
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/2/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ ৌর কম্ব নাম্বরের্গুবলম্বক ঘৃণার প্রতীক বিক্রি িা প্রদে নর্ করা হিম্বক 

বর্বিদ্ধ কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

আইর্ (S.4615-A/A.5402-A) দমকম্বলর হেলা, হস্বচ্ছাম্বেিক দমকম্বলর বিভাগ,  ুবলে 

বিভাগ এিং সু্কল হেলাগুবলম্বক ঘৃণার প্রতীক বিক্রি িা প্রদে নর্ করা হিম্বক বর্বিদ্ধ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ আইর্ (S.4615-A/A.5402-A) স্বাক্ষর ক্রররের্ সাধারণ হ ৌরসভার 

আইর্ সংর াধর্ ক্রর যা হক্ারর্া হ ৌর ক্র নারর র্ হযমর্ দমক্রলর হজলা, হস্বচ্ছারসবক্ 

দমক্রলর থবভাগ,  ুথল  থবভাগ এবং সু্কল হজলাগুথলরক্ ঘণৃার প্রতীক্ থবক্রি বা প্রদ নর্ ক্রা 

হিরক্ থর্থিদ্ধ ক্রর।  

  

"থর্উ ইয়রক্ন বণ নবাদী, হ ারমার াথবক্ এবং ঘণৃয আচররণর সাম্প্রথতক্ এবং জঘর্য বকৃ্রদ্ধ ক্খর্ই 

স য ক্রা  রব র্া।" গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "ঘণৃার প্রতীক্গুথল অজ্ঞতা েডারর্া এবং 

সথ ংসতারক্ উরস্ক হদওয়া োডা আর হক্ারর্া ক্ারজ লারগ র্া। থর্উ ইয়ক্নবাসী থ সারব, আমারদর 

অব যই ঐক্যবদ্ধ িাক্রত  রব এবং এই মরর্াভাবরক্ থর্মম নল ক্রার জর্য সক্রিয়ভারব লডাই 

ক্ররত  রব, এবং এই আইর্ হসই প্ররচষ্টাগুথলরক্  ক্রি ালী ক্রর। ঘণৃার এক্টি প্রতীক্ প্রদ নরর্ 

িাক্ার হক্ার্ ক্ারণ হর্ই, থবর ি ক্রর তারদর সম্প্রদায়রক্ রক্ষা ক্রার জর্য দায়ভারপ্রাপ্ত  ুথল  

বা দমক্রলর থবভারগর দ্বারা। এই আইর্টি এখর্ স্বাক্ষথরত  ওয়ার সারি সারি, আমরা হক্বল এই 

থর্ন্দর্ীয় আচরণরক্ দমর ক্রথে তাই র্য়, বরং এটিও থর্ক্রিত ক্রথে হয প্রথতটি থর্উ ইয়ক্নবাসী, 

তারদর  িাদ ি বা  থরচয় থর্থব নর রি, তারদর সম্প্রদারয় স্বাগত হবাধ ক্ররর্।"  

  

গত বের লং আইলযারে এক্ হজাডা ঘির্ার  র এই আইর্টি চাল ুক্রা  রয়থেল - এক্টি 

হযখারর্  যাররড চলাক্ালীর্ এক্টি  ায়ারট্রারক্ এক্টি ক্র্র ডাররি  তাক্া প্রদথ নত  রয়থেল, 

এবং দুই, যখর্ এটি আথবষৃ্কত  রয়থেল হয র্াসাউ ক্াউথির এক্টি অথিথর্ব না ক্ থবভাগ এক্টি 

ক্র্র ডাররি  তাক্া প্রদ নর্ ক্ররথেল তারদর জার্ালায়। আইর্টি 2020 সারল স্বাক্ষথরত 

আইরর্র র্ক্ ায় ততথর এবং অর্ুরূ  আইর্ প্রসাথরত ক্রর যা রারজযর সম্পথিরত ঘণৃার প্রতীক্ 

বা হয হক্ার্ অর্রুূ  েথব প্রদ নর্ ক্রা থর্থিদ্ধ ক্ররথেল। 'প্রতীক্'  ব্দটিরত হেতাঙ্গ আথধ তয, 

র্বয-র্াৎথস মতাদ ন, বা ক্র্র ডাররি যুরদ্ধর  তাক্া অন্তভুনি, থক্ন্তু তারতই সীমাবদ্ধ র্য়।  

  

বেম্বর্টর আর্া কা লার্ িম্বলম্বের্, "থবে জরুড এবং আমারদর থর্জস্ব সম্প্রদায়গুথলর মরধয 

ঘণৃার বকৃ্রদ্ধর সারি সারি, এটি আরগর হচরয় আরও হবথ  জরুথর হয আমরা হযখারর্ই এটি খুুঁরজ 

 াই হসখারর্ই এটি থর্মম নল ক্রার জর্য হযর্  দরক্ষ  থর্ই৷ আ থর্ মরর্ ক্ররবর্ এিা সাধারণ 



জ্ঞারর্র থবিয় হয ক্রদাতার মাথলক্ার্াধীর্ সম্পথি ঘণৃার জর্য এক্টি প্ল্যাি ম ন থ সারব বযব ার 

ক্রা যারব র্া, থক্ন্তু আিয নজর্ক্ভারব এমর্ হক্ার্ আইর্ থেল র্া, অন্তত এখর্  য নন্ত। 

সব নজর্ীর্ সম্পথি আমারদর সক্রলর, এবং আমারদর সব নজর্ীর্ সম্পথি যারত ঘণৃা েডারর্ার 

জর্য বযব ার ক্রা র্া  য় তা থর্ক্রিত ক্রার জর্য এই বযবস্থাটি গুরুত্ব মণ ন। আথম গভর্ নর ক্যাথি 

হ াচুরলর ক্ারে কৃ্তজ্ঞ এই বযবস্থাটি আইরর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য এবং হয আমারদর রারজয ঘণৃার 

হক্ার্ও স্থার্ হর্ই তা থর্ক্রিত ক্ররত তার হর্তৃরত্বর জর্য। আথম এই বযবস্থায় এবং আমারদর 

সম্প্রদায়রক্ ঘণৃা হিরক্ থর্রা দ রাখার জর্যও অর্যার্য বযবস্থার হক্ষরে অযারসম্বথল সদসয 

মাইরক্ল হসারলরজরসর সারি আমার অং ীদাথররত্বর জর্য কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অোম্বেেবল েদেে মাইম্বকল বে. হোম্বলম্বেে িম্বলম্বের্, "উচ্চ হমরুক্ররণর এই সমরয়, 

সব নজর্ীর্ মাথলক্ার্াধীর্ সত্ত্বাগুথলরক্ অব যই তারদর থর্রর ক্ষতা বজায় রাখরত  রব এবং 

থর্ক্রিত ক্ররত  রব হয তারদর ক্ম নরক্ষেগুথল হ ৌর ক্মীরদর এবং ক্রদাতারদর জর্য হযর্ 

এক্ইভারব অরাজনর্থতক্  থররব  িারক্। আমারদর রাজয থবরের সবরচরয় তবথচেযময় 

জর্সংখযার এক্টি আবাসস্থল, এবং হক্ার্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ তারদর স্থার্ীয় সরক্ারী 

সংস্থাগুথলর সারি সম্পিৃতার সময় ঘণৃার প্রতীক্গুথলর সারি সম্মুখীর্  ওয়া উথচৎ র্য়। এই 

ভারলা সরক্াথর  দরক্ষর  থসরর্ির আর্া ক্া লারর্র সারি এক্ সারি ক্াজ ক্ররত হ রর আথম 

গথব নত, এবং আমারদর থবলরক্ স্বাক্ষর ক্রর আইরর্  থরণত ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াচুরলর 

ক্ারে কৃ্তজ্ঞ।"  

  

###  
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