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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল সন্ত্রাসিাম্বের উচ্চ ঝুঁ বকর সম্মখীর্ অলাভজর্ক সংস্থার বর্রাপত্তা িৃদ্ধির
জর্ে 33 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর হেডাম্বরল ত বিম্বলর হ াষণা কম্বরম্বের্

ত বিল অলাভজর্ক সংস্থাগুবলম্বক সবিধা বর্রাপত্তা এিং সািবিক প্রস্তুবত েদ্ধিোলী
করম্বত সা ায্ে করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ সন্ত্রাসবাকের বথধতন ঝুঁ থক্র সম্মখীর্ 198টি অলাভজর্ক্ সংস্থার
থর্রাপত্তা বৃদ্ধি সমির্ন ক্রকত 33 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হেডাকরল ত থবল হ াষণা ক্করকের্।
এই ত থবলগুথল অলাভজর্ক্ সংস্থাগুথলকক্ তাকের পথরকষবায় থর্রাপত্তা বৃদ্ধির সক াগ হেকব,
পাশাপাথশ তাকের সবাঙ্গীণ
ন
প্রস্তুথত উন্নত ক্রার সক াগ হেকব। এই ত থবল, া হেডাকরল
ইমাকজনদ্ধি মযাকর্জকমন্ট একজদ্ধি (Federal Emergency Management Agency, FEMA) এর
র্র্-প্রথেি থসথক্উথরটি গ্রান্ট হপ্রাগ্রাম (Nonprofit Security Grant Program) মাধযকম হেওয়া
কয়কে, েইটি থভন্ন পরস্কাকরর মাধযকম থর্উ ইয়ক্ন জকে বরাদ্দ ক্রা কে। থর্উ ইয়ক্ন থসটি হমকরা
এলাক্ার মকধয অবথস্থত সংস্থাগুথল 27 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকির বাথক্
অঞ্চলজকে অবথস্থত সংস্থাগুথল 6.4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পাকব। FEMA এর অর্োর্ ণ
ৃ া
অপরাধ এবং সম্পথক্নত আক্রমকণর থবরুকি থর্উ ইয়ক্ন হেকির অলাভজর্ক্ সংস্থাগুথলর
থর্রাপত্তা এবং প্রস্তুথত বৃদ্ধিকত গভর্রন হ াক্ল ক্তৃক্
ন সম্প্রথত হ াথষত 25 থমথলয়র্ মাথক্নর্
ডলাকরর হেি অর্োকর্র সম্পূরক্।
" ণ
ৃ া অপরাধ অলাভজর্ক্ সম্প্রোয়কক্ জজনথরত ক্রা অবযা ত হরকখকে এবং এই ত থবল
প্রথতষ্ঠার্গুথলকক্ ঐসব বযদ্ধি এবং েকলর থবরুকি তাকের থর্রাপত্তা শদ্ধিশালী ক্রকত স ায়তা
ক্রকব ারা এিা হমকর্ থর্কত প্রস্তুত র্য় হ আমাকের থবথিত্রতাই থর্উ ইয়ক্ন হেিকক্ শদ্ধিশালী
ক্কর হতাকল," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। " ারা ৃণা অপরাধ সং টিত ক্কর তারা ক্খকর্া দ্ধজতকব
র্া এবং ক্খকর্া আমাকের থবভি ক্রকত পারকব র্া। থর্উ ইয়ক্ন জাথতর মকধয সবকিকয়
ববথিত্রযময় হেি, া আমাকের হসরা ববথশষ্ট্যগুথলর এক্টি, এবং আমাকের এই সংস্থাগুথলকক্
সা া য ক্রকত কব াকত তারা থর্কজকের রক্ষা ক্রকত পাকর এবং সমৃি কত পাকর এবং তাকের
সম্প্রোয়কক্ হসবা প্রোর্ ক্রা অবযা ত রাখকত পাকর।"
হেশজকে, 2021 অিবেকর
ন
র্র্-প্রথেি থসথক্উথরটি গ্রান্ট হপ্রাগ্রাকমর মাধযকম 180 থমথলয়র্
মাথক্নর্ ডলার প্রোর্ ক্রা কে। এই পথরমাকণর 90 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার আরবার্ এথরয়া
থসথক্উথরটি ইথর্থশকয়টিকভর (Urban Area Security Initiative, UASI) থর্ধাথরত
ন
উচ্চ-ঝুঁ থক্র

শহুকর এলাক্ার অলাভজর্ক্ সংস্থার জর্য উপলভয ক্রা য়। বাথক্ 90 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার
UASI-থর্ধাথরত
ন
এলাক্ার বাইকরর এখথতয়াকরর জর্য সংরথক্ষত রাখা য়।
অর্কমাের্ক াগয খরকির মকধয রকয়কে:
• পথরক্ল্পর্া, ার মকধয রকয়কে ঝুঁ থক্ বযবস্থাপর্া পথরক্ল্পর্া, পথরিালর্া পথরক্ল্পর্া অবযা ত
রাখা, এবং সাোোর্ পথরক্ল্পর্া
• বস্তুগত থর্রাপত্তা বৃদ্ধি সরঞ্জাম এবং থর্রীক্ষা এবং দ্ধিথর্ং থসকেকমর মত সরঞ্জাম
• প্রথশক্ষণ, ার মকধয রকয়কে বন্দক্ধারী প্রথশক্ষণ, এবং ক্মী, সেসয বা জমাকয়কতর জর্য
থর্রাপত্তা প্রথশক্ষণ
• সাো োর্ অর্শীলর্
• িুদ্ধিবি থর্রাপত্তা ক্মী

থর্উ ইয়কক্ন, হেকির UASI -মকর্ার্ীত উচ্চ-ঝুঁ থক্পূণ র্গর
ন
অঞ্চল কলা থর্উ ইয়ক্ন থসটির হমকরা
অঞ্চল। থবকশষ ক্কর, এর মকধয রকয়কে থর্উ ইয়ক্ন থসটি, এবং ওকয়েকিোর, র্াসাউ এবং
সাকোক্ ক্াউথন্ট। 2021 সাকল, থর্উ ইয়ক্ন UASI-থর্ধাথরত
ন
এলাক্ার হমাি ত থবকলর পথরমাণ
ৃ
এবং ত থবল প্রাপ্তকের সংখযা উভয় হক্ষকত্রই হেকশর হর্তত্ব থেকয়কে। হমাি 182টি UASI পরস্কার
158টি থভন্ন অলাভজর্ক্ সংস্থাকক্ প্রোর্ ক্রা য়, ার হমাি মূলয 27 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।
েয থর্উ ইয়ক্ন হেি থডথভশর্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ইমাকজনদ্ধি সাথভনকসস (New
York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) স্থার্ীয়
হেক্ক াল্ডারকের সাকি থর্ষ্ঠ সমন্বকয় এই হপ্রাগ্রাম পথরিালর্া ক্কর। 198টি সংস্থাকক্ হমাি
230টি পরস্কার প্রোর্ ক্রা য়, হ ক তু থক্েু সংস্থা এক্াথধক্ সাইি পথরিালর্া ক্কর।
এই হেডাকরল ত থবল ধমথভথত্তক্
ন
প্রথতষ্ঠার্স হবসরক্াথর স্কল এবং সাংস্কৃথতক্ হসন্টারগুথলর
ণ
ৃ া অপরাকধর থবরুকি থর্রাপে িাক্ার জর্য প্রকয়াজর্ীয় সম্পে িাক্া থর্দ্ধিত ক্রকত গভর্রন
হ াক্কলর হর্তৃকত্ব িলমার্ প্রকিষ্ট্াকক্ শদ্ধিশালী ক্রকব।
বরম্বপ্রম্বজম্বেটিভ হিস হিং িম্বলর্, "ক্ংকরকস, আথম র্র্-প্রথেি থসথক্উথরটি গ্রান্ট হপ্রাগ্রামকক্
সমির্ন ক্রকত হপকর এবং এই গুরুত্বপূণ উকেযাকগর
ন
জর্য ত থবল বৃদ্ধিকত স ায়তা ক্রকত হপকর
গথবত।
ন আথম হ মর্টি বকলথে, আমরা ক্খকর্াই থর্রাপত্তার হক্ষকত্র থপেপা কত পারকবা র্া। এটি
সবসময় সকবাচ্চ
ন অগ্রাথধক্ার হপকত কব, এবং এই গুরুত্বপূণ ত
ন থবল অলাভজর্ক্ সংস্থার
থর্রাপত্তা বৃদ্ধিকত বহুেূর প ন্ত
ন সা া য ক্রকব। আথম আরও ত থবল প্রাথপ্তর জর্য লোই ক্রার
জর্য মথখকয় আথে।"

বরম্বপ্রম্বজম্বেটিভ আবিয়াম্বর্া এসবপয়াত িম্বলর্, "6 জার্য়াথরর পর হিকক্ 285 থেকর্, আমরা
জার্কত হপকরথে হ আমরা হক্ার্ থক্েুকক্ই থর্দ্ধিত বকল ধকর থর্কত পাথর র্া - থবকশষ ক্কর
আমাকের সবকিকয় গুরুত্বপূণ প্রথতষ্ঠার্গুথলর
ন
থর্রাপত্তার বযাপাকর। আমরা এক্টি র্তু র্ থবকে
বসবাস ক্রথে, এবং আমাকের সম্প্রোয়গুথল আকগ হেখা ায়থর্ এমর্ হুমথক্র সম্মখীর্ কে
এমর্ বযদ্ধিবকগরন ক্াে হিকক্ ারা আমাকের সম্প্রোয়গুথলকত থবশৃঙ্খলার বীজ বপর্ ক্রকত
িায়। আথম আমাকের অলাভজর্ক্ সংস্থাগুথল হ র্ হ কক্াকর্া সংক্কির জর্য প্রস্তুথত, প্রথতদ্ধক্রয়া
এবং পর্থর্মন াণ
ন ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় সম্পে পায় এবং আমাকের সম্প্রোয়কক্ থর্রাপে
রাখকত পাকর তা থর্দ্ধিত ক্রার জর্য এই গুরুত্বপূণ ত
ন থবকলর আজকক্র হ াষণা ক্রার জর্য
আথম গভর্রন হ াক্লকক্ সাধবাে জার্াই।"
বডবভের্ অে হ ািলোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড ইিাম্বজনদ্ধি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন
েয থর্উ ইয়ক্ন হেি থডথভশর্ অে হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ইমাকজনদ্ধি সাথভনকসসসন্ত্রাসবাে
এবং অর্যার্য মার্বসৃষ্ট্ এবং প্রাক্ৃথতক্ থবপ য়,
ন হুমথক্, অথিক্ান্ড ও অর্যার্য জরুরী অবস্থা
প্রথতকরাধ, এগুকলার থবরুকি সরক্ষা, এগুকলার প্রথত সাো প্রোর্ ক্রা, এগুকলা হিকক্ থর্য়ন্ত্রণ
থেকর পাওয়ার প্রকিষ্ট্ার জর্য হর্তৃত্ব, সমন্বয় এবং স ায়তা প্রোর্ ক্কর। আরও তকিযর জর্য
DHSES হেসবক্ হপইজ পথরেশর্ন ক্রুর্, িুইিাকর @NYSDHSES এ বা ইিিাগ্রাকম অর্সরণ
ক্রুর্ অিবা dhses.ny.gov পথরেশর্ন ক্রুর্।
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