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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বিশ্বাস বভবিক কবমউবর্টি ডেম্বভলপম্বমন্ট সাবভনম্বসম্বসর অবিস (OFFICE OF FAITH-BASED
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES) রাম্বযের প্রথম ইিতার নর্েম্বভাম্বযর আম্ব াযর্
করার কথা ড াষণা কম্বরম্বের্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ রামজযর প্রথম ইফতার নর্শমভাজ আম াজর্ করার কথা ঘ াষণা
কমরমের্ বিশ্বাস বভবিক কবমউবর্টি ঘেমভলপমমন্ট সাবভন মসমসর অ্বফস দ্বারা, মুসবলমমের রমজার্
মাস উেযাপর্ করার জর্য। ইফতার হল ঘসই সান্ধ্যকালীর্ খািার যার সামথ মুসলমার্রা
প্রবতবেমর্র রমজামর্র উপিাস ঘশষ কমরর্, পমরর সপ্তামহ ঈে উল-বফতমরর (Eid al-Fitr) েু টির
বের্ রমজামর্র সমাবপ্ত বিবিত কমর। এটি প্রথম ইফতার নর্শমভাজ যা বর্উ ই কন ঘেমের ঘকার্ও
গভর্নরী প্রশাসমর্র দ্বারা ঘহাে করা হ ।
"পবিত্র রমজার্ মাস হল ঘসই সম যখর্ শাবি, র্ম্রতা, োর্ ও বিশ্বামসর মুসবলম মূলযমিাধমক
আবলঙ্গর্ করমত হ এিং রামজযর প্রথম ইফতার নর্শমভাজ সকল বর্উ ই কন িাসীমের একবত্রত
হও ার এিং ঘেশমক ঘেখামর্ার জর্য ঘয আমরা এই ক্রমিধনমার্ ৃণার সম ঐকযিদ্ধ রম বে",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "যখর্ আমামের জাবতর মমধয অ্সবহষ্ণুতা ও ৃণা েব়িম ঘেও া হমে,
এটি আমরা ঘিবশ গুরুত্বপূণন একতা এিং সবহষ্ণুতার মূলযমিাধ মমর্ রাখা এিং ইসলাম- ৃণা, িণনিাে
ও নিষমযমক সমস্ত রুমপ প্রতযাখার্ করা। এই বিষম ঘকার্ আপস ঘর্ই এিং ঘকার্ও মাঝাবর
অ্িস্থার্ও ঘর্ই - আমামের রামজয ৃণার ঘকার্ আথার্ ঘর্ই।"
"আজ রামতর ইফতামরর নর্শমভাজ আমামের রামজযর ইবতহামস একটি গুরুত্বপূণন মুহূতন - আমামের
মুসবলম পবরিামরর সামথ ঘযাগোর্ করার এিং রমজামর্র পবিত্র মাসমক সম্মার্ করার
জর্য", ডলিম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ ড াচু ল এ কথা িম্বলর্, বিবর্ এই অর্ুষ্ঠাম্বর্ কথা িলবেম্বলর্।
"বর্উ ই মকন , আমরা আমামের নিবিত্রয এিং ভাগ করা মূলযমিাধগুবল আবলঙ্গর্ কবর, এিং আমামের
শবিমত অ্িভুন ি কবর। এখর্ আমামের আমগর ঘিম আমরা ঘিবশ ৃণা ও আমামের বিভাজর্ করার
প্রমিষ্টামক প্রতযাখার্ করা উবিৎ হমি এিং সকল বর্উ ই কন িাসীমের অ্বধকার এিং সুরক্ষাগুবলমক
সমথনর্ করার জর্য একবত্রত হমত হমি।"
কবরম কামারা, এম্বেবকউটিভ বেম্বরক্টর অোন্ড ডেপুটি কবমের্ার, গভর্ন রস অবিস অি ডিইথডিসে কবমউবর্টি ডেম্বভলপম্বমন্ট সাবভনম্বসস, "আজ রাত বর্উ ই কন ঘেমের জর্য একটি গুরুত্বপূণন
ের্া, যখর্ আমরা আমামের রামজযর ঘকার্ প্রশাসমর্র দ্বারা আম াবজত প্রথম ইফতার নর্শমভাজ
উেযাপর্ করবে। যখর্ আমরা প্রাথনর্া এিং উপিাস ভঙ্গ করার জর্য একবত্রত হই, আসুর্ আমরা
আমামের মূলযমিাধ এিং ঐবতহযগুবল সম্পমকন ভাবি এিং এই সম , যখর্ ণ
ৃ া আমামের জাবতমক

ধ্বংস করমে, তখর্ সহর্শীলতা এিং গ্রহণমযাগযতা প্রিামরর সুমযাগ বহসামি এই উেযাপর্টি িযিহার
কবর। আবম গবিনত ঘয বিশ্বাস বভবিক কবমউবর্টি ঘেমভলপমমন্ট সাবভন মসর অ্বফস এই নর্শমভাজ
ঘহাে করমে, এিং আবম আশা কবর এটি বর্উ ই মকন র সকলমক ইসলামমর ঐবতহয সম্পমকন আরও
জার্মত উত্সাবহত করমি।"
িতন মামর্ মাবকন র্ যুিরামের প্রা 3.45 বমবল র্ মুসলমার্ িসিাস করমের্, এিং আমমবরকার 22.3
শতাংশ মুসলমার্ বর্উ ই কন বসটি:ঘত িসিাস কমরর্। মুসলমার্ সম্প্রো দ্রুত িৃবদ্ধ পামে এিং
2040 সামলর মমধয ইসলাম আমমবরকার বদ্বতী সিনাবধক অ্র্ুশীবলত ধমন হম উঠমি। বর্উ ই মকন
অ্র্য ঘয ঘকার্ রামজযর তু লর্া সি ঘিম ঘিবশ মসবজে রম মে, যা ঘিবশর ভাগ বর্উ ই কন
বসটিমত অ্িবস্থত।
তার পমে থাকার সম্পূণন সম জুম়ি গভর্নর কুওমমা সমার্ অ্বধকার সমথনর্ করার ঘক্ষমত্র একজর্
জাতী ঘর্তা ঘথমকমের্ এিং পক্ষপাত ও নিষময ঘমাকাবিলা িহু িলমার্ উমেযাগ িাস্তিা র্
কমরমের্। 2016 সামল গভর্নর রাজয পুবলমশর (State Police) মমধয 120 টি পক্ষপাত সংক্রাি
অ্পরামধর প্রবশবক্ষত তেিকারীমক বর্ম বর্উ ই মকন র প্রথম ণ
ৃ া সম্পবকন ত োস্ক ঘফাসন (Hate
Crimes Task Force) নতবর কমরবেমলর্ সম্ভািয ণ
ৃ া সংক্রাি অ্পরামধর তেমির জর্য অ্র্যার্য
আইর্ িলিতকারী সংস্থাগুবলমক তেি ও সহা তা করার জর্য। 2017 সামল, গভর্নর কুওমমা সমস্ত
ধমন ও সংস্কৃ বতর অ্বধকতর ঘিাঝার ও সহর্শীলতা অ্জনমর্, উন্মুি মার্বসকতা এিং অ্িবর্নবহততা
িৃবদ্ধ করার জর্য এিং বর্উ ই মকন র সকমলর সুরক্ষামক আমরা িবলষ্ঠ করার জর্য রামজযর প্রমিষ্টামক
ঘজারোর করমত সহা তা করার জর্য একটি র্তু র্ ইন্টারমফইথ আেভাইজবর কাউবিল (Interfaith
Advisory Council) গঠর্ করার ঘ াষণা কমরর্। কাউবিমলর মমধয রম মের্ ঘেে জুম়ি ইসলাম
সম্প্রোম র ঘর্তারা, যার মমধয ইসলাবমক ঘসন্টার অ্ফ ো কযাবপোল বেবিমের (Islamic Center
of the Capital District) ইমাম আিেুল-রহমার্ ই াবক, বযবর্ আজ রামতর ইফতার নর্ষমভামজর
ঘপৌমরাবহতয করমির্।
বর্উই কন ঘেমে 2016 সামল ৃণা সঙ্ক্রাি অ্পরামধর সংখযা 19 শতাংশ িৃবদ্ধ ঘপম বেল, বকন্তু 2017
সামল 7 শতাংশ হ্রাস ঘপম বেল এিং 2018 সামল 6 শতাংশ হ্রাস ঘপম বেল গভর্নমরর পক্ষপাত এিং
নিষমমযর বিরুমদ্ধ অ্বিরত ল়িাই িাবলম যাও ার ফমল। বর্উ ই মকন ইসলাম= ৃণার ের্া 2016
সামল 41 ঘথমক, 2017 সামল 26 এিং 2018 সামল 18 টি, যা 55 শতাংমশরও ঘিবশ হ্রাসপ্রাবপ্ত।
শুধু এই িেমরই, ঘেমে ইসলাম= ৃণার ঘিশ কম কটি ের্া মেমে, যার মমধয রম মে 23 এ
জার্ু াবর গ্রীস, বর্উ ই মকন র আইর্ প্রম াগকারীরা বর্উ ই কন ঘেমলা ার কাউবন্টমত মুসবলম
সম্প্রোম র বিরুমদ্ধ সম্ভািয সন্ত্রাসী হামলা প্রবতমরাধ কমর।
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