
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ঘৃণামূলক অপরাধ এিং আক্রমম্বণর ঝ ুঁ বকম্বে িাকা অলাভজর্ক, 

কবমউবর্টি-বর্ভনর সংস্থাগুম্বলার বর্রাপত্তার উন্নবেম্বে 96 বমবলয়র্ ডলার হঘাষণা 

কম্বরম্বের্  

  

অলাভজর্ক সংস্থাগুম্বলা এখর্ হেম্বির ঘৃণামূলক অপরাম্বধর বিরুম্বে 

কবমউবর্টিগুবলম্বক রক্ষা কম নসূবির মাধেম্বম 50 বমবলয়র্ ডলাম্বরর জর্ে আম্বিদর্ করম্বে 

পাম্বরর্, এম্বো হিবে অম্বি নর সংস্থার্ এই প্রিম  

  

হেডাম্বরল ইমাম্বজনন্সি মোম্বর্জম্বমন্ট এম্বজন্সির অলাভজর্ক বর্রাপত্তা অর্ দার্ 

কম নসূবির মাধেম্বম 240টি অলাভজর্ক সংস্থাম্বক হমাি 46 বমবলয়র্ ডলাম্বরর হেডাম্বরল 

োন্সডং হদওয়া  ম্বয়ম্বে  

  

  

নিজস্ব ধারণা, নিশ্বাস িা নিশনির কারনণ অলাভজিক, কনিউনিটি-নিভভর সংস্থাগুনলার উপর 

ঘৃণািূলক অপরাধ িা আক্রিনণর ঝ ুঁ নকর িযাপানর নিরাপত্তা ও স রক্ষািূলক িযিস্থা কন ার করার 

উনেনশয গভি ভর কযানি হ াকল আজ 50 নিনলয়ি ডলানরর আনিদি শুরু  ওয়ার কিা হঘাষণা 

কনরি। এই কি ভসূনির িাধযনি এন ািা অি ভ সংস্থানির পনরিাণ এিারই প্রিি। হে অলাভজিক 

সংস্থাগুনলা অ ীন  অি দাি হপনয়নে  ারা একি ি ুি নিরাপত্তা প্রকল্পগুনলার জিয আনিদি 

করন  পানর এিং এিারই প্রিি ফান্ডংনয়র জিয সাইিার নিরাপত্তার প্রকল্পগুনলা নিনিিিা করা 

 নি। উপরন্তু, গভি ভর হ াকল হেিিযাপী ক্রিিধ ভিাি সাম্প্রদানয়ক আক্রিনণর ঝ ুঁ নকর সম্ম খীি 

 ওয়া 240টি অলাভজিক সংস্থার জিয হফডানরল ফান্ডংনয়র 46 নিনলয়ি ডলার হঘাষণা 

কনরনেি। এই গুরুত্বপূণ ভ ফান্ডং  ানদর হকন্দ্রগুনলার নিরাপত্তা কন ার করন  সা ােয করনি, 

পাশাপানশ সািনিক প্রস্তুন ও সম্প্রসানর  করনি।  

  

"নিউ ইয়নকভ ঘৃণার হকািও জায়গা হিই, আর আিরা হসইসি সংস্থাগুনলানক স নোনগ া নদনয় 

োনিা োরা নিনেষপূণ ভ এিং ন ংসাত্মক আক্রিনণর ি নখ দ ি ভল," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই 

অভূ পূি ভ ফান্ডংনয়র ি ুি রাউড নদনয়, এই ঝ ুঁ নকর ি নখ িাকা হকন্দ্রগুনলা দ ি ভল িাি ষনদর 

হসইসি িযন্িনদর হিনক স রনক্ষ  করন  সাইিার নিরাপত্তার প্রকল্পগুনলা স  নিরাপত্তার 

স কভ ািূলক পদনক্ষপ নিন  পারনি, োরা  ানদর ধারণা, নিশ্বাস িা নিশনির কারনণ  ানদর 

উপর আক্রিণ করনি।"  

  



"এই ফান্ডং এিং এই প্রনিষ্টা সিই ঘৃণা ও অসন ষ্ণ  ার নিরুনে আিানদর ইন িািক পদনক্ষপ," 

িম্বলর্ হলেিোম্বর্ন্ট গভর্ নর অোম্বতাবর্ও হডলগাম্বডা। "গভি ভর এিং আনি আিানদর ক্ষি া 

অি োয়ী সি নদনয় নিন্ি  করার হিষ্টা করি োন  আিানদর শ রগুনলা এিং আিানদর হেনির 

িনধয িাকা জিসাধারণ এিং সংস্থাগুনলা ঘৃণািূলক কাে ভকলাপ হিনক স রনক্ষ  িানক।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির অপরাধমূলক বিিার পবরম্বষিার বিভাগ (New York State Division 

of Criminal Justice Services)-এর কনিশিার হরাসািা হরাসানডা িনলি, "একজি নিউ 

ইয়কভিাসীর প্রন   ওয়া হকািও ঘৃণািূলক অপরাধ আিানদর সিার নিরুনে  ওয়া ঘৃণািূলক 

অপরাধ। DCJS এই ফান্ডংনয়র পনরিালিা করন  হপনর গনি ভ  এিং িানগ ভি  ওয়ার ঝ ুঁ নকন  িাকা 

সংস্থাগুনলার নিরাপত্তা শন্িশালী করার নিষনয় এিং প্রদাি করা গুরুত্বপূণ ভ পনরনষিাগুনলা হিনক 

স নিধা পাওয়ার িযন্ি এিং পনরিারগুনলার স রনক্ষ  িাকন  স ায় ায় আিানদর প্রনিষ্টার প্রন  

গভি ভর হ াকনলর অিুি সিি ভনি আনি  াুঁর প্রশংসা কনর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি বডবভের্ অি হ ামলোড বসবকউবরটি অোড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস 

(Division of Homeland Security and Emergency Services)-এর কনিশিার জযানক হে 

িনলি, "গভি ভর হ াকনলর অিয ি প্রাধানিযর নিষয়  ল নিউ ইয়কভিাসীনদর নিরাপদ রাখা এিং 

ফাডগুনলা আিানদর অলাভজিক প্রন ষ্ঠািগুনলানক  ানদর হিনক স রনক্ষ  রাখন  সা ােয 

করনি োরা ঘৃণািূলক িরিপন্থায় িানল । পনরনষিা হদওয়ার জিয এিং িযিসা িালানিার জিয 

নিউ ইয়কভ োন  একটি নিরাপদ জায়গা  নয় িাকন  পানর  া নিন্ি  করন  আিানদর 

অলাভজিক অংশীদারনদর সনে কাজ িানলনয় হেন  আিরা উন্ম খ।"  

  

প্রবেবর্বধ আবিয়াম্বর্া এসপাইলাে িম্বলর্, "আিানদর দদিন্িি জীিি িয   করার হুিনক 

হদওয়া হদশীয় এিং আন্তজভান ক ঝ ুঁ নকর নিরুনে লডাইনয়র জিয আিানদর প্রনিষ্টায় অিশযই 

আিানদর স কভ এিং জনড  িাকন   নি এিং আিানদর কনিউনিটিগুনলা জ নড এিং আিানদর 

দ নর করা কি ভসূনিগুনলার িনধয জিসাধারনণর নিরাপত্তা নিন্ি  করন  আিানদর প্রন যকনক 

একসানি কাজ করন   নি। আনি গভি ভর হ াকনলর হেি ফান্ডংনয়র এই নিশাল পনরিাণ নিনয় 

আজনকর হঘাষণার প্রশংসা কনর ো আিানদর অলাভজিক এিং কনিউনিটি-নিভভর সংস্থাগুনলার 

নিরাপত্তা শন্িশালী করন  স ায় ার জিয নিধ ভানর , এিং আনি আিানদর নডনিনের এিি 

সিস্ত হোগয কি ভসূনিগুনলানক নিনজনদর নিরাপত্তা সম্প্রসারনণর জিয এিং হকন্দ্রগুনলার প্রস্তুন র 

জিয এই ফান্ডংনয় আনিদনির জিয উৎসান   কনর োরা ঘৃণািূলক অপরাধ এিং অিযািয 

সম্ভািয হুিনকর ি নখ িা ঝ ুঁ নকন  আনে।"  

  

নিউ ইয়কভ জ নড ঘৃণা এিং পক্ষপা িূলক ঘিিা অিযা   িাকায় আজনকর হঘাষণা উন  এনসনে 

এিং হফডানরল ক ৃভপক্ষ নিশ্বাস-নিভভর প্রন ষ্ঠািগুনলানক লক্ষয করা নিনয় প্রন নিশী 

হদশগুনলানক নিরাপত্তার হুিনক নিষনয় স কভ কনরনে। ঘৃণািূলক অপরাধ শুধ  অনভনপ্র  

লক্ষযনকই িয়, সানি প্রন কূলভানি এিং অসে ভানি সমূ্পণ ভ কনিউনিটিনক প্রভানি  কনর। 

প নলনশর কানে ঘৃণািূলক অপরানধর হে নরনপািভ করা  য়  ার সংখযা শুধ  হিাি অপরাধ সংখযার 

সািািয ভগ্াংশ িাত্র িয়, সানি এই ঘিিাগুনলা কনিউনিটির আরও হিনশ সংখযক িাি ষনক 

ট্রিািস্ত কনর এিং ভয় ধনরনয় হদয়। নিউ ইয়কভ হেি অিয অপরানধর হিনক পৃিকভানি এই 



ঘিিাগুনলার ট্রযাক রানখ, োন  হট্রড পে ভনিক্ষণ করা োয় এিং ঘিিা ঘিার আনগই  া আিকান  

পদনক্ষপ হিওয়া োয়।  

  

হফডানরল ইিানজভন্ি িযানিজনিন্ট এনজন্ির অলাভজিক নিরাপত্তার অি দাি কি ভসূনি 

(Nonprofit Security Grant Program)-এর িাধযনি প্রদত্ত, হফডানরল ফানডর 46 নিনলয়ি ডলার 

নিউ ইয়কভনয় দ টি পৃিক অযাওয়ানডভ িনি   নয়নে - নিউ ইয়কভ নসটির হিনট্রা এনরয়ার িনধয িাকা 

সংস্থাগুনলার জিয 38.8 নিনলয়ি ডলার এিং হেনির িানক অংশ জ নড িাকা সংস্থাগুনলার জিয 

7.2 নিনলয়ি ডলার। দয নিউ ইয়কভ হেি নডনভশি অি হ ািলযাড নসনকউনরটি অযাড ইিানজভন্ি 

সানভভনসস (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) স্থািীয় 

হেকন াল্ডারনদর সানি ঘনিষ্ঠ সিন্বনয় এই হপ্রািাি পনরিালিা কনর। 240টি অলাভজিক সংস্থা 

হে হফডানরল ফান্ডং পানে  া  ারা নিরাপত্তা ঝ ুঁ নকর িযিস্থাপিা িণ ভিাকারী পনরকল্পিা, 

পনরিালি িযিস্থার ধারািান ক া এিং ঘিিার প্রন ন্ক্রয়া; িাস্তনিক নিরাপত্তা সম্প্রসারনণর 

েন্ত্রপান  এিং পে ভনিক্ষণ ও ন্িনিং নসনেি; সন্ক্রয় শুযিার প্রনশক্ষণ এিং কি ভিারী, সদসয িা 

জিসভার জিয নিরাপত্তা প্রনশক্ষনণর িযিস্থা; প্রন ন্ক্রয়ার িযিস্থা; এিং িুন্িিে নিরাপত্তা কিীর 

জিয িযি ার করন  পানর।  

  

নিউ ইয়কভ হেনির অপরাধিূলক নিিার নিভাগীয় পনরনষিা নিভাগ (Division of Criminal Justice 

Services, DCJS), হেনির ফাড করা ঘৃণািূলক অপরানধর নিরুনে কনিউনিটিগুনলা স রনক্ষ  

করার কি ভসূনি 50 নিনলয়ি ডলানরর জিয পনরকল্পিা িাইনে, ো হেি জ নড প্রায় 1,000 প্রকল্পনক 

সিি ভি করন  পারনি িনল অি িাি করা  য়।  

  

2017 সানল দ নর, কি ভসূনিটি এিি সি অলাভজিক কনিউনিটি এিং নসনভক হসন্টার, সাংসৃ্কন ক 

নিউন্জয়ি, হড হকয়ার হসন্টার এিং অিযািয অলাভজিক সংস্থাগুনলানক নিরাপত্তা িযিস্থা 

শন্িশালী করন  এিং  ানদর নিরুনে ঘৃণািূলক অপরাধ আিকান  ফান্ডং প্রদাি কনর োরা 

নিনজনদর ধারণা, নিশ্বাস িা নিশনির কারনণ দ ি ভল  ন  পানর। এই ফান্ডং িন রাগ  িা 

অভযন্তরীি নিরাপত্তার উন্নন ন  িযি ার করা হেন  পানর, োর িনধয সীনি  িা  নলও অন্তভুভি 

লাইটিং,  ালার িযিস্থা, অযালাি ভ, পযানিক হিা াি, হিডা হদওয়া, হিষ্টিীর িযিস্থা, অযানেস 

নিয়ন্ত্রণ, অভে র কাুঁি এিং ব্লাে-প্রন নরাধী নফল্ম, জিসাধারণ-ি খী নসনেি এিং প্রিিিানরর 

জিয সাইিার নিরাপত্তা শন্িশালী করার িযিস্থাপিা। এোডা   নিনলর আও ার িনধয নিরাপত্তা 

প্রনশক্ষনণর সানি সম্পনকভ  খরিও অন্তভুভি িাকন  পানর। এখিও পে ভন্ত, হিাি 83.1 নিনলয়ি 

ডলার নদনয় 600টির হিনশ অলাভজিক সংস্থানক প্রায় 1,700টি প্রকনল্পর স নোনগ ায় প রসৃ্ক  

করা  নয়নে।  

  

DCJS প্রকল্প প্রন  সনি ভাচ্চ 50,000 ডলানরর আনিদি ি ণ করনি; প্রন যক হোগয সংস্থা সনি ভাচ্চ 

150,000 ডলানরর ন িটি আনিদি জিা নদন  পানরি। একটি হোগয সংস্থা হকািও সাইিার 

নিরাপত্তা প্রকনল্প ফানডর জিয 50,000 ডলার পে ভন্ত পাওয়ার একটি পৃিক আনিদি জিা নদন  

পানর। আনিদিগুনলা DCJS-এর কানে িেলিার 31 জাি য়ারী, 2023  ানরনখর িনধয জিা নদন  

 নি। য োগ্যতোর শতত, নির্দতশোবলী, নির্দতনশকো এবং অনতনরক্ত তথ্য জোির্ত DCJS ওর্েবসোইর্ের 

অিুদোি/ফোন্ডং যেজ যদখুি। 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Findex.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C28b99223a910464388ec08dac0eb5735%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034414263394533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VoyZtDQcz5C2OJvugbwZjMi236osDx6QNORawChPcD0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Findex.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C28b99223a910464388ec08dac0eb5735%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034414263394533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VoyZtDQcz5C2OJvugbwZjMi236osDx6QNORawChPcD0%3D&reserved=0
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