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গভর্নর কুউম্বমা স্থার্ীয় আইর্ প্রম্বয়াগকারী সংস্থার জর্ে বিম্বেষমূলক অপরাধ ের্াক্তকরণ প্রবেক্ষণ 
কার্নক্রম (HATE CRIMES RECOGNITION TRAINING PROGRAM) প্রবিষ্ঠার আইম্বর্ স্বাক্ষর 

কম্বরম্বের্  
  

S.3909/A.3606 বমউবর্বসপোল পবুলে প্রবেক্ষণ কাউবিল (Municipal Police Training Council), 
মার্িাবধকার বিভাগ (Division of Human Rights) এিং হেট ক্রাইম টাস্ক হ াসনম্বক (Hate Crimes 

Task Force) ঘৃণামূলক অপরাম্বধর ের্াক্তকরণ এিং প্রবিবক্রয়া সম্পবকন ি র্ীবি ও পদ্ধবির 
বিকাে, পবরচালর্া ও বিিরণ করার বর্ম্বদন ের্া হদয়  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থার (S.3909A.3606) জর্য একটি 
ঘৃণামূলক অ্পরামের শর্াক্তকরণ প্রশশক্ষণ কার্নক্রম প্রশিষ্ঠা আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্। এই পদমক্ষপটি 
স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থা ঘণৃামূলক অ্পরামের শর্াক্তকরণ এবং মমাকামবলা করমি পারমে িা 
শর্শিি করমি র্ীশি এবং পদ্ধশি তিশর; পশরচালর্া এবং শবিরমর্র উমেমশয শমউশর্শসপযাল পুশলশ 
প্রশশক্ষণ কাউশিলমক শর্উ ইয়কন  মেমের মার্বাশেকার শবভাগ এবং মেে ক্রাইর্ োস্ক ম ামসনর সামে 
কাজ করার শর্মদনশর্া প্রদার্ কমর।  
  
"শর্উ ইয়কন  মেমে ঘৃণার মকার্ স্থার্ মর্ই এবং র্খর্ই এবং মর্খামর্ই এটি িার কুৎশসি মাো চাডা 
মদমব, িখর্ই আমরা িা দমর্ করমি আগ্রাসী বযবস্থা গ্রেণ করব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
পদমক্ষপ আমামদর আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থামক ঘণৃামলূক অ্পরাে শচশিি করমি এবং িামদর 
মমাকামবলা করমি প্রময়াজর্ীয় সরঞ্জাম সরবরাে করমব - র্া আমামদরমক সকমলর জর্য আরও 
শশক্তশালী, সুন্দর এবং আরও অ্ন্তভুন শক্তমলূক এম্পায়ার মেমের শদমক আরও এক োপ এশগময় শর্ময় 
র্ায়।"  
  
শর্উ ইয়মকন  ঘৃণামূলক অ্পরামশর শবরুমদ্ধ জাশির মমেয অ্র্যিম শশক্তশালী সুরক্ষা োকমলও, 
সাম্প্রশিক ঘের্াগুমলা ঘণৃামূলক অ্পরাে শর্াক্তকরমণ এবং মমাকামবলায় স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী 
সংস্থাগুমলার জর্য একটি অ্শেকির ভামলা প্রশশক্ষমণর প্রময়াজর্ীয়িা িুমল েমরমে। একটি ঘৃণামূলক 
অ্পরাে শর্াক্তকরণ প্রশশক্ষণ কমনসচূী স্থাপমর্র মােযমম, এই পদমক্ষপটি সকল মেে এবং স্থার্ীয় 
আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাগুমলামক ঘৃণামূলক অ্পরাে শর্াক্তকরিণ এবং মমাকামবলায়, ভশবষ্যমির 
অ্পরােমক শর্রুৎসাশেি করায় এবং বৃেত্তর জবাবশদশেিা তিশর করমি র্োর্ে প্রশশক্ষণ প্রাশিমি 
সোয়িা করমব।  
  



 

 

হসম্বর্টর টড কাবমর্বস্ক িম্বলর্, "আমামদর মেমে এবং মদমশ ইহুশদশবমেষ্, ঘৃণা ও অ্সশেষু্ণিার 
মকামর্া স্থার্ মর্ই। আমামদর স্পির করা আইর্টিমি গভর্নর কুউমমা স্বাক্ষর করার মােযমম পাশ 
কমরমের্ মদমখ আশম গবন মবাে কমরশেলাম-আইর্ প্রময়াগকারী কমনকিন াগণ এই জঘর্য কাজ শচশিি 
করমি, মমাকামবলা করমি এবং িদন্ত করমি পারদশী েমব এটি িা শর্শিি করমব। আশম আমামদর 
সম্প্রদায়মক ইহুশদশবমেষ্ী মেমক রক্ষা করমি র্া র্া করমি পাশর িা চাশলময় র্াব।"  
  
অোম্বসেবল িেবক্তত্ব বর্বল হরাবজক িম্বলর্, "শর্উ ইয়কন  জমুড শবমেষ্মূলক অ্পরামের মজায়ামরর এই 
পশরশস্থশিমি, আত্মিুশির জায়গা সামার্যই। এই র্িুর্ আইর্ স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারীমক এই শবসৃ্তি 
এবং শবসৃ্তি ভয় েশডময় মদয়া অ্পরােগুমলামক শচশিি করমি, শরমপােন  করমি এবং মমাকামবলা করমি 
র্োর্ে উপকরণ শদময় সশিি করমব। িার অ্ঙ্গীকার এবং কশমউশর্টিমি মর্ ঘৃণার মকার্ স্থার্ মর্ই 
এই বািন া পাঠামর্ার জর্য গভর্নর কুউমমা আপর্ামক ের্যবাদ।"  
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