
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 2021 সাম্বল পুম্বরা বর্উ ইয়কন হেম্বে 600টের হিবে হ ৌি সন্ত্রাসিাদ-

বিম্বরাধী অর্ুেীলর্ সম্পূর্ ন  ওয়ার হ াষর্া বদম্বলর্  

  

সন্ত্রাসিাদ-বিম্বরাধী দলগুবল অম্বর্ক ধরম্বর্র িেিসা, অবি গুরুত্বপূর্ ন অিকাঠাম্ব ার সাইে 

এিং হরলম্বেেম্বর্ অর্ুেীলর্ পবরচালর্া কম্বরম্বে  

  

হেে বিবভের্ অফ হ া লোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ই ারম্বেন্সি সাবভনম্বসস 2016 সাল 

হিম্বক হেেেুম্বে 4,200-র হিবে অর্ুেীলর্ পবরচালর্া কম্বরম্বে  

  

েুটের হ ৌসুম্ব  র্াগবরকম্বদর বর্ম্বেম্বদর পাবরপাবব নম্বকর িোপাম্বর সািধার্ িাকম্বি   

এিং আইর্ প্রম্বয়াগকারীম্বদর কাম্বে সম্বে ের্ক কা নকলাপ বরম্বপােন করার ের্ে 

উৎসাব ি করা  ম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে হেট থিথভশর্ অফ হ ামলযান্ড থিথক্উথরটট 

অযান্ড ইমারকজন্সি িাথভনকিকির (State Division of Homeland Security and Emergency 

Services, DHSES) িন্ত্রািবাদ-থবকরাধী অথফি (Office of Counter Terrorism) 2021 িাকল 

হেটবযাপী 600টটর হবথশ অবস্থাকর্ প্রথশক্ষণ অর্ুশীলর্ পথরচালর্া ক্করকে। হেট ও স্থার্ীয় 

একজন্সির িন্ত্রািবাদ-থবকরাধী থবকশষজ্ঞরা বযবিািমূক র িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাপ ির্াক্ত ও 

থরকপাটন ক্রার ক্ষমতা োচাই ক্রকত হেকটর প্রায় প্রথতটট ক্াউথিকত অর্ুশীলর্ িমূ্পণ ন ক্করকে। 

পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকট 2016 িাল হিকক্ 4,200-র হবথশ অর্ুশীলর্ পথরচাথলত  কয়কে।  

  

"গভর্ নর থ কিকব, আথম িবিময় থর্উ ইয়ক্নবািীকদর থর্রাপত্তা থর্ন্সিত ক্রকত চাই এবং আমাকদর 

িাথব নক্ থর্রাপত্তাকক্ হুমথক্ প্রদার্ ক্কর এমর্ হেকক্াকর্া ও িক্ল ঝুুঁ থক্র জর্য প্রস্তুত িাক্কত 

চাই," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "বাথষ নক্ এই অর্ুশীলর্গুথল এই প্রকচষ্টার জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন 

ক্ারণ এগুথল শুধু হেটবযাপী বযবিািমূ কক্ িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাপ ির্াক্ত ক্রকত পারা 

থর্ন্সিত ক্রকত িা ােয ক্কর র্া, বরং তাকদর থর্কজকদর দাথয়ত্ব অর্ুধাবর্ ক্রকত এবং ক্ীভাকব 

থরকপাটন ক্রকত  কব হি বযাপাকরর িা ােয ক্কর।"  

  

িন্ত্রািবাদ-থবকরাধী অথফি অর্ুশীলর্গুথল পথরচালর্ার জর্য 76টট একজন্সির 360 জকর্র হবথশ 

আইর্ প্রকয়াগক্ারী িদকিযর িাকি অংশীদাথরত্ব ক্করকে। দলগুথল এক্টট থবি্তৃত িীমার বযবিায় 

অর্ুশীলর্ পথরচালর্া ক্করকে োরা িম্ভাবয িন্ত্রািবাদ  টর্ায় বযব ার  কত পাকর এমর্ পণয বা 

হিবা প্রদার্ ক্কর। 2021 িাকল, দলগুথল ক্াজ ক্করকে  ািনওয়যার ও থর্ম নাণ িামগ্রীর হদাক্াকর্; 



হ াকটল ও হমাকটকল; বড় বাকের খুচরা থবকেতার িাকি; োর্বা র্ ভাড়া হদওয়ার হক্াম্পাথর্র 

িাকি; হবিরক্াথর হপাোল ফযাথিথলটটকত; মার্ুষথব ীর্ আক্াশোর্ বযবস্থা (Unmanned Aircraft 

Systems, UAS) বা খুচরা হরার্ থবকেতাকদর িাকি; কৃ্থষ িামগ্রীর হদাক্াকর্; মুথদ হদাক্াকর্; হিৌেে ন 

ও র্কখর িামগ্রীর হদাক্াকর্; পুকলর িামগ্রীর হদাক্াকর্; থর্কজ জমা রাখার গুদাম ফযাথিথলটটকত, 

এবং বেকুক্র হদাক্ার্ ও অর্ুষ্ঠাকর্। এোড়াও দলগুথল 70টট অবক্াঠাকমা অবস্থার্ োচাই ক্করকে 

হেগুথলকক্ িন্ত্রািবাদীরা আেমকণর জর্য বযব ার বা লক্ষয ক্রকত পাকর। অবস্থাকর্র উদা রকণর 

মকধয রকয়কে মল এবং শথপং হিিার, ক্কলজ এবং ইউথর্ভাথি নটট, থবমার্বের, ট্রার্ন্সজট  াব, 

অর্ুষ্ঠাকর্র হভর্ুয এবং অর্যার্য জর্িমাগকমর স্থার্।  

  

হেে বিবভের্ অফ হ া লোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ই ারম্বেন্সি সাবভনম্বসম্বসর ভারপ্রাপ্ত 

কব ের্ার েোবক হে িম্বলর্, "আমাকদর থিথভশর্ থর্উ ইয়কক্নর র্াগথরক্কদর এবং এক্ই িাকি 

হেকটর অথত জরুথর অবক্াঠাকমা অবস্থার্গুথলকক্ িন্ত্রািবাকদর হেকক্াকর্া  টর্া হিকক্ িুরক্ষা 

ক্রকত িা ােয ক্রার জর্য প্রথতশ্রুথতবদ্ধ। আথম এই অর্ুশীলর্গুথলর িাকি জথড়ত িক্লকক্ 

এবং আইর্ প্রকয়াগক্ারী বাথ র্ীকত আমাকদর অংশীদারকদরকক্ িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাকপর মুখয 

থর্কদনশকক্র বযাপাকর িকচতর্তা বৃন্সদ্ধ ক্রকত িা ােয ক্রার জর্য ধর্যবাদ জার্াই। আথম িক্ল 

বযবিা ও জর্গণকক্ তাকদর পথরপাকব নর বযাপাকর িাবধার্ িাক্কত এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট 

িন্ত্রািবাদ-থবকরাধী টটপ লাইর্ (New York State Terrorism Tip Line) 1-866-SAFENYS র্ম্বকর 

হফার্ ক্কর িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাপ থরকপাটন ক্রার জর্য তাথগদ থদন্সি।"  

  

হেে পুবলে সুপাবরম্বের্ম্বিে হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "বযবিা ও জর্গণকক্ 

িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাপ ির্াক্ত ক্ীভাকব ক্রকত  কব এবং ক্ীভাকব আইর্ প্রকয়াগক্ারীকদর হি 

বযাপাকর জার্াকত  কব তা হশখাকর্া  কলা িন্ত্রািবাকদর হুমথক্ হিকক্ আমাকদর িম্প্রদায়িমূ কক্ 

রক্ষা ক্রার এক্টট অথত গুরুত্বপূণ ন অংশ। আমরা স্থার্ীয় ও হেকটর প্রিম িাড়াদার্ক্ারীরা োকত 

হেকক্াকর্া জরুথর পথরথস্থথতকত িাড়া থদকত এবং প্রশমর্ ক্রকত প্রস্তুত িাকক্ তা থর্ন্সিত ক্রকত 

প্রকয়াজর্ীয় িবথক্েু ক্রকত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ। এধরকর্র অর্ুশীলর্গুথল আমাকদর থবদযমার্ 

থর্রাপত্তা প্রকটাক্ল উন্নত ক্রকত িা ােয ক্রকব এবং থবপে নয় আিকল িক্কল এক্কে ক্াজ 

ক্রকত এবং িকব নাপথর থর্উ ইয়ক্নবািীকদর থর্রাপদ রাখকত িা ােয ক্রকব।"  

  

অপাম্বরের্ NY-SECURE  

600টট অর্ুশীলকর্র পাশাপাথশ, থিথভশর্ "অপাকরশর্ NY-SECURE" এ হফিাকরল, হেট এবং 

স্থার্ীয় আইর্ প্রকয়াগক্ারী একজন্সির িাকি অংশীদাথরত্ব ক্করকে, অযামট্রযাক্ রুট এবং 

হমকট্রাপথলটর্ ট্রািকপাকটনশর্ অকিাথরটট (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 

ক্থমউটার লাইর্ িংলগ্ন স্থাকর্ িন্ত্রািবাদ-থবকরাধী ও  টর্ার িাড়াদার্ িংোন্ত ট ল পথরচালর্া 

ক্রার জর্য। অপাকরশকর্র উকেশয প্রথত হেশকর্র জর্য দায়ী হরলপি পুথলশ একজন্সি ও এইিব 

স্থাকর্ জরুথর পথরথস্থথতকত প্রথতন্সেয়া জার্াকর্ার হেট ও স্থার্ীয় আইর্ প্রকয়াগক্ারী একজন্সির 

মধযক্ার িমন্বয় ও প্রথতন্সেয়া উন্নত ক্রা। এইিব দৃশযমার্, প্রকরাচক্ ট কলর মকধয রকয়কে 

অথতথরক্ত প্ল্যাটফম ন ট ল, হট্রকর্র হভতর বথধ নত থর্রাপত্তাক্মীর উপথস্থথত, থবকফারক্ ির্াক্তক্ারী 

কু্কু্র দ্বারা অর্ুিন্ধার্ এবং র্জরদাথর-থবকরাধী বযবস্থা। 2021 িাকল, অপাকরশর্ NY-SECURE 

পুকরা হেকট 74টট ট ল িমূ্পণ ন ক্করকে। দলগুথল পুকরা হেকট 62টট এক্ক্ হেশর্ ট ল, এবং 

এম্পায়ার লাইর্ িংলগ্ন অযামট্রযাক্ এবং MTA হেশকর্ 12টট বহু -হেশর্ অর্ুশীলর্ পথরচালর্া 



ক্করকে। 2018 িাকল ক্ম নিূথচ শুরু  ওয়ার পর হিকক্, আইর্ প্রকয়াগক্ারী দলগুথল পুকরা হেকট 

215-র হবথশ ট ল প্রদার্ ক্করকে। ট ল 2022 িাকল অবযা ত িাক্কব।  

  

বিবভের্ অফ হ া লোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ই াম্বেনন্সি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থিথভশর্ অফ হ ামলযান্ড থিথক্উথরটট অযান্ড ইমারকজন্সি িাথভনকিি িন্ত্রািবাদ, প্রাকৃ্থতক্ দুকে নাগ, 

হুমথক্, অথগ্নিংকোকগর  টর্া এবং অর্যার্য জরুথর অবস্থা প্রথতকরাধ, এগুথল হিকক্ িুরক্ষা, এর 

জর্য প্রস্তুথত, িাড়াদার্, ও পুর্রুদ্ধাকরর প্রকচষ্টার হক্ষকে হর্তৃত্ব, িমন্বয় ও ি ায়তা প্রদার্ ক্কর। 

আরও তকিযর জর্য হফিবুক্ হপজ হদখুর্, টুইটাকর এ @NYSDHSES অর্ুিরণ ক্রুর্, বা 

dhses.ny.gov হদখুর্।  

  

###  
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