
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের  ৃণামূলক অপরাধগুম্বলা দমর্ ও তদন্ত করম্বত 

ঘেে পবুলে সু্কম্বল ঘেবমর্াম্বরর আম্বয়াজর্ কম্বর  

  

আইর্ প্রম্বয়াগকারী িাবির্ীর 160 জম্বর্রও ঘিবে েদেে অোলিাবর্র বর্উ ইয়কন  ঘিে ক্রাইমে 

ইর্ম্বভবেম্বগের্ ঘেবমর্াম্বর (New York Hate Crimes Investigation Seminar) অংেগ্রিণ 

কম্বরর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘেট পুলিশ আজ অ্যািবালর্র ঘেট পুলিশ একামেলম 

(State Police Academy)-ঘে লর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেট ক্রাইমস ইর্মভলেমগশর্ ঘসলমর্ার (New York 

State Hate Crimes Investigation Seminar) সম্পন্ন কমর। পক্ষপােমূিক অ্পরাধ সম্পলকন ে আইলর্ 

প্রলক্রয়ায় দক্ষ েওয়ার পাশাপালশ এই ধরমর্র অ্পরাধ েদমে এবং অ্যালি-লেমেমমশর্ লিমগর (Anti-

Defamation League) কমীমদর প্রলশক্ষণ প্রদামর্ অ্লভজ্ঞ আইর্ প্রময়াগকারী বালের্ীর প্রলেলর্লধমদর কথা 
ঘশার্ার জর্য লেস্ট্রমের অ্যাটলর্নমদর সামথ ঘেট, কাউলি ও স্থার্ীয় পেনাময়র আইর্ প্রময়াগকারী বালের্ীর 160 

জমর্রও ঘবলশ সদসয 5 ও 6 মার্ন  সু্কমি একলিে ের্। এই ইমভিটি অ্ংশগ্রেণকারীমদরমক লর্উ ইয়কন  ঘেমট 

 ৃণামূিক অ্পরাধ লর্লিে ও েদেকরণ, প্রমাণ প্রলক্রয়া ও উপিব্ধ সংস্থার্ সম্পমকন  প্রলশক্ষমণর পাশাপালশ োমদর 

কলমউলর্টিমে এই ধরমর্র কমনকাণ্ডগুমিা কীভামব দমর্ করমব ঘস লবষময় পরামশন গ্রেমণর সুমোগ প্রদার্ কমর।  

  

" ৃণামূিক অ্পরাধগুমিার সম্প্রলে ঘে োমর ঘবমেমে, এখর্ ঘেট ও স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী বালের্ীর 

কমীমদর এই জ র্য অ্পরাধগুমিা েদে ও পলরর্াির্ায় সাোমেযর জর্য সবনাধুলর্ক প্রলশক্ষণ ও সবনমশষ েথয 
পাওয়া অ্েযে গুরুত্বপূণন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "আমামদর ঘেমট  ৃণার ঘকামর্া স্থার্ ঘর্ই এবং এই 
প্রলশক্ষণগুমিা লর্লিে করমব ঘে পক্ষপােমূিক অ্পরাধগুমিামে আমামদর প্রলেলক্রয়া ঘবশ দ্রুে।"  

  

বর্উ ইয়কন  ঘেে পবুলম্বের ভারপ্রাপ্ত েুপাবরম্বের্ম্বেে বকথ এম. ঘকারম্বলে িম্বলর্, "সব লর্উ 

ইয়কন বাসীর লর্রাপত্তা ও সুরক্ষায় আমরা সবমর্ময় ঘবলশ গুরুত্ব ঘদই এবং আমামদর কলমউলর্টিমে  ৃণামূিক 

অ্পরাধগুমিা লজইময় রামখ এমর্ ঘিাকমক ঘকামর্া অ্বস্থামেই বরদাস্ত করা েমব র্া। এই ঘসলমর্ার আইর্ 

প্রময়াগকারী বালের্ী ও আমামদর কলমউলর্টির অ্ংশীদারমদর বযাপক ও গুরুত্বপূণন প্রলশক্ষণ প্রদার্ কমর ো 
 ৃণামূিক অ্পরাধ সংক্রাে মামিাগুমিা েদে ও লর্রসমর্ সাোেয করমব। এই প্রলশক্ষণ েদেকারীমদর গুরুত্বপূণন 
সংস্থার্ প্রদার্ কমরমে ো এই ধরমর্র অ্পরাধ প্রলেমরাধ ও দমমর্ প্রময়াজর্ীয় এবং সমার্ভামব গুরুত্বপূণন।"  

  

এই প্রলশক্ষণ পক্ষপাে ও ববষময দমমর্ গভর্নর কুওমমার ঘে র্িমার্ উমদযাগ ঘসটির লভলত্তমে পলরকলিে েময়মে। 

2016 সামি, গভর্নর লর্উ ইয়মকন র প্রথম ঘেট ক্রাইমস টাস্ক ঘোসন (Hate Crimes Task Force) গঠর্ 

কমরর্ এবং এর অ্ি লকেুলদর্ পমর, লেলর্ ঘেট ক্রাইমস ঘটক্সট িাইর্ (Hate Crimes Text Line) র্াি ুকমরর্ 

ো ঘেমকামর্া লর্উ ইয়কন বাসীমক োমদর কলমউলর্টির  টর্াগুমিা সেমজ লরমপাটন  করার সুমোগ ঘদয়। োরা 



 

 

পক্ষপাে বা ববষমমযর লশকার েময়মের্ বা প্রেযক্ষ কমরমের্ োমদরমক "HATE" লিমখ  টর্ার লববরণ, েলব বা 
লভলেও সে 81336 র্ম্বমর ঘপ্ররণ করমে উৎসালেে করা েয়।  

  

এই ঘটক্সট িাইর্টি ঘেমটর মার্বালধকার লবভাগ (State Division of Human Rights) পলরর্ালিে একটি 

ঘটািমকু্ত ঘটলিমোর্ পক্ষপাে ও ববষময েটিাইর্ (bias and discrimination hotline) (1-888-392-

3644) এর লবকি। 2016 সামির র্মভম্বমর এটি বেলরর পর ঘথমক, েটিাইর্টি 19,000 এরও ঘবলশ কি 

লরলসভ কমরমে এবং সম্ভাবয অ্পরাধমূিক আর্রণ েদমের জর্য 180 বামররও ঘবলশ ঘেট পুলিমশর কামে 

ঘরোর করা েময়মে। জরুলর অ্বস্থায় বা আপলর্ েলদ একটি অ্পরামধ ক্ষলেগ্রস্ত বযলক্ত ের্ োেমি সবসময় 911 

র্ম্বমর োয়াি করমবর্। পূমবন, ঘকামর্া েমথযর কারমণ ঘগ্রেোর করা ঘগমি এবং একটি  ৃণামূিক অ্পরামধ 

ঘদাষী সাবযস্ত করা ঘগমি েথয প্রদার্কারীমক 5,000 মালকন র্ েিার পুরস্কার ঘদয়া েমো। 2017 সামি, উক্ত 

পুরস্কার 20,000 মালকন র্ েিার করার জর্য গভর্নর লর্উ ইয়কন  লসটির ঘময়র লবি লে ব্লালসও এর সামথ ঘেৌথ 

অ্ংশীদার ের্।  

  

এোো, গভর্নর কুওমমা লর্উ ইয়মকন র ঘেসব সু্কি ও ঘে ঘকয়ার ঘসিার োমদর আদশন, লবশ্বাস বা লমশমর্র 

কারমণ  ণৃামূিক অ্পরাধ বা আক্রমমণর ঝুুঁ লকমে আমে ঘসগুমিার লর্রাপত্তা ও সুরক্ষা ঘজারদার করার জর্য 25 

লমলিয়র্ মালকন র্ েিামরর অ্র্ুদার্ কমনসলূর্ র্ািু কমরমের্। এই অ্র্ুদার্ কমনসলূর্ অ্লেলরক্ত লর্রাপত্তা সরঞ্জাম ও 

প্রলশক্ষমণর জর্য অ্থনায়র্ কমর এবং লেলভশর্ অ্ব ঘোমিযান্ড লসলকউলরটি এন্ড এমামজন লি সালভন মসস (Division 

of Homeland Security and Emergency Services) কেৃন ক পলরর্ালিে েয়।  

  

লর্উ ইয়কন  ঘেমটর অ্লেস অ্ব লভলেম সালভন মসস (Office of Victim Services, OVS)  ৃণামূিক 

অ্পরামধর লশকার ঘিাকমদর অ্থন ও ক্ষলেপূরণ লদমে পামর। ঘেট আইমর্র সাম্প্রলেক পলরবেন র্গুমিা এমজলি 

প্রদত্ত লর্রাপত্তা বলৃি কমর অ্পরামধ শারীলরকভামব ক্ষলেগ্রস্ত ের্লর্ এমর্ ঘিাকমদর জর্য এমজলির সোয়োমক 

সম্প্রসালরে কমর। এই পলরবেন র্গুমিার পূমবন,  ৃণামিূক অ্পরামধর লশকার শুধু শারীলরকভামব আ ােপ্রাপ্ত 

বযলক্তগণ সোয়োর জর্য আমবদর্ করমে পারমের্। উদােরণস্বরূপ, একটি  ৃণামিূক অ্পরাধ সংলিষ্ট 

েয়রালর্মে োে ভাঙার লশকার েওয়া একজর্ বযলক্ত সবসময় ক্ষলেপরূণ পাওয়ার ঘোগয। েমব, একটি 

 ৃণামূিক অ্পরামধর কারমণ বালে রে  বযাপক ক্ষয়ক্ষলের েমি মার্লসক আ ােপ্রাপ্ত ঘকামর্া বযলক্ত 

কাউমিলিং এবং/অ্থবা অ্পরামধর লর্ি দরূ করার বযয় পলরমশাধ করমে সোয়ো পাওয়ার অ্মোগয কারণ 

োরা শারীলরকভামব ক্ষলেগ্রস্ত ের্লর্; বেন মামর্ এই লবষয়টি আর ঘর্ই।  

  

OVS এোোও ঘেটবযাপী 220 টি কমনসলূর্মে অ্থনায়র্ কমর ঘেগুমিা  ৃণামূিক অ্পরাধ সে অ্র্যার্য 
অ্পরামধর লশকার বযলক্তমদর মধযস্থো ও কাউমিলিং এর মমো সরাসলর ঘসবা প্রদার্ কমর। এমজলিটি এোোও 

ঘেটজমুে ঘেট পুলিশ বালের্ীমে লর্েকু্ত অ্পরামধর লশকার বযলক্তর উলকিমদর জর্য অ্থনায়র্ কমর। অ্র্যার্য 
অ্থনায়র্কৃে ঘপ্রাগ্রামমর এই উলকি এবং কমীগণ অ্লেস অ্ব লভলেম সালভন মসমস ক্ষলেপরূণ এবং অ্র্যার্য 
সোয়োর জর্য আমবদর্কারী ঘেমকামর্া অ্পরামধর লশকার বযলক্তমক সাোেয করমে পারমবর্, ঘেটি অ্র্য ঘকামর্া 
সোয়-সম্পদ র্া থাকা ঘিাকমদর জর্য একটি লর্রাপত্তা। OVS ঘথমক োরা সাোেয র্ার্ োরা অ্র্িাইমর্ একটি 

ঘসবা প্রদার্কারীর সামথ ঘোগামোগ করমে পারমবর্ এখামর্: https://ovs.ny.gov/locate-program. আমরা 
েমথযর জর্য অ্র্ুগ্রে কমর পলরদশনর্ করুর্ www.ovs.ny.gov.  

  

ঘেট আইমর্, একজর্ বযলক্ত একটি  ৃণামূিক অ্পরাধ কমরমে বমি গণয করা েয় েলদ উক্ত বযলক্ত জাে, বণন, 
জালেগে উৎপলত্ত, বংশার্ুক্রম, লিঙ্গ, ধমন, ধমীয় র্র্ন া, বয়স, প্রলেবন্ধীত্ব বা ঘেৌর্ অ্লভমোজর্ সম্পমকন  কামরা 

https://ovs.ny.gov/locate-program#_blank
http://www.ovs.ny.gov/#_blank


 

 

দলৃষ্টভলঙ্গ বা লবশ্বামসর কারমণ োমক িক্ষয কমর লবলভন্ন ধরমর্র অ্পরাধ কাজ কমর অ্থবা উক্ত প্রকার দলৃষ্টভলঙ্গ 

বা লবশ্বামসর েমি এই ধরমর্র কাজ কমর।  ৃণামূিক অ্পরাধগুমিা একজর্ বযলক্ত বা একটি দমির লবরুমি 

অ্থবা সরকালর বা ঘবসরকালর সম্পলত্তর লবরুমি করা েমে পামর। এোোও, ঘেট আইমর্, জাে, জালেগে 

উৎপলত্ত, ধমন, জালেসত্ত্বা এবং অ্র্যার্য সুরলক্ষে ঘেলণলবভামগর লভলত্তমে ববষময করা অ্ববধ।  

  

লর্উ ইয়মকন র মার্বালধকার আইর্ পাস করার ঘক্ষমি ঘদমশর প্রথম ঘেট লেমসমব গলবনে স্বােন্ত্র্য রময়মে ঘেটি 

প্রমেযক র্াগলরকমক "একটি পূণনাঙ্গ ও েিপ্রসূ জীবর্ উপমভামগর সমার্ সুমোগ" প্রদার্ কমর। লর্উ ইয়কন  ঘেমটর 

মার্বালধকার লবভাগ এই আইর্ প্রময়ামগর দালয়ত্বপ্রাপ্ত এমজলি ঘেটি বয়স, জাে, জালেগে উৎপলত্ত, লিঙ্গ, ঘেৌর্ 

অ্লভমোজর্, বববালেক অ্বস্থা, প্রলেবলন্ধত্ব, সামলরক অ্বস্থা এবং অ্র্যার্য সুলর্লদনষ্ট লবষময়র লভলত্তমে 

কমনসংস্থার্, আবাসর্, পাবলিক অ্যামকামমামেশর্, ঋণ ও অ্র্যার্য লবর্ালরক বযবস্থায় ববষময প্রলেেে কমর। 

মার্বালধকার আইর্ এবং উক্ত এমজলির কাজ সম্পমকন  আমরা েমথযর জর্য, অ্র্ুগ্রে কমর মার্বালধকার 

লবভামগর ওময়বসাইট www.dhr.ny.gov লভলজট করুর্।  
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