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গভর্নর কুওম্বমা সন্ত্রাসিাম্বের উচ্চ ঝুুঁ বকর সম্মুখীর্ অলাভজর্ক সংস্থার বর্রাপত্তা জজারোর 

করম্বে 17 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার জকন্দ্রীয় েহবিল জ াষণা কম্বরম্বের্  
  

েহবিল অলাভজর্ক সংস্থাগুবলম্বক সুবিধা বর্রাপত্তা এিং সামবিক প্রস্তুবে েবিোলী করম্বে 
সাহায্ে করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তামের সবুিধাগুবির সুরক্ষা ঘজারোর করার 
পাশাপাবশ তামের সামবিক প্রস্তুবত িাড়ামত সন্ত্রাসিামের ঝুুঁ বকর সম্মুখীর্ 178টি অ্িাভজর্ক সংস্থামক 
ঘেডামরি তহবিমির 17 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিামররও ঘিবশ অ্র্ুোর্ প্রোর্ করা হময়মে। ঘেডামরি 
ইমামজন বি মযামর্জমমন্ট এমজবি (Federal Emergency Management Agency, FEMA) তার 
অ্িাভজর্ক বর্রাপত্তা অ্র্েুার্ কমনসূবির মাধযমম সরিরাবহত এই তহবিিটি বর্উ ইয়কন মক েটুি পৃথক 
অ্র্ুোমর্র মাধযমম িরাদ্দ করা হমে - বর্উ ইয়কন  বসটি ঘমমরা এবরয়ামত প্রবতষ্ঠামর্র জর্য 12.7 
বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার এিং িাবক অ্ংমশ সংস্থাগুবির জর্য 4.3 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিামরর অ্িস্থা 
করমে। েয বর্উ ইয়কন  ঘেট বডবভশর্ অ্ি ঘহামিযান্ড বসবকউবরটি অ্যান্ড ইমামজন বি সাবভন মসস 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) স্থার্ীয় 
ঘেকমহাল্ডারমের সামথ  বর্ষ্ঠ সমন্বময় এই ঘপ্রািাম পবরিাির্া কমর।  
  
"এই ঘেশজমুড় েবড়ময় পড়া  ৃণা এিং বিভাজমর্র কযািারটি বপ্রয় বর্উ ইয়কন  ঘেমট আমামের ঘে 
বিবিত্র্য এিং অ্ন্তভুন বির মিূযমিাধগুবি রময়মে ঘসগুবির প্রবত ঘিমার্ার্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এই তহবিি ইমতামমধয  ণৃার বিরুমে সম্প্রোয়মক বর্রাপে করমত সাহােয করার জর্য বর্উ ইয়কন  
দ্বারা শুরু করা প্রমিষ্টার উপর গমড় উমেমে এিং ক্ষবত করমত িাইমি তামের বিরুমে সুরবক্ষত 
রময়মে তা বর্বিত করমত তারা ঘেট জমুড় সংগের্গুবিমক সক্ষম করমি।"  
  
2020 অ্থনিেমর অ্িাভজর্ক বসবকউবরটি িান্ট ঘপ্রািাম (Nonprofit Security Grant Program) 
এর মাধযমম ঘেশিযাপী ঘমাট 90 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার প্রোর্ করা হমে। এই পবরমামণর মমধয, 
উচ্চ ঝুুঁ বকপূণন শহুমর এিাকার একটি আরিার্ এবরয়া বসবকউবরটি ইবর্বশময়টিমভর (Urban Area 
Security Initiative, UASI) এর মমধয অ্িবস্থত অ্িাভজর্ক সংস্থার জর্য 50 বমবিয়র্ মাবকন র্ 
ডিার তহবিি উপিভয করা হয়। অ্িবশষ্ট 40 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার UASI মমর্ার্ীত এিাকার 
িাইমর বিিার বিভামগর জর্য সংরবক্ষত বেি।  
  



 

 

বর্উ ইয়মকন , ঘেমটর UASI -মমর্ার্ীত উচ্চ-ঝুুঁ বকপণূন র্গর অ্ঞ্চি হমিা বর্উ ইয়কন  বসটির ঘমমরা 
অ্ঞ্চি। বিমশষ কমর, এটি বর্উ ইয়কন  বসটি, পাশাপাবশ ওময়েমিোর, র্াসাউ এিং সামোক কাউবন্ট 
বর্ময় গঠিত। 2020 সামি, বর্উ ইয়কন  একটি UASI-বর্ধনাবরত অ্ঞ্চমি ঘমাট তহবিি এিং পুরস্কার 
প্রাপ্তমের সংখযা উভয় ঘক্ষমত্র্ই ঘেশমক শীমষন রামখ, 130 টি অ্িাভজর্ক সংস্থামক 12.7 বমবিয়র্ 
মাবকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ প্রোর্ করা হয়। অ্িবশষ্ট 4.3 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার ঘকন্দ্রীয় তহবিি 
িাবক ঘেট জমুড় 48 টি অ্িাভজর্ক সংস্থামক প্রোর্ করা হমি।  
  
বর্উ ইয়কন  জেট স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন  
িম্বলম্বের্, "বিবিত্র্যমক িহণ এিং প্রিার করার জর্য বর্উ ইয়মকন র েী ন ইবতহামসর অ্ংশ বহমসমি, 
আমরা শুধুমাত্র্ তামের সংসৃ্কবত এিং বিশ্বামসর কারমণ িযবি ও সংগেমর্র হুমবকর বিরুমে িড়াই 
িাবিময় োবে। তমি এই তহবিমির জর্য ধর্যিাে, োরা ঝুুঁ বকমত আমের্ তারা তামের সম্প্রোময়র 
উন্নয়মর্ সাহােয করার জর্য তামের ভামিা কাজ িাবিময় োওয়ার কারমণ তারা সুরবক্ষত রময়মে তা 
বর্বিত করমত গুরুত্বপূণন সুরক্ষা সংস্থার্ অ্যামেস করমত সক্ষম হমির্।"  
  
অ্র্ুমমাের্মোগয খরমির মমধয রময়মে:  
  
পবরকল্পর্া:  

• বর্রাপত্তা ঝুুঁ বক িযিস্থাপর্া পবরকল্পর্া  
• অ্পামরশর্ পবরকল্পর্ার ধারািাবহকতা  
• প্রবতবিয়া পবরকল্পর্া  

  
সরঞ্জাম/োবেং:  

• শারীবরক বর্রাপত্তা িৃবের সরঞ্জাম  
• পবরেশনর্ এিং বিবর্ং বসমেম  
• িুবিিে বর্রাপত্তা কমী  

  
প্রবশক্ষণ:  

• সবিয় শুটার প্রবশক্ষণ  
• কমনিারী অ্থিা সেসয/মণ্ডিীর জর্য বর্রাপত্তা প্রবশক্ষণ  

  
িযায়াম:  

• প্রবতবিয়া অ্র্ুশীির্  
  
এই ঘকন্দ্রীয় তহবিি গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব িিমার্ প্রমিষ্টামক শবিশািী করমি োমত ধমীয় 
বভবত্তক প্রবতষ্ঠার্সহ ঘিসরকারী সু্কি এিং সাংসৃ্কবতক ঘকন্দ্রগুমিা  ৃণার অ্পরামধর হুমবক ঘথমক 



 

 

তামের রক্ষা করার জর্য তামের প্রময়াজর্ীয় সম্পে আমে তা বর্বিত করমত পামর। ইমতামমধয, 
গভর্নর এর বসবকউবরটি কবমউবর্টি এমগইর্ে ঘহট িাইম িান্ট ঘপ্রািাম (Securing Communities 
Against Hate Crimes Grant Program) এর মাধযমম 500 টিরও ঘিবশ প্রবতষ্ঠার্মক ঘমাট 25 
বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার ঘেট তহবিি প্রোর্ করা হময়মে।  
  
স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন   
বর্উ ইয়কন  ঘেট স্বমেশ বর্রাপত্তা এিং জরুবর পবরমষিা বিভাগ সন্ত্রাসিাে এিং অ্র্যার্য মার্িসৃষ্ট 
এিং প্রাকৃবতক বিপেনয়, হুমবক, অ্বিকান্ড ও অ্র্যার্য জরুরী অ্িস্থা প্রবতমরাধ, এগুমিার বিরুমে 
সুরক্ষা, এগুমিার প্রবত সাড়া প্রোর্ করা, এগুমিা ঘথমক বর্য়ন্ত্রণ বেমর পাওয়ার প্রমিষ্টার জর্য 
ঘর্তৃত্ব, সমন্বয় এিং সহায়তা প্রোর্ কমর। আরও তমথযর জর্য DHSES ঘেসিুক ঘপইজ পবরেশনর্ 
করুর্, টুইটামর @NYSDHSES টুইটার িা ইিটািামম অ্র্ুসরণ করুর্ অ্থিা dhses.ny.gov 
পবরেশনর্ করুর্।  
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