
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/6/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল অলাভজর্ক প্রবিষ্ঠাম্বর্র বর্রাপত্তা শ্জারদার করম্বি প্রায় 25 বিবলয়র্ 

িাবকনর্ ডলার শ্ াষণা করম্বলর্  

  

 ৃণা অপরাধ শ্িম্বক সম্প্রদায়সি ূম্বক বর্রাপদ রাখার জর্ে এই ি বিল শ্েম্বের 43 

বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার অর্ুদাম্বর্র সাম্বি সংম্ব াজজি  ম্বি  া 362টে প্রবিষ্ঠার্ ও 872টে 

প্রকল্পম্বক িবলষ্ঠ করম্বি  

  

শ্েে পুবলে ও বডবভের্ অফ ব উিোর্ রাইেস র্িুর্ অর্লাইর্ ফি ন শ্েম্বেম্বে  ার 

ফম্বল জর্ম্বসিািূলক শ্ াষণাম্বি  ৃণা অপরাধ,  ের্া, অংেীদারম্বদর বরম্বপােন করা 

স জির  ম্বি  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ ব্যাটাথর পাক্ন থিটটর থিউজজয়াি অফ জজউইশ হ থরকটকজ 

(Museum of Jewish Heritage) হ াষণা ক্করকের্ হে হেিব্ অলাভজর্ক্ প্রথিষ্ঠার্ আদশ ন, 

থব্শ্বাি ব্া থিশকর্র ক্ারকণ  ণৃা অপরাকের থশক্ার ব্া আক্রিণ  ওয়ার ঝ ুঁ থক্কি রকয়কে িাকদর 

থর্কজকদর ি রক্ষা ব্জৃির জর্য থর্রাপত্তা ব্যব্স্থা উন্নি ক্রকি িা ােয ক্রকি আকরা 25 থিথলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা  কব্। হেিব্ প্রথিষ্ঠার্ পূকব্ ন এই উকেকশয হেকটর অি নায়র্ পায়থর্ 

িাকদর জর্য এই অি নায়র্ উপলভয, থর্রাপত্তা অব্ক্াঠাকিা উন্নথি ও িম্ভাব্য  ণৃা অপরাে 

আক্রিকণর থব্রুকি প্রস্তুথি ব্াড়াকি 362টট প্রথিষ্ঠার্কক্ আজকক্ প্রদত্ত প্রায় 43 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলার অর্ দাকর্র িাকি এই ব্রাে িংকোজজি  কব্।  

  

" ণৃা অপরাে স্বভাব্িই আিাকদর গণিাথিক্ িূলযকব্াকের হক্কে আ াি ক্কর এব্ং আিাকদর 

িিাকজর িূল র্ীথিকক্ ধ্বংি ক্রার হুিথক্ হদয়," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। "এইিব্ অলাভজর্ক্ 

প্রথিষ্ঠার্কক্ িাকদর থব্রুকি  ওয়া ক্াপ রুকষাথচি িথ ংিিা হিকক্ থর্কজকদর রক্ষা ক্রকি 

িা ােয ক্রার িােযকি, আিরা জর্থর্রাপত্তাকক্ শীষ ন অগ্রাথেক্ার হদওয়া অব্যা ি রাখথে। 

আিাকদর হেকট েি নান্ধিা ও  ণৃার হক্াকর্া স্থার্ হর্ই, এব্ং োরা দ ব্ নলকদরকক্ আদশ ন, থব্শ্বাি ব্া 

থিশকর্র ক্ারকণ আক্রিণ ক্কর, িাকদর  াি হিকক্ দ ব্ নলকদর রক্ষা ক্রকি আিরা আিাকদর 

িম্ভাব্য িব্থক্েু ক্রকব্া।"  

  

হেকটর এই অি নায়র্ প করা হেকট হিাট 872টট প্রক্ল্পকক্ িিি নর্ ক্রকব্। এইিব্ প্রক্ল্প 

ক্থিউথর্টট হিন্টার, স্ক ল, জাদ  র, ,এব্ং হড ক্যাকে থর্রাপত্তা হজারদার ক্রকব্।  

  



এোড়াও গভর্ নর হ াচুল আজকক্ এক্টট িম্প্রিাথরি অর্লাইর্ থরকপাটটনং ফি ন হ াষণা ক্রকলর্ 

োর দ্বারা থর্উ ইয়ক্নব্ািীরা থর্উ ইয়ক্ন হেকট িং টটি পক্ষপাি ও  ণৃা  টর্া থরকপাটন ক্রকি 

পারকব্। র্িুর্ অর্লাইর্ থরকপাটটনং ফি ন হডটা িংগ্রক র িক্ষিিাকক্ উন্নি ক্কর এব্ং  ণৃা ও 

বব্ষকিযর  টর্া খ ুঁকজ হপকি ও প্রথি ি ক্রকি হেকটর প্রকচষ্টাকক্ ব্লব্ার্ ক্কর।  

  

হ াষণাটট এির্ িিকয় আিকলা েখর্ প করা হেকট  ণৃা ও পক্ষপািদ ষ্ট  টর্া  কট চকলকে, োর 

অকর্ক্গুথলর থশক্ার ইহুথদ ও এথশয়ার্ আকিথরক্ার্ এব্ং পযাথিথফক্ দ্বীকপর অথেব্ািী 

িম্প্রদায়িিূ । েথদও হেকট প থলকশর ক্াকে থরকপাটন ক্রা  ণৃা অপরাে  টর্ার িংখযা হিাট 

অপরাকের এক্টট হোট অংশ, থক্ন্তু এই  টর্াগুথল উকেখকোগয ক্ারণ এটট  টর্ার থশক্ার 

ব্যজির ব্ ৃত্তর িম্প্রদাকয় ভীথির িঞ্চার ক্কর।  

  

এই শরকি, থডথভশর্ অফ জক্রথির্াল জাথেি িাথভনকিি (Division of Criminal Justice Services, 

DCJS) 25 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর জর্য প্রস্তাব্র্া চাইকব্, ো থদকয় প করা হেকট আর্ িাথর্ক্ 

500টট প্রক্কল্পর অি নায়র্ ক্রা োকব্ ব্কল প্রিযাশা ক্রা  কে। হেিব্ প্রথিষ্ঠার্ পূকব্ ন অর্ দার্ 

হপকয়কে িার থভন্ন ফযাথিথলটটকি থর্রাপত্তা হজারদার ক্রার জর্য র্িুর্ অর্ দার্ হপকি আকব্দর্ 

ক্রকি পারকব্।  

  

DCJS প্রথি ফযাথিথলটটর জর্য 50,000 িাথক্নর্ ডলার পে নন্ত আকব্দর্ গ্র ণ ক্রকব্; প্রথিটট 

উপে ি প্রথিষ্ঠার্ িকব্ নাচ্চ 150,000 িাথক্নর্ ডলাকরর জর্য থির্টট পে নন্ত আকব্দর্ ক্রকি পারকব্। 

পাশাপাথশ,  ণৃা অপরাকের থশক্ার ব্যজিরা হেট অথফি অফ থভক্টটি িাথভনকিি (State Office 

of Victim Services) দ্বারা অি নাথয়ি 212টট থভক্টটি ি ায়িা হপ্রাগ্রাকির এক্টট হর্টওয়াক্ন হিকক্ 

িরািথর হিব্া হপকি পারকব্, হেির্ ক্াউকেথলং, র্াগথরক্ আইথর্ ি ায়িা, থর্রাপত্তা পথরক্ল্পর্া, 

ওক্ালথি, জরুথর আশ্রয় ও পথরব্ র্।  

  

হেকটর থডথভশর্ অফ হ ািলযান্ড থিথক্উথরটট অযান্ড ইিাকজনজে িাথভনকিি (Division of 

Homeland Security and Emergency Services, DHSES) আজকক্ ব্রােকৃ্ি এব্ং হ াথষি 43 

থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার পথরচালর্া ক্রকব্। থিথক্উথরং ক্থিউথর্টটি অযাকগইেট হ ট ক্রাইি 

হপ্রাগ্রাকির অেীকর্ 608টট প্রক্ল্পকক্ প্রায় 30 থিথলয়র্ ডলার থদকয় িিি নর্ ক্রা  কব্, এব্ং 

থিথক্উথরং ক্থিউথর্টটি অযাকগইেট হ ট ক্রাইি হপ্রাগ্রাি ফর র্র্পাব্থলক্ স্ক লি অযান্ড হড 

ক্যােি হপ্রাগ্রাকির অেীকর্ 264টট প্রক্ল্পকক্ আর্ িাথর্ক্ 13 থিথলয়র্ ডলার থদকয় িিি নর্ ক্রা 

 কব্।  

  

2017 িাকল বিথর থিথক্উথরং ক্থিউথর্টটি অযাকগইেট হ ট ক্রাইি গ্রান্ট হপ্রাগ্রাি হেিব্ 

অলাভজর্ক্ হডকক্য়ার হিন্টার, ক্থিউথর্টট হিন্টার এব্ং িাংসৃ্কথিক্ জাদ  র িাকদর আদশ ন, 

থব্শ্বাি ব্া থিশকর্র ক্ারকণ দ ব্ নল িাকদর থর্রাপত্তা হজারদার ক্রকি এব্ং িাকদর থব্রুকি  ণৃা 

অপরাে প্রথি ি ক্রকি অি নায়র্ প্রদার্ ক্কর। ক্ি নিূথচর জন্মলগ্ন হিকক্ 500-র হব্থশ এ েরকর্র 

প্রক্ল্পকক্ রাষ্ট্রীয় অি নায়কর্ 25 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা  কয়কে।  

  

হেিব্ থর্উ ইয়ক্নব্ািী  ণৃা ব্া পক্ষপািদ ষ্ট  টর্ার থশক্ার ব্া োরা এির্  টর্ার িাক্ষী িারা থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর হ ট ক্রাইিি টাস্ক হফাকি নর ক্াকে  টর্াটটর থব্ষকয় থব্স্তাথরি িিয র্িুর্ অর্লাইর্ 

http://www.ny.gov/hatehasnohome
http://www.criminaljustice.ny.gov/
http://www.criminaljustice.ny.gov/
http://www.ovs.ny.gov/
http://www.ovs.ny.gov/
http://www.ny.gov/hatehasnohome


ফি নটটর িােযকি থরকপাটন ক্রকি পারকব্। থর্উ ইয়ক্ন হেট প থলশ এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেট থডথভশর্ 

অফ থ উিযার্ রাইটি New York State Division of Human Rights) এই ফকি নর িােযকি ক্রা 

অথভকোগ পে নকব্ক্ষণ ক্রকব্ এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেকটর িার্ব্াথেক্ার আইর্ লঙ্ঘর্ ক্কর হক্াকর্া 

অপরাে ব্া বব্ষকিযর  টর্া  কটকে থক্র্া িা প্রকয়াজর্িি িদন্ত ক্কর হদখকব্।  

  

পথরিাজজনি ফি নটট  টর্ার অব্স্থার্, িিয়, প্রকৃ্থি এব্ং এক্ই িাকি পক্ষপাকির ক্ারণ িেকক্ন 

িকেক র িিয িংগ্র  ক্কর। এোড়াও হেিব্ ব্যজি ফি নটট ব্যব্ ার ক্রকব্ িারা অথিথরি িিয 

হেির্  টর্া িংথিষ্ট থভথডও ব্া র্থি প্রদার্ ক্রকি পারকব্। হ ট ক্রাইিি টাস্ক হফাকি নর থরকপাটটনং 

ফকি নর পূকব্ নর িংস্করণটট প্রথি  টর্ার ব্যাপাকর েযান্ডাডনাইজড হডটাকিট িংগ্র  ক্রকিা র্া, 

এব্ং র্িুর্ ফি নটট টাস্ক হফাি নকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেকটর  ণৃা ও পক্ষপািদ ষ্ট  টর্ার ব্যাপাকর আকরা 

িাথব্ নক্ থচত্র ফ টটকয় িুলকি থদকব্।  

  

র্িুর্ ফি নটট হিাব্াইল হফাকর্ হখালা োকব্ এব্ং এটট ইংকরজজ োড়াও িাম্প্রথিক্ হেটজ কড় 

িম্প্রিাথরি ভাষা অযাকেি পথলথি অর্ িাকর দশটট ভাষায় প্রদার্ ক্রা  কব্: আরথব্, ব্াংলা, 

চাইথর্জ,  াইথিয়ার্ হক্রয়ল, ইিালীয়, হক্াথরয়ার্, হপাথলশ, রাথশয়ার্, স্প্যাথর্শ, এব্ং ইকয়থদি।  

  

বর্উ ইয়কন শ্েম্বের বডবভের্ অফ শ্ ািলোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ইিাম্বজনজি 

সাবভনম্বসম্বসর কবিের্ার পোটিক এ. িারবফ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন বব্থচত্রয িাদকর গ্র ণ ও 

প্রচার ক্রার জর্য পথরথচি, িকব্, থক্েু ব্যজি ও দল িংসৃ্কথি ও থব্শ্বাকির থভথত্তকি থক্েু 

প্রথিষ্ঠার্কক্ হুিথক্ থদকয় োকে। এই অি নায়কর্র ফকল অলাভজর্ক্ প্রথিষ্ঠার্গুথল  ণৃা অপরাে 

হিকক্ ি রথক্ষি রাখকি িা ােয ক্রার জর্য িাকদর ফযাথিথলটটকক্ িজব্ ি এব্ং থর্রাপত্তা ব্জৃি 

ক্রকি পারকব্।"  

  

বর্উ ইয়কন শ্েে পুবলে সুপাবরম্বেম্বন্ডে শ্কবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্ন 

পক্ষপািদ ষ্ট অপরাে ও বব্ষকিযর হক্াকর্া স্থার্ হর্ই এব্ং এিব্ ি য ক্রা  কব্ র্া। োকদর আিরা 

হিব্া হদই িাকদর থর্রাপত্তা প্রদার্ আিাকদর প্রোর্ অগ্রাথেক্ার। এই ি থব্ল থদকয় োরা িব্ 

হিকক্ দ ব্ নল এব্ং এই েরকণর অপরাকের থশক্ার  ওয়ার ঝ ুঁ থক্কি আকে িাকদর রক্ষা ক্রকি 

আিরা এক্কোকগ ক্াজ ক্রকব্া। আিরা জর্গণকক্ িকর্ ক্থরকয় থদকি চাই হে হক্উ েথদ হক্াকর্া 

ব্যজি ব্া দলকক্ িাকদর আদকশ নর ক্ারকণ আক্রিণ ক্কর িা কল হেট প থলশ আইকর্র আওিায় 

এর পূণ ন িাত্রার িদন্ত ক্রকব্।"  

  

বসম্বর্ের বলজ ক্রুগার িম্বলর্, "গি হব্শ ক্কয়ক্ ব্ের েকর আিাকদর শ র, হেট ও হদকশ  ণৃা 

অপরাকের হে আশঙ্কাজর্ক্ ব্জৃি আিরা হদখথে, িা আিাকদর বব্থচত্রযিয় িিাজকক্ হেই িূিা 

হব্ুঁকে রাকখ িা থেুঁকড় হফলকে। ব্হুত্বব্াদী গণিকি আিাকদর হিকক্ থভন্নকদর প্রথি িথ ংিিার 

হক্াকর্া স্থার্ হর্ই। ঝ ুঁ থক্কি িাক্া অলাভজর্ক্কদর িিি নকর্ অথিথরি িিি নর্ প্রদার্, এব্ং  ণৃার 

ব্থে নি হেউকয়র থব্পরীকি অব্স্থার্ হর্ওয়ার জর্য আথি গভর্ নর হ াচুলকক্ ের্যব্াদ জার্াজে।"  

  

বসম্বর্ের শ্োবি অোর্া েোবভবি িম্বলর্, "থর্রাপকদ েি ন পালকর্র স্বােীর্িা  ল আিাকদর 

হদকশর এক্টট হিৌথলক্ স্তম্ভ। থব্কশষ ক্কর অর্ প্রকব্শপ্রব্ণ ভুল িিয প্রদাকর্র ক্যাকেইর্, ব্থে নি 

 ণৃা অপরাে এব্ং ইহুথদ-থব্করাথেিার, ো আিাকদর িিাকজর জর্য থিরস্কারস্বরূপ,  াি হিকক্ এই 
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স্বােীর্িাকক্ রক্ষা ক্রকি  কব্। প্রথিষ্ঠার্গুথল োকি  ণৃার ঝ ুঁ থক্ হিকক্ থর্কজকদর ি রক্ষা থর্জিি 

ক্রকি পাকর িার জর্য গুরুত্বপূণ ন এই ি থব্ল প্রদাকর্র জর্য আথি গভর্ নর হ াচুলকক্ ের্যব্াদ 

জার্াকি চাই।"  

  

অোম্বসেবলম্বিোর র্াইবল শ্রাজজক িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্ন থব্ক্াশিার্ ইহুথদ-থব্করােী স্ফীথি 

 ণৃার এক্টট অর্স্বীক্াে ন হেউকয় পথরণি  কে, িাই এখাকর্ প্রিন্নিার হক্াকর্া ি কোগ হর্ই। থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর  ণৃা অপরাে প্রথি ি ও দিকর্ পদকক্ষপ হর্য়ার জর্য আথি গভর্ নর হ াচুকলর 

প্রশংিা ক্রথে। থর্উ ইয়ক্নব্ািীকদর থর্রাপদ রাকখ র্িুর্ থর্রাপত্তা ি থব্ল ও উন্নি থরকপাটটনং 

ফি ন ব্হুদরূ োকব্। েিথদর্ পে নন্ত এটট অক্াটযরূকপ পথরষ্কার র্া  কে হে থর্উ ইয়কক্ন  ণৃার 

হক্াকর্া স্থার্ হর্ই, আিরা পদকক্ষপ থর্কি িাক্কব্া।"  

  

ইউর্াইম্বেড জজউইে আবপল অফ বর্উ ইয়ম্বকনর (United Jewish Appeal, UJA 

Federation of New York) প্রধার্ বর্ি না ী কি নকিনা এবরক এস. শ্গাল্ডম্বেইর্ িম্বলর্, 

"UJA-হফডাকরশর্ অফ থর্উ ইয়ক্ন  াজার  াজার ইহুথদ প্রথিষ্ঠাকর্র থর্রাপত্তা ও ি রক্ষা থর্জিি 

ক্রকি িজক্রয়ভাকব্ ক্াজ ক্রকে। থক্ন্তু শুে  দার্শীলিা ব্িনিার্ িিিযার িিাোর্ ক্রকি পারকব্ 

র্া, এব্ং আিরা থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অলাভজর্ক্ থর্রাপত্তা অর্ দার্ হপ্রাগ্রাকির জর্য গভীরভাকব্ 

কৃ্িজ্ঞ। 25 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার অর্ দার্ হপ্রাগ্রাি হ াষণার জর্য আিরা গভর্ নর হ াচুল ও 

হেটকক্ ের্যব্াদ জার্াজে, এটট িক্ল থর্উ ইয়ক্নব্ািীর ক্লযাণ ও থর্রাপত্তা উকেখকোগয 

পথরিাণ ব্জৃি ক্রকব্।"  

  

অম্বি নাডক্স ইউবর্য়ম্বর্র (Orthodox Union) পািবলক অোম্বফয়াস ন িেিস্থাপর্া পবরচালক 

শ্িাবর বলেওয়াক িম্বলর্, "গভর্ নর হ াচুকলর আজকক্র পদকক্ষপ থর্উ ইয়ক্ন হেকট  ণৃার 

থব্রুকি লড়াইকয় িার অথব্চল ও িজব্ ি অঙ্গীক্ার প্রদশ নর্ ক্রকলা। আিরা থর্রাপত্তা ি থব্ল 

প্রদার্কক্ স্বাগি জার্াজে ো থর্উ ইয়কক্নর পথরব্ার,িম্প্রদায় ও প্রথিষ্ঠার্িিূ কক্ ি রথক্ষি রাখকি 

িা ােয ক্রকব্।"  

  

শ্রািার্ কোম্বিাবলক ডাম্বয়াবসস (Roman Catholic Diocese of Brooklyn) অফ 

ব্রুকবলম্বর্র এক্সোর্ নাল অোম্বফয়াম্বস নর পবরচালক বভর্ম্বসে শ্লবভম্বয়র্ িম্বলর্, "হরািার্ 

ক্যাকিাথলক্ ডাকয়াথিি অফ ব্রুক্থলর্ িক্ল পযাকরাথক্য়াল স্ক ল ও উপাির্ালয়কক্ ি রথক্ষি 

রাখকি িা ােয ক্রার এই ি থব্লকক্ িিি নর্ ক্কর। পযাকরাথক্য়াল স্ক ল ও উপাির্ালয়কক্ 

ি রথক্ষি রাখা থর্জিি ক্রকি আিরা  াকি  াি থিথলকয় অব্স্থার্ ক্রথে।"  

 

এোড়াও থডথভশর্ অফ থ উিযার্ রাইটি এব্ং হেট প থলশ এক্টট র্িুর্ জর্কিব্ািূলক্ হ াষণা 

বিথর ক্করকে ো থব্থভন্ন হেট একজজের িািাজজক্ হোগাকোগ িােযি ও িাকদর ওকয়ব্িাইকট 

প্রচার ক্রা  কব্।  

  

জজউইে কবিউবর্টে বরম্বলের্স কাউজিম্বলর (Jewish Community Relations Council, 

JCRC) প্রধার্ বর্ি না ী কি নকিনা বগবডওর্ শ্েইলর িম্বলর্, "থিথক্উথরং ক্থিউথর্টটি 

অযাকগইেট হ ট ক্রাইিি অর্ দার্ প্রদার্ ক্রকি িার প্রকচষ্টার জর্য, থর্উ ইয়কক্নর JCRC গভর্ নর 

ক্যাথি হ াচুকলর প্রথি গভীরভাকব্ কৃ্িজ্ঞ। অব্কশকষ, 2020 িাকলর ব্িকন্ত আকব্দর্ ক্রা শি শি 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=069331e8-5908088a-0691c8dd-000babd9069e-52bc4a494c2102fd&q=1&e=8fd3709b-c630-4cf9-9d2f-3f17de823f14&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzvSpIxLJpAg


িফল প্রথিষ্ঠার্ িাকদর থর্রাপত্তা  াডনওয়যার উন্নয়র্, পথরক্ল্পর্া ও প্রথশক্ষকণর জর্য এই ি থব্ল 

ব্যব্ ার ক্রকি পারকব্। িব্কিকক্ গুরুত্বপূণ ন  ল, এই উন্নয়র্  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নব্ািীকক্ 

ি রথক্ষি রাখকি িা ােয ক্রকব্।"  

  

অোগুদাি ইসরাম্বয়ল অফ আম্বিবরকার গভর্ নম্বিে বরম্বলের্স পবরচালক রে্ািাই 

ইম্বয়রুবেি বসলিার িম্বলর্, "ইহুথদ থব্করাথেিা এব্ং িক্ল েরকণর  ণৃার থব্রুকি লড়াইকয় 

অযাগুদাি ইিরাকয়ল িব্ নদা অগ্রদিূ থ কিকব্ আকে। িার আজকক্র হিজজ পদকক্ষকপর জর্য 

আিরা গভর্ নর হ াচুকলর প্রশংিা ক্রথে। ঈশ্বকরর ি ায়িায়, এই অি নায়র্ আিাকদর দ ব্ নল 

প্রথিষ্ঠার্গুথলকক্ ি রক্ষা থদকি অকর্ক্ দরূ োকব্।"  

  

অোবে-বডম্বফম্বিের্ বলম্বগর বর্উ ইয়কন/বর্উ জাবস নর (Anti-Defamation League 

NY/NJ) আঞ্চবলক পবরচালক িে বরচিোর্ িম্বলর্, "আজকক্ থিউজজয়াি অফ জজউইশ 

হ থরকটকজ গভর্ নকরর উপথস্থথির জর্য উপথস্থি িাক্কি হপকর আিরা অিযন্ত আর্জেি।  ণৃা 

অপরাে হিকক্ অলাভজর্ক্ প্রথিষ্ঠাকর্র থর্রাপত্তা এব্ং এক্টট  ণৃা অপরাে থরকপাটটনং 

থিকেকির জর্য গভর্ নকরর ব্থে নি অি নায়র্ থর্উ ইয়কক্ন  ণৃার হক্াকর্া স্থার্ হর্ই িা থর্জিি ক্রার 

জর্য অিযাব্শযক্ীয় োপ। থর্রাপত্তা উকদযাগ ও  টর্ার থরকপাটটনংকয়র ব্যাপাকর গভর্ নর হ াচুল ও 

অর্যার্য হেক্ক াল্ডারকদর িাকি ক্াজ ক্রার জর্য আিরা উন্ম খ।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর আইর্ অর্ োয়ী, এখর্ ব্যজি  ণৃা অপরাে ক্কর িখর্ েখর্ িারা থব্কশষ 

অপরাে ক্রার জর্য জাথি, ব্ণ ন, জািীয়িার উৎি, পূব্ নপ রুষ, থলঙ্গ, েি ন, েিীয় রীথি, ব্য়ি, 

থডকজথব্থলটট ব্া হিক্্ি য়াল ওথরকয়কন্টশকর্র প্রথি িার থর্কজর োরণার থভথত্ত ক্কর থশক্ার হব্কে 

হর্য় ব্া েখর্ এইিব্ োরণা ব্া থব্শ্বাকির ক্ারকণ হক্াকর্া থব্কশষ অপরাে ক্কর। ব্যজি, দল এব্ং 

িরক্াথর ব্া হব্িরক্াথর িেকদর থব্রুকি  ণৃা অপরাে ক্রা োয়।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর িার্ব্াথেক্ার আইর্ - বব্ষকিযর থব্রুকি হদকশর িব্কিকক্ প্রাচীর্ আইর্ - 

অর্ োয়ী চাক্থরকি থর্কয়াগ, আব্াির্, িরক্াথর ভব্র্, হক্রথডট এব্ং অর্যার্য থব্চারব্যব্স্থার 

হক্ষকত্র ব্য়ি, জাথি, িূল জািীয়িা, থলঙ্গ, হিক্্ি য়াল ওথরকয়কন্টশর্, থলঙ্গ পথরথচথি ব্া প্রক্াশ, 

থডকজথব্থলটট, িািথরক্ পদিে নাদা, বব্ে আকয়র উৎি এব্ং অর্যার্য থব্কশষ হশ্রণীথব্ভাকগর 

থভথত্তকি বব্ষিয ক্রা থর্থষি। িার্ব্াথেক্ার আইর্টট প্রকয়াগ ক্কর থর্উ ইয়ক্ন হেট থডথভশর্ 

অফ থ উিযার্ রাইটি।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট এব্ং প করা হদকশ গি এক্ ব্েকর এথশয়ার্ আকিথরক্ার্ এব্ং পযাথিথফক্ দ্বীকপর 

অথেব্ািীকদর লক্ষয ক্কর  ণৃা ও পক্ষপািদ ষ্ট  টর্া অথি দ্রুি ব্জৃি হপকয়কে। িাম্প্রথিক্ এক্টট 

প্রথিকব্দকর্ 2020 িাকলর িাচন িাকি হক্াথভড-19 ি ািারীর িূচর্ালগ্ন হিকক্ হদকশ প্রায় 4,000 

 টর্া র্থিভুি ক্করকে।  

  

2021 িাকলর িাচন িাকি, থডথভশর্ অফ থ উিযার্ রাইটকির আকয়াজজি এক্টট ভাচুনযয়াল 

পাব্থলক্ হফারাকি হেকট এই েরকণর আক্রিকণর প্রভাব্ আকলাচর্া ক্রার জর্য িম্প্রদাকয়র 

হর্িাকদর এক্জত্রি ক্রা  কয়থেল। 2021 িাকলর এথপ্রল িাকি স্বাক্ষরকৃ্ি, 2022 িাকলর প্রণীি 

ব্াকজকট এথশয়ার্ আকিথরক্ার্ ও পযাথিথফক্ দ্বীকপর অথেব্ািীকদর থব্রুকি বব্ষকিযর থব্পকক্ষ 



লড়াই ক্রা িম্প্রদাকয়র প্রথিষ্ঠার্গুথলর িিি নকর্ থিথলয়র্ থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ি থব্ল রাখা 

 কয়কে।  

  

এোড়াও 1-877-NO-HATE-NY  টলাইর্টট হখালা আকে, োকি ক্কর থর্উ ইয়ক্নব্ািীরা  ণৃা 

অপরাে ব্া েথদ িাকদর ক্াকে হক্াকর্া িম্ভাব্য পক্ষপািদ ষ্ট আক্রিকণর ব্যাপাকর জার্া িাকক্ িা 

থরকপাটন ক্রকি পাকর। পক্ষপাি ব্া বব্ষকিযর অর্যার্য িিিযা থরকপাটন ক্রকি চাইকল, এখাকর্ থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর থডথভশর্ অফ থ উিযার্ রাইটকির ওকয়ব্িাইট থভজজট ক্রুর্, ব্া হফার্ ক্রুর্ 

1-888-392-3644 র্ম্বকর, ব্া HATE হটেট ক্রুর্ 81336 র্ম্বকর। আপথর্ েথদ আপর্ার ি রক্ষা ব্া 

অর্যকদর ি রক্ষার জর্য ভয় ক্করর্ িকব্ দয়া ক্কর অথব্লকম্ব 911 র্ম্বকর ক্ল ক্রুর্।  

  

###  

 
আকরা িংব্াদ পাওয়া োকব্ এখাকর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এজেথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আর্িাব্স্ক্রাইব্ ক্রুর্ 

 

https://dhr.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

