
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/10/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বেক্ষা, সংসৃ্কবি ও আবি নক প্রবিষ্ঠাম্বর্  ম্বলাকাস্ট সাভনাইভারম্বের সম্মার্ ও 

সমি নর্ জার্াম্বর্ার জর্ে বিবিমালা স্বাক্ষর করম্বলর্  

   

বিবিমালা (A.472C /S.121B) এটি বর্শ্চিি করম্বি সা ায্ে করম্বি য্াম্বি বর্উ ইয়কন 

হস্টম্বির সু্কলগুবল বেক্ষািীম্বের  ম্বলাকাম্বস্টর িোপাম্বর য্িায্ি বেক্ষাোর্ কম্বর  

   

বিবিমালা (A.3719A/S.117A) জােঘুরগুবলর জর্ে ইউম্বরাম্বপ র্াৎবস োসর্ামম্বল ইহুবে 

সম্প্রোয় হিম্বক চুবর করা বেম্বের স্বীকৃবি প্রোর্ আিেেক কম্বর  

   

বিবিমালা (A.9338/S.8318) আবি নক পবরম্বেিা বিপািনম্বমম্বের জর্ে হস্বচ্ছায়  ম্বলাকাস্ট 

পরাশ্চজি রাষ্ট্রকিৃনক ক্ষবিপূরণ হপম্বমম্বের বি মওকুি কম্বর এমর্ িোঙ্কগুবলর একটি 

িাবলকা প্রকাে করা আিেেক কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিক্ষা, সংসৃ্কথি এবং আথি নক্ প্রথিষ্ঠাকর্  কলাক্াস্ট সাভনাইভারকের 

সম্মার্ ও সমি নর্ জার্াকর্ার জর্য থবথিমালার এক্টি প্যাকক্কজ স্বাক্ষর ক্করকের্। থবথিমালার 

প্যাকক্জটি এটি থর্শ্চিি ক্রকি সা ায্য ক্রকব য্াকি সু্কলগুথল উচ্চমাকর্র  কলাক্াস্ট থিক্ষা 

প্রোর্ ক্কর, জােুঘরগুথলর জর্য র্াৎথস িাসর্ দ্বারা চুথর ক্রা থিকের স্বীকৃ্থি হেওয়া আবিযক্ 

 য়, এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির আথি নক্ প্থরকেবা থিপ্ািনকমকের (New York State Department 

of Financial Services, DFS) জর্য হস্বচ্ছায়  কলাক্াস্ট প্রাশ্চজি রাষ্ট্রক্িৃনক্ ক্ষথিপ্ূরণ 

হপ্কমকের থি মওকু্ি ক্কর এমর্ আথি নক্ প্রথিষ্ঠাকর্র এক্টি িাথলক্া প্রক্াি ক্রা আবিযক্ 

 য়। 

  

"থর্উ ইয়ক্নবাসী থ কসকব, আমরা  কলাক্াস্ট সাভনাইভারকের প্রথি আমাকের গম্ভীর অঙ্গীক্াকর 

এক্শ্চিি আথে: আমরা ক্খকর্া ভুকল য্াকবা র্া," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই বযশ্চিরা অবণ নর্ীয় 

েুুঃকখর মকিয থেকয় হগকে থক্ন্তু িারপ্করও থর্উ ইয়কক্নই অি নপ্ূণ ন ও উকেিযপ্ূণ ন জীবর্ গড়কি 

ক্াজ ক্কর হগকে। িাকের, িাকের প্থরবাকরর, এবং  কলাক্াকস্ট মারা য্াওয়া েয় থমথলয়র্ ইহুথের 

আমাকের ক্াকে প্াওর্া য্াকি আমরা িাকের স্মথৃি প্রথি সম্মার্ এবং এই য্ুকগর থবভীথেক্া য্াকি 

আগামী প্রজন্মগুথল বুঝকি প্াকর িা থর্শ্চিি ক্থর।"  

  

থবথিমালা (A.472C /S.121B) এটি থর্শ্চিি ক্রকি সা ায্য ক্রকব য্াকি থর্উ ইয়কক্নর সু্কলগুথল 

থিক্ষািীকের  কলাক্াকস্টর বযাপ্াকর য্িায্ি থিক্ষাোর্ ক্কর। থবথিমালাটি থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির 



থিক্ষা থিপ্ািনকমেকক্ (New York State Education Department, NYSED) থর্কেনি হেয় 

হস্টিবযাপ্ী সু্কল হজলাগুথল  কলাক্াস্ট থর্কেনির্ার থিক্ষা আবিযক্িা প্রূণ ক্কর থক্র্া িা থর্ণ নয় 

ক্রার জর্য, য্া 1994 সাল হিকক্ আইর্ি আবিযক্। এোড়াও এটি NYSED-র জর্য ক্ীভাকব এটি 

হমকর্ চকল র্া এমর্ সু্কলগুথল সু্ককল  কলাক্াস্ট জ্ঞাকর্র িূর্যস্থার্ প্ূরণ ক্রকি প্ারকব িা সর্াি 

ক্রা আবিযক্ ক্কর।  

  

হস্টম্বির বসম্বর্ির আর্া এম কাপ্লার্ িম্বলর্, "হয্ক িু ইহুথেথবকরাথিিা বশৃ্চি প্াকচ্ছ এবং 

 কলাক্াকস্টর বযাপ্াকর ভুল িিয প্থৃিবীকি েথড়কয় প্ড়কে, িাই আমাকের জর্য  কলাক্াকস্টর 

বযাপ্াকর থিক্ষাগ্র ণ ক্রা, এবং আকলাচর্াটি য্িই থবেণ্ণ বা ক্টির্ হ াক্ র্া হক্র্, আমাকের 

আগামী প্রজন্ম য্াকি এটি জাকর্ িা থর্শ্চিি ক্রা এখর্ অর্য হয্কক্ার্ও সমকয়র িুলর্ায় হবথি 

গুরুত্বপ্ূণ ন। এইজর্যই আথম  কলাক্াস্ট থিক্ষা থবল (Holocaust Education Bill) প্াি ক্রাকর্ার 

জর্য থর্রলসভাকব লড়াই ক্করথে, য্াকি ক্কর আমরা থর্শ্চিি ক্রকি প্াথর হয্ এই অিযাবিযক্ীয় 

ইথি াসটি থর্উ ইয়কক্নর থিক্ষািীকের হিখাকর্া  কচ্ছ এবং য্াকি ক্কর ক্ী ঘকিথেকলা িা আমরা 

ক্খকর্া ভুকল র্া য্াই। আথম অযাকসম্বথল সেসয র্াইথল হরাশ্চজকক্র সাকি আমার অংিীোথরকত্বর 

জর্য, গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর হর্িৃকত্বর জর্য, এবং এই গুরুত্বপ্ূণ ন প্রকচষ্টার প্রিম থের্ হিকক্ 

আমার সাকি হয্ই অগথণি অযািকভাকক্ি ও সংগির্ ক্াজ ক্করকে িাকের প্রথি অিযন্ত 

কৃ্িজ্ঞ।"  

  

অোম্বসেবল সেসে র্াইবল হরাশ্চজক িম্বলর্, "আর ক্খকর্া র্য়কক্ অবিযই এক্টি প্েকক্ষকপ্র 

আহ্বার্ থ কসকব থবকবচর্া ক্রকি  কব, িাাঁক্া বুথল থ কসকব র্য়। হয্ক িু থর্উ ইয়কক্ন 

ইহুথেথবকরাথিিা বশৃ্চি প্াকচ্ছ এবং  কলাক্াস্ট সাভনাইভাররা বিৃ  কচ্ছ, এই র্িুর্ আইর্টি থর্শ্চিি 

ক্রকব য্াকি থর্উ ইয়কক্নর থিক্ষািীরা এই থিক্ষা প্ায় হয্ ঘণৃা থর্য়ন্ত্রণ র্া ক্রকল ক্ী ঘিকি প্াকর। 

আথম থবথিমালার এই প্যাকক্কজ স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রথি, এবং হয্সক্ল 

সংগির্ ও অযািকভাকক্িকের থর্রলস ক্াজ আমাকের জর্য এই মু িূ ন থর্কয় একসকে িাকের প্রথি 

কৃ্িজ্ঞ।"  

  

থবথিমালা (A.3719A/S.117A) জােুঘরগুথলর জর্য র্াৎথস য্ুকগ ইউকরাপ্ হিকক্, প্রিার্ি ইহুথে 

প্থরবার হিকক্, চুথর ক্রা থিেক্কম নর মূল উৎসকবর স্বীকৃ্থি প্রোর্ আবিযক্ ক্কর। থদ্বিীয় 

থবশ্বয্ুকির সময়, র্াৎথসরা ইহুথেকের হিকক্ প্রায় 600,000 থচিক্ম ন চুথর ক্কর িািন হরইখকক্ 

(Third Reich) সমিৃ ক্করকে এবং ইহুথে প্থরথচি ও সংসৃ্কথির সক্ল থর্েি নর্কক্ অপ্সারণ 

ক্করকে। থর্উ ইয়ক্নজকুড় জােুঘরসমূ  উৎকসর হক্ার্ও স্বীকৃ্থি বা স্বচ্ছিা োড়াই এই হচারাই 

থিে প্রেি নর্ ক্কর, এবং থবথিমালাটি জােুঘরগুথলর জর্য এই হচারাই থিেক্ম নসমূক র ইথি াকসর 

বযাপ্াকর িিয প্রক্াি ক্রা আবিযক্ ক্রকব।  

  

হস্টম্বির বসম্বর্ির আর্া এম. কাপ্লার্ িম্বলর্, " কলাক্াকস্টর সময় ইহুথেকের হিকক্ প্রায় 

600,000 থচিক্ম ন চুথর ক্রা  য়, শুি ুিাকের মূকলযর ক্ারকণ র্য়, বরং প্থৃিবী হিকক্ িাকের 

সংসৃ্কথি ও প্থরথচথি মুকে হিলার জর্য। আজকক্, প্ূকব ন র্াৎথসকের চুথর ক্রা থিেক্ম ন থর্উ 

ইয়ক্নজকুড় থবথভন্ন জােুঘকর হঝালাকর্া হেখা য্ায় হয্খাকর্ হক্ার্ অন্ধক্ার প্ি হপ্থরকয় এগুথল 

এখাকর্ একসকে িার হক্ার্ও স্বীকৃ্থি হর্ই। হয্ক িু  কলাক্াকস্টর ইথি াস আগামী প্রজকন্মর ক্াকে 

হপ্ ৌঁকে হেওয়া অথি গুরুত্বপ্ূণ ন, িাই র্াৎথসকের চুথর ক্রা থিেক্ম ন য্ারা হেখকব িারা সবাই য্াকি 



এগুথল হক্ািা হিকক্ একসকে এবং ইথি াকস িার ভূথমক্া ক্ী িা থর্শ্চিি ক্রার বযাপ্াকর 

আমাকের স্বচ্ছ িাক্া অিযাবিযক্ীয়।"  

  

অোম্বসেবল সেসে চাল নস বি. লোবভর্ িম্বলর্, "80 বের প্র, আমরা এখকর্া  কলাক্াকস্টর 

থবভীথেক্ার মুকখামুথখ  কি বািয  শ্চচ্ছ। অকর্ক্ হবথি মার্ুে থদ্বিীয় থবশ্বয্ুকির সময় র্াৎথসরা হয্ 

প্াইক্াথরভাকব েয় থমথলয়কর্র হবথি ইহুথেকক্ থর্থব নচাকর  িযা ক্করকে, এবং এোড়াও অপ্মাকর্র 

অগথণি উো রণ এবং এইকক্ষকি মকিা থর্ল নজ্জ চুথরর বযাপ্াকর অবগি র্য়। আইর্টি থর্কেনি 

ক্কর ক্ীভাকব আমাকেরকক্ থিক্ষার মািযকম ঘণৃার থবরুকি লড়াই ক্রকি  কব।"  

   

থবথিমালা (A.9338/S.8318) থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির আথি নক্ প্থরকেবা থিপ্ািনকমকের জর্য  কলাক্াস্ট 

প্রাশ্চজি রাষ্ট্রক্িৃনক্ ক্ষথিপ্ূরণ হপ্কমকের সাকি সংথিষ্ট ওয়যার থি মওকু্ি ক্কর এমর্ আথি নক্ 

প্রথিষ্ঠাকর্র িাথলক্া বজায় রাখা ও  ালর্াগাে ক্রা আবিযক্ ক্কর। মাথক্নর্ য্ুিরাকষ্ট্রর 

 কলাক্াস্ট সাভনাইভারকের প্রায় এক্িৃিীয়াংি েথরদ্রিায় বাস ক্কর। এই থবথিমালাটি প্রাশ্চজি 

রাষ্ট্রক্িৃনক্ ক্ষথিপ্ূরণ হপ্কমে লাভ ক্কর এমর্  কলাক্াস্ট সাভনাইভারকের প্রথি বযাংক্গুথল হয্ই 

অপ্রকয়াজর্ীয় চাপ্ প্রকয়াগ ক্কর িা স জ ক্কর হেয়।  

  

হস্টম্বির বসম্বর্ির হজলম্বর্ার মাইবর িম্বলর্, "আমরা বয়স্ক  কলাক্াস্ট সাভনাইভারগণ হয্ই 

ট্রমার মকিয থেকয় হগকে িা থর্রাময় ক্রকি প্ারকবা র্া, থক্ন্তু আমরা িাকের চাথ ো প্ূরকণ সা ায্য 

ক্রকি প্েকক্ষপ্ থর্কি প্াথর। আথম এই থবলটিকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর প্রথি এবং অযাকসম্বথল সেসয আইকক্র্স্টাইকর্র প্রথি িার অংিীোথরকত্বর জর্য 

কৃ্িজ্ঞ। আথম সক্ল হস্টি-চািনািন বযাংক্কক্ উৎসাথ ি ক্রথে সাভনাইভারকের জর্য এইসব 

হলর্কেকর্র থি হস্বচ্ছায় মওকু্ি ক্কর হেওয়ার জর্য এবং আগামী বের হস্টকির িাথলক্ায় 

িাকের হেখার জর্য উন্মখু  কয় িাক্কবা।"  

  

অোম্বসেবল সেসে বসমচা আইম্বকর্স্টাইর্ িম্বলর্, "আমাকের  কলাক্াস্ট সাভনাইভারগণ 

এক্টি মূলযবার্ উপ্ াকরর মকিা এবং িাকের হয্কক্ার্ও উপ্াকয় স কয্াথগিা ক্রা আমাকের 

োথয়ত্ব। এই থবলটি, হয্টি আথম থসকর্ির হজলকর্ার মাইথরর সাকি স্পন্সর ক্করথে, থর্শ্চিি ক্রকব 

য্াকি আমাকের  কলাক্াস্ট সাভনাইভাররা জার্কি প্াকর হক্ার্ হক্ার্ বযাংক্ িাকের প্রাশ্চজি 

রাষ্ট্রক্িৃনক্ ক্ষথিপ্ূরণ হপ্কমে থি মওকু্ি ক্কর থেকচ্ছ, হয্ক িু এই থি হয্াগ  কি  কি এক্টি 

উকেখকয্াগয প্থরমাণ  কয় য্ায়। আমাকের বয়স্ক সাভনাইভারগণ, য্ারা অকর্ক্ থক্েু স য ক্করকে, 

িাকের থর্কজকের অথিক্াকরর হপ্কমকের জর্য ক্কপ্ নাকরি হলর্কেকর্র থি থেকি  ওয়া উথচি 

র্য়। িাকের আকরা ভাকলা প্রাপ্য। ির্যবাে গভর্ নর হ াক্লকক্, এই থবকলর গুরুত্ব উপ্লথি ক্রার 

জর্য এবং আজকক্ এটিকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির আবি নক পবরম্বেিা বিপািনম্বমম্বের সপুাবরম্বেম্বেে এশ্চিয়ার্ এ. 

 োবরস িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন  কলাক্াস্ট সাভনাইভারকের সমি নর্ ক্রকি এক্টি অথি গুরুত্বপ্ূণ ন 

প্েকক্ষপ্ থর্কচ্ছ য্া  কলা প্রাশ্চজি রাষ্ট্রক্িৃনক্ ক্ষথিপ্ূরণ হপ্কমে সংক্রান্ত হলর্কের্ ও 

প্রশ্চক্রয়াজািক্রণ থি মওকু্ি ক্কর থেকচ্ছ। আথম আইর্সভা ও গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যবাে 

জার্াশ্চচ্ছ এই গুরুত্বপ্ূণ ন থবলটি প্াি ক্রা এবং এটিকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য য্াকি 

ক্কর সাভনাইভারকের ক্াকে িাকের প্রথিথেকর্র চাথ ো প্ূরকণর জর্য িাকের হপ্কমকের 100 ভাগ 



প্াওয়ার সুকয্াগ িাকক্।  কলাক্াস্ট োথব প্রশ্চক্রয়ািীর্ অথিকসর (Holocaust Claims Processing 

Office) মািযকম, DFS হস্টি, হিিাকরল এবং আন্তজনাথিক্ প্ক্ষগুথলর সাকি ক্াজ চাথলকয় য্াকব 

য্াকি  কলাক্াস্ট সাভনাইভার, থভক্টিম এবং উত্তরাথিক্ারীকের জর্য েীঘ নথেকর্র বকক্য়া র্যায়থবচার 

প্রোর্ ক্রার অি নপ্ূণ ন সংস্থার্ থ কসকব হসবা থেকি প্াকর।"  

  

কুপিারিাগ ন  ম্বলাকাস্ট হকম্বের (Kupferberg Holocaust Center) বর্ি না ী পবরচালক 

লরা হকাম্ব র্ িম্বলর্: "ক্ায্ নক্র  কলাক্াস্ট থিক্ষার মূলভাব  কলা এটি জার্াকর্া হয্ ইথি াকসর 

জঘর্য অংিটি অকর্ক্ প্ূকব নর হক্ার্ও সমকয় বা অকর্ক্ েকূরর হক্ার্ও স্থাকর্ ঘকিথর্। কলাক্াস্ট 

আমাকের সম্প্রোকয়র মার্ুকের সাকি  কয়কে এবং মম নাথন্তক্ উপ্াকয় আজও প্রথিধ্বথর্ি  য়, 

ক্ারণ ইহুথেথবকরাথিিা, ঘণৃা, এবং অয্িা োয়ী ক্রা হিকক্ই র্িৃংসিা ও গণ িযার সূচর্া  য়। 

হসই সংকয্াগ স্থাপ্কর্র জর্য এবং থিক্ষািীকের আমাকের সমাকজ প্থরবিনর্ আর্কি অর্ুপ্রাথণি 

ক্রার জর্য সু্কলগুথলকি  কলাক্াস্ট থিক্ষা প্ািযসূথচ অিযাবিযক্ীয়।"  

  

বর্উ ইয়ম্বকন ইসরাম্বয়ম্বলর কর্সুেল হজর্াম্বরল অোোম্বসির আসাি জাবমর িম্বলর্, 

" কলাক্াস্ট থিক্ষা থবস্তার ক্রার এই ঐথি াথসক্ থবলটি এমর্ স্থাকর্ আকলা আর্কব হয্খাকর্ এখর্ 

অন্ধক্ার রকয়কে, স ার্ুভূথি আর্কব হয্খাকর্ এখর্ ভয়ঙ্কর অজ্ঞিা রকয়কে। থর্প্ীড়র্ ও 

গণ িযার সব নব ৃৎ আক্াকরর অপ্াকরির্টির বযাপ্াকর জ্ঞার্  াথরকয় য্াকচ্ছ, এবং অকর্ক্ হবথি 

সময় িকর ঘণৃাকক্ থর্য়ন্ত্রণ ক্রা  কচ্ছ র্া। আমাকের ইথি াসকক্ সুরথক্ষি ক্রা শুি ুগণ িযামূলক্ 

িযাথসবাকের লক্ষয  ওয়া সক্ল হগাষ্ঠীর টিকক্ িাক্ার জর্য জরুথর র্য়, বরং গণিকন্ত্রর থর্কজর 

স্বাস্থযকক্ হিক্সই ক্রার জর্যও জরুথর। আমরা থসকর্ির আর্া ক্াপ্লার্, অযাকসম্বথলওমযার্ র্াইথল 

হরাশ্চজক্ এবং গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লকক্ ির্যবাে জার্াশ্চচ্ছ সু্কলগুথলকি  কলাক্াস্ট থিক্ষার অবস্থা 

থর্কয় গকবেণা ক্রার অযািকভাকক্থস ক্রার প্ািাপ্াথি এর অবযা ি উন্নয়কর্র সুকয্াগ ক্কর 

হেওয়া এবং আজকক্র িরুণকের মকিয এর উকদ্বগজর্ক্ হ্রাস সমািার্ ক্রার জর্যও।"  

  

শ্চজউইে হ বরম্বিজ বমউশ্চজয়াম্বমর (Museum of Jewish Heritage) ট্রাবস্ট হিাম্বিনর 

হচয়ারমোর্ ব্রুস রে্াির্ার িম্বলর্, "আমরা আমাকের গভর্ নর ও হস্টকির আইর্সভাকক্ 

আজকক্র প্েকক্ষকপ্র জর্য ির্যবাে জার্াশ্চচ্ছ। েুুঃখজর্ক্ভাকব, গকবেণায় হেখা হগকে হয্ 

আমাকের হস্টকির, এবং আমাকের হেকির, অকর্ক্ হবথি থক্কিার ও িরুণ  কলাক্াকস্টর বযাপ্াকর 

জাকর্ র্া, ক্খকর্া হক্ার্ও  কলাক্াস্ট জােুঘকর য্ায়থর্ বা হক্ার্ও  কলাক্াস্ট সাভনাইভাকরর সাকি 

ক্িা বকলথর্। আমাকেরকক্ আমাকের প্কক্ষ সম্ভব সবথক্েু ক্রকি  কব এটি থর্শ্চিি ক্রার জর্য 

য্াকি  কলাক্াস্ট ক্খকর্া আমাকের স্মথৃি হিকক্  াথরকয় র্া য্ায়।  কলাক্াকস্টর বযাপ্াকর হিখাকর্া 

ও হিখা শুি ুথভক্টিমকের স্মরণ ক্কর র্া বরং য্খর্ আমরা হজকর্াকিাথবয়া হেখথে, গণ িযা  কি 

হেখথে, চলমার্ উদ্বাস্তু সঙ্কি হেখথে এবং গণিাথন্ত্রক্ মূলযকবাকির প্রথি হুমথক্ হেখকি প্াশ্চচ্ছ 

িখর্ ইথি াস প্রীক্ষা ক্রার এবং ইহুথেথবকরাথিিা মূলযায়কর্র এক্টি হিারাম তিথর ক্কর। 

সবসময়  কলাক্াস্টকক্ মকর্ রাখার এক্টি প্রথিষ্ঠার্ থ কসকব, থিক্ষাই আকরা ভাকলা, থর্রাপ্েির 

এক্টি সমাজ গিকর্র বযশ্চিগি ও সামথগ্রক্ োথয়কত্বর চাথবক্াটি িারণ ক্কর।"  

  

UJA-বর্উ ইয়কন হিিাম্বরেম্বর্র (UJA-Federation of New York) প্রিার্ বর্ি না ী কম নকিনা 

হগাল্ডবস্টর্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্ন থিক্ষািীকের জর্য  কলাক্াকস্টর র্িৃংসিা সম্পকক্ন জার্া এর 

আকগ ক্খকর্াই একিা গুরুত্বপ্ূণ ন থেকলা র্া। আইর্সভা হস্টকির থিক্ষা থিপ্ািনকমেকক্ এক্টি 



গকবেণা ক্রার অর্ুকমাের্ হেয় হয্খাকর্ সঙ্কি ক্রা  কব হক্ার্ হক্ার্ সু্কল আবিযক্ থবেয়বস্তু 

হিখাকচ্ছ এবং এটি  কলাক্াস্ট সংক্রান্ত গুরুত্বপ্ণূ ন প্াি য্াকি আমাকের সম্প্রোয়জকুড় থবস্তার 

ক্রা  য় িা থর্শ্চিি ক্রার জর্য এক্টি অথি গুরুত্বপ্ূণ ন িাপ্। UJA-থর্উ ইয়ক্ন হিিাকরির্ এই 

গুরুত্বপ্ূণ ন থবলটিকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্, এবং আইর্সভায় এই 

থবলটি প্াি ক্রাকর্া থর্শ্চিি ক্রকি থসকর্ির ক্াপ্লার্ ও অযাকসম্বথলওমযার্ হরাশ্চজকক্র থর্রলস 

প্রকচষ্টার জর্য িাকের ির্যবাে জার্াকচ্ছ।"  

  

আম্বমবরকার্ ইহুবে কবমটির (American Jewish Committee) লং আইলোে আঞ্চবলক 

পবরচালক এবরক হপাস্ট িম্বলর্, "ক্রমবি নমার্ ইহুথেথবকরাথিিা ও ঘণৃা অপ্রাকির সময়, থর্উ 

ইয়কক্নর সক্ল থিক্ষািী য্াকি থবকশ্বর ইথি াকসর সবকিকক্ মম নাথন্তক্ ও গুরুত্বপ্ূণ ন মু িূ নগুথল 

সম্পকক্ন য্িায্িভাকব থিখকি প্াকর িা থর্শ্চিি ক্রকি সা ায্য ক্রার জর্য এই আইর্টি 

প্রকয়াজর্ীয় থেকলা। গভর্ নর হ াক্ল ইহুথে সম্প্রোকয়র এক্জর্ অথবচল সমি নক্  কয় আকের্ 

এবং আমরা এই গুরুত্বপ্ূণ ন বযাপ্াকর িার সমি নকর্র জর্য িাকক্ ির্যবাে জার্াশ্চচ্ছ।"  

  

ইহুবে সম্প্রোয় সম্পম্বকনর পবরেম্বের (Jewish Community Relations Council) প্রিার্ 

বর্ি না ী কম নকিনা বগবিয়র্ হিইলর িম্বলর্, "এমর্ এক্টি সময় য্খর্ 18 হিকক্ 39 বের বয়সী 

60 িিাংি থর্উ ইয়ক্নবাসী জাকর্ র্া হয্ র্াৎথসরা েয় থমথলয়র্ ইহুথেকক্  িযা ক্করথেকলা, আথম 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লকক্ অথভর্ন্দর্ জার্াশ্চচ্ছ িার হর্িৃকত্বর জর্য এবং আজকক্র ঐথি াথসক্ 

থবথিমালা স্বাক্ষর ক্রার জর্য য্া থর্শ্চিি ক্রকব হয্ আমাকের সন্তাকর্রা  কলাক্াকস্টর থিি থিক্ষা 

ক্খকর্া ভুকল র্া য্ায়। এই থবথিমালার হলখক্, অযাকসম্বথলওমযার্ র্াইথল হরাশ্চজক্ এবং থসকর্ির 

আর্া ক্াপ্লাকর্র প্রথি আন্তথরক্ কৃ্িজ্ঞিা।এোড়াও আজকক্ স্বাক্ষর  ওয়া থবথিমালার অর্যার্য 

অংিও অথি গুরুত্বপ্ূণ ন হয্ক িু হসগুথল  কলাক্াস্ট সাভনাইভারকের থঘকর িাক্া আথি নক্ সুরক্ষা 

সংক্রান্ত।অযাকসম্বথলকমর্ থসমচা আইকক্র্স্টাইর্ এবং চাল নস লযাথভর্কক্ এবং এক্ই সাকি 

থসকর্ির হজলকর্ার মাইথরকক্ ির্যবাে আমাকেরকক্ এটি হেখাকর্ার জর্য হয্ আমাকের অবিযই 

আমাকেরকক্  কলাক্াস্ট সাভনাইভারকের ক্রা ম ার্ আত্মিযাকগর সম্মার্ জার্াকি  কব।"  

  

অোবে-বিম্বিম্বমের্ লীগ (Anti-Defamation League, ADL) NY/NJ এর আঞ্চবলক 

পবরচালক স্কি বরচমোর্ িম্বলর্, "আমাকের সু্কলগুথলকি ক্ীভাকব  কলাক্াস্ট থিক্ষা বাস্তবাথয়ি 

 কচ্ছ িা মূলযায়র্ ক্রার প্রকয়াজর্ এখর্ক্ার হিকক্ হবথি  কি প্ারকিা র্া হয্ক িু 

ইহুথেথবকরাথিিা এবং সক্ল িরকর্র ঘণৃা বশৃ্চি প্াকচ্ছ। ADL গি বের থর্উ ইয়ক্ন হস্টকি হমাি 

416টি ইহুথেথবকরািী ঘির্া র্থিভুি ক্করকে য্ার থবস্তাথরি রকয়কে ADL-র বাথে নক্ ইহুথেথবকরািী 

ঘির্ার অথিকি (Audit of Antisemitic Incidents)। এটি এর প্ূকব নর বের িুলর্ায় এক্টি থবিাল 

24 িিাংি বশৃ্চি। আজকক্ গভর্ নর হ াক্কলর স্বাক্ষর ক্রা এই গুরুত্বপ্ূণ ন থবথিমালার ক্লযাকণ, 

থর্উ ইয়ক্ন প্য্ নাকলাচর্া ক্রকি প্ারকব হয্ ক্ীভাকব  কলাক্াস্ট থিক্ষার মকিা গুরুত্বপ্ূণ ন  াথিয়ার 

বযব ার ক্কর আমাকের হস্টকির ঘণৃার সমািার্ ক্রা য্ায়।"  

  

ইম্বয়বেভা ইউবর্ভাবস নটির (Yeshiva University) এবমল এ এিং হজবর্ বিে  ম্বলাকাস্ট ও 

গণ িো বেক্ষা হকম্বের (Emil A. and Jenny Fish Center for Holocaust and Genocide 

Studies) পবরচালক িাাঃ োয় বপলবর্ক িম্বলর্, " কলাক্াস্ট আমাকের তর্থিক্িা এবং 

ইহুথেথবকরাথিিা, বণ নবাে এবং ঘণৃা দ্বারা চাথলি এক্টি সমাজ ক্ী প্থরমাণ বাস্তব প্িকর্র ক্ারণ 



 কি প্াকর হসই বযাপ্াকর িশ্চিিালী প্াি প্রোর্ ক্কর। এবং এটি আমাকের এটি স্মরণ ক্রকি, 

থিক্ষাোর্ ক্রকি, প্রকয়াগ ক্রকি বািয ক্কর য্াকি থর্শ্চিি ক্রা য্ায় হয্ আমাকের হস্টি ও হেকি 

অশুভ থক্েুর হক্ার্ও স্থার্ র্া িাকক্। এই প্ািগুথল অবিযই থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির সক্ল থমিল সু্কল 

এবং  াই সু্ককল হিখাকি  কব।"   

  

স্টোেউইিআম্বসর (StandWithUs) আঞ্চবলক পবরচালক আবভ পজবর্ক িম্বলর্, 

"স্টযান্ডউইিআস থবল A472C/S121A-হক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ 

ির্যবাে জার্ায়।থবথিমালাটি  কলাক্াস্ট থিখার জথরপ্ ক্কর এটিকক্ সক্ল থর্উ ইয়ক্ন থিক্ষািীর 

জর্য এক্টি অি নপ্ূণ ন মার্েণ্ড প্য্ নন্ত থর্কয় আসার জর্য।এমর্ এক্টি সমকয় য্খর্ ইহুথেথবকরািী 

অপ্রাি বশৃ্চি প্াকচ্ছ, িখর্ আমরা এই ক্লকঙ্কর থবরুকি লড়াইকয় গভর্ নর হ াক্কলর হর্িৃকত্বর 

জর্য িার প্রথি কৃ্িজ্ঞ। এই থবলটি গভর্ নর হ াক্কলর 'হেি ও থর্উ ইয়কক্ন' 'অস র্ীয় মািার 

ইহুথেথবকরাথিিা' সমািাকর্ সা ায্য ক্রকি আন্তজনাথিক্  কলাক্াস্ট স্মরণ হজাকির 

ইহুথেথবকরাথিিার ক্ায্ নক্র সংজ্ঞা (International Holocaust Remembrance Alliance Working 

Definition of Antisemitism) গ্র ণ ক্রার সাম্প্রথিক্ হঘােণাটির অর্ুবিী। এক্সাকি এই 

বযবস্থাগুথল শুি ু কলাক্াকস্টর বযাপ্াকর র্য়, বরং এর হিকক্ও থিক্ষা গ্র ণ ক্রার অথি গুরুত্বপ্ূণ ন 

প্রকয়াজকর্র উপ্র হজার প্রোর্ ক্কর।"  

  

###  
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