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সংহবি বমবিল চলাকাম্বল গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র অ-সরকাবর সু্কল ও সাংসৃ্কবিক ককন্দ্র সহ 
ধমনবভবিক প্রবিষ্ঠার্গুম্বলাম্বক সুরবিি রাখার উম্বেম্বেে 45 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অবিবরক্ত 

অর্নায়র্ প্রদাম্বর্র ক াষণা কম্বরর্  
  

সম্ভািে  ৃণামূলক অপরাম্বধর লিে হম্বি পাম্বর এররকম ধমন-বভবিক প্রবিষ্ঠার্গুবলর সুরিা ও 
বর্রাপিা িৃবিম্বি সহায়িা করম্বি যা সম্ভািে  ৃণা চাবলি অপরাম্বধর লিে হম্বি পাম্বর  

  
সম্ভািে  টর্ার কর্া জার্াম্বি মার্ুম্বষর জর্ে র্িুর্ রাজে পবুলে টিপ লাইর্ তিবর কম্বর -  

1-877-NO-HATE-NY  
  

রাজে জমু্ব়ে কগাোঁ়ো ইহুবদ এলাকায় রাজে পবুলে িবধনি টহলদারী অিোহি আম্বি  
  
  
আজকের "কেোনও ঘৃণোয় নয়। কেোকনো ভয় নয়।" সংহতি তিতিকে, তনউ ইয়েক  তসটিকি, গভনকর 
অ্যোনু্ড্র এি কুওকিো আজ কঘোষণো েকরকিন কে তিকেষিূেে অ্পরোকের তিরুকে তনউ ইয়কেক র 
েিকতভতিে প্রতিষ্ঠোনগুতের জনয, অ্-সরেোতর সু্কে ও সোংসৃ্কতিে কেন্দ্র সহ, , িোকের সুরতিি রোখকি 
সহোয়িো েরোর জনয অ্তিতরক্ত 45 তিতেয়ন িোতেক ন ডেোর অ্র্কোয়ন উপেব্ধ। তনউ ইয়কেক র 
তিকেষিূেে অ্পরোকের তিরুকে সম্প্রেোয়গুতেকে সরুতিি রোখোর অ্নুেোি কপ্রোগ্রোকির অ্েীকন 
(Securing Communities Against Hate Crimes Grant Program) আকিেকনর অ্নুকরোকের িোেযকি 
অ্র্কোয়ন উপেব্ধ। 2017 সোকে গভনকর কুওকিোর েোরো তিতর এই েিকসূতির িোেযকি তনরোপিো িযিস্থো 
কজোরেোর েরো এিং অ্েোভজনে তেিস পতরিেকো কেন্দ্র, েতিউতনটি কসন্টোর, সোংসৃ্কতিে জোেঘুর, 
তেনিযোপী তিতির এিং অ্-সরেোতর তিেযোেয়গুকেোর তিরুকে তিকেষিূেে অ্পরোে প্রতিকরোে েরোর 
জনয অ্র্ক প্রেোন েরো হয়, কেগুতে ঝুুঁ তেপণূক হকি পোকর িোকের িিোেিক, তিশ্বোস িো তিিকনর েোরকণ। 
েিকসূতির জন্মেগ্ন কর্কে 500-র কিতি এ েরকনর প্রেল্প রোষ্ট্রীয় অ্র্কোয়কন 25 তিতেয়ন িোতেক ন 
ডেোর প্রেোন েরো হকয়কি। গভনকর এেটি টিপ েোইন তিতরর ের্ো কঘোষণো েকরকিন, কেখোকন তনউ 
ইয়েক িোসীকের েে েরো উতিৎ েতে িোকের পিপোি িো তিষকিযর অ্তভজ্ঞিো হয় - 
1-877-NO-HATE-NY। উপরন্তু, গভনকর কঘোষণো েকরন কে রোজয পুতেি রোকজযর তিতভন্ন প্রোকে 
কগোুঁডো ইহুতে এেোেোয় িতেকি টহেেোরী এিং তনরোপিো অ্িযোহি রোখকি।  
  
"সম্প্রতি তনউ ইয়েক  এিং সোরো কেি জকুড ইহুতেতিকেষী এিং অ্নযোনয তিকেষ-িোতেি আক্রিণ কিকড 
েোওয়োয় উকেগ সতৃি েরকি, তেন্তু আিরো িোকি ভয় পোকিো নো," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তনউ 

http://www.dhses.ny.gov/grants/nonprofit/hate-crimes.cfm


 

 

ইয়কেক  আিরো েোরো তিভোজকনর এিং ভীতির িীজ িপকনর কিিো েকর িোকের তিরুকে আিরো রুকখ 
েোুঁডোই এিং এই নিুন অ্র্কোয়ন েিীয় ও সোংসৃ্কতিে প্রতিষ্ঠোনগুতেকে কসই সহোয়িো প্রেোন েরকি েো 
িোকের তনকজকের রিো েরকি এিং িোনষুকে তনরোপে রোখকি প্রকয়োজন। আিরো ঘৃণো এিং 
অ্সতহষু্ণিোর েযোন্সোরকে আিোকের েিুকে েরকি কেি নো - আিরো প্রতিিোর িোর তনন্দো েরকিো েখন 
কসগুতে িোকের কুৎতসি িোর্ো িোডো তেকয় উঠকি।"  
  
ঘৃণোিূেে অ্পরোকের পতরসংখযোন জোিীয়ভোকি এিং তনউ ইয়কেক  ইহুতে েতিউতনটির তিরুকে 
ইহুতেতিকেষ ও ঘৃণোিেূে অ্পরোকের উত্থোকনর ইতিি কেয়। গি েকয়ে িির েকর তনউ ইয়কেক  সেে 
ঘৃণোিূেে অ্পরোকের প্রোয় অ্কেকেই ইহুতে েতিউতনটির তিরুকে হকয়কি। 27 অ্কটোির 2018 িোতরকখ 
তপটসিোকগকর তি অ্ি েোইফ তসনোগগ-এ িযোপে কগোেোগুতে এিং তনউ জোতসকর জোতসক তসটির কেোিোর 
িোকেক কট সোম্প্রতিে সন্ত্রোসী হোিেো, কেখোকন এেটি স্থোনীয় সনোিন ইহুতে েকেজ ও েযোর্তেে সু্কে 
িন্দুেেুকের িুকখোিুতখ হকয়তিে, কেখোকন সতহংস উগ্রিোে এিং ইহুতেতিকেষ কর্কে ইহুতে প্রতিষ্ঠোনগুকেোকে 
রিো েরোর প্রকয়োজনীয়িো েিয েরো হকয়তিে।  
  
তনউ ইয়েক  কেট তডতভিন অ্ি িোকজট (New York State Division of the Budget) েোরো 
পতরিোতেি এই অ্নুেোন অ্তিতরক্ত তনরোপিো প্রতিিণ, েযোকিরো, েরজো-েঢ়ৃেরণ, উন্নি আকেোেসজ্জো, 
অ্িযোেুতনে প্রেুতক্ত ও প্রকিযে কেোগয ফযোতসতেটিগুকেোকি সুরিো সম্পতেক ি অ্নযোনয কিকে 
উন্নতিসোেকনর জনয 50,000 িোতেক ন ডেোর পেকে অ্র্ক প্রেোন েরকি। কে সিস্ত সংস্থো এেোতেে 
ফযোতসতেটি পতরিোেনো েকর, িোকের পোুঁিটি পেকে আকিেন জিো কেিোর সুকেোগ র্োকে।  
  
কপ্রোগ্রোিটি গভনকর কুওকিো েিৃেক  2017 সোকের অ্কটোিকর কঘোষণো েরো হকয়তিে এিং তনউইয়কেক  
ঘৃণোিূেে অ্পরোে কিোেোকিেোয় গভনকর েিৃক ে িোেু েরো এেটি িযোপে প্রকিিোর অ্ংি। তনউ ইয়কেক  
পিপোি-প্রকণোতেি হুিতে, হয়রোতন ও সতহংসিো সম্পতেক ি সোম্প্রতিে ঘটনোগুকেো প্রিতিি েরকি গি 
িির কহট ক্রোইিস টোস্ক কফোসক (Hate Crimes Task Force) গঠন েরো হকয়তিে। টোস্ক কফোকসকর 
অ্ংি তহকসকি, তনউ ইয়েক  কেট পতুেি, েয তডতভিন অ্ি তহউিোন রোইটস (Division of Human 
Rights, DHR) এিং েয তডতভিন অ্ি তক্রতিনোে জোতেস সোতভক কসস (Division of Criminal 
Justice Services) স্থোনীয় কেেকহোল্ডোর ও আইন প্রকয়োগেোরী সংস্থোগুকেোকে েুক্ত েকর এিং এিং 
ঘৃণো-প্রকণোতেি অ্পরোে ও পিপোি সম্পতেক ি েোরো, েতিউতনটি েিুকেিো এিং তিষিযিূেে আিরণ 
সনোক্ত এিং িেে েরোর েোজ েকর।  
  
গভনকর কুওকিো এেটি কটতেকফোন হটেোইন এিং কটক্সট েোইন স্থোপন েকরকিন কেখোকন তনউ 
ইয়েক িোসীরো েে েরকি পোকরন েতে িোরো পিপোি িো তিষকিযর সম্মুখীন হন। কফোন নম্বরটি হে 
1-877-NO-HATE-NY এিং হটেোইনটি কখোেো আকি।  
  

###  
  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-25-million-grant-program-protect-new-yorks-schools-and-day-care#_blank
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