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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্টেট পুবলম্বের প্রবিব িংসামূলক অপরাধ ইউবর্টম্বক (HATE CRIMES UNIT)
কলবেয়া বিশ্ববিদ্োলম্বয়র ইহুবদ্-বিম্বেষী র্ােকিার িদ্ন্ত করম্বি বর্ম্বদ্ন ে বদ্ম্বয়ম্বের্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ স্টেট পুলিমের প্রলিল িংসামূিক অ্পরাধ ইউলর্টমক কিলিয়া লিশ্বলিদ্যািময়র
দ্ুইটি স্বলিকা লিহ্ন এিিং একটি ইহুলদ্-লিমেষী গালি সম্পমকন িদ্মে স ায়িা করমি লর্মদ্ন ে লদ্ময়মের্, যা গি
িুধিার কিলিয়া টিিাসন কমিমজর একজর্ ইহুলদ্ প্রমেসর এিিং ইহুলদ্ গণ িযা (Holocaust) লিষয়ক পলিমির
অ্লেমসর স্টদ্ওয়ামি স্টে-স্টপইন্ট কমর আঁকা লেি।
“কিলিয়া লিশ্বলিদ্যািময় ঘটা এই জঘর্য ইহুলদ্-লিমেষী ও প্রলিল িংসামূিক কামির প্রলি আলম িীিশ্রদ্ধ,” গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “এই ঘটর্ার স্টপ্রলিমি, আলম কিলিয়া লিশ্বলিদ্যািয় এিিং লর্উ ইয়মকন র স্টগাটা ইহুলদ্
সমামজর পামে দ্াঁড়ালি। আলম স্টেট পুলিমের প্রলিল িংসামূিক অ্পরাধ ইউলর্টমক এই িদ্মে লর্ময়ালজি িার
লর্মদ্ন ে লদ্লি। আমরা এই কামজর স্ট ািামদ্র আইমর্র োসমর্র সামমর্ স্টপে করমিা, এিিং এই ঘৃণার পলরমিে
স্টেমক উমে দ্াঁড়াি”।
লর্উ ইয়কন িযাপী সকি পিপাি-মূিক হুমলক, অ্িমার্র্া এিিং সল িংসিার ক্রমিধনমার্ লরমপাটনসমূম র লিপমি
িড়ার জর্য গভর্নর কুওমমা 2017 সামি প্রলিল িংসামূিক অ্পরাধ টাস্ক স্টোসন (Hate Crimes Task Force)
তিলর কমরর্। লর্উ ইয়কন স্টেট পুলিে োরা পলরিালিি টাস্ক স্টোসন কাউলন্ট স্টর্িৃ িৃন্দ, লিসলিক্ট এটলর্ন, স্কু ি
লিসলিমক্টর স্টর্িৃ িৃন্দ, আঞ্চলিক পুলিে লিপাটনমমন্ট এিিং অ্র্যার্য সকি মূি স্টেকম াল্ডারমদ্র প্রলিল িংসামূিক
সকি অ্পরাধ এিিং পিপািমূিক আিরণধারা, সামালজক দ্ুিনিিাসমূ এিিং তিষমযমূিক আিরণ লিলহ্নি ও
িদ্মের কামজ লর্ময়ালজি কমরমে।
লর্উ ইয়কন িাসী যারা পিপাি িা তিষমযর ভু ক্তমভাগী িামদ্র উৎসাল ি করা মি (888) 392-3644 এই
স্টটাি-মুক্ত টিাইর্টিমি স্টসাম-শুক্রিার সকাি 9টা স্টেমক লিকাি 5টা পযনে সমময় কি করমি। অ্েিা
“HATE” লিমে 81336 র্িমর স্টটক্সট করমি। স্টকউ যলদ্ ভামির্ স্টয লিলর্ সলিযই অ্পরামধর লেকার ময়মের্
অ্েিা আশু লিপমদ্ আমের্, িা মি িামদ্র অ্িেযই 911 িায়াি করা উলিি। স্টেট প্রলিল িংসামূিক
অ্পরাধীমদ্র স্টেেিার ও দ্ন্ডামদ্ে স্টদ্ওয়ার িেয প্রদ্ামর্র জর্য 5,000 মালকন র্ িিার পুরষ্কার স্টঘাষণা কমরমে।
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