
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হ ইট ক্রাইম প্রবিম্বরাধ এিং বর্উ ইয়কনিাসীম্বের সুরবিি রাখার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 

পেম্বিপ গ্র ম্বের হ াষো  

  

হ ইট ক্রাইম সং টম্বর্র োম্বয় হোষী সািেস্ত  ওয়া িেক্তিম্বের জর্ে হ ইট ক্রাইম 

প্রবিম্বরাধ ও বেিা বিষয়ক প্রবেিে গ্র ে করা আিেেক কম্বর একটট আইর্ 

(S.6570/A.1202) এিং বর্উ ইয়ম্বকনর হলাকজম্বর্র গ্র েম্ব াগেিা, অন্তভভ নক্তি, স র্েীলিা, 

এিং বিবিত্র্ে অর্ুধাির্ উন্নি করার জর্ে মার্িাবধকার বিভাগ কিত নক উন্নয়র্কত ি ও 

পবরিাবলি একটট হেটিোপী কোম্বেইর্ প্রবিষ্ঠার জর্ে একটট আইর্ 

(S.123A/A.5913A) স্বাির কম্বরম্বের্  

  

বর্রাপত্তামলূক পেম্বিপসমূ  হজারোর করা এিং হ ইট ক্রাইম্বমর বিরুম্বে সুরিার 

জর্ে 50 বমবলয়র্ ডলাম্বরর ি বিল হিম্বয় আম্বিের্ করার জর্ে কবমউবর্টটবভবত্তক 

সংস্থাগুম্বলাম্বক উৎসাব ি কম্বরম্বের্ - িাড়বি আম্বিেম্বর্র জর্ে আম্বিেম্বর্র সময়সীমা 

িবধ নি করা  ম্বয়ম্বে  

  

কবমউবর্টট হর্িতিতন্দম্বক একসম্বে বর্ম্বয় আসম্বি এিং  তো, সব ংস িরমপন্থী ক্তক্রয়াকলাপ, 

এিং বিষম্বমের বিরুম্বে লড়াই করার জর্ে ঐকে সম্বেলর্ আম্বয়াজম্বর্র পবরকল্পর্া 

হ াষো কম্বরম্বের্  

  

361 বমবলয়র্ ডলাম্বরর হেট ও হেডাম্বরল ি বিম্বলর স ায়িায় পবরিাবলি হেম্বটর 

হ ইট ক্রাইম প্রবিম্বরাধ সংক্রান্ত উম্বেোগগুম্বলার সম্বে হ াগ  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ ইট ক্রাইম প্রথিররাধ, স র্শীলিা বদৃ্ধি, এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীরের 

সুরথিি রাখার জর্য পেরিপ গ্র রের হ াষো থেরয়রের্। গভর্ নর হ ইট ক্রাইম প্রথিররাধ এবং 

থশিাোর্ প্ররেষ্টায় স ায়িা ক্রার জর্য েুইটট আইর্ স্বাির ক্রররের্, যা হ ইট ক্রাইরমর 

টারগ নটরের সুরথিি রাখা এবং ঝুুঁ থক্পূে ন ক্থমউথর্টটগুরলার জর্য র্জরোথর ও সুরিা বদৃ্ধি ক্রার 

জর্য এই প্রশাসরর্র েলমার্ প্ররেষ্টাসমূর র সরে হযাগ  রে। প্রিম আইর্টট হ ইট ক্রাইম 

সং টরর্র োরয় হোষী সাবযস্ত  ওয়া বযদ্ধিরের জর্য, অর্যার্য েরের পাশাপাথশ, হ ইট ক্রাইম 

প্রথিররাধ ও থশিা থবষয়ক্ বাধযিামূলক্ প্রথশিে বা ক্াউরেথলং এর মধয থেরয় যাওয়ার থবষয়টট 

আবশযক্ ক্রররে। থিিীয় আইর্টট গ্র েরযাগযিা, অন্তভভ নদ্ধি, স র্শীলিা, এবং ববথেত্র্য 

অর্ুধাবরর্র জর্য এক্টট হেটবযাপী ক্যারেইর্ প্রথিষ্ঠা ক্ররে, যার মরধয ধম ন, জাথি, বে ন, 



জাথিস্বত্বা, থলে, র্িৃাদ্ধিক্িা, জাথিগি উৎস, বয়স, অিমিা, হযৌর্ অথভমুখীিা, বলথেক্ 

পথরেয় বা অথভবযদ্ধি থভথিক্ ববথেত্র্য অন্তভভ নি ররয়রে। এোড়াও গভর্ নর হ াক্ল 

ক্থমউথর্টটথভথিক্ সংস্থাগুরলারক্ থর্রাপিামূলক্ পেরিপসমূ  হজারোর ক্রা এবং হ ইট 

ক্রাইরমর থবরুরি সুরিার জর্য 50 থমথলয়র্ ডলাররর লভয ি থবরলর জর্য আরবের্ ক্ররি 

উৎসাথ ি ক্রররের্, এবং আরবের্ জমা হেওয়ার সময়সীমা বথধ নি ক্রররের্।  

  

" েৃা হিরক্ অর্ুপ্রাথেি সথ ংসিা সং টরর্র ভয়ঙ্কর  টর্ায় এক্ উইক্এরে LGBTQ 

আরমথরক্ার্রের গে ারর খুর্  রি এবং ইহুেী থর্উ ইয়ক্নবাসীরেররক্ টারগ নট  রি হেরখ 

আমারের হৃেয় হভরে হগরে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল।. "থর্উ ইয়ক্ন ভারলা মার্ুষরের জর্য, 

যারের অন্তর  েৃা থেরয় পূে ন িারের জর্য র্য় - আমরা আমারের শ র ও হেটরক্  েৃায় থলপ্ত 

বযদ্ধি, সংক্ীে নিাবােী ও হেিাে আথধপিযবােীরের  াি হিরক্ থিথররয় হর্ওয়ার জর্য সা সী 

পেরিপ গ্র ে ক্রথে। অভযন্তরীে পয নারয় সথ ংস েরমপন্থী ক্ায নক্রম আমারের হেরশর 

থর্রাপিার জর্য সবরেরয় বড় হুমথক্, এবং এক্াররেই আমরা  েৃার থবরুরি লড়াই ক্ররি এবং 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরেররক্ থর্রাপে রাখরি অথধক্ মরর্ারযাগী ররয়থে।"  

  

"আমরা এক্টট পথরষ্কার বািনা থেদ্ধে হয আমরা থর্উ ইয়ক্নরক্ থর্রজরের টিক্ার্া থ রসরব পথরেয় 

হেওয়া সবাইরক্ সুরথিি রাখরবা," িম্বলম্বের্ হলেম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও 

হডলগাম্বডা। "থর্উ ইয়রক্ন ও হেশজরুড় সংক্ীে নিাবাে ও সথ ংসিা বদৃ্ধি পাওয়ার এই সমরয়, সব 

থর্উ ইয়ক্নবাসী যারি হক্ারর্া ভয় োড়াই জীবর্যাপর্ ক্ররি পাররর্ হস থবষয়টট থর্দ্ধিি ক্ররি 

হ ইট ক্রাইম সং টটি  ওয়ার আরগই হসগুরলা প্রথিররাধ ক্রার জর্য আমরা আমারের 

প্রথিদ্ধক্রয়া হজারোর ক্রথে।"  

  

এই উভয় আইর্ থশিাগি উরেযাগগুরলার প্রসার  টারে, যা স র্শীলিা ও গ্র েরযাগযিা বদৃ্ধির 

জর্য প্রধার্  াথিয়ার থ রসরব ক্াজ ক্ররে, এবং ক্থমউথর্টটগুরলারক্  েৃা হিরক্ অর্ুপ্রাথেি 

ক্ায নক্লাপ ও সথ ংসিা হিরক্ থর্রাপে রাখরি সা াযয ক্ররে।  

  

এই আইর্ (S.6570/A.1202) হপর্াল আইর্ সংরশাধর্ ক্রর এই থবষয়টট প্রথিষ্ঠা ক্ররে হয 

অর্যার্য েরের পাশাপাথশ, হ ইট ক্রাইম সং টরর্র োরয় হোষী সাবযস্ত  ওয়া বযদ্ধিরেররক্ 

অবশযই িারের েে পালরর্র অংশ থ রসরব হ ইট ক্রাইম প্রথিররাধ ও থশিা থবষরয় আবশযক্ 

প্রথশিরের মধয থেরি হযরি  রব। এসব ক্ম নসূথে, প্রথশিে হসশর্, বা ক্াউরেথলং হসশর্ অবশযই 

আোলি অিবা িথিগ্রস্ত ক্থমউথর্টটরক্ হসবা োর্ ক্রা সংস্থাগুরলার সরে স রযাগী  রয় ক্াজ 

ক্রা স্থার্ীয় সংস্থাগুরলা িারা অর্ুরমাথেি  রি  রব।  

  

হেট বসম্বর্টর হটাবি অোর্ েোবভবি িম্বলর্, "আমরা ভ্রান্ত িরিযর এক্টট যুরগ বাস ক্রথে। 

থমিযা ও বারর্ায়াট থববথৃিগুরলা  েৃার রসে হযাগারে, এবং হসই  েৃা থবর্া প্রররাের্ায় সং টটি 

সথ ংস ক্ম নক্ারের থেরক্ থর্রয় যারে। ঐথি াথসক্ ক্াল হিরক্ হজরর্ারিাথবয়ারক্ অনর্ক্য 

েথড়রয় হেওয়ার এক্টট  াথিয়ার থ রসরব বযব ার ক্রা  রে। এসব  ামলার মূরল ররয়রে অজ্ঞিা 

ও অসরন্তাষ। আমারেররক্ অবশযই এসব  ামলাক্ারীরেররক্ শুধ ুশাদ্ধস্ত হেওয়ার হেরয় হবথশ থক্েভ  

ক্ররি  রব। সাবওরয়রি থর্ও-র্াৎথস অিবা ক্রলারারডারি  েৃা হিরক্ অর্ুপ্রাথেি েরমপন্থী, যাই 

হ াক্ র্া হক্র্,  েৃারক্ থশিা থেরয় প্রথিস্থাপর্ ক্রার সময় এরসরে। এই আইর্ এই যন্ত্রোপ্রে েক্র 



হভরে থেরি সা াযয ক্রার প্ররেষ্টায় অপরাধীরেররক্ থশথিি ক্ররি সা াযয ক্ররব। এই আইর্ 

স্বাির ক্রায় এবং থর্উ ইয়রক্ন  েৃার হক্ারর্া স্থার্ হর্ই িা হেথখরয় হেওয়ার জর্য আথম গভর্ নর 

হ াক্লরক্ ধর্যবাে জার্ারি োই।"   

  

অোম্বসেবল সেসে হরম্বিকা বসরাইট িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেরট  েৃার হক্ারর্া স্থার্ হর্ই।  েৃা 

হিরক্ অর্ুপ্রাথেি সথ ংসিার  টর্া অপ্রীথিক্রভারব হবরড় যাওয়ার প্রথি সাড়া থেরয়, হযসব 

 টর্ার মরধয আমার থডথিক্ট অথিরস  ামলার  টর্াও অন্তভভ নি ররয়রে, আথম হ ইট ক্রাইম 

সং টরর্র োরয় হোষী সাবযস্ত  ওয়া প্ররিযক্ বযদ্ধির জর্য " েৃা-থবররাধী" প্রথশিে, থশিা ও 

ক্াউরেথলং গ্র ে বাধযিামূলক্ ক্ররি অযারসম্বথল থবল 1202 উত্থাপর্ ক্ররথে। থর্উ ইয়রক্ন ও 

হেশজরুড় ইহুেী ও LGBTQ+ ক্থমউথর্টট এবং অরেিাে মার্ুষরের জর্য হুমথক্র পথরমাে 

উরিগজর্ক্  ারর বদৃ্ধি পাওয়া প্রিযি ক্রার এই সমরয় এই গুরুত্বপূে ন আইর্ সমি নর্ ক্রা এবং 

স্বাির ক্রায় আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লরক্ ধর্যবাে ও সাধুবাে জার্াই। এই গি উইক্এরে 

ক্রলারারডা স্প্রংস-এ LGBTQ+ বযদ্ধিরের থবরুরি আররা এক্টট সথ ংস হগালাগুথলর  টর্ার 

ভভিরভাগীরের জর্য আমরা গভীরভারব হশাক্া ি। থশিা  রে  েৃা ও অস র্শীলিার থবরুরি 

এক্টট প্রধার্ প্রথিক্ার, এবং আমারের আইরর্র লিয  রলা আমারের ক্থমউথর্টটগুরলারক্ 

থর্রাপে রাখা। আমারের থর্উ ইয়ক্ন হেরট হ ইট ক্রাইম বদৃ্ধির থবরুরি গভর্ নর হ াক্রলর সরে 

এক্িাবি  রয় অবস্থার্ গ্র ে ক্ররি হপরর আথম গথব নি।"  

  

এই আইর্ (S.123A/A.5913A) গ্র েরযাগযিা, অন্তভভ নদ্ধি, স র্শীলিা, এবং ববথেত্র্য অর্ুধাবরর্র 

জর্য এক্টট হেটবযাপী ক্যারেইর্ প্রথিষ্ঠা ও বাস্তবায়র্ ক্রার জর্য থর্ব না ী আইর্ সংরশাধর্ 

ক্ররে। এই ক্যারেইর্ সরক্াথর ও হবসরক্াথর সংস্থা, হযমর্ স্থার্ীয় সরক্ার, ক্থমউথর্টট গ্রুপ, 

সু্কল থডথিক্ট, উপাসর্ালয়, োিবয সংস্থা, ও িাউরেশর্ ইিযাথের সরে মার্বাথধক্ার থবভারগর 

(Division of Human Rights) সমন্বয় ও স রযাগীিার মাধযরম উন্নয়র্ ও বাস্তবায়র্ ক্রা  রব এবং 

এটট জর্সাধাররের ক্ারে হপৌৌঁরে হেওয়ার জর্য ইন্টাররর্ট, হসাশযাল থমথডয়া, এবং অর্যার্য 

প্ল্যাটিরম ন প্রক্াশ ক্রার জর্য থশিামূলক্ উপক্রে প্রেয়র্ ক্ররব।  

  

হেট বসম্বর্টর অোর্া এম. কাপলার্ িম্বলর্, "থর্রজর মািৃভূথমরি অযাথন্টরসরমটটক্ 

সথ ংসিার থশক্ার  রয় এই হেরশ পাথলরয় আসা এক্জর্ ইহুেী শরোিী থ রসরব, ম ামারীর পর 

হিরক্ এই হেরশ আমরা  েৃা ও েরমপন্থী মিবারের িারা অর্ুপ্রাথেি হয সথ ংসিা বদৃ্ধি হপরি 

হেখথে, এরি আমার অন্তর বযথিি  য়। আথম প্রথিটট সুরযাগ ক্ারজ লাথগরয়  েৃার থবরুরি 

আওয়াজ িভলরি এবং লড়াই ক্ররি হপরর গথব নি, থক্ন্তু আমারের আররা হবথশ ক্াজ ক্রার 

প্ররয়াজর্ ররয়রে, এবং এই আইথর্ পযারক্জ থর্উ ইয়ক্ন হেরট হয  েৃার হক্ারর্া স্থার্ হর্ই হস 

থবষয়টট স্পষ্ট ক্রর হেওয়ার জর্য গ ৃীি এক্টট গুরুত্বপূে ন প্রিম পেরিপ। এই সংক্টরক্ সামরর্ 

হিরক্ হমাক্ারবলা ক্রার জর্য গভর্ নররর প্ররেষ্টাগুরলার জর্য আথম গথব নি, এবং আজ আমার 

থবলটটরক্ স্বাির ক্রর আইরর্ পথরেি ক্রায় আথম িার প্রথি কৃ্িজ্ঞ।"  

  

অোম্বসেবল সেসে িাল নস বড. হলবভর্ িম্বলর্, "এই আইর্টট স্বাির ক্রায় আথম গভর্ নর 

হ াক্লরক্ সাধুবাে জার্াই, হযটট থর্উ ইয়ক্নবাসীরের থর্রাপিারক্ সুরথিি রাখরব। গভর্ নররর 

ক্লযারে, জােু রগুরলার জর্য ইউররারপ র্াৎথসরের িৎপরিার যুরগ ইহুেী ক্থমউথর্টট হিরক্ েভ থর 

 ওয়া থশল্পক্ম নগুরলারক্ স্বীকৃ্থি হেওয়া আমার থবলটটও আইরর্ পথরেি  রয়রে। সব ধররর্র 



 েৃার থবরুরি লড়াই ক্রার হসরা উপায়  রলা থশিা, এবং এই আইরর্র মরিা আইর্গুরলাই 

আমরা থর্য়থমিভারব হযসব  েৃয অপরাধ  টরি হেখরি পাদ্ধে হসগুরলা ক্থমরয় আর্রি সা াযয 

ক্ররব।"  

  

এসব আইথর্ প্ররেষ্টা থর্উ ইয়ক্ন জরুড় হ ামলযাে থসথক্উথরটটর প্রস্তুথি, ক্াউন্টার হটরথরজম, এবং 

জরুথর অবস্থার প্রস্তুথি সংক্রান্ত প্ররেষ্টাগুরলারক্ স ায়িা ক্রার জর্য অরক্টাবর মারস গভর্ নর 

হ াক্রলর হ াষো ক্রা 246 থমথলয়র্ ডলাররর হিডাররল ি থবল এবং হসইসারি হ ইট ক্রাইম ও 

 ামলার ঝুুঁ থক্রি িাক্া অলাভজর্ক্, ক্থমউথর্টটথভথিক্ সংস্থাগুরলারক্ সুরথিি রাখার জর্য এই 

মারসর শুরুরি হ াষো ক্রা 96 থমথলয়র্ ডলাররর হেট ও হিডাররল সদ্ধিথলি ি থবরলর সরে 

হযাগ  রে।  

  

থর্উ ইয়রক্নর থডথভশর্ অব দ্ধক্রথমর্াল জাথেস সাথভনরসস (Division of Criminal Justice 

Services, DCJS) ক্িৃনক্ হেরটর অি নায়রর্ পথরোথলি ক্থমউথর্টটগুরলারক্ হ ইট ক্রাইরমর 

থবরুরি থর্রাপে রাখার ক্ম নসূথে (Securing Communities Against Hate Crimes) বিনমারর্ 50 

থমথলয়র্ ডলাররর অর্ুোর্ বরাদ্দ ক্রার জর্য প্রক্ল্প প্রস্তাব আ বার্ ক্ররে, হযটট হেটজরুড় 

আর্ুমাথর্ক্ 1,000 প্রক্ল্পরক্ স ায়িা ক্ররব বরল প্রিযাশা ক্রা  রে। গভর্ নর হ াষো ক্রররের্ 

হয DCJS এখর্ এই ক্ম নসূথের জর্য আরবেরর্র সময়সীমা 31 জার্ুয়াথর, 2023 িাথরখ হিরক্ 

পথরবিনর্ ক্রর 28 হিব্রুয়াথর, 2023 িাথরখ পয নন্ত বথধ নি ক্ররে, যারি আররা হবথশ আগ্র ী, 

উপযুি সংস্থা আরবের্ জমা থেরি সিম  য়।  

  

2017 সারল বিথর  ওয়া এই ক্ম নসূথে অলাভজর্ক্ ক্থমউথর্টট ও থসথভক্ হসন্টার, সাংসৃ্কথিক্ 

জােু র, হড হক্য়ার হসন্টার, এবং থর্রজরের মিােশ ন, থবোস, বা থমশরর্র ক্াররে ঝুুঁ থক্পূে ন 

অবস্থারর্ িাক্রি পারর এমর্ অর্যার্য অলাভজর্ক্ সংস্থার জর্য থর্রাপিামূলক্ পেরিপসমূ  

হজারোর ক্ররি এবং এসব সংস্থার থবরুরি হ ইট ক্রাইম সং টটি  ওয়া প্রথিররাধ ক্ররি 

ি থবল সরবরা  ক্রর। এই িাদ্ধেং বথ রাগি বা অভযন্তরীর্ থর্রাপিার উন্নথিরি বযব ার ক্রা 

হযরি পারর, যার মরধয সীথমি র্া  রলও অন্তভভ নি লাইটটং, িালার বযবস্থা, অযালাম ন, পযাথর্ক্ 

হবািাম, হবড়া হেওয়া, হবষ্টর্ীর বযবস্থা, অযারেস থর্য়ন্ত্রে, অভেুর ক্াুঁে এবং ব্লাে-প্রথিররাধী 

থিল্ম, জর্সাধারে-মুখী থসরেম এবং প্রিমবাররর জর্য সাইবার থর্রাপিা শদ্ধিশালী ক্রার 

বযবস্থাপর্া। এোড়া ি থবরলর আওিার মরধয থর্রাপিা প্রথশিরের সারি সেথক্নি খরেও 

অন্তভভ নি িাক্রি পারর। এখর্ পয নন্ত, আর্ুমাথর্ক্ 1,700টট প্রক্রল্প স ায়িা ক্রার জর্য 600টটরও 

হবথশ অলাভজর্ক্ সংস্থারক্ হমাট 83.1 থমথলয়র্ ডলার অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রা  রয়রে।  

  

DCJS প্রথিটট প্রক্রল্পর জর্য 50,000 ডলার পয নন্ত আরবের্ গ্র ে ক্ররব, প্রথিটট উপযুি সংস্থা 

সরব নাচ্চ 150,000 ডলাররর জর্য সরব নাচ্চ থির্টট আরবের্ জমা থেরি পাররব। এক্টট হযাগয সংস্থা 

হক্ার্ও সাইবার থর্রাপিা প্রক্রল্প িারের জর্য 50,000 ডলার পয নন্ত পাওয়ার এক্টট পিৃক্ 

আরবের্ জমা থেরি পারর। আরবের্ অবশযই মেলবার, 28 হিব্রুয়াথর, 2023 িাথররখর মরধয 

DCJS-এর ক্ারে জমা থেরি  রব। উপযুিিার শিনসমূ , থর্রেনশর্া, থর্রেনথশক্া ও বাড়থি িরিযর 

জর্য DCJS ওরয়বসাইরটর ি থবল/অর্ুোর্ হপইরজ থভদ্ধজট ক্রুর্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-246-million-federal-funding-emergency-preparedness-and&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OlS9E3UpJNElSbt3j8ijTHA5z7Mn8n8IO7NaPrEgwbY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-96-million-improve-safety-nonprofit-community-based-organizations&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=84KrIRFUL5R%2B8SWQb4JuiX3dTapPLvePBn%2Bn%2Bvl5ZNs%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%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bmOScavH%2BkOGSc3%2F4WxKkWKvHa5vrYVSCyEoXBfcy7k%3D&reserved=0


এোড়াও গভর্ নর হ াক্ল সম্প্রথি থর্উ ইয়ক্ন জরুড় বম্ব হস্কায়াড, থবপজ্জর্ক্ পোি ন সামলারর্ার 

টটম, থবরফারক্ শর্ািক্ররের ক্যার্াইর্ টটম, টযাক্টটক্াল টটম, হটক্থর্ক্যাল হরসথক্উ, অথি 

গুরুত্বপূে ন অবক্ািারমা সুরিা, স্থার্ীয় সরক্াররর সাইবার থর্রাপিা, এবং শ রাঞ্চরল অর্ুসন্ধার্ 

ও উিার টটমগুরলার জর্য হ ামলযাে থসথক্উথরটট গ্রযাে িাদ্ধেং এর টারগ নট থ রসরব জর্ 

থর্রাপিা এবং প্রস্তুথি ক্ম নসূথেগুরলারক্ 9 থমথলয়র্ ডলাররর প্রিযি স ায়িা প্রোর্ ক্রররের্। 

এোড়াও থিথর্ এই বেররর শুরুরি বারিরলার টপস মারক্নরট  রট যাওয়া ভয়ঙ্কর হেিাে 

আথধপিযবােীরের  ামলার  টর্ার পথররপ্রথিরি ক্াউথন্ট সরক্ারগুরলার অভযন্তরীে সন্ত্রাসবাে 

প্রথিররাধ থবষয়ক্ পথরক্ল্পর্া প্রেয়র্ এবং হুমথক্ মূলযায়র্ ও থর্য়ন্ত্রে থবষয়ক্ টটম গির্ ক্রার 

ক্ারজ িারেররক্ স ায়িা ক্রার জর্য হেরটর অর্ুোর্ ি থবল হিরক্ 10 থমথলয়র্ ডলার প্রোর্ 

ক্রার থর্রেনশ থেরয়রের্। এোড়াও সবরেরয় খারাপ িথি  রয় যাওয়ার আরগ হ ইট ক্রাইম 

সং টটি  ওয়ার আরগই যারি হসগুরলা বন্ধ ক্রা যায় হসই প্ররেষ্টার অংশ থ রসরব DHSES প্রিম 

হেট থভথিক্ অভযন্তরীে সন্ত্রাসবাে প্রথিররাধ ইউথর্ট (Domestic Terrorism Prevention Unit) 

োল ুক্রররে এবং প্রথিটট ক্াউথন্টর জর্য 31 থডরসম্বর, 2023 িাথররখর মরধয এক্টট অভযন্তরীে 

সন্ত্রাসবাে প্রথিররাধ পথরক্ল্পর্া প্রেয়র্ ক্রর DHSES-এর ক্ারে জমা হেওয়া আবশযক্ ক্রররে।  

  

গভর্ নর হ াক্রলর থর্রেনশর্া অর্ুযায়ী, থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ হ ইট ক্রাইরমর থশক্ার  ওয়ার 

ঝুুঁ থক্রি িাক্া ক্থমউথর্টটগুরলার জর্য সুরিা বদৃ্ধি ক্রররে। হেট পুথলশ থর্উ ইয়ক্ন পুথলশ 

থডপাটনরমন্ট (New York Police Department)-এর সরে হযাগারযাগ বজায় হররখরে এবং থর্উ 

ইয়ক্ন জরুড় LGBTQ ক্থমউথর্টটগুরলার পাশাপাথশ থসর্াগগগুরলারি এবং হেরটর মরধয অর্যার্য 

ইহুেী ক্থমউথর্টটর ক্ারে হপৌৌঁোরর্া অবযা ি রাখরব। হেট পুথলরশ এখর্ 97 জর্ িেন্তক্ারী 

ররয়রে যারা পিপাথিত্ব-সেথক্নি অপরারধর থবষরয় থবস্িৃি প্রথশিে লাভ ক্রররের্ এবং 

যারেররক্ হ ইট ক্রাইরমর িেরন্তর োথয়রত্ব থর্রয়াদ্ধজি ক্রর হেটজরুড় হমািারয়র্ ক্রা  রয়রে, 

হয সংখযাটট 6 বের আরগর িভলর্ায় থিগুরেরও হবথশ। এই 6 বেরর হেট পুথলশ হ ইট ক্রাইরমর 

ক্িা থররপাটন ক্রার িরল 1,700টটরও হবথশ িেন্ত পথরোলর্া ক্রররে।  

  

এই উইক্এরে, MTA পুথলশ, হেট পুথলশ, NYPD এবং FBI জরয়ন্ট হটরথরজম টাস্ক হিাস ন (FBI 

Joint Terrorism Task Force) মযার্ াটরর্র হপর্থসলরভথর্য়া হেশরর্ েুইজর্ সশস্ত্র বযদ্ধিরক্ 

হগ্রপ্তার ক্রার জর্য স রযাগী  রয় ক্াজ ক্রররে, যারের থবরুরি অথভরযাগ ররয়রে হয িারা ইহুেী 

ক্থমউথর্টটরি সথ ংসিা  টারর্ার পথরক্ল্পর্া থর্রয় থসটটর থেরক্ ভ্রমে ক্রথেরলর্। হেট পুথলশ 

এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট ইরন্টথলরজে হসন্টাররক্ গভর্ নর হ াক্রলর প্রোর্ ক্রা বাড়থি সংস্থার্সমূ  

এই হগ্রপ্তারগুরলার জর্য অবোর্ হররখরে।   

  

এোড়াও গভর্ নর হ াক্ল হ াষো ক্রররের্ হয থিথর্  েৃা, সথ ংস েরমপন্থী দ্ধক্রয়াক্লাপ এবং 

ববষরমযর থবরুরি অবস্থার্ হর্ওয়ার জর্য ক্থমউথর্টট ও সরক্াররর অংশীোররের এক্সরে থর্রয় 

আসার জর্য এক্টট ঐক্য সরিলর্ আরয়াজর্ ক্ররবর্। এই ঐক্য সরিলর্ সামরর্র 

মাসগুরলারি আরয়াজর্ ক্রা  রব এবং হসগুরলার পরর আঞ্চথলক্ পয নারয় থলরসথর্ং হসশর্ 

আরয়াজর্ ক্রা  রব, হযখারর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ, থডথভশর্ অব হ ামলযাে থসথক্উথরটট এে 

ইমারজনদ্ধে সাথভনরসস, থডথভশর্ অব দ্ধক্রথমর্াল জাথেস সাথভনরসস, এবং মার্বাথধক্ার থবভাগ 

স ায়িা ক্ররব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-9-million-federal-homeland-security-grants&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xycbcFMpLQzaFF%2B9kcpwP4ouVajVibMuGEdgwUDeLOs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-support-creation-threat-assessment-and-management-teams&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8nRwYY%2FIMF%2FXW7Y3t4tak6fYDHBXFnICN2wpbzJ6hbc%3D&reserved=0


 েৃা হিরক্ মুি অথধক্ির থর্রাপে ও আররা হবথশ শদ্ধিশালী ক্থমউথর্টট গরড় হিালার জর্য 

র্ীথিমালা, ক্ম নসূথে, ও অর্ুশীলর্সমূ  হশয়ার ক্রার জর্য স্থার্ীয়, হেট, ও হিডাররল পয নারয়র 

অংশীোর, ক্থমউথর্টটথভথিক্ ও ধমীয় হর্িা, ও অযাডরভারক্টরা এই সরিলরর্ এক্দ্ধত্র্ি 

 রবর্। এোড়াও অংশগ্র েক্ারীরা  েৃা হিরক্ অর্ুপ্রাথেি অপরাধসমূ  হমাক্ারবলা, সথ ংস 

েরমপন্থী দ্ধক্রয়াক্লারপর থবস্তার হরাধ ক্রা, এবং ঐক্য ও সমরঝািার প্রসার  টারর্ার জর্য 

িারের থবস্িৃি প্ররেষ্টাসমূর র ক্িা উপস্থাপর্ ক্ররবর্।  
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