
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাম্বযে গৃণা, বিভাযর্, ইহুবি বিম্বেম্বের সাম্বে লড়াই করার যর্ে 
'আমাম্বির রাম্বযে ঘৃণাা র্য়' কোম্বেইর্ শুরু কম্বরম্বের্  

  
গভর্নম্বরর িাম্বযম্বের প্রস্তাম্বির মম্বযে রম্বয়ম্বে যাবির প্রেম গার্ন স্থ্ে সন্ত্রাসিািী আইর্  

  
25 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ কম্বরম্বের্ অ-লাভযর্ক সংস্থ্াম্বির যর্ে যারা ঘৃণা সেবকন ি 

অপরাম্বযর বেকার র্ওয়ার ঝুুঁ বকপণূন  
  

িাম্বযম্বে বর্উ ইয়ম্বকন র োত্রম্বির যর্ে র্ম্বি বিবিত্র এিং সর্ণেীলিা বেক্ষামূলক পাঠ্েক্রম অন্তভুন ক্ত  
  

স্টেে পবুলম্বের ঘৃণা সংক্রান্ত অপরাম্বযর োস্ক স্ট াম্বসনর (State Police Hate Crimes Task Force) 
সর্ায়িার যর্ে িাম্বযে 2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করম্বে  

  
র্িুর্ ওম্বয়িসাইে এিং বপটিের্ িাল ুকম্বরম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 'আমামের রামজয ঘৃণাা র্য়' ক্যামেইর্ শুরু ক্মরমের্ যার মমযয 
রময়মে নর্উ ইয়ক্ন  রামজয ঘৃণা, নিভাজর্ ও ইহুনেনিমেষ মমাক্ামিলা ক্রার জর্য অ্র্ন িের 2021 
এর িামজমে এক্ গুচ্ছ সমনিত প্রস্তাি। এই ক্যামেইমর্ আমে এক্টি জানতর প্রর্ম গার্ন স্থ্য সন্ত্রাসিাে 
আইর্ পাস ক্রা, যমীয় অ্-লাভজর্ক্ সংস্থ্া যারা ঘৃণা সেনক্ন ত অ্পরামযর নিক্ার র্ওয়ার 
ঝুুঁ নক্পূণন, তামের জর্য 25 মানক্ন র্ ডলামরর নিনর্ময়াগ ক্রা, নর্উ ইয়মক্ন র োত্রমের জর্য র্মি বিনিত্র 
এিং সর্ণিীলতা নিক্ষামূলক্ পাঠ্যক্রম অ্ন্তভুন ক্ত ক্রা, মেে পনুলমির ঘৃণা সংক্রান্ত অ্পরামযর োস্ক 
ম ামসনর (নিক্ষামূলক্ পাঠ্যক্রম অ্ন্তভুন ক্ত) সর্ায়তার জর্য িামজে 2 নমনলয়র্ মানক্ন র্ ডলার নিনর্ময়াগ 
ক্রা। গভর্নর এই প্রস্তািগুমলা সেমক্ন  আমরা তর্য নেময় প্রিারণার অ্ংি নর্মসমি এক্টি র্তুর্ 
ওময়িসাইে িালু ক্মরর্ এিং নর্উ ইয়ক্ন িাসীমের তামের সমর্নর্ প্রেিনমর্র জর্য প্রিারণার নপটিিমর্ 
স্বাক্ষর ক্রমত উৎসানর্ত ক্মরর্।  
  
"আমামের রাজয ও জমুে েোমত মর্মক্ ইহুনে নিমেষ ও নিমেষমূলক্ অ্পরায এক্টি ভাইরাস। আনম 
মভমিনেলাম, নর্উ ইয়ক্ন  এর অ্র্াক্রময র্মি নক্ন্তু আমার ভুল র্ময়নেল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আনম এো পনরষ্কার ক্মর িলমত িাই ময, নর্উ ইয়মক্ন  ইহুনেনিমেমষর মক্ার্ স্থ্ার্ মর্ই, এিং এই 
িের আমরা এই ক্রমিযনমার্ ঘৃণার মজায়ামরর সামর্ লোই ক্রার জর্য সার্সী আইমর্র সার্ামযয 

https://www.governor.ny.gov/programs/no-hate-our-state
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সনর্ংসতা রুমে মেওয়ার জর্য ও আমামের র্াগনরক্মের রক্ষা ক্রমত এিং ঘণৃার ক্ারণ ও ভয়াির্ 
পনরণনতর নিষময় আমামের জর্গণমক্ নিনক্ষত ক্মর তুলমত অ্গ্রসর র্নে।"  
  
স্টর্ে ক্রাইম অোবি-স্টেরবরযম অোক্ট পাে করা:  
নর্উ ইয়মক্ন  ইহুনে নিমেষী ও অ্র্যার্য বিষমযমূলক্ আক্রমমণর নিরনক্তক্র সংেযার ক্র্া িলমত নগময় 
গভর্নর এক্টি প্রর্ম সানরর মেিীয় সন্ত্রাসিাে আইমর্র প্রস্তাি রােমের্ যার অ্ন্তভুন ক্ত র্মি নিমেষ 
িানলত গণসনর্ংসতা, এক্টি র্তুর্ A-1 মেনণর অ্পরায যার িানস্ত র্মি পামরালনির্ীর্ভামি যািজ্জীির্ 
ক্ারােণ্ড। এই প্রস্তাি অ্র্ুযায়ী প্রকৃ্ত িা অ্র্ুভূত জানত, িণন, জাতীয় উৎপনি, িংি পনরিয়, নলঙ্গ, 
নলঙ্গ পনরিয় িা অ্নভিযনক্ত, যমন, যমীয় িিন া, িয়স, অ্ক্ষমতা িা মযৌর্ প্রিণতার ক্ারমণ মক্ামর্া 
জর্মগাষ্ঠীর নিরুমে িযাপক্ র্তযাক্াণ্ড নির্া পামরামল যািজ্জীির্ ক্ারােমের িানস্ত পািার মযাগয 
অ্পরায। এই পনরিতন র্ এসি ক্মনক্াণ্ডমক্ ক্াযনক্রভামি মযভামি গণয ক্রা উনিৎ মসই সন্ত্রাসী 
অ্পরায নর্মসমি গণয ক্রমি, যার িানস্ত র্মি অ্র্যার্য সন্ত্রাসী অ্পরামযর অ্র্ুরূপ। এই আইর্টি প্রর্ম 
গভর্নমরর োরা  15ই আগে 2019- এ অ্গ্রসর ক্রা র্য়, গভর্নমরর 2020 মেে অ্  েয মেমের 
এিং FY, 2021-এর ক্াযননর্িনার্ী িামজমের এক্টি গুরুত্বপূণন উপাোর্ নর্সামি।  
  
ঘৃণা অপরাম্বযর ঝুুঁ বকম্বি োকা সংগঠ্র্ রক্ষা করা:  
FY 2021 আনর্নক্ িেমরর িামজমে িােনত 25 নমনলয়র্ মানক্ন র্ ডলামরর নিনর্ময়াগ ক্রমি যমীয় ও 
অ্-যমীয় অ্লাভজর্ক্ প্রনতষ্ঠার্গুনলর জর্য যারা ঘণৃয অ্পরামযর  ঝুুঁ নক্মত আমে,  এিং মযাগযতার 
মার্েণ্ডমক্ নিসৃ্তত ক্রমি উপাসর্ার ঘরগুনলমক্ অ্ন্তভুন ক্ত ক্রমত। এই সি সংগঠ্র্মক্ ঘৃণার নিরুমে 
লোর জর্য রাজয োরা ইনতমমযয িযিস্থ্া ক্রা 70 নমনলয়র্ মানক্ন র্ ডলামরর এই তর্নিল নসনক্উনরং 
ক্নমউনর্টিজ এমগন্সে মর্ে ক্রাইমস গ্রান্ট মপ্রাগ্রাম -এর মাযযমম আরও িৃনে ক্মর।  
  
বিবিত্রে ও সর্র্েীলিার উপর বেক্ষার পাঠ্েক্রম:  
গভর্নর আরও প্রস্তাি ক্রমের্ নর্উ ইয়ক্ন  সু্কলগুমলা র্াগনরক্ মূলযমিায ও রামজযর সমৃে বিনিমত্রর 
ইনতর্াস ও যমীয় স্বাযীর্তার নিক্ষা মেয় এমর্ পাঠ্যক্রম যুক্ত ক্মর। গভর্নর এও প্রস্তাি ক্রমের্, 
িযাোনর পাক্ন  নসটি ক্তৃন পক্ষ রামজযর সু্কমলর নিশুমের নিক্ষার গন্তিয নর্সামি নমউনজয়াম অ্  জনুয়ি 
মর্নরমেজ অ্র্ েযা র্মলাক্াে (Museum of Jewish Heritage on the Holocaust)-এর 
সম্প্রসারমণর পনরক্ল্পর্া বতনর ক্রমি। উপরন্তু, গভর্নর এই আইর্টিও অ্গ্রণী ক্মরনেমলর্ ময 
িাযযতামূলক্ভামি নর্উ ইয়মক্ন র প্রনতটি  নিক্ষার্ী এক্টি নমউনজয়াম পনরেিনর্ ক্রমি যা পাঠ্যক্রমমর 
অ্ংি নর্সামি র্মলাক্াে সেনক্ন ত নিষয়গুনলমক্ অ্ন্তভূন ক্ত ক্মর এই ঐনতর্ানসক্ ঘের্ািলীগুনলর সেমক্ন  
তামের মিাঝার গভীরতা িাোমি।  
  
 স্টেে পবুলে স্টর্ে ক্রাবয়মস োস্ক স্ট াম্বসনর (State Police Hate Crimes Task Force) যর্ে অেনায়র্:  
নর্উ ইয়ক্ন  রামজযর সিনত্র পক্ষপাত-উমেিযপ্রমণানেত হুমনক্, র্য়রানর্ ও সনর্ংসতায় িৃনের ক্ারমণ 
2018 সামল গভর্নর ক্তৃন ক্ রাজয পুনলি নিমেষমলূক্ অ্পরায োস্ক ম ামসনর প্রনতষ্ঠা ক্রা র্য়। 2021 
আনর্নক্ িেমরর নর্িনার্ী িামজমে 2 নমনলয়র্ মানক্ন র্ ডলার অ্ন্তভুন ক্ত ক্রা র্ময়মে,োস্ক ম ামসনর িলমার্ 
ক্ামজ সমর্নর্ ক্রার জর্য, এিং নডনজোল নমনডয়ার উপর র্জরোনর আরও ক্মঠ্ার ক্রার জর্য যা 
সনর্ংসতা, অ্সনর্ষু্ণতা, অ্বিয পোর্ন এিং সন্ত্রাসিামের প্রিার ক্মর। উপরন্তু, গভর্নর প্রস্তাি ক্রমের্ 

https://www.governor.ny.gov/apply-securing-communities-against-hate-crimes-grant-program
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ময নর্উ ইয়ক্ন  মেে পুনলি (New York State Police) নর্উইয়ক্ন  মেে নক্রনমর্াল জানেস 
সানভন মসর (NYS Division of Criminal Justice Services) এিং নর্উইয়ক্ন  মেে নডনভির্ অ্  
নর্উমার্ রাইেমসর (NYS Division of Human Rights) সামর্ অ্ংিীোনরত্ব ক্মর স্থ্ার্ীয় আইর্ 
প্রময়াগক্ারী সংস্থ্াগুনলমক্ রাজয জমুে নিমেষমূলক্ অ্পরামযর তেন্ত ক্রার জর্য ক্াযনক্র মক্ৌিল 
সেমক্ন  প্রনিক্ষণ নেমত। 
  
আম্বমবরকার প্রযার্ ইহুবি সংগঠ্র্সমূম্বর্র সভাপবিম্বির সম্বেলম্বর্র (Conference of Presidents of 
Major American Jewish Organizations) ভাইস স্টিয়ারমোর্ মোলকম স্টর্াম্বয়র্ম্বলইর্ িম্বলর্, 
"ইহুনে সম্প্রোয় যের্ আক্রমমণর ভীনতক্র মেউময়র সম্মুেীর্ র্মচ্ছ, তের্ গভর্নর কুওমমা িাক্ী 
জানতমক্ প্রকৃ্ত মর্তৃত্ব প্রেিনর্ ক্মরমের্ ঘৃণার নিরুমে রুমে োুঁনেময় এিং ইহুনেনিমেষমক্ প্রমিিানযক্ার 
নেমত অ্নস্বক্ার ক্মর। আনম গভর্নমরর সামর্ োন্রামত মপমর গিনমিায ক্নর যের্ নতনর্ ইহুনেনিমেমষর 
নিরুমে লোই িানলময় যামচ্ছর্ এিং এই র্তুর্ িযাপক্ প্রিারণা শুরু ক্মরমের্ নর্রাপিা, নিক্ষা, এিং 
আমরা ময হুমনক্র সম্মুেীর্ তা মর্মক্ ইহুনে সম্প্রোয়মক্ আমরা সুরনক্ষত ক্রার জর্য োয়িেতা 
প্রেিনর্ ক্মর।"  
  
আম্বমবরকার্ ইহুবি কংম্বেম্বসর (American Jewish Congress) স্টপ্রবসম্বডি যোক স্টরাম্বসর্ িম্বলর্, 
"মযমর্তু আমরা আমামের ক্নমউনর্টির প্রনত ঘণৃা এিং সনর্ংসতার নিরনক্তক্র মেউ মেেমত পানচ্ছ, 
তাই গভর্নর কুওমমা শুযু এক্াত্মতার সামর্ রুমে োুঁোর্নর্, িরং প্রানন্তক্ জর্মগাষ্ঠীমক্ রক্ষা ক্রার 
জর্য আক্রমণাত্মক্ পেমক্ষপ গ্রর্ণ ক্মরমের্ এিং পরিতী প্রজন্মমক্ নিরতমর ঘণৃা মিষ ক্রার জর্য 
নিনক্ষত ক্মর তুমলমের্। আনম এই নিষময় গভর্নর কুওমমার মর্তৃত্বমক্ সাযুিাে জার্াই।"  
  
ফ্লাউম মোম্বর্যম্বমি স্টকাোবর্ ইর্কম্বপনাম্বরম্বেড-এর (Flaum Management Company, Inc) বসইও 
স্টডবভড এম. ফ্লাউম িম্বলর্, "নিমেষ্মূলক্ অ্পরামযর নপেমর্ সি মিময় িে উমেিয র্ল সন্ত্রাসী 
আিরণ এিং ভয় মেোমর্া, নক্ন্তু আমরা তার ক্ামে নর্মজমের সমপনর্ ক্রমত অ্স্বীক্ার ক্নর। নর্উ 
ইয়মক্ন  এোর্ক্ার ইহুনে সম্প্রোময়র নর্রাপিা ও মযনাো রক্ষার জর্য তাুঁর মর্তৃমত্বর জর্য আমরা 
গভর্নর কুওমমামক্ সাযুিাে জার্াই। ঘণৃার মর্ামারীর অ্িসার্ ঘোর্র জর্য তার পনরক্ল্পর্া 
মক্ৌিলগতভামি িহুমুেী এিং আমরা আইর্সভায় এই সক্ল প্রস্তাি অ্র্ুমমানেত র্মত মেোর জর্য 
উন্মুে।"  
  
বিশ্ব ইহুবি কংম্বেস উত্তর আম্বমবরকার (World Jewish Congress North America) বর্িনার্ী 
পবরিালক স্টিটি এর্ম্বরর্িাগন িম্বলর্, "আমরা যের্ এই িযামলনজং সমময়র মমযয নেময় যানচ্ছ, গভর্নর 
কুওমমা নর্উ ইয়ক্ন  রামজযর জর্য মর্তৃত্ব মেনেময়মের্। এই নিষয়গুনল ক্ীভামি সামলামর্া যায় তার 
জর্য নতনর্ নিমেষ ও নিভাজমর্র নিরুমে রুমে োুঁোমর্ার ময উমেেমযাগয ক্াজগুনল ক্মরমের্ তা এক্ 
গুরুত্বপূণন উোর্রণ নর্মসমি ক্াজ ক্মর। আমরা তাুঁমক্ তাুঁর ক্ামজর জর্য যর্যিাে জার্াই এিং 
আমামের নিভানজত ক্রার জর্য ক্াজ ক্রা িানর্র্ীর নিরুমে তাুঁর সমঙ্গ োুঁোমত র্াক্ি।"  
  
আউোরোম্ব র প্রবিষ্ঠািা ও প্রযার্ বর্িনার্ী কমনকিন া স্টসাল ওম্বয়রবডগার িম্বলর্, "নিমেষমূলক্ 
অ্পরায যের্ এমর্ র্ামর মিমে িমলমে যা আমরা ক্েমর্া মেনেনর্, নর্উ ইয়ক্ন  এসি অ্পরামযর 



 

 

তেন্ত ক্রমত অ্র্য ময মক্ামর্া রামজযর মিময় মিনি উৎসার্ মেনেময়মে এিং এসি অ্পরাযীমের 
নিিামরর আওতায় আর্মে। রাজয পুনলমির নিমেষমলূক্ অ্পরায োস্ক ম াসন জর্গণমক্ নর্শ্চয়তা নেমত 
অ্পনরর্াযন র্ময় মর্মক্মে ময মক্ার্ ঘণৃার ক্ারিারী এই সি ঘৃণয ক্াজ ক্মর পার পামি র্া। আনম 
গভর্নরমক্ সাযুিাে জার্াই এই ইউনর্মের অ্র্নায়র্ িযাপক্ভামি িনৃে ক্রার জর্য যামত তারা তামের 
গুরুত্বপূণন ক্াজ িানলময় মযমত পামর।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র ইউর্াইম্বেড বযউইে এবপল–স্ট ডাম্বরের্ (UJA Federation of New York) এর প্রযার্ 
বর্িনার্ী কমনকিন া, এবরক এস. স্টগাল্ডোইর্, িম্বলর্, "ময প্রস্তািটির রুপমরো গভর্নর কুওমমা কুমমা 
আজ িযক্ত ক্মরমের্ তা ইহুনেনিমেমষর ও সি যরমর্র ঘৃণার নিরুমে লোইময় পর্ প্রিস্ত ক্রমি। 
সক্ল অ্-লাভজর্ক্ সংস্থ্া, সু্কল, উপাসর্ালময়র নর্মজমের ও তামের সম্প্রোয়মক্ রক্ষা ক্রার জর্য 
প্রময়াজর্ সংস্থ্ার্গুনল র্ামক্ তার প্রমিষ্টায় গভর্নর কুওমমার সামর্ অ্ংিীোনরত্ব ক্রমত মপমর আমরা 
গিনমিায ক্নর। গভর্নর কুওমমা, আপর্ার মর্তৃত্ব এিং ইহুনে সম্প্রোময়র প্রনত আপর্ার সংঘনতর জর্য, 
আপর্ামক্ যর্যিাে।"  
  
ইহুবি সম্প্রিাম্বয়র সেকন  কাউবিল (Jewish Community Relations Council, JCRC) বর্িনার্ী 
পবরিালক, মাইম্বকল বমলার, িম্বলর্, "ব্রুক্নলর্ নিজ জমুে র্াজার র্াজার নর্উ ইয়ক্ন িাসীমের নর্ময় 
নমনেল ক্রা মর্মক্ আজ নতনর্ ময প্রস্তািগুমলা তুমল যমরমের্, তামত গভর্নর কুওমমা যারািানর্ক্ভামি 
ইহুনে সম্প্রোময়র পামি োুঁনেময়মের্। আমরা আজ গভর্নর কুওমমার সামর্ োুঁোমত মপমর গনিনত। এই 
সমনিত আমলািযসূনির মমযয রময়মে নিক্ষা, িলিতক্রণ এিং সরুক্ষা, এিং আমরা এটি প্রণয়র্ র্মত 
মেোর জর্য আগ্রর্ী।"  
  
মার্র্াবর্ বিম্বরাযী লীম্বগর (Anti-Defamation League) বসইও স্টযার্াের্ এ বের্ব্লাে িম্বলর্, "ইহুনে 
নিমরাযী আক্রমণ সমিনাচ্চ অ্িস্থ্ায় আমরা নর্উ ইয়ক্ন  ও নর্উ জানসন অ্ঞ্চমল িসিাসক্ারী ইহুনেমের 
নিরুমে নিমেষমূলক্ সনর্ংসতার এক্ মর্ামারীর সম্মুেীর্ র্ময়নে। আমরা রাজযপামলর মর্তৃমত্বর এিং 
তাুঁর ঘৃণার এই সুর্ানমমক্ প্রনতর্ত ক্রার উমেমিয সার্াযয ক্রার জর্য অ্নঙ্গক্ারিেতার জর্য কৃ্তজ্ঞ। 
আজ ময প্রস্তামির রুপমরো মপি ক্রা র্ল, ইহুনে ও অ্লাভজর্ক্ প্রনতষ্ঠামর্র জর্য নর্রাপিা ও 
মমর্র িানন্ত প্রোমর্র উমেমিয 70 নমনলয়র্ মানক্ন র্ ডলামরর অ্র্নায়মর্র, তা ঘৃণার নিরুমে লোইময়র 
জর্য এক্ িনলষ্ঠ পনরক্ল্পর্া।"  
  
ব্রুস বস. রে্াের্ার, বর্িনার্ী স্টিয়ারমোর্,  ম্বরে বসটি এিারপ্রাইম্বযস, ইর্কম্বপনাম্বরম্বেড (Forest 
City Enterprises, Inc.); ইহুবি স্টর্বরম্বেয বমউবযয়াম স্টিাম্বডন র স্টিয়ারমোর্ িম্বলর্, "এের্ আমামের 
আমগর মিময় অ্মর্ক্ মিিী ক্মর নর্নশ্চত ক্রমত র্মি ময পরিতী প্রজন্মমক্ র্মলাক্মের ইনতর্াস মযর্ 
মিোমর্া র্য় এিং আমরা গভর্নর কুওমমামক্ সাযুিাে জার্াই নর্উইয়ক্ন  রামজযর পানিক্ সু্কমলর 
োত্রমের জর্য র্মলাক্মের নিক্ষা িাযযতামূলক্ ক্রার প্রমিষ্টার জর্য। ইহুনে ঐনতমর্যর জােঘুর 
ইহুনেনিমেষী ও সি যরমর্র নিমেমষর নিরুমে ভাগ ক্মর মর্ওয়া লোইময় গভর্নর কুওমমার অ্ংিীোর 
র্মত উেগ্রীি।"  
  



 

 

অেনডক্সইউবর্ওম্বর্র ভাইস স্টপ্রবসম্বডন্ত অোম্বলর্  োবগর্ িম্বলর্ "গভর্নর কুওমমা সক্ল সম্প্রোময়র 
জর্য এক্ আমরা সুরনক্ষত ভনিসযমতর পমর্ মর্তৃত্ব নেমচ্ছর্ অ্মর্ক্গুমলা িাস্তিসম্মত এিং মপ্ররণাোয়ক্ 
নর্রাপিার প্রস্তাির্ার সার্ামযয যা নর্উ ইয়ক্ন মক্ সমস্ত সম্প্রোয়গুনলমক্ সুরনক্ষত রাোর ক্ামজ মর্তৃত্ব 
স্থ্ার্ীয় অ্িস্থ্ায় ির্াল রােমি। গভর্নর কুওমমা এক্টি উোর্রণ স্থ্াপর্ ক্রমের্ যা আমরা আিা ক্নর 
সারা মেমির অ্র্যার্য রাজযগুনলও এর অ্র্ুসরণ ক্রমি।"  
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