
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

'আমাম্বের স্টেম্বে স্টকাম্বর্া ঘৃণা র্য়' সম্বেলম্বর্র উম্ববাধর্ী অর্ুষ্ঠাম্বর্, গভর্নর কুওম্বমা স্টে সকল 
প্রবিষ্ঠার্ স্টেে ক্রাইম্বমর বেকার িাম্বের বর্রাপত্তা মঞ্জবুর িেবিম্বল অবিবরক্ত 25 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলার প্রস্তাি কম্বরম্বের্  
  

গভর্নর উপাসর্ালয়গুম্বলা অন্তভুন ক্ত করার জর্ে বর্রাপত্তা মঞ্জবুর িেবিম্বলর স্টোগেিা সম্প্রসারম্বণর 
প্রস্তাি কম্বরর্  

  
জাবভেস কর্ম্বভর্ের্ স্টসন্টাম্বরর জর্বর্রাপত্তা ও বর্রাপত্তা বিম্বেষজ্ঞম্বেরম্বক এই আম্বয়াজম্বর্ িলা 
েম্বয়ম্বে স্টে, সামাবজক ও ধমীয় স্টর্িাম্বের স্টেে ক্রাইম্বমর বেকার স্টেম্বক সুরক্ষা স্টেওয়ার জর্ে এই 

বর্রাপত্তা মঞ্জবুর িেবিম্বল অগ্রাবধকার প্রোর্ করা েম্বি  
  
45 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর এই অর্ুোম্বর্র অেন এখর্ একটি স্টেে ক্রাইম্বমর ঝুুঁ বকম্বি োকা ধমীয় 

বিশ্বাস-বভবত্তক এিং সাংসৃ্কবিক প্রবিষ্ঠার্ রক্ষা করম্বি সক্ষম েম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা তার প াল্যান্ড সফর অ্র্ুসরণ কমর পেখামর্ তততর্ আউসউইজ-
তিরমকর্াউ-এর স্বাধীর্তার 75তম িাতষনকী  াল্র্ করার অ্র্ুষ্ঠামর্ উ তিত তিমল্র্, গভর্নর অ্যানু্ড্র 
এম. কুওমমা আজ তার 2021 অ্র্নিিমরর তর্িনাহী িামজমের অ্ংশ তহমসমি পে সকল্ প্রততষ্ঠার্ পহে 
ক্রাইমমর জর্য ঝুুঁ তক ূণন তামের তর্রা ত্তা মঞ্জতুর তহতিমল্ 25 তমতল্য়র্ মাতকন র্ ডল্ার প্রস্তাি কমরমির্। 
এিাড়াও গভর্নর উ াসর্াল্য়গুমল্া অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য এই তর্রা ত্তা মঞ্জতুরর পোগযতা সম্প্রসাতরত 
করার প্রস্তাি পের্।  
  
গভর্নর আজ মযার্হােমর্র জযাকি পক. জামভটিস কর্মভর্শর্ পসন্টার (Jacob K. Javits 
Convention Center)-এ "আমামের পেমে পকামর্া ঘৃণা র্য়" সমেল্মর্ তর্রা ত্তা মঞ্জুতরর এই সি 
পঘাষণা তেময়মির্, পেখামর্ তততর্ 600 এরও পিতশ কতমউতর্টি পর্তা এিং ধমনোজকমের  াশা াতশ 
পেমের জর্তর্রা ত্তা তিষয়ক কমনকতন া এিং তর্রা ত্তা তিমশষজ্ঞমের সামর্ এই আমল্াচর্া কমরর্ পের্ 
কতমউতর্টিগুমল্ামক তর্রা ে রাখা োয় এিং মঞ্জুতর তহতিমল্র জর্য পসরা অ্র্শুীল্র্ করা সম্ভি হয়।  
  
45 তমতল্য়র্ মাতকন র্ ডল্ামরর এই অ্র্ুোমর্র অ্র্নায়র্ এখর্ পহে ক্রাইমমর ঝুুঁ তকমত র্াকা 
প্রততষ্ঠার্গুমল্ামক এিং তামের সুমোগসমূহ রক্ষা করমত সক্ষম করমি। এই অ্র্ুোমর্র অ্র্নায়র্ তৃতীয় 



 

 

রাউন্ড আমিেমর্র েইুটি  রৃ্ক তর্মিের্ পর্মক পহে ক্রাইমমর কিল্ পর্মক কতমউতর্টিমক রক্ষার জর্য 
অ্র্ুোর্ পপ্রাগ্রামমর তভতত্তমত  াওয়া োমে।  
  
"আমামের পেে ও আমামের পেমশ অ্সতহষু্ণতার জঘর্য কাজ আমামের মলূ্যমিামধর তি রীত এিং 
ঘৃণার এই ক্রমিধনমার্ পজায়ার তর্রুৎসাতহত করার জর্য আমামের ঐকযিদ্ধ হময় োুঁড়ামত 
হমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের মমধয একজমর্র উ র আক্রমণ, আমামের সিার উ র 
আক্রমমণর সমার্। সরকামরর এক র্ম্বর োতয়ত্ব হমল্া জর্গমণর তর্রা ত্তা তর্তিত করা এিং এসি 
কােনকরী র্তুর্ প্রমচষ্টার মাধযমম ধমীয় ও সাংসৃ্কততক প্রততষ্ঠার্মক সহায়তা পেওয়া পের্ তারা তামের 
তর্মজমের রক্ষা করা এিং তামের কতমউতর্টিমক তর্রা ে রাখমত  ামর।"  
  
"আমামের পেমে পকামর্া ঘৃণা র্য়" সমেল্র্ প্রর্ম-এই ধরমর্র সমেল্র্, পেমের জর্তর্রা ত্তা এিং 
তর্রা ত্তা তিমশষজ্ঞরা সাংসৃ্কততক, ধমীয় এিং অ্ল্াভজর্ক সংিার পর্তামের প্রতশক্ষণ পেয় কীভামি 
তামের তর্রা ত্তা অ্িকাঠামমা সুরতক্ষত করা োয় এিং অ্র্ুোমর্র অ্র্ন িযিহামরর উ ায় সহজল্ভয 
করা োয়। প্রতশক্ষমণর মাধযমম মার্ুষমক তর্রা ে রাখা, ঝুুঁ তকর মলূ্যায়র্, জরুতর ঘের্ার প্রতততক্রয়া, 
একটি কমন তরকল্পর্া তততর, সুমোগ-সতুিধার সহজপ্রাতি এিং িাইমরর আমল্া িাড়ামর্ার জর্য তিতভন্ন 
প্রততষ্ঠামর্র জর্য সমিনাত্তম  দ্ধতত অ্ন্তভুন ক্ত করা হময়মি।  
  
2017 সামল্ গভর্নর কুওমমার তততর পহে ক্রাইমমর কিল্ পর্মক কতমউতর্টিমক রক্ষার জর্য অ্র্ুোর্ 
পপ্রাগ্রাম, ো পেমের তডতভশর্ অ্ি পহামল্যান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড ইমামজন তি সাতভন স (Division of 
Homeland Security and Emergency Services)-এর মাধযমম  তরচাতল্ত হয় পেটি তর্রা ত্তা 
িযিিা পজারোর করার জর্য তহতিল্ প্রোর্ কমর এিং অ্ল্াভজর্ক পড পকয়ার পসন্টার, কতমউতর্টি 
পসন্টার এিং সাংসৃ্কততক জােঘুমরর তিরুমদ্ধ তিমেষমূল্ক অ্ রাধ প্রততমরাধ কমর ো তামের মতােশন, 
তিশ্বাস িা তমশমর্র কারমণ ঝুুঁ তক ূণন হমত  ামর। কমনসূতচর জন্মল্গ্ন পর্মক 500-র পিতশ এ ধরমর্র 
প্রকল্প রাষ্ট্রীয় অ্র্নায়মর্ 25 তমতল্য়র্ মাতকন র্ ডল্ার প্রোর্ করা হময়মি।  
  
ঘৃণামূল্ক অ্ রামধর  তরসংখযার্ জাতীয়ভামি এিং তর্উ ইয়মকন  ইহুতে কতমউতর্টির তিরুমদ্ধ 
ইহুতেতিমেষ ও ঘৃণামলূ্ক অ্ রামধর উত্থামর্র ইতিত পেয়। গত কময়ক িির ধমর তর্উ ইয়মকন  সকল্ 
ঘৃণামূল্ক অ্ রামধর প্রায় অ্মধনকই ইহুতে কতমউতর্টির তিরুমদ্ধ হময়মি। সম্প্রতত একজর্ িযতক্ত রাতির 
িাসায় হামল্া চাল্ায় এিং পমার্াতসমত একটি হাল্ুককাহ উেো মর্র সময় একটি চা াতত তর্ময় 
উ াসর্াকারীমক আক্রমণ কমর োর ফমল্  াুঁচজর্মক হাস াতামল্ পেমত হময়মি। 27 অ্মটাির 2018 
তাতরমখ ত েসিামগনর তি অ্ি ল্াইফ তসর্াগগ (Tree of Life Synagogue)-এ িযা ক পগাল্াগুতল্ 
এিং তর্উ জাতসনর জাতসন তসটির পকাশার মামকন মে সাম্প্রততক সন্ত্রাসী হামল্া, পেখামর্ একটি িার্ীয় 
সর্াতর্ ইহুতে কমল্জ ও কযার্তল্ক সু্কল্ িন্দুক েুমদ্ধর মুমখামতুখ হময়তিল্, পেখামর্ সতহংস উগ্রিাে 
এিং ইহুতেতিমেষ পর্মক ইহুতে প্রততষ্ঠার্গুমল্ামক রক্ষা করার প্রময়াজর্ীয়তা উ ল্তি করা হময়তিল্।  
  
িতন মামর্  াওয়া অ্মর্নর জর্য প্রর্ম RFA-এর অ্ধীমর্, 25 তমতল্য়র্ মাতকন র্ ডল্ার পহে 
ক্রাইমমরতিরুমদ্ধ সুরতক্ষত কতমউতর্টির কমনসূতচর মাধযমম অ্র্ুোর্ তহতিমল্র মমধয সু্কল্, অ্ল্াভজর্ক 
পড পকয়ার পসন্টার, কতমউতর্টি পসন্টার, সাংসৃ্কততক জােঘুর এিং আিাতসক কযামের জর্য সহজল্ভয 
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আমি ো অ্ভযন্তরীণ এিং িাতহযকভামি িযিিা গ্রহণ, শারীতরক তর্রা ত্তা িধনর্ এিং তর্রা ত্তা 
প্রতশক্ষণমক সমর্নর্ কমর। পে সমস্ত সংিা একটির পিতশ ফযাতসতল্টি  তরচাল্র্া কমর তারা 
ফযাতসতল্টির জর্য অ্র্ুমমাতেত সংিার প্রতত সমিনাচ্চ 250,000 মাতকন র্ ডল্ার অ্র্ুমরামধর জর্য  াুঁচটি 
অ্যাতিমকশর্  েনন্ত আমিের্ জমা করমত  ামর। এই অ্র্ুোর্ অ্তততরক্ত তর্রা ত্তা প্রতশক্ষণ, কযামমরা, 
েরজা-েঢ়ৃকরণ, উন্নত আমল্াকসজ্জা, অ্তযাধতুর্ক প্রেতুক্ত ও প্রমতযক পোগয ফযাতসতল্টিগুমল্ামত সুরক্ষা 
সেতকন ত অ্র্যার্য পক্ষমে উন্নতত সাধমর্র জর্য 50,000 মাতকন র্ ডল্ার  েনন্ত অ্র্ন প্রোর্ করমি।  
  
িতন মামর্  াওয়া তেতীয় RFA-এর অ্ধীমর্, সু্কল্ এিং পড কযামের জর্য পহে ক্রাইমমর তিরুমদ্ধ 
সুরতক্ষত কতমউতর্টির কমনসূতচর মাধযমম পে 20 তমতল্য়র্ অ্র্ুোর্ অ্র্নায়মর্র প্রা যতা আমি তার 
ফমল্ র্র্- ািতল্ক সু্কল্ এিং অ্ল্াভজর্ক পড কযাতেংময় একই ধরমর্র প্রকল্প এিং প্রমচষ্টার সমর্নর্ 
পেওয়া োমি।  
  
একই প্রকল্প পহে ক্রাইমমর কিল্ পর্মক কতমউতর্টিমক রক্ষার জর্য অ্র্ুোর্ পপ্রাগ্রামমর এিং সু্কল্ ও 
পড কযামের জর্য পহে ক্রাইমমর কিল্ পর্মক কতমউতর্টিমক রক্ষার জর্য অ্র্ুোর্ পপ্রাগ্রামমর কাি 
পর্মক তহতিল্ সমন্বয় কমর অ্র্নায়র্ করা োমি র্া।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেে স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন  িম্বলর্, "তর্উ ইয়কন িাসী 
তহমসমি, তিতচেয এিং মার্ি জীিমর্র প্রতত সোর্ পেখামর্া আমামের মূল্যমিামধর পমৌতল্ক তেক এিং 
পস কারমণ আমরা এমর্ কাউমক সহয করি র্া োরা আমামের ঘণৃা এিং ভয় তেময় আমামের ভয় 
পেখামত চাই। গভর্নর কুওমমার পর্তৃত্বমক ধর্যিাে, কারণ তার পচষ্টায় পে সমস্ত প্রততষ্ঠার্ এিং সংিা 
োমের ধমীয় তিশ্বামসর জর্য ঘৃণার ল্ক্ষয িস্তুমত  তরণত হমত  ামর তামের সমুোগ-সুতিধা প্রোর্ 
এিং তামের ক্ষতত করমত চাওয়ার তিরুমদ্ধ সুরক্ষা প্রোর্ করার জর্য প্রময়াজর্ীয় সেমের সুমোগ 
র্াকমি।"  
  
স্টসম্বক্রোবর অি স্টেে স্টরাসার্া স্টরাসাম্বডা িম্বলর্, "তিতচেযতা তর্উ ইয়কন  পেেমক শতক্তশাল্ী কমর 
পতামল্ এিং সমস্ত তর্উ ইয়কন িাসী তামের কতমউতর্টিমত তর্রা ে পিাধ করার অ্তধকার রামখ। 
গুরুত্ব ূণন সুতিধা প্রোমর্র মাধযমম গভর্নর কুওমমা আমামের অ্িশযই ঝুুঁ তক ূণন জর্মগাষ্ঠীর সাহােয 
করার জর্য এিং গুরুত্ব ূণন পর্তামের একে কমর একটি শতক্তশাল্ী ও সুস্পষ্ট িাতন া িতড়ময় পেওয়ার 
 মর্ এতগময় োমের্ পে তর্উ ইয়মকন  তিষময সহয করা হমি র্া।"  
  
মাইম্বকল কবপ, NYS বডম্বরক্টর অি ইমাম্বজন বি মোম্বর্জম্বমন্ট, "আমরা জাতর্ পে প্রতশক্ষণ, পোগামোগ 
এিং প্রস্তুতত জরুতর  তরতিতত পমাকামিল্া করার সময় কতো উ মোগী এিং এই পহে ক্রাইম 
অ্ রামধর তর্রা ত্তা অ্র্ুোর্ অ্ল্াভজর্ক প্রততষ্ঠার্মক সহায়তা করমি পের্ তারা তামের 
ফযাতসতল্টিগুতল্ তর্রা ে করমত  ামর এিং র্াগতরকমের তর্রা ে রাখমত সাহােয করমত  ামর। এই 
তরমসামসনর উ র গুরুত্বামরা  করার অ্িীকার করার জর্য আতম গভর্নর কুওমমামক সাধিুাে জার্াই 
এিং েখর্ই আমরা ঘৃণার মুমখামুতখ হতে তখর্ তর্উ ইয়কন  উমঠ োুঁতড়ময় েুদ্ধ করমি এটি তর্তিত 
করার জর্য।"  



 

 

  
বর্উ ইয়কন  স্টেে পবুলে-এর সুপাবরম্বন্টর্ম্বডন্ট বকে এম. স্টকারম্বলে িম্বলর্, "এই সমেল্র্ পেে  তুল্শ 
কতমউতর্টি পর্তামের অ্ংশীোর করার  াশা াতশ আইর্ প্রময়াগকারী সংিা, ঘণৃামূল্ক অ্ রামধর 
আমরা ভামল্া প্রততমরাধ ও তেন্ত করমত  ারমি। োমের আমামের পসিা পেই তামের তর্রা ত্তা প্রোর্ 
আমামের প্রধার্ অ্গ্রাতধকার। োরা সিমচময় ঝুুঁ তক ণূন এিং এই ধরমর্র অ্ রামধর ঝুুঁ তকমত আমি 
তামের রক্ষার জর্য আমরা একসামর্ কাজ করি।"  
  
সু্কল্ ও পড কযাে পপ্রাগ্রামমর পক্ষমে পহে ক্রাইমমর কিল্ পর্মক সমাজমক রক্ষার জর্য অ্র্ুোর্ এিং 
পহে ক্রাইমমর কিল্ পর্মক সমাজমক রক্ষার জর্য পপ্রাগ্রাম এমর্ এক িযা ার ো গভর্নর কুওমমা তর্উ 
ইয়মকন  তিমেষমূল্ক অ্ রাধ েমমর্ শুরু কমরমির্। 2018 অ্র্নিিমরর পেে িামজে তর্উ ইয়মকন  একটি 
পেেওয়াইড তর্উ ইয়কন  পেে  ুতল্শ পহে ক্রাইম োস্ক পফাসন (New York State Police Hate 
Crimes Task Force) গঠর্ কমরমি োরা  ক্ষ াতমূল্ক তিমেষ, হয়রাতর্ এিং র্ৃসংশতা েরূীভূত 
করমি। োস্ক পফামসনর অ্ংশ তহমসমি, তর্উ ইয়কন  পেে  ুতল্শ, েয তডতভশর্ অ্ি তহউমার্ রাইেস 
(Division of Human Rights, DHR) এিং েয তডতভশর্ অ্ি তক্রতমর্াল্ জাতেস সাতভন মসস 
(Division of Criminal Justice Services) িার্ীয় পেকমহাল্ডার ও আইর্ প্রময়াগকারী সংিাগুমল্ামক 
েুক্ত কমর এিং ঘৃণা-প্রমণাতেত অ্ রাধ ও  ক্ষ াত সেতকন ত ধারা, কতমউতর্টি েিুনল্তা এিং 
তিষমযমূল্ক আচরণ সর্াক্ত এিং তেন্ত করার জর্য কাজ কমর।  
  
গত সিামহ গভর্নর কুওমমা একটি জাতীর-প্রর্ম গাহন িয সন্ত্রাসিাে আইর্ প্রিতন র্ কমরর্ ো 
িাধযতামূল্ক কমর পে প্রমতযক িাে একটি জােঘুর  তরেশনর্ কমর ো হমল্াকে সেতকন ত একটি 
তিষয় প্রোর্ কমর অ্র্ন িির 2020 এর তিতচে ও সহর্শীল্তার একটি তশক্ষা  াঠযক্রমমর অ্ংশ 
তহমসমি। গভর্নর কুওমমা িযাোতর  াকন  তসটিমত তর্উ ইয়মকন র হমল্াকে তমউতজয়াম সম্প্রসারণ করার 
প্রস্তািও তেময়মির্।  
  
এিাড়াও, গভর্নর কুওমমা একটি পেতল্মফার্ হেল্াইর্ এিং পেক্সে ল্াইর্ সুতিধা চাল্ু কমরমির্ পেখামর্ 
তর্উ ইয়কন িাসীরা  ক্ষ াত িা তিষমমযর সেুখীর্ হমল্ কল্ করমত  ারমির্। পফার্ র্ম্বরটি হমল্া  
1-877-NO-HATE-NY হেল্াইর্টি চাল্ু আমি।  
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