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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এবেযার্-আম্বমবরকার্ সম্প্রদাম্বযর বিরুম্বে ঘৃণা সংক্রান্ত অপরাধ িৃবের উপর
প্রসাবরত ভাষা অোম্বেস র্ীবত এিং ভার্ুন যাল ফ ারাম্বমর ফঘাষণা কম্বরম্বের্

বর্িন াহী আম্বদে রাজ্েিোপী ভাষা অোম্বেস পবলবসর আওতায আিৃত ভাষার সংখ্ো েয ফেম্বক দে
পর্ন ন্ত িৃবে করম্বি
ভার্ুন যাল ফ ারাম এবেযার্-আম্বমবরকার্ প্রোন্ত মহাসাগরীয দ্বীপপুম্বের ঘৃণা সংক্রান্ত অপরাম্বধর
িৃবের ফমাকাবিলা করম্বি 30 মার্ন, 2021
সিার জ্র্ে একটি স্বাগত স্থার্ বহম্বসম্বি বর্উ ইযকন রাম্বজ্ের প্রবত গভর্ন র কুওম্বমার
অঙ্গীকারিেতাম্বক ফজ্ারদার কম্বর, বর্বিত কম্বর আম্বরা ফিবে বর্উ ইযকনিাসী গুরুত্বপূণন
পবরম্বষিাগুবল ফপম্বত পাম্বরর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম। কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেমের ভাষা অ্যামেস র্ীনি উমেখম াগযভামে প্রসানরি
র্রার জর্য এর্টি নর্েনাহী আমেশ স্বাক্ষমরর স্ট াষণা র্মরমের্, ামি িারা স্ট ভাষামিই র্থা েলুর্
র্া স্টর্র্, আমরা স্টেনশ নর্উ ইয়র্ন োসী গুরুত্বপূণন পনরমষো স্টপমি পারমের্। উপরন্তু, গভর্নর নর্উ
ইয়র্ন স্টেে জুম়ে এনশয়ার্-আমমনরর্ার্মের উপর ণ
ৃ ার ের্া এেং হামলার উমেগজর্র্ েৃনির
প্রনিনিয়ায় এর্টি ভার্ুন য়াল পােনলর্ স্ট ারামমর স্ট াষণা র্মরর্ এেং স্টসটি 30 মার্ন, 2021 িানরমখ
নেমর্ল 3োয় অ্র্ুনিি হমে।
"আমামের রাজয এেং সারা স্টেমশ এনশয়ার্-আমমনরর্ার্ এেং প্রশান্ত মহাসাগরীয় েীপোসী সম্প্রোময়র
নেরুমি ৃণার অ্পরামের েৃনি অ্িযন্ত ৃণয এেং ারা ভয়, ৃণা এেং নেভাজর্ ে়োমি র্াইমের্
িামের োরা সম্পানেি হমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়মর্ন , আমামের বেনর্ত্র্য সে সময়ই
আমামের সে স্টর্ময় ে়ে শনি, এেং আমরা র্খমর্াই এই জ র্য, র্াপুরুমষানর্ি আিমণগুনলমর্
আমামের নেভি র্রমি স্টেে র্া। িারা স্টর্, িারা স্টর্মর্ স্টেখমি ো িারা স্টর্ার্ ভাষায় র্থা
েমলর্ স্টসই র্ারমণ র্ামরা নেপন্ন স্টোে র্রা উনর্ি র্য়, এেং খর্ই আমরা ৃণা এেং বেষমমযর
প্রেশনর্ স্টেখে, িখর্ই আমরা নর্ন্দা জার্ামি এনশয়ার্ আমমনরর্ার্ এেং প্রশান্ত মহাসাগরীয় েীপোসী
সম্প্রোময়র সামথ ঐর্যেি হময় োাঁ়োমো।"
"নর্উ ইয়মর্ন ৃণার স্টর্ার্ স্থার্ স্টর্ই," ফল ম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে ফহার্ু ল িম্বলর্। "আমরা অ্র্যমের
র্ামে আশার আমলা নহমসমে এনশয়ার্ আমমনরর্ার্ এেং পযানসন র্ েীপপুমের সম্প্রোময়র পামশ আনে।

আমরা ৃণা সংিান্ত অ্পরামের নশর্ারমের জর্য সংস্থার্ ো়োমি এেং আমামের রামজয বেষমমযর
প্রনি নর্ন্দা জার্ামর্ার জর্য থাসােয স্টর্ষ্টা র্রে।"
ভাষার অোম্বেস প্রসাবরত করা
2011 সামল জানর র্রা, গভর্নর কুওমমার র্িু র্ ভাষা প্রসারণ র্ীনির র্িু র্ সম্প্রসারণ এমর্ এর্
সমময় এমসমে খর্ নর্উ ইয়র্ন স্টেে এেং সামনির্ভামে এনশয়া-আমমনরর্ার্মের লক্ষয র্মর ৃণয
অ্পরাে এেং পক্ষপানিমত্বর ের্াগুনল উমেগজর্র্ভামে েৃনি পামে। ণ
ৃ া সংিান্ত অ্পরাে এেং
পক্ষপানিমত্বর ের্াগুনল প্রায়ই িামের অ্র্ুভূি জানি, জািীয়িা, ো জািীয় উৎপনির উপর নভনি
র্মর েযনিমের লক্ষয র্মর, এেং ইংমরনজ ো়ো অ্র্য স্টর্ার্ ভাষায় র্থা েলার জর্য মার্ুমষর উপর
র্রা হামলামর্ অ্ন্তভুন ি র্রমি পামর। গভর্নমরর আজমর্র পেমক্ষপ এর্টি শনিশালী োিন া পাঠিময়মে
স্ট িারা স্টর্াথা স্টথমর্ এমসমের্ ো িারা স্টর্ার্ ভাষায় র্থা েমলর্, িা নর্নেনমশমষ, নর্উ ইয়র্ন
স্টেমে সর্ল মার্ুষ স্বাগি।
আর্ুমানর্র্ 2.5 নমনলয়র্ নর্উ ইয়র্ন োসী িামের প্রাথনমর্ ভাষা নহসামে ইংমরনজ েলমি পামরর্ র্া
এেং িামের ইংমরনজ েলমি, প়েমি, নলখমি ো স্টোঝার সীনমি ক্ষমিা আমে। এর মল স্টসই সমস্ত
েযনিমের জর্য গুরুত্বপূণন সরর্ারী সুনেো এেং স্টসো পাওয়া র্ঠির্ ো অ্সম্ভে হময় উঠমি পামর।
গভর্নমরর নর্মেন শ অ্র্ু ায়ী, স্ট সে রাষ্ট্রীয় সংস্থা সরাসনর সরর্ারী পনরমষো প্রোর্ র্মর িামের
গুরুত্বপূণন র্াগজপত্র্গুনল অ্র্ুোে র্রা আেশযর্, ার মমেয আমে নেনভন্ন মন এেং অ্র্যার্য
র্াগজপত্র্ া রামজযর পনরমষো পাওয়ার র্ানের্াঠি, অ্ন্তি শীষন েশটি ভাষায় া সীনমি ইংমরনজ
েক্ষিা সম্পন্ন নর্উ ইয়র্ন োসীমের মমেয সাোরণি েযেহৃি হয়। এই র্ীনি রামজযর পনরমষোমি
প্রমেশানের্ার র্াইমের্ স্ট জর্গমণর সেসযরা, িামের নের্ামূমলয স্টোভাষী পনরমষো প্রোর্ র্রমি হমে।
গভর্নমরর র্িু র্ ভাষার অ্যামেমসর র্ীনির অ্েীমর্, গুরুত্বপূণন র্াগজপত্র্গুনল েয়টি ভাষা োংলা,
র্ীর্া, হাইনির স্টিওল, স্টর্ানরয়ার্, রানশয়ার্, এেং স্প্যানর্শ ভাষামিও অ্র্ুোে র্রা হমে, আরনে,
ইিালীয়, স্টপানলশ এেং ইনিশ ভাষা ো়ো - া েিন মামর্ গভর্নর কুওমমা র্িৃন র্ 2011 সামল প্রণীি
পূেনেিী ভাষা অ্যামেস র্ীনির আওিায় পমর।
মার্িাবধকার ভার্ুন যাল ফ ারাম্বমর বিভাগ
মার্োনের্ার নেভাগ এই স্ট ারামমর আময়াজর্ র্রমে এেং সাম্প্রনির্ মাসগুমলামি এনশয়ার্
আমমনরর্ার্ এেং প্রশান্ত মহাসাগরীয় েীপপুেোসীমের উপর ৃণার ের্ার অ্নি দ্রুি েৃনির
স্টমার্ানেলা র্রমে। এর্টি সাম্প্রনির্ নরমপােন র্নথভূ ি র্মরমে স্ট 2020 সামলর মার্ন মামস মহামারী
শুরু হওয়ার পর স্টথমর্ সারা স্টেমশ এ েরমর্র প্রায় 4,000টি ের্া র্নথভু ি র্রা হময়মে।
এই অ্র্ুিার্ এই হামলার প্রভাে নর্ময় আমলার্র্া র্রার পাশাপানশ নর্উ ইয়র্ন স্টেে জুম়ে ৃণার
অ্পরামের জর্য এর্টি েৃহির ঐনিহানসর্ স্টপ্রক্ষাপে প্রোর্ র্রমে। এই আমলার্র্ার স্টর্িৃ ত্ব স্টেমের্
মার্োনের্ার নেভামগর অ্ন্তেনিীর্ালীর্ র্নমশর্ার জর্াথর্ স্টজ. নিথ এেং প্রমুখ নেষয়-নেমশষজ্ঞরা,

ামের মমেয আমের্ এনশয়ার্ আমমনরর্ার্ স্ট ডামরশমর্র (Asian American Federation) নর্েনাহী
পনরর্ালর্ স্টজা-অ্যার্ ইয়ু, মার্হানর্ নেমরােী লীমগর (Anti-Defamation League) NY/NJ
র্যাপ্টামরর আঞ্চনলর্ পনরর্ালর্ স্কে নরর্মযার্ এেং নশখ স্টর্ায়ানলশমর্র (Sikh Coalition) পনলনস ও
অ্যাডমভামর্নসর নসনর্য়র মযামর্জার নসম স্টজ. নসং।
বিবভের্ অি বহউমোর্ রাইেস (Division of Human Rights) এর অন্তিন তীকালীর্ কবমের্ার
জ্র্াের্ ফজ্. বিে িম্বলর্, "AAPI সম্প্রোময়র উপর হামলাগুনল কুৎনসি, স্টেের্াোয়র্ এেং
এমর্োমরই িহণম াগয র্য়। নর্উ ইয়মর্ন আমরা সম্পূণনভামে প্রনিশ্রুনিেি নর্নিি র্রমি স্ট
প্রমিযমর্র ম নাোর সামথ স্টোঁমর্ থার্ার অ্নের্ার আমে, বেষময এেং পক্ষপানিত্ব স্টথমর্ মুি অ্েস্থায়।"
নর্উ ইয়র্ন স্টেে পুনলশ স্টহে িাইমস োস্ক স্ট ামসনর অ্ংশ নহমসমে, নর্উ ইয়র্ন স্টেে পুনলশ, নডনভশর্
অ্ নহউমার্ রাইেস অ্যান্ড েয নডনভশর্ অ্ নিনমর্াল জানেস সানভন মসস এর্ সামথ র্াজ র্মরর্
ৃণা-র্ানলি অ্পরাে এেং পক্ষপানিত্ব-সম্পনর্ন ি োরা, সাম্প্রোনয়র্ভামে ঝুাঁ নর্পূণন এেং বেষমমযর
অ্র্ুশীলর্সমূহ সর্াি এেং িেন্ত র্রমি।
গি েের গভর্নর কুওমমা প্রথম অ্ভযন্তরীণ সন্ত্রাসোে আইমর্ স্বাক্ষর র্মরর্, া এর্জর্ েযনিমর্
রামজযর প নাময় সন্ত্রাসী র্মনর্ামের জর্য অ্নভ ুি র্রার অ্র্ুমনি স্টেয় নে িারা জানি, রঙ,
জািীয় উৎপনি, পূেনপুরুষ, নলঙ্গ, নলঙ্গ পনরর্য় ো অ্নভেযনি, েমন, েমীয় অ্র্ুশীলর্, েয়স,
অ্ক্ষমিা ো স্ট ৌর্ নের্যামসর উপর নভনি র্মর স্টর্ার্ েযনি ো স্টগািীমর্ আিমণ র্মরর্। 2019
সামল গভর্নর কুওমমা আইর্ স্বাক্ষর র্মরর্ স্ট খামর্ স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগর্ারী সংস্থাগুমলামর্ ৃণা
সংিান্ত অ্পরামের প্রনি স্বীর্ৃ নি এেং সা়ো স্টেওয়ার জর্য থা থভামে প্রনশক্ষণ স্টেওয়া োেযিামূলর্
র্মর।
গভর্নর কুওমমা 1-877-NO-HATE-NY র্ামম এর্টি র্িু র্ হেলাইর্ র্ালু র্মরমের্, স্ট খামর্ নর্উ
ইয়র্ন োসীরা এর্টি ৃণা সংিান্ত অ্পরামের নরমপােন র্রমি পামরর্ অ্থো সম্ভােয পক্ষপািেুষ্ট
আিমমণর নেষময় িামের জ্ঞার্ থামর্। পক্ষপানিত্ব ো বেষমযমূলর্ আর্রমণর অ্র্যার্য নেষময় নরমপােন
র্রমি এখামর্ নডনভশমর্র ওময়েসাইমে ার্- এখামর্ 1-888-392-3644 র্ম্বমর র্ল র্রুর্ অ্থো
81336 র্ম্বমর HATE র্থাটি স্টেেে র্রুর্।
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