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শেছ বোতত ো নং ২২২/২০১৯

বোধোগ্ৰস্তসকলৰ অণধকোৰৰ আইন, ২০১৬ৰ ওপৰত মোণ্ডণলক প ত োয়ৰ সজোগতো সভো
শতজপুৰ, ১৩ নযবম্বৰ : আজি উত্তৰ অসম সংমণ্ডলৰ অধীনৰ ৬খন জিলাৰ জিজিন্ন চৰকাৰী জিষয়িিীয়াৰ
িাবি িাধাগ্ৰস্ততা আৰু িাধাগ্ৰস্তসকলৰ অজধকাৰৰ আইন, ২০১৬ৰ ওপৰত এখন জিবেষ সিাগতা সিা
ততিপুৰত অনুজিত হৈ যায় ৷ অসম চৰকাৰৰ সমাি কলযাণ জিিাগৰ উব্যাগত আৰু তোজণতপুৰ জিলা
প্ৰোসন আৰু তিচৰকাৰী সংগঠন জেশু সাৰজিৰ সৈবযাগত অনুজিত কৰা আজিৰ কাযযসচ
ূ ীৰ িজি প্ৰজ্বলন
কজৰ উববাধন কবৰ তোজণতপুৰ জিলা উপায়ুক্ত মানবিন্দ্ৰ প্ৰতাপ জসবে ৷
সিাত িাষণ প্ৰষঙ্গত উপায়ুক্তগৰাকীবয় কয় তয সমািৰ প্ৰজতিন সবচতন নাগজৰবক িাধাগ্ৰস্তসকলৰ অজধকাৰ
সমূৈৰ জিষবয় সিাৈ তৈািাৰ লগবত এই আইনৰ ধাৰা সমূৈ সমািত সঠিকৰূবপ প্ৰচজলত হৈবে তন নাই তাৰ
প্ৰজত ্ৃজি ৰাজখিলল আৈিান িনায় ৷ লগবত উপজিত সকবলা চৰকাৰী জিষয়িিীয়া সকলক তকাবনা নতু ন
আচঁ জন ৰূপায়ন কৰাৰ সময়ত হ্নজিন িীৱনত িাধাগ্ৰস্তসকবল সন্মুখীন তৈাৱা জিজিন্ন অসুজিধাসমূৈৰ প্ৰজত
লক্ষ্য ৰাজখ ততওঁবলাকৰ সুজিধা তৈাৱালক আচঁ জন সমূৈ ৰূপায়ন কজৰিলল উপায়ুক্তগৰাকীবয় পৰামেয আগিঢ়ায়
৷
সমাি কলযাণ জিিাগৰ মাণ্ডজলক কলযাণ জিষয়া চমবেৰা ৈািজৰকাই আঁতধৰা অনুিানত অজতজৰক্ত উপায়ুক্ত
কুবলন েমযাই আ্ৰজণ িাষণ পাঠ কৰাৰ লগবত সিাৰ উবেবেয িযাখযা আগিঢ়ায় ৷ অজতজৰক্ত আৰক্ষ্ী
অধীক্ষ্ক নুমল মাৈাবতা আৰু জিলা আইন তসিা প্ৰাজধকৰণৰ সজচি আচমা ৰৈমাবনও সিাত িাষণ প্ৰ্ান
কবৰ ৷
সিাত িাধাগ্ৰস্তসকলৰ অজধকাৰৰ আইন, ২০১৬ৰ ওপৰত জিষ্িাবৱ আবলাচনা কজৰ জেশু সাৰজিৰ উপ
সঞ্চালক অম্বজলকা তসনাপজতবয় কয় তয উক্ত আইনৰ অধীনত চৰকাৰী অনুিান সমূবৈ িাধাগ্ৰস্তসকলক তসৱা
প্ৰ্ান কৰাৰ লগবত মানৱ অজধকাৰৰ জ্েৰ পৰাও ্ায়িদ্ধ ৷ ততবখবত লগবত িনায় তয, ২০১৬ৰ আইনৰ
অধীনত তিচৰকাৰী সংিা সমূৈবকা জনয়ন্ত্ৰণত অনা হৈবে আৰু িাধাগ্ৰস্তসকলৰ িাবি সংিাপন, স্বািয, আইনী
ক্ষ্মতা আৰু নযাজয়ক তক্ষ্ত্ৰ আজ্ জিজিন্ন জ্েত তপাৱা সুজিধা সমূৈৰ কিা উবেখ কৰা আবে ৷
জেশু সাৰজিৰ উপ সঞ্চালকগৰকীবয় লগবত িনায় তয অনাগত জ্নত এবন সিাগতা কাযযসূচী সকবলা জিলা,
মাণ্ডজলক তিা ৰাজিযক পযযায়বতা অনুজিত কজৰিলল জ্ৈা কৰা হৈবে ৷ উপজিত সকবলা চৰকাৰী জিষয়াকমযচাৰীসকলক এই জ্েত ততওঁবলাকৰ ্াজয়ত্বসমূৈৰ জিষবয় সিাগ হৈ িাধাগ্ৰস্তসকলৰ অজধকাৰৰ সুৰক্ষ্াৰ
িাবি জনিাবৰ কাম কজৰ যািলল উপ সঞ্চালকগৰকীবয় আৈিান িনায় ৷
আজিৰ সিাত ্ৰং, তোজণতপুৰ, জিশ্বনাি, লজখমপুৰ আৰু তধমাজি জিলাৰ জিজিন্ন চৰকাৰী জিিাগৰ জিষয়াকমযচাৰীবয় অংেগ্ৰৈণ কবৰ ৷

