] েোত�ি সংস্থো প্রতয়োিেীয় মোে পূিণ �িত� ে্ি্চ হতয়তে র�েো অিেো 
অে্িোয় পুতিোপুরি েো আংরশ�েোতে অে্িোয় ত্রুটিযুক্ত রেল র�েো; এেং 

(e) প্রতয়োিেীয় পরিমোতণ এ�টি সম্পূণ্চ প্রর�তেেে সিেিোহ �িত� �েতন্তি উতদেতশ্ি সোতি সংরলেষ্ 
অে্োে্ কয ক�োে রেষয়।

সি�োিবী খোত�ি সংস্োগুত�ো সন্তোসবী সম্পত�্ �বী জোে�
2. পোট্চ  6: সন্তোসীতেি সম্পত�্চ  সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলো যো িোে� কসগুতলো আমিো যো কেতেরে �োি প্রমোণ 

এেং কযৌরক্ত��ো ে্োে্ো �তি।

3. “সন্তোস হোমলো” েলত� পূে্চে�ীশী  েেিগুতলোত� �োি পরি�ল্েো এেং প্রস্তুর� অেুসোতি ঐ ে্রক্ত ��ৃ্চ � সংঘটি� 
সন্তোসী হোমলোত� কেোঝোতেো হতয়তে।    

4. আমিা ভেেখত পাই ভে: 

(a) 2019 সোতলি মোর্চ  মোতসি 15 �োরিতেি পূতে্চ রেউরিল্োতন্ি সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলো ��ৃ্চ � ঐ 
ে্রক্তি সম্পত�্চ  এ�মোত্র �ি্ যো �োতেিত� সন্তোসী হোমলোি রেষতয় স��্চ  �িত� পোি� েো �ি� �ো 
রেল সংসেীয় পরিতষেোত� (পোল্চোতমন্টোরি সোরেবিস) ঐ ে্রক্ত ��ৃ্চ � কপ্ররি� ই-কমইল। 

(b) সন্তোসী হোমলোি ঠি� আতগ কপ্ররি� ইতমতলি প্রর�রক্য়োয় সংসেীয় পরিতষেো উপযুক্তেোতে �োি �তিরে 
যো পরিরস্থর� অেুসোতি যুরক্তযুক্ত রেল  ঐ সময়�োতলি মতধ্। 

(c) এই িো�ীয় েো� সম্পর�বি� ক�োে সংস্থোি �োতে অে্ ক�োে �ি্ সিেিোহ �িো হয়রে অিেো উপলব্ধ 
রেল েো যো �োতেি সন্তোস হোমলোি রেষতয় স��্চ  �িত� পোি� েো �ি�।

(d) সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলোি মতধ্ �ি্ কশয়োি �তি কেওয়োি কষেতত্র ক�োে ে্ি্চ�ো রেল েো।
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সন্তোসিোদ দমতেি প্যোস মূ�্োযে �িো 
5. পোট্চ  8: সন্তোসেোে েমে প্রয়োতসি মূল্োয়ে  আমিো যো কেেত� কপতয়রে �োি প্রমোণ এেং যুরক্ত ে্োে্ো �তি।

6. আমিো এই রসদ্ধোতন্ত উপেী� হতয়রে কয 2018 সোতল শুিু হওয়ো রেউরিল্োন্ রসর�উরিটি ইতন্টরলতিন্স 
সোরেবিস-এি  কেসলোইরেং প্র�তল্ি পূতে্চ ইসলোমেোেী রিমপন্ী সন্তোসেোতেি হুমর�ি প্রর� সন্তোসেোে রেতিোধী 
সংস্থোি এ�োগ্র�ো অেুপযুক্ত রেল �োিণ এটি:

(a) অে্োে্ ম�োেতশ্চি সোতি িরড়� সন্তোসেোতেি হুমর�ি এ�টি অেরহ� মূল্োয়তেি রেরত্ত� �িো হয়রে; এেং  

(b) ক�োে সোমরগ্র� রসদ্ধোতন্তি ফতল আতসরে কয, এ িো�ীয় মূল্োয়ে েো িো�ো সত্বেও সন্তোসেোে েমে 
সংস্থোেসমূহত� প্রোয় এ�তরটিয়োেোতে ইসলোমেোেী রিমপন্ী সন্তোসেোতেি হুমর�ি িে্ েিোদে িোেো 
উরর�। 

7. আমিা ভেেখত পাই ভে: 

(a) ইসলোমেোেী রিমপন্ী সন্তোসেোতেি হুমর� সংক্োন্ত সংস্থোেসমূতহি অেুপযুক্ত রেরেষ্�ো সেোক্ত েো 
হওয়ো ঐ ে্রক্তি সন্তোস হোমলো এেং প্রস্তুর�ি কষেতত্র সোহোয্ �তিরে। এেং কসই �োিতণ সন্তোসেোে 
েমে প্রয়োতসি সোতি িরড়� সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলো সন্তোসেোে রেতিোধী সংস্থোেসমূতহি অেুপযুক্ত 
রেরেষ্�োি ফতল সন্তোস হোমলোি িে্ অেুমোে েো পরি�ল্েো �িত� ে্ি্চ হয়রে।  

(b) সন্তোসেোে রেতিোধী প্রয়োতসি সোতি িরড়� ক�োে সি�োিী েোত�ি সংস্থো প্রতয়োিেীয় মোে পূিণ �িত� 
ে্ি্চ হয়রে েো অে্িোয় ঐ ে্রক্তি সন্তোস হোমলো এেং প্রস্তুর� সেোক্ত�িণ েো হওয়োি কষেতত্র কেোষ রেল 
েো। 

আতনেযোত্রেি �োইতসন্স (অেুমত�পত্র)
8. পোট্চ  5: আতনেয়োতস্ত্রি লোইতসন্স আমিো যো কেেত� কপতয়রে �োি প্রমোণ এেং যুরক্ত ে্োে্ো �তি।

9. আমিা ভেেখত পাই ভে: 

(a)  রেউরিল্োন্ পুরলশ আতনেয়োস্ত্র লোইতসরন্সং পদ্ধর�ি ে্েস্থোপেোয় প্রতয়োিেীয় মোে পূিণ �িত�  
ে্ি্চ হতয়রেল: 

i) আম্চস্ ম্োেুয়োল, মোস্টোি কেটিং গোইি এেং ফোয়োি আম্চস্ লোইতসন্স কেটিং গোইি 
অ্োরপ্ত�শেগুতলোি প্ররক্য়ো�িণ সম্পত�্চ  সুসংগ� এেং সম্পূণ্চ রে�-রেতে্চ শেো সিেিোহ �তিরে 
কযেোতে আতেেে�োিী এ�িে রে�ট-আত্মীয় কিফোরিত� ে্রক্তগ�েোতে সোষেোৎ�োতি রেতয় 
আসত� অসষেম; 

ii) আতনেয়োস্ত্র লোইতসন্স প্রেোে�োিী �মীশী িো যোত� রেয়রম� প্ররশষেণ গ্রহণ �তিে এেং �োতেি 
অেুশীলতেি রেয়রম� পয্চোতলোরেো পোয় �ো রেরচি� �িোি িে্ রেউরিল্োন্ পুরলশ ে্েস্থো 
িোতেরে; এেং  

iii) আতলোর্ ে্রক্তি আতনেয়োস্ত্র লোইতসতন্সি আতেেে রেতয় �োি �িোি কষেতত্র, রেউরিল্োন্ পুরলশ 
এই সমস্োটিত� পয্চোপ্তেোতে কেেত� পোতিরে কয কগরমং েনু্ধ এেং �োি মো�ো-রপ�ো ঐ ে্রক্তত� 
কিফোরি রহতসতে পরিতেশে �িোি িে্ যতিষ্ িোেত�ো র�েো। 
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সুপোতিশসমূতহি সোিসংতষেপ

1. রেম্নরলরে�গুতলোি ে্োপোতি যিোযি েতল রেতেরর� কয ক�োে সুপোরিশ �িোি িে্ আমোতেি রেতে্চ তশি 
শ�্চ োেলী আমোতেিত� রেতে্চ শেো প্রেোে �তিরেল: 

(a) এই রেষয়গুতলোত� কযমে সমতয়োপতযোগী�ো, পয্চোপ্ত�ো, �োয্চ�োরি�ো এেং সংরলেষ্ [সি�োিী] েোত�ি 
সংস্থোগুতলোি মতধ্ �ি্ প্র�োশ, রেরেময় �িো অিেো রমতলি সমবিয় সহ সংরলেষ্ [সি�োিী] েোত�ি 
সংস্থোগুতলোি মোধ্তম �ি্ সংগ্রহ, রেরেময় �িো এেং রেতলেষণ পদ্ধর�ত� ক�োে উন্নর� সম্ভে র�েো 
যো সন্তোসেোেী হোমলো প্রর�তিোধ �িত� পোি� অিেো েরেষ্ত� এই ধিতণি সন্তোসী হোমলো কিোধ 
�িত� পোতি, এেং 

(b) েরেষ্ত� এই িো�ীয় সন্তোসী হোমলো কিোধ রেরচি� �িোি িে্ সংরলেষ্ [সি�োিী] েোত�ি সংস্থো 
পদ্ধর� েো প্রতয়োগসংক্োন্ত অেুশীলেগুতলো উন্ন� �িত� ক�োে পরিে�্চ েগুতলো প্রতয়োগ �িো উরর�, 
যরে িোত�; এেং 

(c) প্রতয়োিেম�, এ�টি সম্পূণ্চ প্রর�তেেে সিেিোহ �িত� উপতিোক্ত রেষতয়ি সোতি সম্পর�বি� অে্োে্ 
কয ক�োে রেষয়। 

2. আমোতেি সুপোরিশগুতলো পোট্চ  10: সুপোরিশগুতলোত� ে্োে্ো �িো হতয়তে এেং রেম্নরলরে� কষেত্রগুতলোত� 
রররনি� �িো হতয়তে:   

(a) রেউরিল্োতন্ি সন্তোসেোে েমে উতে্োগ উন্ন� �িো। 

(b) রেউরিল্োতন্ি আতনেয়োতস্ত্রি লোইতসরন্সং পদ্ধর� উন্ন� �িো। 

(c) 2019 সোতলি মোর্চ  মোতসি 15 �োরিতেি সন্তোসী হোমলোয় ষের�গ্রস্থ পরিেোি-পরিিে, কোতর যোওয়ো মোেুষ 
এেং প্র�্ষেেশীশী তেি রলমোে আতিোগ্লোতেি রোরহেোগুতলোত� সহোয়�ো �িো।  

(d) আমোতেি ক্মেধ্চমোে রেররত্র িেসংে্োি প্রর� রেউরিল্োতন্ি প্রর�রক্য়ো উন্ন� �িো।

(e) সুপোরিশমোলোি েোস্েোয়ে। 

3. সুপোরিশগুতলো রোিটি রেষয়েস্তু বেোিো সংগঠি� �িো হতয়তে।

4. সন্তোসেোে রেতিোধী প্রতরষ্োি �োয্চ�ি �েোির� এেং িেোেরেরহ�ো প্রেোে �িোি িে্ শরতিশালী সিকািী 
ভনতৃত্ব এেং রনখে্চ শনা প্রখয়ািন। এটি রেরচি� �িতে কয িো�ীয়, আঞ্চরল� ও স্থোেীয় পয্চোতয় সন্তোতসি হ্োস, 
প্রস্তুর�, প্রর�রক্য়ো এেং পুেিুদ্ধোতি েূরম�ো ও েোরয়বেগুতলো েোলেোতে কেোঝোতেো হতয়তে এেং সংস্থোেগুতলোত� 
যিোযিেোতে রেতয়োগ �িো হতয়তে।  

5. রেউরিল্োতন্ি ক্মেধ্চমোে রেরেন্ন িেসংে্োি প্রর� সোড়োেোতে এেং �োত� মোরেতয় রেত� রেউরিল্োন্ত� 
(এেং রেতশষ� সি�োিী েো�ত�) প্রর�ষ্ো �িোি িে্ শরক্তশোলী সি�োিী কে�ৃবে এেং রেতে্চ শেো প্রতয়োিে। 
ফতল সমতয়ি সোতি সোতি সংঘটি� সোমোরি� পরিে�্চ ে এ�টি রেিোপে এেং অংশগ্রহণমূল� রেউরিল্োন্ 
অি্চ ে �িত� সহোয়�ো �িতে।    

6. প্ররতশ্ুত এেং িোেরেরহ সিকািী রসদ্ান্ত গ্রহণ সি�োিী েো� সংক্োন্ত েীর�মোলো, �ম্চসূরর এেং 
পরিতষেোগুতলোত� রিিোইে এেং সিেিোহ �িত� সমি্চ �তি যো রেউরিল্োতন্ি ক্মেধ্চমোে রেরেন্ন সমোতিি 
রোরহেোগুতলো পূিণ �িতে। সি�োিী েো� (এেং রেতশষ�তি কয সংস্থোগুতলো সন্তোসেোে েমতেি �োতি রলপ্ত) 
কযেোতে সম্প্রেোয়গুতলোি সোতি সম্পৃক্ত িতয়তে �ো �োতেি পরিে�্চ ে �িো েি�োি। রসদ্ধোন্ত, স্চ্�ো এেং 
কিোিোতলো রে�ত�্চ  িরড়� িো�োি কষেতত্র সম্প্রেোতয়ি ইেপুটত� মূল্ রেত� সি�োিী েোত�ি মতেোেোেত� 
অেশ্ই পরিে�্চ ে �িত� হতে।    
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7. রনউরিল্ান্ডখক রনিাপে ও একতােদ্ কিাি ভষেখরে সমাখিি প্রখত্খকি েূরমকা িখয়খে �তে এই 
েূরম�োগুতলো �ী, �োিো �ীেোতে এত� অপতিি সোতি সম্পর�বি� এেং �োিো �ী অি্চ ে �িত� রোয় কস সম্পত�্চ  
সোধোিণ ধোিণো কেই। েূরম�ো এেং েোরয়তবেি ে্োপোতি স্পষ্�ো গুিুবেপূণ্চ।   

8. রেউরিল্োন্ত� রেিোপে ও অংশগ্রহণমূল� �িোি কষেতত্র প্রত�্�ত� �োতেি েূরম�োি রেষতয় সতর�ে �িো 
রেরচি� �িত� সি�োিত� (এেং সন্তোসেোে েমে �োতিি সোতি িরড়� সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলোত�) 
রেরচি� �িত� হতে কয রেউরিল্োতন্ি সন্তোসেোে েমতেি উতে্োগ কয কলো�তেি িষেো �িোি করষ্ো �িতে 
�োতেি বেোিো কযে মূল্োরয়� হয়।  রেউরিল্োতন্ি সন্তোসেোে েমে উতে্োতগ িেসোধোিতণি আস্থো ও রেশ্োস 
সমৃদ্ধ�িতণ সময় রেতে, �োই এটো �িোি �োিটি �োড়ো�োরড় শুিু �িো উরর�। পোশোপোরশ, সি�োিত� 
অেশ্ই রেউরিল্োতন্ি সমোি রহতসতে রেউরিল্োতন্ি পরিের�বি� কিতমোগ্রোরফত�ি অি্চ �ী �ো েুঝত� হতে 
এেং সেররতত্র্ি সুরেধো এেং অন্তেু্চরক্তমূল� সমোতিি রেষতয় ধোিোেোরহ� েো�্চ ো প্ররোি �িত� হতে।   

9. এই স�ল রেষতয়ি শক্ত েী� প্রর�ষ্োয় রনউরিল্ান্ডখক উখদেখশ্ি উপেুতি আইন এেং নীরতমালা গ্রহণ 
কিখত হখে। এ�ইেোতে কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো আইে 2017 এেং সন্তোসেোে েমে আইে 2002 ক� উতদেতশ্ি 
উপযুক্ত �িত� হতে যোত� িো�তে ঘৃণোি েিুণ সংঘটি� অপিোধসমূতহি িে্ ে্েস্থো ও এ�টি �োয্চষেম 
েষৃ্টিেরগি এেং ঘৃণ্ অপিোতধি রিতপোতট্চ ি আতিো েোল কি�রিবিংত� উৎসোরহ� �িোি ে্েস্থো। এ�ই সতগি 
গুিুবেপূণ্চ হতলো রেউরিল্োতন্ি পুরলতশি আতনেয়োস্ত্র লোইতসরন্সং পদ্ধর�ি প্রশোসেত� উন্ন� �িো।  
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তেউতজ�্োতডেি সন্তোসিোদ তিতিোধবী উতদ্োগত� উন্ন� �িোি জে্ প্স্োিেোগুত�ো

আমিো সুপোতিশ �িতি কে সি�োি: 

1. সন্তোসেোে েমে উতে্োগত� পরিরোলেো ও সমবিয় সোধে �িোি িে্ এ�িে মন্তীত� েোরয়বে এেং 
িেোেরেরহ�ো কেওয়ো রনরচিত কিুন।

2. এ�টি ে�ুে িো�ীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থো প্ররতষ্া কিুন যো পয্চোপ্তেোতে অি্চোরয়� এেং 
আইে�েোতে েোধ্ িো�তে ক�ৌশলগ� েুরদ্ধমত্ো এেং রেিোপত্োি কে�ৃবেেোতেি �োয্চক্তমি িে্ যোি 
মতধ্ িতয়তে: 

(a) এ�িে প্রধোে রেে্চোহী রযরে প্রধোেমন্তী এেং মরন্তসেোি িে্ কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো উপতেষ্ো 
রহতসতে মতেোেী� এেং রেিোপত্ো ও কগোতয়ন্ো কেোি্চ  অিেো সম্ভোে্ ে�ুে প্রশোসরে� সংস্থোি 
সেোপর�বে �িতেে (সুপোরিশ 3); 

(b) স�ল কগোতয়ন্ো (ইতন্টরলতিন্স) এেং রেিোপত্ো সংক্োন্ত সমস্োগুতলোি িে্ কসক্টি রলি এেং 
সমবিয়�োিী রহতসতে পরিরোলেো;

(c) সন্তোসেোে েমে ক�ৌশল উন্ন� �িো যোি মতধ্ সরহংস রিমপন্ো েমে অন্তেু্চক্ত িতয়তে (সুপোরিশ 
4)

(d) কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংক্োন্ত রেষতয় েোরয়বেপ্রোপ্ত মন্তী (েৃন্) ক� স�ল ক�ৌশলগ� উপতেশ ও 
েীর�মোলো সিেিোহ �িো;

(e) কগোতয়ন্ো মূল্োয়ে এেং গেীি েষে�ো ��ৃ্চ � সমরিবি�, পোরিপোরশবি� রেিীষেো; 

(f) ক�ৌশলগ� কগোতয়ন্ো এেং রেিোপত্ো রেষয়গুতলোত� সম্প্রেোয়, সুশীল সমোি, স্থোেীয় সি�োি 
এেং কেসি�োিী েোত�ি সোতি সম্পৃক্ত�োত� কে�ৃবেেোে;

(g) রেউরিল্োতন্ি অে্ন্তিীণ এেং আন্তি্চ োর�� মোেেোরধ�োতিি েোধ্েোধ��ো অেুসোতি 
সন্তোসেোে েমে উতে্োগ রেরচি� �িো;

(h) স্থোেীয় এেং আঞ্চরল� স্তি িিুিী ে্েস্থোপেোি �োঠোতমোগুতলোত� �োতি লোগোতেো;

(i) পদ্ধর�ি �ম্চষেম�ো পয্চতেষেণ এেং প্রর�তেেে; এেং 

(j) সন্তোসেোে েমে উতে্োগ সম্পোেতেি িে্ মন্তীি রে�ট িেোেরেরহ�ো (সুপোরিশ 1)। 
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3. পোেরল� সোরেবিস অ্োক্ট 2020 অেুসোতি রেেোগীয় রেে্চোহী কেোি্চ  প্রর�ষ্ো সহ রেিোপত্ো ও কগোতয়ন্ো 
কেোতি্চ ি কস্চ্োতসেীি প্র�ৃর�ি রে�ল্ ে্েস্থোগুতলো তেন্ত কিুন, কযেোতে অে্োে্ রেষতয়ি মতধ্ 
িতয়তে:

(a) স�ল কগোতয়ন্ো এেং রেিোপত্ো রেষয়গুতলো শেোক্ত �তি সম্পর�বি� স�ল সি�োিী েোত�ি 
সংস্থোগুতলোি সোতি �োি, পরি�ল্েো এেং েোতিটগুতলো কিোটেদ্ধ এেং সমবিয় �িো; 

(b) সত্রমোরস� রেরত্ত� ে�্চ মোে এেং উদু্� ঝুার� ও হুমর�সহ মরন্তসেো সেে্রশ� সম্প�্চ  ও রেিোপত্ো 
�রমটিি রে�ট প্রর�তেেে �িো।  

(c) সন্তোসেোে েমে উতে্োতগি সোতি সম্পর�বি�:

i) উগ্রেোে শেোক্ত �িোি িে্ এেং রহংস্র উগ্রেোে ও সন্তোসেোতেি ে�্চ মোে এেং উদু্� হুমর�ি 
প্রর�তিোধ, সেোক্ত�িণ এেং সোড়োেোতে িো�ীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থো ��ৃ্চ � উদ্োরে� 
ক�ৌশলটি মরন্তসেোত� সুপোরিশ �িো (প্রস্োেেো 4); এেং 

ii) রিমপন্ো শেোক্ত �িোি িে্ এেং ে�্চ মোে ও উদূ্� হুমর� এেং উগ্র রিমপন্ো যো রররনি�, 
সমরবি� এেং �েোির� �িো হয় কসগুতলো প্রর�তিোধ, রররনি� এেং সোড়োেোে �িোি িে্ 
ক�ৌশলটি েোস্েোয়ে �িত� �ম্চ�োন্গুতলোত� রেরচি� �িো।  

4. এ�টি িেসোধোিণ মুেী ক�ৌশল রেকাশ ও প্রখয়াগ �িুে যো উগ্রেোে শেোক্ত �তি এেং রহংস্র উগ্রেোে 
ও সন্তোসেোতেি ে�্চ মোে এেং উদু্� হুমর�ি প্রর�তিোধ, সেোক্ত�িণ এেং সোড়োেোে �তি এেং যো:

(a) ে�ুে িো�ীয় কগোতয়ন্ো এেং রেিোপত্ো সংস্থো বেোিো পরিরোলেো �িো হয় (সুপোরিশ 2);

(b) সম্প্রেোয়গুতলো, সুশীল সমোি, স্থোেীয় সি�োি এেং কেসি�োিী েোত�ি সহতযোরগ�োয় রে�রশ� 
�িো হয়;  

(c) লষে্, মোইলফল� এেং �োয্চ সম্পোেতেি ে্েস্থো সহ ক�ৌশতলি উতদেশ্ এেং রে� রেধ্চোিণ 
�তি;

(d) হ্োস, প্রস্তুর�, প্রর�রক্য়ো এেং পুেিুদ্ধোি িতুড় সন্তোসেোে েমে উতে্োতগি িে্ অগ্রোরধ�োি 
রেধ্চোিণ �তি; 

(e) হ্োস, প্রস্তুর�, প্রর�রক্য়ো এেং পুেিুদ্ধোতিি ক�ৌশল েোস্েোয়তেি িে্ সি�োিী েোত�ি সংস্থো, 
সম্প্রেোয়, সুশীল সমোি, স্থোেীয় সি�োি এেং কেসি�োিী েোত�ি েূরম�ো ও েোরয়বেসমূহ 
সংজ্ঞোরয়� �তি; 

(f) েোরয়বেশীল মন্তীি �েোির�ত� িতয়তে (সুপোরিশ 1); এেং 

(g) সি�োিী েোত�ি সংস্থো, সম্প্রেোয়, সুশীল সমোি, স্থোেীয় সি�োি, কেসি�োিী েো� এেং 
সন্তোসেোে েমে সম্পর�বি� উপতেষ্ো েতলি (অ্োিেোইিোরি গ্রুপ) সহতযোরগ�োয় প্র�োতশি র�ে 
েেতিি মতধ্ পয্চোতলোরেো �িো হয় (প্রস্োেেো 7)।
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5. �ম্চষেম�ো সংক্োন্ত �ি্ সিেিোহ �িোি িে্ কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থোগুতলোি প্রতয়োিতে সি�োিী 
অি্চোয়ে আইে ( পোেরল� রফেোন্স অ্োক্ট) 1989 সংখশাধন কিুন যো অরিটি কিেোতিল বেোিো 
রেিীষেো �িোি অধীতে হত� পোতি। 

6. সংসেীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো �রমটিি েূরম�োত� ভিািোি কিুন যোত� �তি (সন্তোসেোে েমে 
উতে্োগ সহ) ইহো িো�ীয় রেিোপত্ো ে্েস্থো এেং অগ্রোরধ�োি রেধ্চোিতণি উন্ন� ও অেরহ� ক্স-
পোল্চোতমন্টোরি �েোির� প্রেোে �িত� পোতি এেং সেস্েৃন্ এ িো�ীয় �েোির�ি িে্ প্রতয়োিে 
অেুসোতি সংতেেেশীল �ি্ সংগ্রহ �িত� পোতি।

7. সন্তোসেোে েমে সংক্োন্ত এ�টি উপতেষ্ো েল (অ্োিেোইিরি গ্রুপ) প্রর�ষ্ো �িোি িে্ ে�ুে িো�ীয় 
কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থোি (সুপোরিশ 2) প্রধোে রেে্চোহীত� রনখে্চ শনা প্রোন কিুন োখত; 

(a) এই উপতেষ্োিো িো�ীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থো এেং রেিোপত্ো ও কগোতয়ন্ো কেোি্চ  েো �োতেি 
প্রর�স্থোপেত� পিোমশ্চ প্রেোতেি িে্ েোয়েদ্ধ (সুপোরিশমোলো 2 এেং 3); এেং  

(b) আইতে য� দ্রু� অেুশীলেতযোগ্ কসেোতে �ম্চ�োন্গুতলোি মোধ্তম প্রর�ষ্ো �িো হতে �তে ইহোি 
প্রর�ষ্োপতে রেলম্ব ে্�ী�।  

8. িো�ীয় রেিোপত্ো ও কগোতয়ন্ো অগ্রোরধ�োি এেং েোরষবি� সম্ভোে্ হুমর� প্রর�তেেতে পিোমতশ্চ অন্তেু্চক্ত 
�িোি (সপুোরিশ 2) িে্ ে�ুে িো�ীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থোি প্রধোে রেে্চোহীত� রনখে্চ শনা প্রোন 
কিুন যোত� সন্তোসেোে রেতিোধী উপতেষ্ো েল বেোিো প্রস্োরে� পেূ্চে�ীশী  েেতি কেওয়ো পিোমতশ্চি সংরষেপ্তসোি 
(সপুোরিশ 7) এেং ঐ পিোমতশ্চি প্রর�রক্য়োত� কয ে্েস্থো গ্রহণ �িো হতয়তে �ো অন্তেু্চক্ত িো�তে।  

9. কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংক্োন্ত �ি্ কশয়োি �তি কেওয়োি পদ্ধর� উন্ন� �িত� ে�ুে িো�ীয় কগোতয়ন্ো 
ও রেিোপত্ো সংস্থো (সুপোরিশ 2) এেং প্রধোেমন্তী এেং মরন্তপরিষতেি অন্তে্চ�ীশী �োলীে অরধেপ্তিত� 
রনখে্চ শনা প্রোন কিুন, কযেোতে আতিো িতয়তে:  

(a) �ি্ কশয়োরিং সীমোেদ্ধ �িোি রোইত� �োত� যোত� সষেম �তি �ো রেরচি� �িত� স্থোেীয় ও 
আঞ্চরল� পয্চোতয় িিুিী ে্েস্থোপেোি �োঠোতমোসহ স্থোেীয় সি�োিত� রেতশষেোতে মতেোতযোগ 
রেতয় সংরলেষ্ েোত�ি সংস্থোগুতলোি মতধ্ “িোেো েি�োি” েীর�টি অেুসিণ �িোি উপোতয় 
পরিে�্চ ে পরিরোলেো �িো; এেং   

(b) রেউরিল্োন্ রেিোপত্ো কশ্রণরেে্োস পদ্ধর�ি 2018 সোতলি রিরেউত� সুপোরিশমোলোত� েয় 
মোতসি মতধ্ েোস্েোয়তেি �েোির� �িো:  

i) কশ্রণরেে্োস পদ্ধর�ি েীর�গুতলো সম্প্রসোিণ �িো যোত� ক�োে �ি্ অরেরেবিষ্�োতলি 
িে্ কশ্রণেদ্ধ িো�ত� েো পোতি এেং কযেোতে সতন্হ িতয়তে কসেোতে কযে রেম্ন স্তি �ি্ 
কশ্রণেদ্ধ �িো হয়;

ii) সি�োিী েোত�ি সংস্থোি রেতে্চ শেো সংতশোধে ও কিোিেোি�িণ এেং প্ররশষেতণি রে�োশ 
সোধে; 

iii) ঐর�হোরস� কি�ি্চ গুতলোি পদ্ধর�গ�েোতে কগোপে�োমুরক্তি িে্ রেষয় রেরত্� পদ্ধর� 
অেলম্বে �িো; এেং  

iv) কশ্রণেদ্ধ�িণ পদ্ধর�ি �োয্চক্ম এেং �ম্চষেম�োি সূর�গুতলোি রে�োশ সোধে।
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10. ে�ুে িো�ীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থো এেং প্রধোেমন্তী এেং মরন্তপরিষতেি অন্তে্চ�ীশী �োলীে 
অরধেপ্তি সন্তোসেোে েমে উতে্োতগি প্রর�ষ্ো ও েোস্েোয়ে সম্পত�্চ  রেয়রম� েোরয়বেশীল মন্তীি রে�ট 
রিতপোট্চ  �িোি িে্ সিোসরি প্রতেশোরধ�োি রুরক্তি সোতি সম্পর�বি� কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো আইে 2017 
সংখশাধন কিুন।

11. �োতেি রেিোপত্ো েোড়পত্র িতয়তে এমে �মীশী তেি উপযুক্ত সংে্ো আতে র�েো এেং প্রতয়োিে অেুসোতি 
সংরলেষ্ উপোেোতেি পয্চোতলোরেো �িত� সষেম �িোি িে্ কসই �মীশী তেি সুতযোগ-সুরেধো এেং �ি্ 
ে্েস্থোপেো ও প্রযুরক্ত পদ্ধর�গুতলোত� উপযুক্ত প্রতেশোরধ�োি িতয়তে �ো রেরচি� �িত� সন্তোসেোে েমে 
�োতিি সোতি িরড়� সি�োিী েো� সংস্থোগুতলোি প্রধোে রেে্চোহীেৃন্ত� রনখে্চ শনা প্রোন কিুন।

12. এ�টি প্রতেশতযোগ্ রিতপোটি্চ ং পদ্ধর� রেকাশ এেং প্ররোি �িুে যো িেগতণি সেস্তেি েীর��ি 
আরিণ সম্পর�বি� ঘটেোগুতলোত� সি�োতিি এ�� কযোগোতযোগ রেন্তু� সহতি এেং রেিোপতে অেরহ� 
�িত� সষেম �তি।

13. ঝুার�ি রেষয়গুতলো এেং এি সূরক রেকাশ এেং প্র�োশ �িুে যো িেগতণি িন্ রকেু রেরেবিষ্ 
আরিণভক ে্োে্ো �তি এেং এ�িে ে্রক্তি রহংস্র রিমপন্ো ও সন্তোসেোতে িরড়� িো�োি সম্ভোেেো 
প্রেশ্চে �িত� পোতি এেং সম্ভোে্ হুমর� রে�রশ� হওয়োি সোতি সোতি এগুতলোত� রেয়রম� হোলেোগোে 
�িুে।  

14. রেম্নরলরে� রেধোেগুতলো সহ রহংস্র উগ্রেোে ও সন্তোসেোে এি কািণ ও তাি প্রর�তিোধ ে্েস্থো 
রনধ্চািখণি িন্ স্োধীে রেউরিল্োন্-সম্পর�বি� গতেষণোত� অি্চ প্রেোে �িত� এ�টি �ম্চসূরর 
প্ররতষ্া কিুন:

(a) িো�ীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থোত� (সুপোরিশ 2) গতেষণো �হরেতলি িে্ েহু েেতিি েিোদে 
প্রেোে �িো উরর�;

(b) উপতেষ্ো েতলি প্রর�রেরধগণ রেে্চোরে প্োতেতলি রসংহেোগ গঠে �িোি মোধ্তম গতেষণো 
অগ্রোরধ�োি এেং অেুেোে প্রোপ�তেি েোেোই ে�ুে িো�ীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো সংস্থো (সুপোরিশ 
2) এি �ম্চ��্চ ো এেং সন্তোসেোে েমে সম্পর�বি� উপতেষ্ো েতলি প্রর�রেরধতেি (সুপোরিশ 7) 
সমবিতয় গঠি� প্োতেল বেোিো �িো উরর�; 

(c) অেুেোে প্রোপ�তেি উগ্রেোে এেং রহংস্র উগ্রেোে ও সন্তোসেোতেি ে�্চ মোে এেং উদু্� হুমর�ি 
প্রর�তিোধ, সেোক্ত�িণ এেং প্রর�রক্য়ো সম্পর�বি� রেষয়গুতলোত� েোৎসরি� সতম্মলতে �োতেি 
গতেষণোি ফলোফল প্র�োশ এেং উপস্থোপে �িত� উৎসোরহ� �িো উরর� (সুপোরিশ 16)।
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15. প্রোিরম�েোতে িো�ীয় রেিোপত্ো ও কগোতয়ন্ো মন্তীি কে�ৃতবে রেউরিল্োতন্ সরহংস�ো এেং রিমপন্ো 
ও সন্তোসেোতেি ে�্চ মোে এেং উদু্� হুমর� প্রর�তিোধ, সেোক্ত�িণ এেং প্রর�রক্য়ো সম্পখক্চ  িেগতণি 
কেোধগম্�োি উন্নর� �িত� সুতযোগ ততরি কিুন,  এেং রেতম্নোক্ত রেষতয় পোেরল� আতলোরেো সহ:

(a) ে�্চ মোে ঝুার� এেং হুমর�সহ রেউরিল্োতন্ি সন্তোসেোে েমে �োতিি এেং �ীেোতে সি�োিী 
েোত�ি সৎস্থোগুতলো রেউরিল্োন্ত� সন্তোসেোতেি হুমর� এেং ঝুার� কিত� িষেো �তি;

(b) �োিো সন্তোসেোে েমে �োতিি সোতি িরড়� এেং �োতেি েূরম�ো স্ী�োি �তি কয সম্প্রেোয়গুতলো, 
সুশীল সমোি, স্থোেীয় সি�োি এেং কেসি�োিী েো�গুতলো সন্তোসেোে েমে �োতিি অংশ এেং 
�তি্ি গুিুবেপূণ্চ উৎস; 

(c) ে্রক্তি কগোপেীয়�ো এেং ে্রক্ত ও সম্প্রেোতয়ি রেিোপত্োি মতধ্ েোিসোম্ স্থোপে এেং সি�োিী 
েোত�ি সংস্থোগুতলোত� সন্তোসেোে েমে এেং সরহংস রিমপন্ী �োয্চ�লোতপ সম্পৃক্ত হওয়োি কষেতত্র 
সোমোরি� লোইতসন্স প্রেোেত� কেোঝো; 

(d) যেে �োিো এমে আরিণ এেং ঘটেোগুতলো সেোক্ত �তি যো ক�োে ে্রক্তি সরহংস উগ্রেোে ও 
সন্তোসেোতে িরড়� হওয়োি সম্ভোে্�ো প্রেশ্চে �িত� পোতি �েে �ীেোতে প্রর�রক্য়ো িোেোত� হয় 
�ো েুঝত� িেসোধোিণত� সহোয়�ো �িো; এেং  

(e) �ীেোতে সোমোরি� সংহর�, সোমোরি� অন্তেু্চরক্ত এেং সেররত্র্ এ�টি �োয্চ�ি সমোতি অেেোে 
িোতে।

16. সম্প�্চ  স�রিি সুতযোগ সৃষ্টি এেং সরহংস রিমপন্ো ও সন্তোসেোে কমো�োতেলো সম্পর�বি� জ্ঞোে রেরেময় 
�িত�  সংরলেষ্ ক�ন্দ্রীয় ও স্থোেীয় সি�োি সংস্থোগুতলো, সম্প্রেোয়সমূহ, সুশীল সমোি, কেসি�োিী 
েো� এেং গতেষ�তেি এ�রত্র� �িত� েোরষবি� সো আতয়োিে �িোি িে্ ে�ুে িো�ীয় কগোতয়ন্ো ও 
রেিোপত্ো সংস্থোি প্রধোে রেে্চোহীত� (সুপোরিশ 2) রনখে্চ শনা প্রোন কিুন।  

17. আইতেি মাধ্খম প্রখয়ািনীয় কিা োখত: 

(a) িো�ীয় রেিোপত্ো ও কগোতয়ন্ো রেষয়� মন্তী িো�ীয় রেিোপত্ো এেং কগোতয়ন্ো 
অগ্রোরধ�োিগুতলোত� প্রর�টি সংসেীয় রতক্ প্র�োশ �িতে এেং এগুতলো রেতেরেোি িে্ সংসেীয় 
কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো �রমটিি রে�ট কপ্রিণ �িতে; 

(b) েোরয়বেশীল মন্তী েোরষবি� সম্ভোে্ হুমর� সংক্োন্ত রিতপোট্চ  প্র�োশ �িতে; এেং 

(c) সংসেীয় কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো �রমটি িো�ীয় রেিোপত্ো এেং কগোতয়ন্ো অগ্রোরধ�োি সম্পর�বি� 
েরিগুতলো এেং েোরষবি� সম্ভোে্ হুমর� সংক্োন্ত রিতপোট্চ  গ্রহণ এেং রেতেরেো �িতে।  

18. সন্তোসেোে েমে সংক্োন্ত উতে্োগগুতলোি সোতি সম্পর�বি� স�ল আইে পে্চাখলারনা কিুন (সন্তোস 
েমে আইে 2002 এেং কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো আইে 2017 সহ) যোত� �তি এটো ে�্চ মোতেি প্রর�ফলে 
�ো রেরচি� �িো যোয় এেং সন্তোস েমে আইতে পূে্চে�ীশী  সন্তোসেোে অপিোধ গঠতেি রেতেরেো, েুেোতপস্ট 
�েতেেশে কমতে কেওয়ো ও �োি েোস্েোয়ে এেং টোতগ্চট আরেষ্োতিি উপি কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো 
আইতেি ধোিো 19 এি প্রেোতেি িিুরি পয্চোতলোরেোত� অগ্রোরধ�োি প্রেোে �তি ইহো সি�োিী েোত�ি 
সংস্থোগুতলোত� �োয্চ�িেোতে পরিরোলেো �িত� সষেম �তি।
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তেউতজ�্োতডেি আতনেযোত্রেি �োইতসতন্সং পদ্ধত� উন্ন� �িোি সুপোতিশমো�ো

আমিো সুপোতিশ �িতি কে সি�োি: 

19. আতনেয়োস্ত্র লোইতসরন্সং পদ্ধর�ি িে্ স্পষ্ এেং আইতেি সতগি সোমঞ্জস্পূণ্চ েীর�মোলো এেং 
পরিরোলেো সংক্োন্ত মোেেডে এেং রেতে্চ রশ�ো প্রস্তু� �িত� রেউরিল্োন্ পুরলশত� (েো অে্োে্ 
সংরলেষ্ সত্োত�) রনখে্চ শনা প্রোন কিুন।  

20. আতনেয়োস্ত্র লোইতসন্স আতেেেগুতলোি প্ররক্য়ো�িতণি িে্ এ�টি ইতলক্ট্ররে� পদ্ধর� প্রে�্চ তেি িে্ 
রেউরিল্োন্ পুরলশত� (েো অে্োে্ সংরলেষ্ সত্োত�) রনখে্চ শনা প্রোন কিুন।   

21. আতনেয়োস্ত্র লোইতসন্স প্রেোে�োিী �মীশী তেি রেয়রম� প্ররশষেণ প্রেোে এেং রেরেবিষ্ সময় অন্তি অন্তি 
�োতেি �োতিি মোতেি পয্চোতলোরেো �িোি িে্ রেউরিল্োন্ পুরলশত� (েো অে্োে্ সংরলেষ্ সত্োত�) 
রনখে্চ শনা প্রোন কিুন।   

22. আতনেয়োস্ত্র লোইতসরন্সং পদ্ধর�ি �োয্চ�ি প্রতয়োতগি উপি েষৃ্টি রেেদ্ধ �তি এমে �ম্চষেম�োি 
সূর�গুতলো প্রে�্চ ে �িোি িে্ রেউরিল্োন্ পুরলশত� (েো অে্োে্ সংরলেষ্ সত্োত�) রনখে্চ শনা প্রোন 
কিুন। মূল সূর�গুতলোত� যো অন্তেু্চক্ত িো�তে: 

(a) িো�ীয় মোে পূিণ �িো হয় �ো রেরচি� �িত� আতনেয়োস্ত্র লোইতসন্স �মীশী তেি রেয়রম� 
�ম্চষেম�ো পয্চতেষেণ; এেং  

(b) আতনেয়োস্ত্র লোইতসরন্সং ে্েস্থোয় িেগতণি আস্থো েৃরদ্ধ পোওয়ো (রেউরিল্োন্ পুরলতশি 
েোগরি�তেি সন্তুষ্টি সমীষেোি রিতপোট্চ গুতলো েো অেুিূপ প্ররক্য়োি মোধ্তম পরিমোপ�ৃ�)।

23. আতেেতেি পূে্চে�ীশী  েশ েেতি কয স�ল আতেেে�োিীগণ যতিষ্ সমতয়ি িে্ রেউরিল্োতন্ি েোইতি 
েসেোস �তিতেে �োতেি কষেতত্র েটুি ে�ুে প্ররক্য়ো প্রতয়োিতেি িে্ রেউরিল্োন্ পুরলশত� (েো 
অে্োে্ সংরলেষ্ সত্োত�) রনখে্চ শনা প্রোন কিুন: 

(a) আতেেে�োিীগণত� পূতে্চ �োিো কয স�ল কেশগুতলোত� েসেোস �তিরেল কস কেশগুতলোি পুরলশ 
এেং অপিোধমূল� ইর�হোতসি স�্�ো রেিীষেোসমূহ সিেিোহ �িত� হতে; এেং    

(b) যরে আতেেে�োিীতেি রেউরিল্োতন্ রে�টোত্মীয় েো ঘরেষ্ সহতযোগী েো িোত�ে �তে প্রযুরক্ত 
ে্েহোি �তি ফোয়োি আম্চস্ কেটিং অরফসোিেৃন্ ��ৃ্চ � পরিেোতিি সেস্ েো অে্ ক�োে কেতশ 
অে্োে্ ঘরেষ্ সংতযোগগুতলোি সোষেোৎ�োি কেওয়ো উরর�।

24. স্োস্থ্ কপশোেোিগণ ��ৃ্চ � রেউরিল্োন্ পুরলশত� আতনেয়োতস্ত্রি মোধ্তম সংঘটি� আঘোত�ি 
েোধ্�োমূল� রিতপোটি্চ ং এি রনখে্চ শনা প্রোন কিুন।
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ষেত�গ্রস্ পতিিোি-পতিজে, কিঁতে েোওযো মোেুষ এিং প্�্ষেদশবীশী তদি ে�মোে 
আতিোগ্�োভ েোতহদোগুত�োত� সহোয�ো �িোি জে্ সুপোতিশমো�ো

আমিো সুপোতিশ �িতি কে সি�োি: 

25. প্রর�টি পরিেোি-পরিিে, কোতর যোওয়ো মোেুষ এেং প্র�্ষেেশীশী তেি কযোগোতযোতগি িে্ এ�টি 
ধোিোেোরহ� এ�� সোহোয্�োিী রেযুক্ত �িো যোিো  �োতেি পষে হতয় প্রতয়োিেীয় স�ল সি�োিী 
েোত�ি সহোয়�ো পরিরোলেো �িো সহ রলমোে আতিোগ্লোে সহোয়�োয় 2019 সোতলি মোর্চ  মোতসি 
15 �োরিতেি সন্তোসী হোমলোি ষের�গ্রস্থ পরিেোি-পরিিে, কোতর যোওয়ো মোেুষ এেং প্র�্ষেেশীশী তেি 
িে্ সমরবি� প্রতেশোরধ�োি সুরেধো প্রেোে �িত� রেউরিল্োন্ পুরলশ, এরসিতিন্ট �তম্পতন্সশে 
�তপ্চোতিশে, রেরোি মন্তণোলয়, ইরমতগ্রশে রেউরিল্োন্ এেং কেসি�োিী সংস্থোসহ সংরলেষ্ সি�োিী 
েোত�ি সংস্থোগুতলোি সোতি �োি �িোি িে্ সোমোরি� উন্নয়ে মন্তণোলয়ত� রনখে্চ শনা প্রোন কিুন। 

26. এ�টি �োতলক্টিে ইমপ্োক্ট কেটওয়ো�্চ  এন্ কেোি্চ  (কযৌি প্রেোে কেটওয়ো�্চ  এেং কেোি্চ ) েো অে্োে্ 
প্রোসরগি� প্ররক্য়ো প্রর�ষ্ো �িোি তেন্ত কিুন যো সি�োিী েোত�ি সংস্থো, কেসি�োিী সংস্থো এেং 
ষের�গ্রস্থ পরিেোি-পরিিে, কোতর যোওয়ো মোেুষ এেং প্র�্ষেেশীশী তেি এ�টি রেরেবিষ্ �োতিি 
�ম্চসূররত� সম্ম� হত� সষেম �িতে যোত� �তি ষের�গ্রস্থ পরিেোি-পরিিে, কোতর যোওয়ো মোেুষ এেং 
প্র�্ষেেশীশী তেি রলমোে র�ুরেবিত� কমোড়োতেো (ি ্যোপ-অ্োিোউন্) পরিতষেোগুতলো সিেিোহ �িো যোয়।

27. সংরলেষ্ সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলোি সহতযোরগ�োয় প্রধোেমন্তী এেং মরন্তপরিষে অরধেফ�িত� 
15 মোর্চ  2019 সোতলি সন্তোসী হোমলোি ষের�গ্রস্থ পরিেোি-পরিিে, কোতর যোওয়ো মোেুষ এেং 
প্র�্ষেেশীশী তেি সোতি আতলোরেো �িোি িে্ রনখে্চ শনা প্রোন কিুন, যোত� �তি �ী ধিতণি 
পুেিুদ্ধোিমূল� রেরোি প্ররক্য়োগুতলো (যরে িোত�) �োর্ষি� হত� পোতি এেং এই িো�ীয় প্ররক্য়োগুতলো 
�ীেোতে রিিোইে এেং উৎসযুক্ত �িো যোয়।  
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সোমোতজ� সংহত� এিং ক্রমিধ্মোে  তিতভন্ন জেসংখ্োি প্ত� তেউতজ�্োতডেি 
প্ত�তক্রযো উন্ন� �িত� সুপোতিশমো�ো

আমিো সুপোতিশ �িতি কে সি�োি:

28. ভঘাষণা কিুন কয সোমোরি� অন্তেু্চরক্ত সহ সোমোরি� সংহর� গঠতে সোমরগ্র�-সি�োিী পদ্ধর�ি 
সমবিতয়ি িে্ সোমোরি� উন্নয়ে ও �ম্চসংস্থোে মন্তী এেং সোমোরি� উন্নয়ে মন্তণোলতয়ি েোরয়বে 
এেং িেোেরেরহ�ো িতয়তে।

29. সোমোরি� সমবিয় ক�ৌশলগ� �োঠোতমো এেং পয্চতেষেণ ও মূল্োয়ে ে্েস্থোি উন্নয়তে সম্প্রেোয়গুতলো, 
সুশীল সমোি, স্থোেীয় সি�োি এেং কেসি�োিী েোত�ি সোতি আতলোরেো ও সহতযোরগ�ো �িোি িে্  
সোমোরি� উন্নয়ে মন্তণোলয়ত� রনখে্চ শনা প্রোন কিুন।

30. িোর�গ� সম্প্রেোয় এেং েহুসংসৃ্র�েোে ক�ন্দ্রীেু� এ�টি সংস্থোি িে্ সি�োতিি �োতে রেে্মোে 
রে�ল্গুতলোি তেন্ত কিুন এেং উতদেশ্ উপতযোগী সোংগঠরে� ে�শোি িে্ এ�টি রেরেবিষ্ উপোয় 
প্রর�ষ্ো �িুে যো িোর�গ� সম্প্রেোতয়ি �োয্চোলয় কিত� প্র�্োরশ� ে�্চ মোে �োয্চোরে অন্তেু্চক্ত �িতে 
এেং ে�ুে েোরয়বেশীল সি�োিী েোত�ি সংস্থোত� রেম্নরলরে� �ম্চ�োন্গুতলোি উপি মতেোরেতেশ এেং 
সম্পোেে �িত� সষেম �িতে:

(a) েৃতগোষ্ঠীি সম্প্রেোতয়ি �ল্োণত� প্রেোরে� �তি এমে অগ্রোরধ�োিী রেষয় এেং র্োতলঞ্জগুতলোি 
ে্োপোতি সি�োি ও সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলোত� পিোমশ্চ কেয়; 

(b) িোর�গ� সম্প্রেোতয়ি �ল্োণ সোধতেি িে্ সি�োিী েোত�ি উতে্োগগুতলোত� রেতলেষণ, 
রেিীষেণ ও মূল্োয়তেি িে্ কিটো সংগ্রহ এেং কিটো ে্েহোি �তি, ঐ উতে্োগগুতলো �ী হওয়ো 
উরর� এেং �ীেোতে �োতেিত� অগ্রোরধ�োি প্রেোে �িো উরর�; এেং 

(c) এ�টি মূল্োয়তেি �োঠোতমো স�রি �িুে যো �ম্চষেম�োি সূর�গুতলোত� অন্তেু্চক্ত �তি এেং 
েৃতগোষ্ঠী সম্প্রেোতয়ি সুস্োতস্থ্ি উপি সি�োতিি েীর�মোলো এেং �ম্চসূররগুতলোি প্রেোে এেং 
�োয্চ�োরি�ো পিীষেো �তি।

31. সোমোরি� অন্তেু্চরক্তসহ সোমোরি� সংহর�ি যিোযি ে্েস্থো এেং সূর�গুতলোি (কযমে রলরেং 
স্ট্োন্োি্চ স্ কফ্রমওয়ো�্চ ) রে�োশত� অগ্রারধকাি রেন।

32. রেউরিল্োতন্ি দ্রু� পরিে�্চ েশীল সমোতিি প্রেোে সম্পত�্চ  রেতলেষণ এেং পিোমতশ্চ সহোয়�ো প্রেোে 
�িোি িে্ উন্ন� েীর� রেধ্চোিতণি রেষতয় অেরহ��িণ এেং েীর�মোলো মূল্োয়ে েোড়োতেোি িে্ 
সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলোত� সোংসৃ্র��, িোর�গ� এেং ধমীশী য় িেসংে্োি উপোত্ সংগ্রতহি কষেতত্র 
অগ্রোরধ�োি কেওয়োি রনখে্চ শ রেন।

33. কে�ৃতবেি েূরম�ো সহ সন্তোসেোে েমে রেষয়� উপতেষ্ো েতলি (সুপোরিশ 7) সোতি পিোমশ্চ গ্রহণ সহতযোতগ 
উতল্েতযোগ্ পরিমোতণ �ম্চষেম�োি সেররতত্রি েৃরদ্ধি উপি মতেোরেতেশ অে্োহ� িোেত�    সন্তোসেোে 
েমে �োতিি সোতি সম্পৃক্ত সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলোি প্রধোে রেে্চোহীতেিত� রনখে্চ শনা প্রোন কিুন।
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34. পোেরল� সোরেবিস �রমশেোিত� এ�টি েোরষবি� প্রর�তেেে প্র�োশ �িত� উৎসারহত কিুন কয: 

(a) সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলো কয কষেত্রগুতলোত� েোল �োি �িতে কসই কষেত্রগুতলো শেোক্ত�িণ, 
কয কষেত্রগুতলোত� উন্নর� �িো কযত� পোতি এেং �োতেি উতে্োগগুতলো ক�োিোয় পরিরোরল� 
�িত� হতে কস সম্পত�্চ  স�ল সংস্থোগুতলো িতুড় সমোতলোরেোমূল� অন্ত্চ েষৃ্টি সহ পোপো পউেোমু 
প্রর�শ্ুর�গুতলোত� সি�োিী েো� বেোিো অগ্রগর�ি এ�টি রেসৃ্� েশ্চে সিেিোহ �তি; এেং  

(b) সন্তোসেোে েমে উতে্োতগি সোতি িরড়� সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলোি অগ্রগর� সম্পর�বি� 
রিতপোটি্চ ংত� অগ্রোরধ�োি কেয়।  

35. প্রিম, রবে�ীয় এেং �ৃ�ীয় স্তি িেতসেো কে�ৃতবেি েূরম�োি িে্ উতল্েতযোগ্েোতে কপশোগ� সেররত্র 
েৃরদ্ধ এেং রেরেন্ন প্রর�েো আ�ষ্চণ �িোি লতষে্ �ম্চ�োন্গুতলো অে্োহ� িোেত� পোেরল� সোরেবিস 
�রমশেোিত� উৎসারহত কিুন।

36. �িুণ রেউরিল্োন্েোসীতেি েূরম�ো, অরধ�োি এেং েোরয়বে সম্পত�্চ  এেং সোংসৃ্র�� ও ধমীশী য় 
সেররত্র্, অন্তেু্চরক্ত, সংঘো� রেিসে, েোগরি� সোষেি�ো এেং স্-রেয়ন্ততণি মূল্ সম্পত�্চ  �োতেি 
কশেোি সুতযোগগুতলোত� রেরনখয়াগ কিুন।

37. েোরয়বেশীল মন্তীি কে�ৃতবে - সোমোরি� উন্নয়ে ও �ম্চসংস্থোে মন্তী রেতম্নোক্ত রেষতয় স�ল 
রেউরিল্োন্েোসীি জ্ঞোে কশয়োি �তি কেওয়ো এেং �োতেি কেোধশরক্ত উন্নর� �িোি িে্ রেয়রম� গণ 
�তিোপ�িতেি সুখোগ ততরি কিুন:

(a) সোমোরি� অন্তেু্চরক্ত সহ সোমোরি� সংহর� এেং এগুতলো অি্চ তেি িে্ প্রতয়োিেীয় সরম্মরল� 
উতে্োগ; এেং 

(b) সোংসৃ্র��, িোর�গ� এেং ধমীশী য় সেররত্র্ মূলতেোধ যো এ�টি উন্ন� রক্য়োশীল সমোতি অেেোে 
িোেত� পোতি। 

38. স�ল সি�োিী েোত�ি সম্প্রেোতয়ি সম্পৃক্ত�ো রেউরিল্োতন্ি উন্মুক্ত সি�োিী অংশীেোরিতবেি 
প্রর�শ্ুর� অেুসোতি হওয়ো প্রখয়ািনীয় কিা রেতশষ�তি:

(a) �োতেি সম্পৃক্ত�ো ইন্টোিে্োশেোল অ্োতসোরসতয়শে ফি পোেরল� পোটি্চ রসতপশে আইএরপ2 
পোেরল� পোটি্চ রসতপশে কস্প�ট্োতমি কপ্ররষেত� ক�োিোয় আতে �ো কেরেতয় সহতযোগী রসদ্ধোন্ত 
গ্রহতণি উপি সম্প্রেোয় সম্পৃক্ত�োি প্রেোতেি মোত্রো সম্পত�্চ  সংস্থোগুতলোত� পরিষ্োি হত� হতে; এেং 

(b) ইন্টোিে্োশেোল অ্োতসোরসতয়শে ফি পোেরল� পোটি্চ রসতপশে আইএরপ2 পোেরল� পোটি্চ রসতপশে 
কস্প�ট্োম অেুসোতি এতিরন্সগুতলোত� আতিো “িরড়�” এেং “সরম্মরল�” স্তিি সমৃ্পক্ত�ো 
সম্পোেে �িত� উৎসোরহ� �িত� হতে।
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39. ঘৃণো বেোিো অেুপ্রোরণ� হতয় সংঘটি� অপিোধসমূহ স্ীকৃরতি িন্ আইন সংখশাধন কিুন:

(a) সংরষেপ্ত অপিোধ আইে (সোমোরি অতফতন্সন্স্ অ্োক্ট 1981) যো আপরত্�ি আরিণ েো েোষো, 
শোিীরি� আক্মণ, ইচ্ো�ৃ� ষের� এেং েয় কেেোতেোি রেে্মোে অপিোতধি সোতি সম্পর�বি�; 
এেং

(b) অপিোধ আইে (ক্োইমস্ অ্োক্ট 1961) যো শোিীরি� আক্মণ, অরনেসংতযোগ এেং ইচ্ো�ৃ� 
ষের�ি রেে্মোে অপিোতধি সোতি সম্পর�বি�।

40. মোেেোরধ�োি আইে 1993 এি 131 অেুতচ্ে েোর�ল �িুে এেং ধমীশী য় অেুষগি অন্তেু্চক্ত সুিরষে� 
সেরশষ্্ সহ হুমর�, আপরত্িে� েো অপমোেিে� কযোগোতযোতগি মোধ্তম ঘৃণো উৎসোরহ� �িো, 
েিোয় িোেো অিেো স্োেোরে� �িোি অরেপ্রোতয়ি রেরত্ত� িোর�গ� েো ধমীশী য় রেতিোধ প্রতিোরর� 
কিাখক অপিাধ রহখসখে গণ্ কখি অপিোধ আইে 1961-এ এ�টি রেধোে সরন্নতেশ �িুে

41. িোর�গ� কশ্ষ্বে, েণ্চ রেতবেষ এেং েণ্চ সেষম্ অন্তেু্চক্ত �িোি িে্ রফল্মস্, রেরিও এেং প্র�োশেো 
কশ্ণীেদ্ধ�িণ আইে 1993-এি 3 ধোিোয় “আপরত্�ি”-এি সংজ্ঞো সংখশাধন কিুন।

42.  অপিাখধি ঘৃণো-কপ্রিণোগুতলো রনয়রমতোখে �্োপরোি �িত� অপিোধমূল� আরিতণি অরেতযোগ কয 
উপোতয় কি�ি্চ  হয় কসটো সংতশোধে �িোি িে্ রেউরিল্োন্ পুরলশখক রনখে্চ শনা প্রোন কিুন এেং 
রেতম্নোক্ত ে্োপোতি ফ্রন্টলোইে �মীশী তেি প্ররশষেণ রেে: 

(a) পষেপোর�বে সূর�গুতলো সেোক্ত �িো যোত� �তি �োিো যেে েুঝত� পোতি কয এ�টি অপিোধ ঘৃণো 
বেোিো সংঘটি� সম্ভোে্ ঘৃণোি �োিতণ সংঘটি� অপিোধগুতলো সেোক্ত �িত� পোতি; 

(b) েুক্ততেোগী এেং প্র�্ষেেশীশী তেি উপলরব্ধ অেুসন্ধোে �িো যোত� �তি যেে �োিো ক�োে 
অপিোধত� ঘৃণোি �োিতণ সংঘটি� অপিোধ েতল মতে �িো �েে �োিো �ো েরিেুক্ত �িোি 
অেস্থোতে িোত�;  

(c) এ িো�ীয় ঘৃণোি �োিতণ সংঘটি� অপিোধ এমেেোতে কি�ি্চ  �িো হয় যো সোিো প্রেোে আইে 
2002-এি ধোিো 9 (1) (h)-এি পিে�ীশী  ে্েহোতিি কষেতত্র সুরেধো প্রেোে �তি।   
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িোস্িোযতেি জে্ সুপোতিশমো�ো

আমিো সুপোতিশ �িতি কে সি�োি: 

43. আমোতেি সুপোরিশগুতলোি প্রর�রক্য়ো সমন্বয় কিখত এেং েোস্েোয়তেি রেত� ধোরে� �িত� এেং 
রেতয়োতগি কঘোষণো সহ এ�িে মন্তীত� েোরয়বে এেং িেোেরেরহ�ো কেওয়ো হতয়তে �ো রনরচিত কিুন।

44. এ�টি েোস্েোয়ে পয্চতেষেণ পিোমশ্চেো�ো গ্রুপ প্ররতষ্া কিুন যো:  

(a) সম্প্রেোতয়ি প্রর�রেরধ, সুশীল সমোি, স্থোেীয় সি�োি, কেসি�োিী েো�, ষের�গ্রস্থ পরিেোি-
পরিিে, কোতর যোওয়ো মোেুষ ও প্র�্ষেেশীশী  এেং আমোতেি মুসরলম �রমউরেটি কিফোতিন্স গ্রুপ 
অন্তেু্চক্ত �তি;

(b) সি�োতিি েোস্েোয়ে পরি�ল্েোি ে�শো এেং ইহোি কিোল-আউট সম্পত�্চ  েোয়েদ্ধ মন্তীতেিত� 
(সুপোরিশ 1 এেং 43) পিোমশ্চ প্রেোে �তি; এেং 

(c) স্চ্�ো েোড়োতেোি িে্ ইহোি পিোমশ্চ প্র�োশ �তি।
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সমোপ্ত টি�ো

1. 2019 সোতলি মোর্চ  মোতসি 15 �োরিতেি হোমলোি কে�ৃতবে �ী ঘতটরেল এেং ইহো, যরে র�েু িোত�, েন্ধ �িত� 
র� �িো কয� এেং এেে রেউরিল্োন্েোসীত� অরধ��ি েোল রেিোপত্ো প্রেোে �িত� র� �িো উরর�  এই 
প্রর�তেেেটি �োি এ�টি স্োধীে রেেিণ রেতচ্। 

2. 2019 সোতলি মোর্চ  মোতসি 15 �োরিতেি সন্তোসী হোমলোি েয়োেহ ঘটেোি মতধ্ রেতয় অেুধোেে �িো ও রশেোি 
েোরয়বে এতসতে।     

3. সি�োতিি প্রিম েোরয়বে �োি িেগতণি রেিোপত্ো রেরচি� �িো। �তে, িো�ীয় রেিোপত্ো কগোতয়ন্ো ও রেিোপত্ো 
এেং আইে প্রতয়োগ�োিী সংস্থোগুতলোি এ�মোত্র েোরয়বে েয়। অতে� সি�োিী েোত�ি সংস্থোগুতলোিও েূরম�ো 
পোলে �িত� হতে। �তে গুিুবেপূণ্চ হল সম্প্রেোয়গুতলো, সুশীল সমোি, স্থোেীয় সি�োি এেং কেসি�োিী 
েো�ত� েূরম�ো পোলে �িত� হতে। সন্তোসেোে ও রিমপন্োি রেিুতদ্ধ লড়োইতয় রেউরিল্োন্ গুিুবেপূণ্চ 
েূরম�ো পোলে �িত� পোতি। এই েূরম�ো পোলে �িোি কষেতত্র রেউরিল্োন্েোসীতেিত� অেশ্ই এই 
সমস্োগুতলো এেং �োিো �ীেোতে সহোয়�ো �িত� পোতি কস সম্পত�্চ  অেরহ� হত� হতে। 

4. এটি মোিোয় কিতে, আমিো আমোতেি প্রর�তেেতে পূতে্চ টপ রসতক্ট েো রসতক্ট রহতসতে কশ্রণ�ৃ� রেপুল 
পরিমোণ উপোেোে অন্তেু্চক্ত �তিরে। রেউরিল্োতন্ি সন্তোসেোে েমে উতে্োগ মূল� �ীেোতে �োি �তি 
�ো কেেোতেোি িে্ আমিো এটি �তিরে। এটি েরেষ্ত�ি রে��্চ ত� েোল �তি অেগ� হত� সষেম �িতে। 
আমিো এই িো�ীয় অেগ� রে��্চ ত� সোমোরি� লোইতসতন্সি িে্ এেং এইেোতে সন্তোসেোে েমে উতে্োতগি 
�োয্চ�োরি�োি িে্ কমৌরল� রহতসতে কেরে।  

5. আমিো স্ী�োি �িরে কয আমিো ক�োরেি-19 আমতলি মতধ্ই আমোতেি রেতলেষণ এেং প্রর�তেেে রূড়োন্ত 
�তিরে। মহোমোিীটি স�ল সম্প্রেোয়ত� প্রেোরে� �তিতে এেং সম্প্রেোতয়ি রস্থর�স্থোপ��ো এেং সোমোরি� 
অে�োঠোতমোি প্রতয়োিেীয়�োি এ� েেু্চ োন্ত অেুস্মোি� হতয় ো োরড়তয়তে। যেে ক�োে সমোি রেসৃ্� িেস্োতি্চ 
সরম্মরল�েোতে �োি �তি �েে �ী অি্চ ে �িো যোয় এটো �োি এ�টি উজ্জ্বল েষৃ্োন্ত হতয়ও ো োরড়তয়তে।

6. রেউরিল্োতন্ি েরেষ্ত�ি �ল্োণ এেং রেিোপত্োি িে্ কমৌরল� রেষয় হল সোমোরি� সংহর�। যরেও 
রেউরিল্োতন্ সোমোরি� সংহর� অে্োে্ কেতশি �ুলেোয় অতে� কেরশ, �েুও কসেোতে ত্রুটি কিেো িতয়তে। 
সোমোরি� সংহর� েিোয় িোেো এেং সমৃদ্ধ �িো সি�োতিি িে্ গুিুবেপূণ্চ �োি। আমিো আত্মরেশ্োসী কয 
এি�ম ইচ্ো কসেোতে িতয়তে। ঐ সং�ল্ েোস্েোয়তেি িে্ আমিো আমোতেি সুপোরিশগুতলোত� কম�োরেিম 
েো প্ররক্য়ো প্রেোে �তিরে। 

7. এই পরিে�্চ েগুতলো সহি হতে েো, �তে আমিো wero টো কিতেরে এেং আমিো সি�োিত� এই র্োতলঞ্জ গ্রহণ 
ও পেতষেপ কেওয়োি আহ্োে িোরেতয়রে। 
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