অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/9/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ধমীয় প াোক িা মুম্বের চু ম্বলর উ র বভবি কম্বর কমন সংস্থাম্বর্র পেম্বে বিষমে
বর্বষদ্ধ করার আইম্বর্ স্বাের কম্বরম্বের্

কুওম্বমা: "র্তু র্ ইয়কনিাসী বিম্বসম্বি আমরা আমাম্বের বিবচে উেযা র্ কবর এিং কমন ম্বেে সি সি
জায়গায় ধমীয় অবভিেবির স্বাধীর্তা সমর্ন র্ কবর এিং উৎসাি প্রোর্ কবর। এই আইর্ ধমীয়
প াোক িা মুম্বের চু ম্বলর উ র বভবি কম্বর বিষমেমূলক কমন সংস্থাম্বর্র অভোস পর্ম্বক মার্ুষম্বক
রো করম্বি এিং কাম্বরা মম্বর্ পকার্ ব সংেয় র্াম্বক তার কাম্বে স্পষ্ট কম্বর পেওয়া পয বর্উ ইয়কন
পকার্ ধরম্বর্র পগাোঁডাবমর জর্ে েূর্ে সির্েীলতা প্রেেন র্ করম্বি।"

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ আইর্ (S.04037/A.4204) স্বাক্ষর কমরর্ যা ধমীয় প াশাক,
প াশাক আশাক বা মুমের চু মের উ র ভভভি কমর কমনসংস্থামর্র পক্ষমে ববষময ভর্ভষদ্ধ কমর। র্তু র্
আইর্ ভর্উ ইয়কন পেট ভিউমযার্ রাইটস েয সংমশাধর্ কমর, এই মমমন পয ভর্ময়াগকতন ারা পকাণ
বযভির ধমমনর মতবাদ অ্র্ুযায়ী শাক রা বা মুমের চু ে রাোর কারমণ তার ভবরুমদ্ধ পকার্
ববষমযমূেক দমক্ষ ভর্মত ারমবর্ র্া যার মমধয রময়মে ভর্ময়াগকরা, প্রাপ্ত করা দমনাভত করার
মত কাজ।
"ভর্উ ইয়কন বাসী ভিমসমব আমরা আমামদর ববভচে উদযা র্ কভর এবং কমনমক্ষে সি সব জায়গায়
ধমীয় অ্ভভবযভির স্বাধীর্তামক উৎসাি প্রদার্ কভর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্ ধমীয়
প াশাক বা মুমের চু মের উ র ভভভি কমর ববষমযমূেক কমনসংস্থামর্র অ্ভযাস পেমক মার্ুষমক রক্ষা
করমব এবং এটা এমর্ পকউ যার এেমর্া সমেি োকমত ামর, তার কামে স্পষ্ট কমর পদয় পয ভর্উ
ইয়কন পকার্ ধরমর্র পগাোঁডাভমর প্রভত শূর্য সির্শীেতা প্রদশনর্ কমর।"
এই আইর্ ভর্উ ইয়কন পেট ভিউমযার্ রাইটস আইমর্র সুরক্ষার ভবষয়টি ভরষ্কার কমর পদয়, যা
ভর্ময়াগকারীমদর ধমীয় ভবশ্বামসর কারমণ আমবদর্কারী বা কমনচারীমদর সামে ভভনভামব বযবিার করা
ভর্মষধ কমর পসই বযভির ধমীয় ভবশ্বামসর কারমণ, এবং এটি ভর্ময়াগকতন ামদর যুভিগ্রািযভামব একজর্
কমনচারীর ধমীয় অ্র্ুশীের্ পমমর্ পর্ওয়া বাধযতামূেক কমর। র্তু র্ আইর্ ধমীয় অ্ন্তভুন ভি ও
সমতার প্রভত গভর্নমরর অ্ভিকারবদ্ধতামক ুর্রায় ভর্ভিত কমর আই র্তু র্ আইর্।
বসম্বর্টর জর্ বস বলউ িম্বলর্, "আজ, ভর্উ ইয়কন স্পষ্টভামব ধমীয় প াশাক এবং পচিারার ভভভিমত
ভর্ময়াগকারীর দ্বারা ববষময প্রদশনর্ ভর্ভষদ্ধ কমরমে। এসব ভবমভদ সৃভষ্টকারী সমময় ভর্উ ইয়কন মক
ধমীয় অ্ভভবযভি রক্ষা ও পগাোঁডাভম ও অ্সভিষ্ণুতা দূরীকরমণ অ্বশযই পর্তৃ ত্ব ভদমত িমব। এই

ঐভতিাভসক ভবমে স্বাক্ষর করার জর্য এবং সকে ধমমনর ভর্উ ইয়কন বাসীমদর রক্ষা করার জর্য গভর্নর
কুওমমামক ধর্যবাদ।"
"এই ঐভতিাভসক ধমীয় প াশামকর ভবে স্পষ্ট কমর পদয় পয কমনমক্ষমে ধমনাবেম্বী মার্ুষমদর প্রভত
পকার্ও ববষময প্রদশনর্ বরদাস্ত করমব র্া ভর্উ ইয়কন বাসীরা। পয সমময় পগাোঁডাভম ও ঘৃণার র্ভজর
বাডমে, তের্ এমক অ্ মরর অ্ভধকার ও মযনাদার মক্ষ দাোঁডামর্া আমামদর কতন বয। পকামর্া ভর্উ
ইয়কন বাসীমক তামদর প শা ও ধমীয় ভবশ্বামসর মমধয একটি পবমে পর্বার অ্বস্থায় রা উভচৎ র্য়",
অোম্বসেবল সেসে পেবভে আই. ওম্বয়বপ্রর্ িম্বলর্, "ভভবষযমতর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্ব ূণন ভবেটি আইমর্
স্বাক্ষর করার জর্য আভম গভর্নর কুওমমামক সাধুবাদ জার্াই, যা সকে ভর্উ ইয়কন বাসীরা কমনমক্ষমে
সম্মার্ অ্র্ুভব করমত ামর তা ভর্ভিত কমর এবং আভম ভসমর্টর জর্ ভস. ভেউ পক ধর্যবাদ
জার্াই এই ভবেটি ভসমর্মট বির্ করার জর্য।"
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