
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

জরুবর পবরবিবির জর্ে প্রস্তুবি এিং সন্ত্রাসদমর্ প্রম্বেষ্টার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 246 

বমবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে হেডাম্বরল ি বিল িরাে হদওয়ার হ াষণা  

  

এই ি বিল হেটজুম্বে কবমউবর্টটগুম্বলাম্বক বিবভন্ন দমু্ব্ নাগ ও জরুবর পবরবিবি 

প্রবিম্বরাধ, হসগুম্বলার প্রবি সাোদার্, এিং হসগুম্বলা হিম্বক পুর্রুদ্ধাম্বরর হেম্বে সা া্ে 

করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন জড়ুে সন্ত্রাসদমর্ এবং জরুথর পথরথিথির জর্য প্রস্তুথি 

প্রড়েষ্টায় স ায়িা ক্রড়ি 246 থমথলয়র্ ডলাড়ররও হবথি হেডাড়রল ি থবল বরাদ্দ হদওয়ার হ াষণা 

থদড়য়ড়ের্। হেডাড়রল ইমাড়জনন্সি মযাড়র্জড়মন্ট এড়জন্সি (Federal Emergency Management 

Agency)-এর 2022 অি নবেড়রর হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি গ্র্যান্ট (Homeland Security Grant) 

ক্ম নসূথের মাধ্যড়ম প্রদার্কৃ্ি এই ি থবল, হ ামলযান্ড থসথক্উথরটির আঞ্চথলক্ প্রস্তুথি প্রড়েষ্টা, 

হেমর্ পথরক্ল্পর্া, সংগঠর্, সরঞ্জাম, প্রথিক্ষণ, এবং অর্ুিীলর্মূলক্ ন্সিয়াক্লাপ হেগুড়লা 

ক্থমউথর্টির প্রথিড়রাধ্, সুরক্ষা, সাোদার্, এবং পুর্রুদ্ধার সংিান্ত সক্ষমিার জর্য অিযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন। থর্উ ইয়ক্ন হেড়ির থডথভির্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি এন্ড ইমাড়জনন্সি সাথভনড়সস 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) িার্ীয় হেক্ড় াল্ডারড়দর সড়ে 

থর্থবে সমন্বড়য়র মাধ্যড়ম এসব ক্ম নসূথে বযবিাপর্া ক্ড়র িাড়ক্।  

   

"জর্ থর্রাপত্তা আমার িীষ ন অগ্র্াথধ্ক্ার — আর এক্ারড়ণই আমাড়দর হেি, িার্ীয়, ও উপজািীয় 

আইর্ প্রড়য়াগক্ারী সংিাগুড়লাড়ক্ িাড়দর প্রস্তুথি এবং সন্ত্রাসদমর্ প্রড়েষ্টা বৃন্সদ্ধ ক্রড়ি সা ােয 

ক্রার উড়দ্দড়িয থর্উ ইয়ড়ক্নর জর্য হেডাড়রল ি থবল সংগ্র্  ক্রড়ি আথম ক্ড়ঠার লোই 

োথলড়য়থে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আমরা অবযা িভাড়ব সাইবার  ামলা, অভযন্তরীণ 

েরমপন্থী আেরণ, এবং আমাড়দর থর্ব নাের্ বযবিার উপর সম্ভাবয  ামলা স  থবথভন্ন হুমথক্র 

সম্মুখীর্  ন্সি, এবং আজ হ াষণা ক্রা 246 থমথলয়র্ ডলাড়ররও হবথি অর্ুদার্ হেিজড়ুে আইর্ 

প্রড়য়াগক্ারী সংিাগুড়লাড়ক্ িাড়দর জরুথর পথরথিথির জর্য প্রস্তুথি এবং সন্ত্রাসবাদ থবড়রাধ্ী প্রড়েষ্টা 

অবযা ি রাখড়ি সা ােয ক্রার হক্ষড়ে অথি গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রড়ব।"  

  

হেডাড়রল ইমাড়জনন্সি মযাড়র্জড়মন্ট এড়জন্সির হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি গ্র্যান্ট ক্ম নসূথে সন্ত্রাসী 

ক্ম নক্াণ্ড প্রথিড়রাধ্ ক্রা, হমাক্াড়বলার জর্য প্রস্তুথি হর্ওয়া, হসগুড়লার থবরুড়দ্ধ সুরক্ষা প্রদার্ 

ক্রার জর্য হেি, িার্ীয়, ও উপজািীয় প্রড়েষ্টায় স ায়িা ক্রার লড়ক্ষয গটঠি ঝুুঁ থক্-থভথত্তক্ 

থির্টি পৃিক্ গ্র্যান্ট থর্ড়য় গটঠি। এই হপ্রাগ্র্ামগুথল  ল হেি হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি হপ্রাগ্র্াম, 



 

 

আরবার্ এথরয়া থসথক্উথরটি ইথর্থিড়য়টিভ (Urban Area Security Initiative, UASI) এবং 

অপাড়রির্ হোর্গাড়ডনর্ (Operation Stonegarden)।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর বডবভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটট এন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস-এর 

কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "এই অথি গুরুত্বপূণ ন ি থবল হেিজড়ুে জরুথর পথরথিথিড়ি 

সাোদার্ক্ারীড়দরড়ক্ িাড়দর সাোদার্ সক্ষমিা হজারদার ক্রড়ি এবং আমাড়দর 

ক্থমউথর্টিগুড়লাড়ক্ থর্রাপদ রাখড়ি িাড়দর প্রড়য়াজর্ীয় সংিার্সম ূ প্রদার্ ক্রার মাধ্যড়ম 

স ায়িা ক্রড়ে। এসব ি থবল থর্উ ইয়ক্ন হেিজড়ুে েলমার্ সন্ত্রাসদমর্ প্রড়েষ্টাড়ক্ হজারদার 

ক্রড়ব এবং আমাড়দর িার্ীয় অংিীদারড়দরড়ক্ থবদযমার্ ও উদীয়মার্ হুমথক্গুড়লা হিড়ক্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীড়দর সুরথক্ষি রাখড়ি সা ােয ক্রড়ব।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটটভ অোন্সিয়াম্বর্া এসম্বপইলাট িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেি জড়ুে সন্ত্রাসদমর্ এবং 

জরুথর পথরথিথির জর্য প্রস্তুথি ক্ম নসূথেগুড়লা হজারদার ক্রড়ি সা ােয ক্রার জর্য 246 থমথলয়র্ 

ডলাড়রর হেডাড়রল ি থবল বরাদ্দ হদওয়ার আজড়ক্র হ াষণার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লড়ক্ 

সাধ্ুবাদ জার্াই। এসব ি থবল, ো থির্টি ক্ম নসূথের মড়ধ্য - হেি হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি হপ্রাগ্র্াম 

(State Homeland Security Program), আরবার্ এথরয়া থসথক্উথরটি ইথর্থিড়য়টিভ (Urban Area 

Security Initiative), এবং অপাড়রির্ হোর্গাড়ডনর্ গ্র্যান্ট হপ্রাগ্র্াম (Operation Stonegarden 

Grant Program) - ক্াে নক্রভাড়ব বন্টর্ ক্ড়র হদওয়া  ড়ব, িা সুরক্ষা, থর্রাপত্তা, এবং জরুথর 

পথরথিথির জর্য প্রস্তুথি থর্ন্সিি ক্রার জর্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন, হেটি আমাড়দর সবাইড়ক্ উপকৃ্ি 

ক্রড়ব।"  

  

হেট হ ামলোন্ড বসবকউবরটট হপ্রাগ্রাম - 68 বমবলয়র্ ডলার  

হেি হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি হপ্রাগ্র্াম সন্ত্রাসবাদ এবং অর্যার্য দুড়ে নাগ প্রথিড়রাধ্, িা হিড়ক্ সুরক্ষা, 

সাো দার্ এবং িা হিড়ক্ পুর্রুদ্ধাড়রর জর্য ি থবল প্রদার্ ক্ড়র। হেডাড়রল থর্ড়দনির্া অর্ুোয়ী, 

থডথভির্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি এন্ড ইমাড়জনন্সি সাথভনড়সস এই ি থবড়লর 80 িিাংি িার্ীয় 

আইথর্ অথধ্ড়ক্ষেগুড়লাড়ক্ প্রদার্ ক্রড়ে। এর মড়ধ্য থর্ড়ে উথিথখি পুরস্কারগুথল এবং বােথি 

িাড়গ নিকৃ্ি অর্ুদার্ অন্তভভ নক্ত ো সামড়র্র মাসগুথলড়ি হদওয়া  ড়ব। ি থবড়লর অবথিষ্ট 20 

িিাংি হেিজড়ুে থর্উ ইয়ড়ক্নর সন্ত্রাসদমর্ এবং জরুথর পথরথিথির জর্য প্রস্তুথির অবিার্ 

অথধ্ক্ির হজারদার ক্রড়ি হেড়ির দ্বারা বযবহৃি  ড়ব।  

  

হেিজড়ুে সক্ষমিা গড়ে হিালার প্রড়েষ্টায় থর্েথলথখি অগ্র্াথধ্ক্ারমূলক্ হক্ষেগুড়লাড়ি স ায়িা 

ক্রার জর্য থবথর্ড়য়াগ আবিযক্ থেল: ইড়ন্টথলড়জি এবং িিয হিয়ার ক্রার সক্ষমিা হজারদার 

ক্রা; সাইবার থর্রাপত্তা সক্ষমিা হজারদার ক্রা; হক্ামল িাড়গ নি/জর্াক্ীণ ন িার্গুড়লার সুরক্ষা 

বৃন্সদ্ধ ক্রা; অভযন্তরীণ সথ ংস েরমপন্থী ক্াে নিড়মর থবরুড়দ্ধ লোই ক্রা; ক্থমউথর্টির প্রস্তুথি ও 

স র্িীলিা; এবং থর্ব নােড়র্র থর্রাপত্তা।  

অর্ুদাড়র্র পথরমাণগুড়লা থর্ড়ে িাথলক্াভভক্ত ক্রা  ড়লা:  

  

অর্ুদার্ গ্র ীিা  হমাট অর্ুদার্  

আলবাথর্ ক্াউথন্ট  $635,472  

আলবাথর্ থসটি  $301,361  



 

 

অযাথলগাথর্ ক্াউথন্ট  $59,750  

ব্রুম ক্াউথন্ট  $311,551  

ক্যািারাউগাস ক্াউথন্ট  $136,570  

ক্ায়ুগা ক্াউথন্ট  $132,303  

োউড়িাকু্যয়া ক্াউথন্ট  $170,713  

হিমাং ক্াউথন্ট  $145,106  

হির্াড়ো ক্াউথন্ট  $93,892  

থির্ির্ ক্াউথন্ট  $128,035  

ক্লথিয়া ক্াউথন্ট  $76,821  

ক্িনলযান্ড ক্াউথন্ট  $51,215  

হডলাওয়ার ক্াউথন্ট  $85,356  

ডাড়েস ক্াউথন্ট  $574,070  

এথর ক্াউথন্ট (বাড়েড়লা থসটি)  $1,741,460  

এড়সক্স ক্াউথন্ট  $102,428  

ফ্র্যাঙ্কথলর্ ক্াউথন্ট  $59,750  

েুল্টর্ ক্াউথন্ট  $72,553  

হজড়র্থস ক্াউথন্ট  $98,160  

থগ্র্র্ ক্াউথন্ট  $98,160  

 যাথমল্টর্ ক্াউথন্ট  $42,678  

 াথক্নমার ক্াউথন্ট  $76,821  

হজোরসর্ ক্াউথন্ট  $110,964  

লুইস ক্াউথন্ট  $46,946  

থলথভংের্ ক্াউথন্ট  $128,035  

মযাথডসর্ ক্াউথন্ট  $106,696  

মর্ড়রা ক্াউথন্ট  $620,911  

রড়েোর থসটি  $342,800  

মন্টড়গামাথর ক্াউথন্ট  $102,428  

র্াসাউ ক্াউথন্ট  $1,598,420  

থর্উ ইয়ক্ন থসটি  $28,667,676  

র্ায়াগ্র্া ক্াউথন্ট  $555,981  

ওর্াইডা ক্াউথন্ট  $226,103  

অর্র্ডাগা ক্াউথন্ট  $371,008  

থসরাথক্উস থসটি  $279,884  

অন্টাথরও ক্াউথন্ট  $170,714  

অড়রঞ্জ ক্াউথন্ট  $924,546  

অরথলি ক্াউথন্ট  $89,625  

ওসওড়য়ড়গা ক্াউথন্ট  $166,445  

ওিড়সড়গা ক্াউথন্ট  $93,892  



 

 

পাির্াম ক্াউথন্ট  $234,731  

হরর্ড়সলার ক্াউথন্ট  $336,602  

ট্রয় থসটি  $154,378  

রক্লযান্ড ক্াউথন্ট  $635,907  

সারাড়িাগা ক্াউথন্ট  $247,535  

হস্কড়র্ক্ড়িথড ক্াউথন্ট  $272,829  

হস্কড়র্ক্ড়িথড থসটি  $203,670  

হিা াথর ক্াউথন্ট  $81,089  

স্কাইলার ক্াউথন্ট  $46,946  

হসড়র্ক্া ক্াউথন্ট  $51,215  

হসইন্ট লড়রি ক্াউথন্ট  $157,910  

থেউড়বর্ ক্াউথন্ট  $110,965  

সাড়োক্ ক্াউথন্ট  $986,412  

সাথলভার্ ক্াউথন্ট  $179,249  

টিওগা ক্াউথন্ট  $59,750  

িম্পথক্ি ক্াউথন্ট  $98,160  

আলোর ক্াউথন্ট  $230,463  

ওয়াড়রর্ ক্াউথন্ট  $68,285  

ওয়াথিংির্ ক্াউথন্ট  $68,285  

ওড়য়ইর্ ক্াউথন্ট  $145,106  

ওড়য়েড়েোর ক্াউথন্ট  $1,165,935  

ওয়াইওথমং ক্াউথন্ট  $59,750  

ইড়য়িস ক্াউথন্ট  $34,143  

হমাট  $45,426,614  

  

  

আরিার্ এবরয়া বসবকউবরটট ইবর্বেম্বয়টটভ - 176.5 বমবলয়র্ ডলার  

এই ি থবল আরবার্ এথরয়া থসথক্উথরটি ইথর্থিড়য়টিভ গ্র্যাড়ন্টর অধ্ীড়র্ থর্উ ইয়ক্ন থসটি 

হমড়ট্রাপথলির্ এলাক্ার আইথর্ অথধ্ড়ক্ষেগুড়লাড়ক্ এই ি থবল প্রদার্ ক্রা  ড়ি। এই 

অঞ্চলগুথল এই অি ন িাড়দর গুরুত্বপূণ ন সন্ত্রাসথবড়রাধ্ী হপ্রাগ্র্ামগুথল বজায় রাখড়ি এবং 

সম্প্রসাথরি ক্রড়ি বযব ার ক্রড়ব। হেডাড়রল থর্ড়দনির্া অর্ুসাড়র, পুরস্কাড়রর 80 িিাংি 

অঞ্চড়লর আরবার্ এথরয়া ওয়ারথক্ং গ্রুপ (Urban Area Working Group) এ িাক্া অংিীদারড়দর 

বরাদ্দ ক্রা  য়, োড়ি এক্টি ঐক্যমিয-থভথত্তক্ প্রন্সিয়া বযব ার ক্রা  য় এবং এই ি থবল 

প্রদাড়র্র জর্য ঐক্যমিয েভ ন্সক্ত থর্ড়ে হদওয়া  ল।  

  

এোোও থর্উ ইয়ক্ন থসটি আরবার্ এথরয়ার অংিীদাড়রর জর্য সন্ত্রাসী-সম্পথক্নি ন্সিয়াক্লাপ 

হিড়ক্ সম্ভাবয হুমথক্র সম্মুখীর্  ওয়ার অর্র্য অবিাড়র্র থবষয়টি থবড়বের্ায় থর্ড়য় হেড়ির 2022 

অি নবেড়রর আরবার্ এথরয়া থসথক্উথরটি ইথর্থিড়য়টিভ গ্র্যাড়ন্টর অংি হিড়ক্ থর্েথলথখি 

অর্ুদার্গুড়লার সড়ে বােথি 16,532,588 ডলার বরাদ্দ ক্রা  ড়ব। ি থবড়লর অবথিষ্ট অংি 



 

 

ি রাঞ্চড়লর মড়ধ্য থর্উ ইয়ড়ক্নর সন্ত্রাসদমর্ এবং জরুথর পথরথিথির জর্য প্রস্তুথির অবিার্ 

অথধ্ক্ির হজারদার ক্রড়ি হেড়ির দ্বারা বযবহৃি  ড়ব।  

  

পুরস্কাড়রর পথরমাণ থর্ড়ে উড়িখ ক্রা  ড়য়ড়েেঃ  

  

অর্ুদার্ গ্র ীিা  হমাট অর্ুদার্  

থর্উ ইয়ক্ন এবং থর্উ জাথস নর বন্দর ক্িৃনপক্ষ (Port Authority of New York 

and New Jersey, PATH)  

$10,534,293  

  

ওড়য়েড়েোর ক্াউথন্ট  $2,819,726  

ইয়ংক্াস ন থসটি  $2,617,773  

সাড়োক্ ক্াউথন্ট  $2,811,464  

র্াসাউ ক্াউথন্ট  $2,839,631  

থর্উ ইয়ক্ন থসটি  $136,188,901  

হমাট  $157,811,788  

  

অপাম্বরের্ হোর্গাম্বডনর্ গ্রোে হপ্রাগ্রাম - 2 বমবলয়র্ ডলার  

এই অর্ুদার্ উত্তর সীমাড়ন্ত পথরোথলি হেৌি ক্াে নিমগুড়লার স ায়িার মাধ্যড়ম হেডাড়রল, হেি, 

িার্ীয় ও উপজািীয় আইর্ প্রড়য়াগক্ারী সংিাগুড়লার মড়ধ্য স ড়োথগিা ও সমন্বয় বৃন্সদ্ধ ক্রড়ি 

অথি গুরুত্বপূণ ন ি থবল প্রদার্ ক্রড়ে।  

  

অর্ুদার্ গ্র ীিা  হমাট অর্ুদার্  

ক্ায়ুগা ক্াউথন্ট  $75,900.00  

োউড়িাকু্যয়া ক্াউথন্ট  $53,300.00  

থির্ির্ ক্াউথন্ট  $250,000.00  

এথর ক্াউথন্ট  $185,000.00  

ফ্র্যাঙ্কথলর্ ক্াউথন্ট  $290,000.00  

হজোরসর্ ক্াউথন্ট  $134,200.00  

মর্ড়রা ক্াউথন্ট  $116,500.00  

র্ায়াগ্র্া ক্াউথন্ট  $155,000.00  

অরথলি ক্াউথন্ট  $118,800.00  

ওসওড়য়ড়গা ক্াউথন্ট  $140,700.00  

হসইন্ট লড়রি ক্াউথন্ট  $300,000.00  

হসন্ট হরন্সজস হমা াক্ ট্রাইব  $81,900.00  

ওড়য়ইর্ ক্াউথন্ট  $82,600.00  

ওয়াইওথমং ক্াউথন্ট  $51,200.00  

হমাট  $2,035,100  

  

বডবভের্ অে হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  



 

 

হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ইমাড়জনন্সি সাথভনড়সস থডথভির্ সন্ত্রাসবাদ, প্রাকৃ্থিক্ দুড়ে নাগ, হুমথক্, 

অথিসংড়োড়গর  ির্া এবং অর্যার্য জরুথর অবিা প্রথিড়রাধ্, এগুথল হিড়ক্ সুরক্ষা, এর জর্য 

প্রস্তুথি, সাোদার্, ও পুর্রুদ্ধাড়রর প্রড়েষ্টার হক্ষড়ে হর্িৃত্ব, সমন্বয় ও স ায়িা প্রদার্ ক্ড়র। আড়রা 

িড়িযর জর্য হেসবুড়ক্ (Facebook) আমাড়দরড়ক্ খুুঁড়জ থর্র্, িভইিাড়র (Twitter) বা ইর্োগ্র্াড়ম 

(Instagram) আমাড়দরড়ক্ অর্ুসরণ ক্রুর্, অিবা আমাড়দর ওড়য়বসাইড়ি থভন্সজি ক্রুর্।  
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