
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/27/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল প্রস্তুবি এিং সন্ত্রাসবিম্বরাধী প্রম্বেষ্টায় 251 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে 

হেডাম্বরল ি বিম্বলর কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

ি বিল হেটজুম্বে সম্প্রদায়গুবলম্বি িার্িসৃষ্ট এিং প্রাকৃবিক দমু্ব্ নাগ এিং জরুবর 

পবরবিবি হেকাম্বর্া, সাো প্রদার্ এিং িা হিম্বক পুর্রুদ্ধার করম্বি স ায়িা করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন জকুে সন্ত্রাসথিকরাধী প্রকেষ্টা এিং জরুথর পথরথিথি 

হ াক্াকিলার প্রস্তুথির স ি নকর্ 251 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাকরর হিথি হেডাকরল ি থিকলর ক্িা 

হ াষণা ক্করকের্। ি থিলটি হেডাকরল ই াকজনন্সি  যাকর্জক ন্ট একজন্সি (Federal Emergency 

Management Agency, FEMA) ক্িত নক্, 2021 অি নিেকরর হ া লযান্ড থর্রাপত্তা অর্ুদার্ ক্ নসূথে 

(Homeland Security Grant Program, HSGP) এর  াধযক  প্রদার্ ক্রা  কয়কে যা পথরক্ল্পর্া, 

সংগঠর্, সরঞ্জা , প্রথিক্ষণ এিং অর্ুিীলর্ ক্ায নক্র  ইিযাথদ স  আঞ্চথলক্ স্বরাষ্ট্র থর্রাপত্তা 

প্রস্তুথি প্রকেষ্টার জর্য স ি নর্ প্রদার্ ক্কর, যা সম্প্রদাকয়র প্রথিকরাধ, সুরক্ষা, সাো দার্ এিং 

পুর্রুদ্ধার ক্ষ িা িজায় রাখা এিং উন্নি ক্রার জর্য জরুথর। দয থর্উ ইয়ক্ন হেি থডথভির্ অি 

হ া লযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ই াকজনন্সি সাথভনকসস (New York State Division of Homeland 

Security and Emergency Services) িার্ীয় হেক্ক াল্ডারকদর সাকি  থর্ষ্ঠ স ন্বকয় এই হপ্রাগ্রা  

পথরোলর্া ক্কর।  

  

"থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর থর্রাপদ রাখা আ াকদর সিকেকয় গুরুত্বপূণ ন দাথয়ত্ব, এিং এই ি থিল এলাক্া 

এিং প্রথিষ্ঠার্গুথলকক্ প্রাক্ত থিক্ দুকয নাকগর হু থক্ হিকক্ সন্ত্রাসিাকদর হু থক্ পয নন্ত থিথভন্ন হু থক্ 

হ াক্াকিলার জর্য প্রস্তুি  কি স ায়িা ক্রকি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথ  িাইকডর্ 

প্রিাসর্ এিং ক্ংকরকস আ াকদর অংিীদারকদরকক্ এই গুরুত্বপূণ ন থিথর্কয়াগ িাস্তিায়র্ ক্রকি 

আ াকদর সা াযয ক্রার জর্য ধর্যিাদ জার্াই, হয থিথর্কয়াগ আ াকদর জলিায় ুপথরিিনর্ এিং 

পািাপাথি  তথণি  তণা-থভথত্তক্ সথ ংসিার প্রভাি হিকক্ রক্ষা ক্রকি স ায়িা ক্রকি িার উত্থার্ 

আ রা হদি জকুে হদখকি পান্সি।"  

  

কংম্বেসিোর্ আবিয়াম্বর্া এসবপয়াি (NY-13) িম্বলর্, "6 জার্ুয়াথর অভয যত্থার্ এিং থর্উ ইয়ক্ন 

থসটির রাস্তায় রাস্তায় িাকগ নিক্ত ি আক্র ণ এিং  তণা-অপরাি আ াকদর থিথখকয়কে হয আ রা 

হক্ার্ থক্েয ই থর্ন্সিি িকল ধকর থর্কি পাথর র্া - থিকিষ ক্কর আ াকদর সম্প্রদাকয়র এিং সিকেকয় 

গুরুত্বপূণ ন প্রথিষ্ঠার্গুথলর থর্রাপত্তার িযাপাকর। আথ  গভর্ নর হ াক্লকক্ এই হেডাকরল ি থিল 

প্রাথির আজকক্র হ াষণার জর্য সাধুিাদ জার্াই, যা থর্ন্সিি ক্রকি আথ  সা াযয ক্করথে যা 

  ার্ থর্উ ইয়ক্ন হেিজকুে সন্ত্রাসথিকরাধী এিং জরুথর প্রস্তুথি প্রকেষ্টাকক্ আরও স ি নর্ ক্রকি। 



 

 

ভথিষযকির আক্র ণগুথল প্রথি ি এিং পরা ি ক্রকি প্রস্তুথি থর্ন্সিি ক্রকি আ াকদর 

সিাইকক্ এক্ সাকি ক্াজ ক্রকি  কি - এিং এই ি থিল থর্ন্সিি ক্রকি হয আ াকদর হেি 

হযকক্াকর্া সংক্কির থিরুকদ্ধ প্রস্তুথি, প্রথিন্সক্রয়া এিং িা হিকক্ পুর্রুদ্ধার ক্রকি পারকি এিং 

আ াকদর সম্প্রদায়গুথলকক্ থর্রাপদ রাখকি পারকি।"  

  

হেট বডবভসর্ অে হ ািলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইিাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস (State 

Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) এর এন্সিবকউটটভ 

হডপুটট কবিের্ার হটম্বরি হজ. ওবলবর িম্বলর্, "এই ি থিলগুথল ক্াউথন্ট এিং ি রগুথলকক্ 

হদিীয় এিং আন্তজনাথিক্ হু থক্র থিরুকদ্ধ িাকদর সন্ত্রাসথিকরাধী প্রকেষ্টা হজারদার ক্রকি 

স ায়িা ক্রকি, পািাপাথি উত্তর সী ান্ত িরাির আ াকদর থর্রাপত্তা িতন্সদ্ধ ক্রকি। থডথভির্ 

আ াকদর িার্ীয় অংিীদারকদর িাকদর জরুথর অিিার প্রস্তুথি হজারদার ক্রকি স ায়িা ক্রকি 

এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর সন্ত্রাসিাকদর থিরুকদ্ধ প্রথিরক্ষা ক্রকি অঙ্গীক্ারিদ্ধ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অোম্বসাবসম্বয়ের্ অে কাউবিম্বজর (New York State Association of 

Counties, NYSAC) বর্ি না ী পবরোলক, বেম্বের্ হজ. আকুয়াবরও িম্বলর্, "প্রাক্ত থিক্ 

দুকয নাগ, বিথিক্ স্বািয   া ারী িা সন্ত্রাসিাদ যাই হ াক্ র্া হক্র্, ক্াউথন্টগুথল হযকক্াকর্া জরুথর 

পথরথিথিকি সা কর্ হিকক্ হর্িতত্ব হদয়, আ াকদর র্াগথরক্কদর রক্ষায় সাো দার্ সংগঠর্ এিং 

সম্পদ প্রদাকর্র  াধযক ।  থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর থর্রাপদ রাখার োথিক্াটঠ  ল প্রস্তুথি এিং আ রা 

িার্ীয় সরক্ারকক্ পরিিী জরুথর পথরথিথি হ াক্াকিলার জর্য প্রস্তুি  ওয়া থর্ন্সিি ক্রার জর্য, 

যাকি ক্াউথন্টর হর্িারা ক্ায নক্রভাকি সাো হদওয়ার জর্য প্রকয়াজর্ীয় সরঞ্জা  এিং প্রথিক্ষণ স  

প্রস্তুি িাকক্, হস জর্য প্রকয়াজর্ীয় সম্পদ প্রদার্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ সাধুিাদ জার্াই।"  

  

FEMA এর হ া লযান্ড থর্রাপত্তা অর্দুার্ ক্ নসূথে থির্টি থভন্ন ঝুুঁ থক্-থভথত্তক্ অর্ুদার্ থর্কয় গটঠি 

যার উকেিয হেি, িার্ীয় এিং উপজািীয় পয নাকয় সন্ত্রাসিাদ প্রথিকরাধ, প্রস্তুথি, প্রথিরক্ষা এিং 

সাো দাকর্ স ায়িা ক্রা। এই হপ্রাগ্রা গুথল  ল হেি হ া লযান্ড থসথক্উথরটি হপ্রাগ্রা , আরিার্ 

এথরয়া থসথক্উথরটি ইথর্থিকয়টিভ (Urban Area Security Initiative, UASI) এিং অপাকরির্ 

হোর্গাকডনর্ (Operation Stonegarden)।  

  

হেি হ া লযান্ড থসথক্উথরটি হপ্রাগ্রা  - 70.6 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার  

হেি হ া লযান্ড থসথক্উথরটি হপ্রাগ্রা  সন্ত্রাসিাদ এিং অর্যার্য দুকয নাগ প্রথিকরাধ, িা হিকক্ সুরক্ষা, 

সাো দার্ এিং িা হিকক্ পুর্রুদ্ধাকরর জর্য ি থিল প্রদার্ ক্কর। হেডাকরল থর্কদনির্া অর্ুসাকর, 

থডথভসর্ অে হ া লযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ই াকজনন্সি সাথভনকসস িার্ীয় এখথিয়ারগুথলকক্ এই 

ি থিকলর 80 িিাংি প্রদার্ ক্কর। এর  কধয থর্কে উথিথখি পুরস্কারগুথল এিং িােথি িাকগ নিক্ত ি 

অর্ুদার্ অন্তভয নক্ত যা সা কর্র  াসগুথলকি হদওয়া  কি। িাথক্ 20 িিাংি ি থিল থর্উ ইয়ক্ন এর 

সন্ত্রাসথিকরাধী এিং জরুথর প্রস্তুথিকি হেি ক্িত নক্ িযিহৃি  য়।  

হেিজকুে থর্েথলথখি অগ্রাথধক্ার হক্ষকে সক্ষ িা বিথরকি স ায়িার জর্য থিথর্কয়াগ স ায়িার 

প্রকয়াজর্ থেলঃ  

  

• ইকন্টথলকজি এিং িিয-কিয়াথরং ক্ষ িা িন্সক্তিালী ক্রা  

• সাইিার থর্রাপত্তা ক্ষ িা িতন্সদ্ধ ক্রা  



 

 

• জরুথর হু থক্র হ াক্াকিলা ক্রা  

• সেি িাকগ নি/জর্াক্ীণ ন এলাক্ার থর্রাপত্তা িতন্সদ্ধ ক্রা  

• স্বকদিী সথ ংস ের পন্থা হ াক্াকিলা  

  

বর্উ ইয়কন হেট কর্োম্বরি অে হিয়রম্বসর (New York State Conference of Mayors, 

NYCOM) বর্ি না ী পবরোলক বপটার এ. হিয়ি িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন জকুে িার্ীয় 

সরক্ারগুথলর জর্য এই গুরুত্বপূণ ন স্বকদি থর্রাপত্তা এিং জরুথর প্রস্তুথি ি থিকলর িযিিা ক্রার 

জর্য িার থর্িন্সিন্ন প্রকেষ্টার ক্ারকণ থর্উ ইয়কক্নর হ য়রগণ গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যিাদ 

জার্ার্।প্রকিযক্ িার্ীয় হর্িার িীষ ন অগ্রাথধক্ার  ল িাকদর র্াগথরক্কদর স্বািয, থর্রাপত্তা এিং 

ক্লযাণ সুরক্ষা ক্রা এিং এই ি থিল হসই থ ির্ পূরকণ অকর্ক্ দরূ এথগকয় যাকি। এক্টি 

িন্সক্তিালী িার্ীয়-হেি অংিীদাথরত্ব গকে িযলকি গভর্ নর হ াক্কলর সাকি ক্াজ ক্রা োথলকয় 

হযকি NYCOM উন্মুখ।"  

  

পুরস্কাকরর পথর াণ থর্কে উকিখ ক্রা  কয়কেঃ  

  

অর্ুদার্ প্রাপক  হিাট পুরস্কার  

Albany County  $635,474  

City of Albany  $301,359  

Allegany County  $59,750  

Broome County  $311,551  

Cattaraugus County  $136,570  

Cayuga County  $132,303  

Chautauqua County  $170,713  

Chemung County  $145,106  

Chenango County  $93,892  

Clinton County  $128,035  

Columbia County  $76,821  

Cortland County  $51,215  

Delaware County  $85,356  

Dutchess County  $574,070  

Erie County (City of Buffalo)  $1,734,163  

Essex County  $102,428  

Franklin County  $59,750  

Fulton County  $72,553  

Genesee County  $98,160  

Greene County  $98,160  

Hamilton County  $42,678  



 

 

Herkimer County  $76,821  

Jefferson County  $110,964  

Lewis County  $46,946  

Livingston County  $128,035  

Madison County  $106,696  

Monroe County  $513,361  

City of Rochester  $450,350  

Montgomery County  $102,428  

Nassau County  $1,820,278  

City of New York  $30,135,400  

Niagara County  $563,278  

Oneida County  $226,103  

Onondaga County  $396,263  

City of Syracuse  $254,629  

Ontario County  $170,714  

Orange County  $924,546  

Orleans County  $89,625  

Oswego County  $166,445  

Otsego County  $93,892  

Putnam County  $234,731  

Rensselaer County  $336,602  

City of Troy  $154,378  

Rockland County  $635,907  

Saratoga County  $247,535  

Schenectady County  $272,829  

City of Schenectady  $203,670  

Schoharie County  $81,089  

Schuyler County  $46,946  

Seneca County  $51,215  

St. Lawrence County  $157,910  

Steuben County  $110,965  

Suffolk County  $1,180,103  

Sullivan County  $179,249  

Tioga County  $59,750  

Tompkins County  $98,160  

Ulster County  $230,463  



 

 

Warren County  $68,285  

Washington County  $68,285  

Wayne County  $145,106  

Westchester County  $1,367,888  

Wyoming County  $59,750  

Yates County  $34,143  

হিাট  $47,511,840  

  

আরিার্ এথরয়াস থসথক্উথরটি ইথর্থিকয়টিভ - 178.7 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার  

এই ি থিল থর্উ ইয়ক্ন থসটির হ করাপথলিার্ এলাক্ার আরিার্ এথরয়াস থসথক্উথরটি 

ইথর্থিকয়টিভ অর্ুদাকর্র অধীকর্ িাক্া এখথিয়ারগুথলকক্ প্রদার্ ক্রা  য়। এই অঞ্চলগুথল এই 

অি ন িাকদর গুরুত্বপূণ ন সন্ত্রাসথিকরাধী হপ্রাগ্রা গুথল িজায় রাখকি এিং সম্প্রসাথরি ক্রকি িযি ার 

ক্রকি। হেডাকরল থর্কদনির্া অর্ুসাকর, পুরস্কাকরর 80 িিাংি অঞ্চকলর আরিার্ এথরয়া ওয়ারথক্ং 

গ্রুপ (Urban Area Working Group) এ িাক্া অংিীদারকদর িরাে ক্রা  য়, যাকি এক্টি 

ঐক্য িয-থভথত্তক্ প্রন্সক্রয়া িযি ার ক্রা  য় এিং এই ি থিল প্রদাকর্র জর্য ঐক্য িয েয ন্সক্ত 

থর্কে হদওয়া  ল।  

  

সন্ত্রাসিাদ সম্পথক্নি ক্ায নক্র  হিকক্ সম্ভািয হু থক্র হক্ষকে থসটির অর্র্য অিিাকর্র ক্ারকণ 

আরিার্ এথরয়াস থসথক্উথরটি ইথর্থিকয়টিকভর 2021 অি ন িেকরর হেকির অংি হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন 

থসটিকক্ িােথি 18,032,588  াথক্নর্ ডলার িরাে ক্রা  কি এিং থর্কের পুরস্কারগুথলর  কধয 

অন্তভয নক্ত ক্রা আকে। িাথক্ ি থিল িহুকর এলাক্ায় থর্উ ইয়ক্ন এর সন্ত্রাসথিকরাধী এিং জরুথর 

প্রস্তুথিকি হেি ক্িত নক্ িযিহৃি  য়।  

পুরস্কাকরর পথর াণ থর্কে উকিখ ক্রা  কয়কেঃ  

অর্ুদার্ প্রাপক  হিাট পুরস্কার  

Port Authority of New York and New Jersey  
$10,662,602  

  

Westchester County  $2,649,658  

City of Yonkers  $2,649,658  

Suffolk County  $2,649,658  

Nassau County  $2,649,658  

City of New York  $139,771,354  

হিাট  $161,032,588  

  

অপাকরির্ হোর্গাকডনর্ অর্ুদার্ হপ্রাগ্রা - 1.9 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার  

এই অর্ুদার্গুথল হযৌি অপাকরিকর্ স ায়িার  াধযক  হেডাকরল, হেি, িার্ীয় এিং উপজািীয় 

আইর্ িতঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ীর  কধয স কযাথগিা িতন্সদ্ধ এিং স ন্বয় িতন্সদ্ধর জর্য গুরুত্বপূণ ন 

ি থিল প্রদার্ ক্কর যা উত্তকরর সী াকন্ত সং টিি  য়।  

  



 

 

অর্ুদার্ প্রাপক  হিাট পুরস্কার  

Cayuga County  $121,500  

Chautauqua County  $103,300  

Clinton County  $250,000  

Erie County  $100,000  

Franklin County  $290,000  

Jefferson County  $125,000  

Monroe County  $100,000  

Niagara County  $140,000  

Orleans County  $100,000  

Oswego County  $100,000  

St. Lawrence County  $300,000  

St. Regis Mohawk Tribe  $81,900  

Wayne County  $111,600  

Wyoming County  $63,000  

হিাট  $1,986,300  

  

বডবভের্ অে হ ািলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইিাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

দয থর্উ ইয়ক্ন হেি থডথভির্ অে হ া লযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ই াকজনন্সি সাথভনকসস সন্ত্রাসিাদ 

এিং অর্যার্য  ার্িসতষ্ট এিং প্রাক্ত থিক্ থিপয নয়, হু থক্, অথিক্ান্ড ও অর্যার্য জরুরী অিিা 

প্রথিকরাধ, এগুকলার থিরুকদ্ধ সুরক্ষা, এগুকলার প্রথি সাো প্রদার্ ক্রা, এগুকলা হিকক্ থর্য়ন্ত্রণ 

থেকর পাওয়ার প্রকেষ্টার জর্য হর্িতত্ব, স ন্বয় এিং স ায়িা প্রদার্ ক্কর। আরও িকিযর জর্য 

DHSES হেসিুক্ হপইজ পথরদি নর্ ক্রুর্, িযইিাকর @NYSDHSES  এ িা ইিিাগ্রাক  অর্ুসরণ 

ক্রুর্ অিিা dhses.ny.gov পথরদি নর্ ক্রুর্।  

  

###  
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