
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বি অি লাইফ বির্াগম্বগ গণ শুটিংম্বের ির্নপবূতন ম্বত 'ডে অি অোকের্ টু কমিোট 

অোবি-ডিবমটজম' ড ার্ণা কম্বরর্  
  

ডেট ও জাতীেভাম্বি ইহুবি বিম্বের্ী বিম্বের্মূলক অপরাধ ডিম্বেই চম্বলম্বে, গভর্নর বির্েট উম্বেখ 
কম্বর 27 অম্বটাির বির্টম্বক 'ডে অি অোকের্' বিম্বিম্বি ড ার্ণাপত্র জাবর কম্বরর্  

  
ওোর্ ওোর্ল্ন  ডিে ডিিার (One World Trade Center), গভর্নর মাবরও এম. কুওম্বমা বিজ 

(Governor Mario M. Cuomo Bridge), ডকািাইিজম্বকা বিজ (Kosciuszko Bridge), SUNY প্লাজা 
(SUNY Plaza), ডেট এেুম্বকের্ বিবর্ল্িং (State Education Building), আলম্বেে ই. বিথ বিবর্ল্িং 

(Alfred E. Smith Building ) এিিং বর্উ ইেকন  ডেট ডফোর এক্সম্বপাবজের্ ডিিার (New York State 
Fair Exposition Building) বি অি লাইফ বভবটমি এর িন্মাম্বর্ র্ীল ও িািা আম্বলাে আম্বলাবকত 

িম্বি  
  

গভর্নর ইিারম্বফইথ অোেভাইজবর কাউবিম্বলর িিিেম্বির ডে অি অোকেম্বর্ অিংেগ্রিম্বণর জর্ে 
উৎিাবিত কম্বরম্বের্  

  
ড ার্ণাপত্রট পাওো যাম্বে এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 27 অ্মটাবর, 2019, পিটসবাগন, পিপিলমভপর্য়ার পি অ্ব লাইফ 
পসর্াগগ (Tree of Life Synagogue) এ পর্পবনচামর গুপল চালামর্ার ঘটর্ার এক বছর িপূতন  
উিলমে পির্টিমক "ইহুপি-পবমরাধী মমর্াভামবর পবরুমে লড়াইময়র পির্ (Day of Action to 
Combat Anti-Semitism)" পিমসমব পঘাষণা কমরমছর্। একই সমে গভর্নর পঘাষণা কমরর্, 11 জর্ 
উিাসমকর মৃতুয ও সাতজর্ আিত িওয়া যুক্তরামের ইপতিামস সবমচময় প্রাণঘাতী ইহুপি পবমরাধী 
িামলায় পর্িতমির প্রপত সম্মার্ জার্ামত ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  পিড পসন্টার, গভর্নর মাপরও এম. পকওমমা 
পিজ, পকাসাইসজমকা পিজ, SUNY প্লাজা, পেট পিো ভবর্, আলমেড ই. পিথ পবপর্ল্িং এবিং পর্উ 
ইয়কন  পেট পফয়ার এক্সমিাপজির্ পসন্টামর রপববার রামত র্ীল ও সািা রমের আমলা জ্বালামর্া িমব।  
  
"পর্উ ইয়মকন র িপক্ত আমামির ববপচমযয রময়মছ, এবিং ইহুপি কপমউপর্টির পবরুমে সপিিংসতা বা 
ঘৃণামূলক পযমকামর্া কামজর জর্য আমামির পজমরা টলামরি থাকমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"পযমিতু আমরা এই মমনাপিক বাপষনকীটি িরণ করপছ তাই আপম সমস্ত পর্উ ইয়কন বাসীমক আমামির 
সমগ্র পেট ও জাপতমক ইহুপি পবমরাধী সপিিংসতার ভীপতকর দ্বন্দ সম্পমকন  সমচতর্া বপৃের পবষয়টি 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DayofActiontoCombatAntiSemitismproclamation2019.pdf


 

 

ভাবমত ও িিমেি গ্রিণ করমত আহ্বার্ করপছ। পর্উ ইয়মকন  পবমদ্বষমূলক অ্িরামধর পকামর্া জায়গা 
পর্ই।"  
  
পড অ্ব অ্যাকিমর্র অ্িংি পিমসমব গভর্নর কুওমমা গভর্নমরর ইন্টারমফইথ অ্যাডভাইজপর কাউপিল 
(Interfaith Advisory Council)-টি সিংগঠিত করমবর্। গভর্নর ইন্টারমফইথ অ্যাডভাইজপর 
কাউপিমলর সিসযমির পর্জ পর্জ কপমউপর্টির প্রমতযক প্রপতমবিীর প্রপত অ্িভুন ক্ততা, সম্প্রীপত ও 
ভামলাবাসার বাতন া ছপড়ময় পিমত এবিং সম্প্রীপত ও সপিচ্ছার পবমিষ িতূ পিমসমব কাজ করার জর্য 
উৎসাপিত কমরর্। এছাড়াও গভর্নমরর প্রিাসমর্র সিসযরা গণ-শ্যযটিিংময়র েপতগ্রস্থমির সম্মার্ জার্ামত 
এবিং আমমপরকার্ ইহুপি কপমউপর্টির সামথ সিংিপত প্রিিনমর্র জর্য আমমপরকার্ ইহুপি কপমটি 
(American Jewish Committee, AJC) #ShowUpForShabbat-এ অ্িংিগ্রিণ করমব।  
  
পর্উ ইয়মকন র পসন্ট্রাল পসর্াগমগ "পড অ্ব অ্যাকির্" িরণার্ুষ্ঠার্ অ্র্ুষ্ঠামর্ রপববার আর্ুষ্ঠাপর্কভামব 
এই পঘাষণার আময়াজর্ করা িমব যা AJC পর্উ ইয়মকন র আঞ্চপলক কাযনালয়, UJA পফডামরিমর্র 
সামথ অ্িংিীিাপরমে, ইহুপি কপমউপর্টি পরমলির্স কাউপিল এবিং পকন্দ্রীয় পসর্াগগ কতৃন ক আময়াপজত।  
  
পফডামরল বুযমরা অ্ব ইর্মভপেমগির্ (Federal Bureau of Investigation, FBI)-এর সাম্প্রপতকতম 
তথয অ্র্ুযায়ী, 2017 সামলর আমগ ইহুপি পবমরাধী পবমদ্বষমূলক অ্িরাধ 37 িতািংি পবমড় যায়। 
একই প্রপতমবিমর্ বলা িয়, ইহুপি কপমউপর্টি পছল সবমচময় পবপিবার টামগনট গ্রুি যা মাপকন র্ 
যুক্তরামে সব ধমীয়-পভপিক ঘৃণযতম অ্িরামধর ঘটর্ার 60 িতািংি।  
  
বিম্বের্মূলক অপরাম্বধর বিরুম্বে িুরক্ষা  
  
গভর্নর কুওমমা ঘৃণা ও িেিাত সিংক্রাি ঘটর্া পমাকাপবলায় পবি পকছু িিমেি পর্ময়মছর্।  
  
গত মামস গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা পঘাষণা কমরমছর্ পয পর্উ ইয়কন  পেট িুপলি (New York 
State Police), পর্উ ইয়কন  পেট পডপভির্ অ্ব পক্রপমর্াল জাপেস সাপভন মসস (Division of 
Criminal Justice Services, DCJS) এবিং পর্উ ইয়কন  পেট পডপভির্ অ্ব পিউমযার্ রাইটমসর 
(Division of Human Rights, DHR) সামথ অ্িংিীিাপরমের পভপিমত পেটজমুড় আইর্ প্রময়াগকারী 
সিংস্থাগুপলর জর্য চারটি পবমদ্বষমূলক অ্িরাধ তিি প্রপিেণ পসপমর্ামরর আময়াজর্ করমব। এই 
প্রপিেণ িমবনর প্রমতযকটিমত পর্উ ইয়কন  পেট ঘণৃযতম অ্িরাধ টাস্ক পফামসনর সিসযমির িািািাপি 
অ্যাপন্ট-পডমফমমির্ লীগ, ইহুপি কপমউপর্টি পরমলির্স কাউপিল অ্ব পর্উ ইয়কন  এবিং কুইি কাউপন্ট 
পডপিট অ্যাটপর্ন অ্পফস দ্বারা উিস্থাির্া করা িমব।  
  
2016 সামল, গভর্নর একটি ঘৃণযতম অ্িরামধর পটক্সট লাইর্ চালু কমরর্ যার মাধযমম পর্উ ইয়মকন র 
পযমকামর্া অ্পধবাসী তামির কপমউপর্টির ঘটর্া সিমজই জার্ামত সেম ির্। যাাঁরা িেিাত বা 
ববষমমযর সম্মখুীর্ িময়মছর্ বা প্রতযে কমরমছর্, তাাঁমির ছপব বা পভপডও ডকুমমমন্টির্-সি ঘটর্ার 
পববরণ পিময় 81336 র্ম্বমর "পিট" পটক্সট করমত উৎসাপিত করা িয়। পটক্সট িাঠামর্ার লাইর্টি 
ছাড়াও রময়মছ একটি পটাল-পে পটপলমফার্ িেিাত ও ববষমযমূলক িটলাইর্ যা রাজয মার্বাপধকার 

https://protect2.fireeye.com/url?k=b90e71e6-e52a70af-b90c88d3-0cc47aa8d394-ba59dac54056260c&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.ajc.org%2Fshowupforshabbat
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2017/topic-pages/victims
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2017/topic-pages/victims


 

 

পবভাগ দ্বারা িপরচাপলত (1-888-392-3644)। 2016 সামলর র্মভম্বমর বতপরর িয়াি ির পথমক 
িটলাইর্ প্রায় 23,400টি কল পিময়মছ এবিং সম্ভাবয অ্িরাধমূলক আচরমণর তিমির জর্য রাজয 
িুপলমির কামছ 187টি কল পরফার কমরমছ। পকামর্া জরুরী অ্বস্থায় বা আিপর্ যপি পকামর্া 
অ্িরামধর পিকার ির্, তািমল সবনিা ডায়াল করুর্ 911। একটি পবমদ্বষচাপলত অ্িরামধর জর্য 
পগ্রফতাপর সাজা িয় এমর্ তথয প্রিার্ ক্রয়ার জর্য 5,000 মাপকন র্ ডলার িরুস্কারও উিলব্ধ করা 
িমচ্ছ।  
  
িয পর্উ ইয়কন  পেট পডপভির্ অ্ব পিামলযান্ড পসপকউপরটি অ্যান্ড ইমামজন পি সাপভন মসস (New York 
State Division of Homeland Security and Emergency Services)-এ বছমরর শ্যরুমত উিাসর্া 
ঘরগুপলর সুরোর জর্য িইুটি সমম্মলর্ আময়াজর্ কমরমছ। পিস পবশ্বপবিযালময়র (Pace University) 
সামথ আময়াপজত এই সমম্মলর্গুপল পবশ্বাস-পভপিক প্রপতষ্ঠার্, ধমীয় পর্তা ও আইর্ প্রময়াগকারী 
পিিাজীবীমির সামথ একময বুপেমিা ও সমবনািম কাযনাপি ভাগাভাপগ কমর পর্ময় আমস। পপ্রাগ্রামমর 
মমধয পছল হুমপক আমলাচর্া, পবশ্বাস-পভপিক সপুবধার তথয হুমপক এবিং সপক্রয় শ্যযটার ঘটর্া পথমক 
বাাঁচার িিমেি।  
  
সম্প্রপত পরাি িািার্াি এবিং ইয়ম পকিুমরর সময় পেটজমুড় পসর্াগগ ও ধমীয় পকমন্দ্রর কামছ তামির 
উিপস্থপত বাড়ামর্ার জর্য গভর্নর পর্উ ইয়কন  পেট িুপলিমক পর্মিনি পির্।  
  

###  
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