অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ঘৃণামূলক অপরাম্বের (ম্বেইট ক্রাইম) একটি বিপম্বরায়া পবরবিবির মম্বেেই র্র্-পািবলক স্কু ল ও
েমন বভবিক প্রবিষ্ঠার্ রক্ষাম্বথন গভর্ন র কুওম্বমা 10 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বররও বিবে অর্ুদার্ প্রদার্
করার বঘাষণা কম্বরর্

সম্ভািে ঘৃণামূলক অপরাম্বের লক্ষে েম্বি পাম্বর এররকম র্র্-পািবলক স্কু ল ও সাাংস্কৃ বিক বকম্বে এই
অথন ায়র্ সুরক্ষা ও বর্রাপিা িৃবিম্বি সোয়িা করম্বি
বমাট 14.8 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর ফার্স্ন রাউন্ড অোওয়াডনস রম্বয়ম্বে যা বর্স্ট জুম্বে 300টিরও
বিবে প্রকম্বের অথন ায়র্ কম্বরবেল

নিউ ইয়র্ক এবং সারা দেশে ঘৃণামূলর্ অপরাশের এর্টি দবপশরায়া পনরনিনির মশেে, এরূপ
অপরাশের হুমনর্র নবরুশে েমকনিনির্ প্রনিষ্ঠািসহ িি-পাবনলর্ স্কু ল ও সাংস্কৃ নির্ দর্শে নিরাপিা
বৃৃ্নে র্শর দসগুশলা সুরক্ষার জিে গিিকর অোন্ড্রু এম. কুওশমা আজ 10 নমনলয়ি মানর্ক ি ডলাশররও
দবনে প্রোি অিুোি র্রার দঘাষণা নেশয়শেি। এই নিিীয় পর্কাশয়র অর্কায়ি নিউ ইয়শর্ক র নসনর্উনরং
র্নমউনিটিস অোশগইন্সট দহইট ক্রাইমস গ্রান্ট দপ্রাগ্রাম (Securing Communities Against Hate
Crimes Grant Program) র্িৃক র্ বন্টির্ৃ ি এবং এটি 207 প্রর্শে সহায়িা র্রশব। প্রর্ম পর্কাশয়
14.8 নমনলয়ি মানর্ক ি ডলার অন্তিুক ক্ত নেল র্া 300 টিরও দবনে প্রর্শে অর্কায়ি র্শরশে।
ফ্োনসনলটিসমূশহর সংস্কৃ নি, েমক বা নবশ্বাশসর নিনিশি দসগুশলাশি ঘৃণামূলর্ অপরাে বা আক্রমণ
প্রনিশরাশে নিরাপিা বেবিা দজারোর র্রশি প্রর্েগুশলা সাহার্ে র্রশব। আরও এর্টি বের এই
দপ্রাগ্রামটি সম্প্রসারণ র্রার জিে গিিকর কুওশমা 2019 সাশলর দেট বাশজশট এর্টি অনিনরক্ত 25
নমনলয়ি মানর্ক ি ডলার নিনিি র্শরশেি।
"শেেজুশে র্োন্সাররূশপ দর্ ঘৃণা এবং মিানির্ে েনেশয় পশেশে, িা ববনিত্র্ে এবং অন্তিুক নক্তর দর্
মূলেশবাে আমরা নিউ ইয়শর্ক োরণ র্শর র্ানর্ িার পনরপন্থী," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "েমীয় ও
সাংস্কৃ নির্ প্রনিষ্ঠািগুশলাশর্ লক্ষে র্শর হুমনর্ এবং সনহংসমূলর্ র্াজ নিনিহ্ন র্রশি আমরা র্া র্াজ
র্রশি পানর িা আমরা অবোহি দরশেনে এবং এই িিু ি অিুোি িহনবলটি অশির্ প্রনিষ্ঠািশর্
িাশের নিরাপিা বেবিা বাোশি এবং মািুষশর্ নিরাপে রােশি সাহার্ে র্রশব।"
ঘৃণামূলর্ অপরাশের পনরসংেোি জািীয়িাশব এবং নিউ ইয়শর্ক ইহুনে র্নমউনিটির নবরুশে
ইহুনেনবশিষ ও ঘৃণামূলর্ অপরাশের উত্থাশির ইনিি দেয়। গি র্শয়র্ বের েশর নিউ ইয়শর্ক সর্ল

ঘৃণামূলর্ অপরাশের প্রায় অশেকর্ই ইহুনে র্নমউনিটির নবরুশে হশয়শে। 27 অশটাবর 2018 িানরশে
নপটসবাশগকর নি অব লাইফ্ নসিাগগ-এ বোপর্ দগালাগুনল এবং নিউ জানসকর জানসক নসটির দর্াোর
মাশর্ক শট সাম্প্রনির্ সন্ত্রাসী হামলা, দর্োশি এর্টি িািীয় সিািি ইহুনে র্শলজ ও র্োর্নলর্ স্কু ল
বন্দুর্র্ুশের মুশোমুনে হশয়নেল, দর্োশি সনহংস উগ্রবাে এবং ইহুনেনবশিষ দর্শর্ ইহুনে প্রনিষ্ঠািগুশলাশর্
রক্ষা র্রার প্রশয়াজিীয়িা লক্ষে র্রা হশয়নেল।
দেট নডনিেি অব দহামলোন্ড নসনর্উনরটি ও ইমাশজক নন্স
Security and Emergency Services, DHSES) িারা
প্রনেক্ষণ, র্োশমরা, েরজা-েৃঢ়র্রণ, উন্নি আশলার্সজ্জা,
ফ্োনসনলটিগুশলাশি সুরক্ষা সম্পনর্ক ি অিোিে দক্ষশত্র্ উন্নি
অর্ক প্রোি র্রশব। দর্ সমস্ত সংিা এর্ানের্ ফ্োনসনলটি
মানর্ক ি ডলার পর্কন্ত আশবেশির জিে নিিটি আশবেিপত্র্
সাশল প্রর্ম রাউশন্ডর পুরস্কার দেওয়া হশয়নেল।

সানিক শসস (Division of Homeland
পনরিানলি এই অিুোি অনিনরক্ত নিরাপিা
অিোেুনির্ প্রর্ুনক্ত ও প্রশিের্ দর্াগে
র্রার জিে 50,000 মানর্ক ি ডলার পর্কন্ত
পনরিালিা র্শর, িারা সবকশমাট 150,000
পর্কন্ত োনেল র্রার সুশর্াগ রশয়শে। 2018

দপ্রাগ্রামটি গিিকর কুওশমা র্িৃ র্ক 2017 সাশলর অশটাবশর দঘাষণা র্রা হশয়নেল এবং নিউইয়শর্ক র
ঘৃণামূলর্ অপরাে দমার্াশবলায় গিিকর র্িৃক র্ িালু র্রা এর্টি বোপর্ প্রশিষ্টার অংে। নিউ ইয়শর্ক
পক্ষপাি-প্রশণানেি হুমনর্, হয়রানি ও সনহংসিা সম্পনর্ক ি সাম্প্রনির্ ঘটিাগুশলা প্রেনমি র্রশি গি
বের দহইট ক্রাইমস টাস্ক দফ্াসক গঠি র্রা হশয়নেল। টাস্ক দফ্াশসকর অংে নহশসশব, নিউ ইয়র্ক দেট
পুনলে, েে নডনিেি অব নহউমাি রাইটস (Division of Human Rights, DHR) এবং েে
নডনিেি অব নক্রনমিাল জানেস সানিক শসস (Division of Criminal Justice Services) িািীয়
দের্শহাল্ডার ও আইি প্রশয়াগর্ারী সংিাগুশলাশর্ র্ুক্ত র্শর এবং এবং ঘৃণা-প্রশণানেি অপরাে ও
পক্ষপাি সম্পনর্ক ি োরা, র্নমউনিটি েুবকলিা এবং ববষমেমূলর্ আিরণ সিাক্ত এবং িেন্ত র্রার
র্াজ র্শর।
বডবভের্ অি বোমলোন্ড বসবকউবরটি এন্ড ইমাম্বজনবি সাবভনম্বসস এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পোবিক
এ. মাবফন িম্বলম্বের্, "নিউ ইয়র্ক শর্, নিউ ইয়র্ক নহশসশব র্া গশে দিাশল িার মূশল রশয়শে ববনিত্র্ে
এবং র্ারা আমাশের সম্প্রোয়শর্ নবিক্ত র্রশি িায় এবং ঘৃণা েোশি িায় িাশের নবরুশে আমাশের
র্নমউনিটিগুশলাশর্ সুরনক্ষি র্রার জিে সম্ভাবে সবনর্েু আমাশের র্রশি হশব। আনম গিক ির
কুওশমার দিিৃ ত্বশর্ দর্বল েুবকল প্রনিষ্ঠািসমূহ সুরনক্ষি র্রার জিে এই গুরুত্বপূণক র্মকসনূ ি িালু র্রার
জিে প্রেংসা র্নর িা, বরং এ বেশরর দেট বাশজশট এর অবোহি বাশজট নিনিি র্রার জিেও
প্রেংসা র্নর।"
দেট পুনলশের অিেন্তশর এর্টি নিশবনেি দহট ক্রাইম ইউনিশটর পাোপানে পক্ষপানিত্ব এবং ববষমে
সংক্রান্ত ঘটিা নরশপাটক র্রার জিে নডনিেি অব নহউমাি রাইটস-এর মােেশম গিিকর কুওশমা এর্টি
দটনলশফ্াি হটলাইি ও দটক্সট লাইি িাপি র্শরশেি। দেট পুনলে, র্ারা সব অপরােমূলর্ নবষয়
নিয়ন্ত্রণ র্শরি, িাশের র্িৃক র্ দটক্সটগুনল পর্কশবক্ষণ র্রা হয়। নিউ ইয়র্ক দেশটর মািবানের্ার
আইি িারা আওিািু ক্ত ববষমে সম্পনর্ক ি মামলাগুনল মািবানের্ার নবিাগ িারা অনের্ির িেন্ত

র্রা হশি পাশর। ঘৃণামূলর্ অপরাশের জিে দগ্রপ্তার এবং দোষী সাবেস্ত হওয়া এমি ির্ে প্রোি
র্রার জিে 5,000 মানর্ক ি ডলার পুরস্কার প্রোশিরও বেবিা র্রা হশয়শে।
নিউ ইয়র্ক বাসী র্ারা পক্ষপাি বা ববষশমের িু ক্তশিাগী হশয়শেি িাশেরশর্ DHR এর (888) 3923644 এই দটাল-মুক্ত হটলাইিটিশি দসামবার - শুক্রবার সর্াল 9টা দর্শর্ নবশর্ল 5টা পর্কন্ত সমশয়
র্ল র্রশি অর্বা "HATE" নলশে 81336 িম্বশর দটক্সট র্রশি উৎসানহি র্রা হশে। আপনি র্নে
দর্ািও অপরাশের প্রনিশবেি র্রশি িাি বা আপিার নিরাপিার জিে আেংনর্ি দহাি, িাহশল
অনবলশম্ব 911 এ দফ্াি র্রুি।
DHSES সেম্বে
েে নডনিেি অব দহামলোন্ড নসনর্উনরটি অোন্ড ইমাশজক নন্স সানিক শসস (DHSES) সন্ত্রাসবাে এবং
অিোিে মািবসৃষ্ট ও প্রার্ৃ নির্ নবপর্কয়, হুমনর্, অনিসংশর্াশগর ঘটিা এবং অিোিে জরুনর পনরনিনি
প্রনিশরাে, দসগুশলা দর্শর্ রক্ষা দপশি, দসগুশলার জিে প্রস্তুি র্ার্শি, দসগুশলার নবরুশে রুশে োাঁোশি
এবং উোর পাওয়ার প্রশিষ্টার জিে দিিৃ ত্ব, সমন্বয় ও সহায়িা প্রোি র্শর। আরও িশর্ের জিে,
DHSES দফ্ইসবুর্ দপজ নিনজট র্রুি, টু ইটাশর @NYSDHSES এবং ইন্সটাগ্রাশম অিুসরণ র্রুি
অর্বা dhses.ny.gov নিনজট র্রুি।
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