
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
জাবির সাম্বে সংবিষ্ট চুম্বলর কায়দা িা বিবেম্বষ্টের বিরুম্বে বিষমে বর্বষেকারী র্াগবরক অবিকার 

আইর্ স্পষ্ট করম্বি গভর্নর কুওম্বমা S6209A/A7797A এ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "আমাম্বদর দদম্বের ইবিহাস দদখম্বল পবরষ্কার দিাঝা যায়, কৃষ্াংরা – বিম্বেষ কম্বর 
র্াবররা – অিম্বহবলি হম্বয়ম্বে এিং বিষম্বমের বেকার হম্বয়ম্বে শুিুমাত্র িাম্বদর চুম্বলর কায়দা এিং 
গঠর্বির্োম্বসর জর্ে। এই বিলটিম্বক স্বাক্ষর কম্বর আইম্বর্ পবরণি কম্বর, আমরা দসই ইবিহাস 
সংম্বোিম্বর্র বদম্বক একটি গুরুত্বপণূন পদম্বক্ষপ বর্বি এিং কৃষ্াঙ্গ মার্ুষম্বদর সি িরম্বণর বিষমে 

দেম্বক রক্ষা করা বর্শ্চয়িা বদবি।"  
  
  
জাতির উপর তিতি করর বৈষম্য, জাতির সারে সংতিষ্ট চুরের কায়দা ৈা বৈতিষ্টযরক অন্তিুুক্ত কররৈ, 
সসটি পতরস্কার করার জন্য, গিনু্র কুওরম্া আজ S.6209A/A.7797A সক স্বাক্ষর করর আইরন্ 
পতরণি করররেন্, সেটি ম্ান্ৈাতিকার আইন্ (Human Rights Law) এৈং সম্স্ত তিক্ষােীরদর জন্য 
ম্েুাদা আইন্রক (Dignity for All Students Act) সংরিািন্ কররৈ।  
  
"আম্ারদর সদরির ইতিহাস সদখরে পতরষ্কার সৈাঝা োয়, কৃষ্াংরা – তৈরিষ করর ন্াতররা – 
অৈরহতেি হরয়রে এৈং বৈষরম্যর তিকার হরয়রে শুিুম্াত্র িারদর চুরের কায়দা এৈং গঠন্তৈন্যারসর 
জন্য", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রস্তাৈটিরক স্বাক্ষর করর আইরন্ পতরণি করর, আম্রা সসই 
ইতিহাস সংরিািরন্র তদরক একটি গুরুত্বপূণু পদরক্ষপ তন্তি এৈং কৃষ্াঙ্গ ম্ান্ুষরদর সৈ িররণর 
বৈষম্য সেরক রক্ষা করা তন্শ্চয়িা তদতি।"  
  
বৈতিষ্টগুতে ঐতিহাতসকিারৈ জাতির সারে সংতিষ্ট, িার ম্রিয অন্তিুুক্ত তকন্তু সীতম্ি ন্য়, চুরের 
গঠন্তৈন্যাস এৈং সংরক্ষণম্ূেক চুরের কায়দা, এই তৈষয়টিরক জাতির সংজ্ঞার সারে ন্িুন্ 
সাৈরসক্সরন্ সোগ কররি, তৈেটি তন্তদুষ্টিারৈ ম্ান্ৈাতিকার আইরন্র সসক্সন্ 292 সক এৈং সম্স্ত 
তিক্ষােীর জন্য ম্েুাদা আইন্ এর সসক্সন্ 11 সক সংরিািন্ করর। তৈেটির তৈিান্সম্ূহ অতৈেরে 
কােুকর হরৈ।  
  
দসম্বর্ট সংখোগবরষ্ঠ দর্িা অোবন্ড্রয়া সু্টয়াটন -কাবজন্স িম্বলর্, "চুরের কায়দা ৈা গঠন্তৈন্যারসর 
কাররণ কাররা সারে বৈষম্যম্ূেক ৈযৈহার করা িুে, এৈং এখন্ সসটি সসইসারে আইন্ তৈরুদ্ধও 
ৈরে। তন্উ ইয়কুরক ম্হান্ করর সিাো বৈতচত্রযরক আম্ারদর সম্মান্ করা উতচি এৈং সসটি সকে 
তন্উ ইয়কুৈাসীর চুরের কায়দারক সম্মান্ করারকও অন্তিুুক্ত করর। এই প্রস্তাৈ, সেটি পাস করার 
জন্য সসরন্ে সংখযাগতরষ্ঠরা গতৈুি, সসই প্রস্তাৈটি উত্থাপরন্র জন্য আতম্ সসরন্ের জাম্াে সৈইতেরক 



 

 

সািুৈাদ জান্াই, এৈং সসটিরক স্বাক্ষর করর আইরন্ পতরণি করার জন্য গিনু্র কুওরম্ারক িন্যৈাদ 
জান্াই।"  
  
অোম্বসেবল বস্পকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "সু্করে ৈা কম্ুস্থরে কাররার বৈষরম্যর তিকার হওয়া উতচি 
ন্য়, তকন্তু প্রায়ই আম্রা সদতখ কৃষ্াঙ্গরা, তৈরিষ করর ন্াতররদর ৈো হয় িারদর চুে অরপিাদার ৈা 
সৈুসম্রক্ষ সপি করার ম্রিা ন্য়। ৈাচ্চারদর িারদর সেণীকরক্ষর ৈাইরর সররখ এৈং িারদর ম্রিযকার 
সম্ভাৈন্ারক ধ্বংস করর তদরয় - এই বৈষম্যম্ূেক ন্ীতি কৃষ্াঙ্গরদর দরূর সতররয় সদয়। তন্উ ইয়কু 
সেরে সসই বৈষরম্যর সকারন্া স্থান্ সন্ই। আইন্সিার সংখযাগতরষ্ঠরা েড়াই চাতেরয় োরৈ োরি 
প্ররিযক তন্উ ইয়কুৈাসীর সারে ম্েুাদা ও সম্মান্জন্ক ৈযৈহার করা হয়।"  
  
বসম্বর্টর জামাল টি. দিইবল িম্বলম্বের্, "একজন্ িার চুেরক সেিারৈ আচড়ারি চায় িার সসই 
অতিকার আইন্গিিারৈ সরুতক্ষি এৈং সম্তেুি োকা উতচি – এৈং তন্উ ইয়রকু, এখন্ সসোই 
হরৈ। এই তৈেটিরক স্বাক্ষর করার জন্য আতম্ গিনু্র কুওরম্ারক িন্যৈাদ জান্াই সে তৈেটি 
স্বািাতৈক চুে ও চুরের কায়দাগুতের উপর তিতি করর ৈণু বৈষম্য দরূ কররি তন্উ ইয়কু সেেরক 
একজন্ পে প্রদিুক ৈাতন্রয়রে। আতম্ অযারসম্ব্লী সদসয তিরম্তন্ রাইে, অযারসম্ব্লী তিকার কােু 
তহতে এৈং সসরন্ে সংখযাগতরষ্ঠ সন্িা অযানু্ড্র েুয়ােু-কাতজন্ এৈং িার কম্ীরদর প্রিান্ এৈং 
পরাম্িুদািা িন্রেে তিেরকও িারদর সন্িৃরত্বর জন্য িন্যৈাদ জান্ারি চাই। তেডারিীপ েখন্ 
বৈতচত্রযম্য় হয়, িখন্ সসটি কতম্উতন্টিগুতেরক ৈুঝরি পারর এৈং সসটি কতম্উতন্টিগুতেরি প্রতিফতেি 
হয়। আম্ারদর ম্ুকুেগুতে রক্ষা করার জন্য িন্যৈাদ"  
  
অোম্বসেবল সদসে বিম্বমবর্ এস. রাইট িম্বলর্, "সাম্যরক অগ্রাতিকার সদওয়া একজন্ কৃষ্াঙ্গ ন্াতর 
তহসারৈ, এৈং 17 ৈের িরর আতম্ আম্ার স্বািাতৈক আদৈ কায়দা সম্রন্ চেতে, এই তৈেটি আম্ার 
জন্য অিযন্ত তন্জস্ব। চুে সংক্রান্ত বৈষরম্যর দীরু্কােীন্ এৈং সম্সযাসংকুে চচুা সম্পরকু েখন্ ৈণু 
এৈং তেঙ্গ পতরচরয়র সারম্যর সক্ষরত্র ৈীর সোদ্ধা অযারডাজা তৈ. আসারম্ায়ার সারে আরোচন্া 
করতেোম্, িখন্ স্থেরসন্াৈাতহন্ী চুরের কায়দার উপর তন্রষিাজ্ঞা জাতর করার প্রস্তাৈ আরন্, ো 
পররাক্ষিারৈ কৃষাঙ্গ ন্াতররদর উপর প্রিাৈ সফেরৈ, িার প্রতিৈারদ কংরগ্রসওম্যান্ ম্াতসুয়া ফুজ 
কংরগ্রসন্াে ব্লযাক ককাস (Congressional Black Caucus) এর সিাপতি তহসারৈ িার সম্রয় সে 
পদরক্ষপ তন্রয়তেরেন্ আতম্ সসই কো ম্রন্ করতেোম্। আতম্ ম্ন্তস্থর কররতেোম্ সে এর জন্য 
প্ররয়াজন্ একটি আইন্ প্রণয়ণ, এৈং আতম্ তন্উ ইয়রকু ক্রাউন্ অযাক্ট (CROWN Act) প্রণয়রণর 
তসদ্ধান্ত তন্রয়তেোম্। সসটি কররি সপরর আম্ার গরৈুর সীম্া সন্ই, এৈং তন্উ ইয়কুই হে প্রেম্ সেে 
সেখারন্ উিয় করক্ষই এই ঐতিহাতসক তৈেটি পাস হরয়রে। তিকার তহতে এৈং সংখযাগতরষ্ঠ সন্িা 
েুয়ােু কাতজন্রক িারদর সন্িৃরত্বর জন্য তৈরিষিারৈ িন্যৈাদ।"  
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