
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল AML রাইটম্বর্ার্ ন র্ম্প্রর্ারম্বের র্াম্বি িাম্বেম্বলাম্বে 350-টটরও হিবে 

চাকবর তেবর  ম্বি িম্বল হ াষো কম্বরম্বের্  

  

4.3 বিবলয়র্ ডলাম্বরর প্রকল্প হর্ম্বর্কা ওয়ার্ টাওয়াম্বর AMLRS এর অবেম্বর্র জায়গা 

প্রর্াবরে করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল হ াষণা ক্রররের্ হে থিরের িৃ ত্তম প্রেুক্তি-সক্ষম আথি নক্ অপরাধ 

থিররাধী সংস্থা AML রাইটরসাস ন (AML RightSource), িারেরলারে প্রসাথরে  রে এিং র্েুর্ 

পথররষিা এিং ক্লার়েন্টরের স া়েো প্রোর্ ক্ররে অথেথরি 363 জর্ ক্মী থর্র়োগ ক্ররি, োর 

েরল হমাট িারেরলার ক্মীিল আর্ুমাথর্ক্ 540 জর্ ক্ম নচারী  রি। সংস্থাটট হেশী়ে এিং 

আন্তজনাথেক্ আথি নক্ প্রথেষ্ঠার্, থের্রটক্ এিং অর্যার্য িযিসাগুথলরক্ অি ন পাচার থিররাধী 

প্রথিধার্গুথল হমরর্ চলরে এিং অপরারধর  টর্া হরাধ ক্ররে স া়েো ক্রর। 4.3 থমথল়ের্ 

ডলাররর প্রক্ল্পটট িারেরলার সি হচর়ে উঁচু ভির্, হসরর্ক্া ও়োর্ টাও়োররর 27েম েলা়ে 

AMLRS এর 20,000 িগ ন-েুরটর অথেরস স্থার্ সম্প্রসারণ ক্ররি।  

  

"AML রাইটরসাস ন পক্তিম থর্উ ই়েরক্নর জর্য আররক্টট সােরলযর ক্াথ র্ী  র়ে োথঁির়েরে োর 

িৃক্তি এিং শে শে ভারলা হিেরর্র র্েুর্ চাক্থর প্রোর্ ক্রর থক্ংিেন্তীসম হসরর্ক্া ও়োর্ 

টাও়োরর - ো হক্িল ক্র়েক্ িের আরগও খাথল পরর থেল," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এগুথল 

হসই ধররর্র হপশাোর এিং উচ্চ-প্রেুক্তির চাক্থর ো আমারের র্েুর্ ক্রলজ স্নােক্রের এই 

অঞ্চরলই রাখরি, ও োর সারি অর্যার্য উচ্চ-মারর্র প্রথেভারক্ও এই অঞ্চরল আকৃ্ষ্ট ক্ররি। 

(AML RightSource, AMLRS) এর মরো সংস্থাগুথলর সারি হক্ৌশলগে অংশীোথররের মাধযরম, 

থর্উ ই়েক্ন আমারের ম ামারীর পরিেী অি ননর্থেক্ পুর্রুিাররক্ েরাথিে ক্রর চরলরে রাজয 

জরুি থিক্াশ ও প্রসাথরে ক্রার জর্য থর্ক্ট ও েরূরর িযিসাগুথলরক্ আকৃ্ষ্ট ক্রর।"  

  

এম্পা়োর হেট হডরভলপরমরন্টর (Empire State Development) মাধযরম থর্উ ই়েক্ন হেট 

AMLRS োর চাক্থর সৃটষ্টর প্রথেশ্রুথে পূররণর থিথর্মর়ে এরেলথস়ের জি হপ্রাগ্রাম (Excelsior Job 

Program) টযাে হেথডটগুথলরে 7.4 থমথল়ের্ ডলার প্রোর্ ক্ররি। এই ক্ম নক্ষমো-থভথত্তক্ 

প্ররণাের্াগুথল সংস্থারক্ পাচঁ িেররর মরধয 363-টট র্েুর্ চাক্থর তেথর ক্ররে হেরি, ো 

িারেরলারে হক্াম্পাথর্র দ্বারা োরের পূি নিেী এরেলথস়ের জি হপ্রাগ্রারমর মাধযরম ইথেমরধয 

তেথর ক্রা 175-টট চাক্থরর সারি হোগ  রি।  

  



হেব্রু়োথরর হশষ থেরক্, গভর্ নর হ াক্ল এক্টট জর়েন্ট থসথক্উথরটট অপাররশর্ হসন্টার (Joint 

Security Operations Center, JSOC) গঠরর্র হ াষণা ক্রররের্  হডটা সংগ্র , প্রথেক্তে়ো প্ররচষ্টা 

এিং েিয ভাগাভাথগ স  হেৌি স্থার্ী়ে, রাজয এিং হেডাররল সাইিার প্ররচষ্টার স্না়েু হক্ন্দ্র থ সারি 

পথররিশর্ ক্রার জর্য। JSOC  ল হেরশর এই ধররর্র প্রিম সাইিার ক্মান্ড হসন্টার ো সাইিার-

ঝঁুথক্র লযান্ডরেরপর এক্টট রাজযিযাপী েৃটষ্ট প্রোর্ ক্ররি এিং ঝঁুথক্ সংোন্ত িুক্তিমত্তা এিং 

 টর্ার প্রথেক্তে়োর সমি়ে উন্নে ক্ররি।  

   

2004 সাল হিরক্, AMLRS আথি নক্ প্রথেষ্ঠার্ এিং থের্রটক্গুথলরক্ সরে জর্ক্ আথি নক্ 

ক্াে নক্লারপর সর্ািক্রণ এিং থররপাটটনং সম্পথক্নে প্রথিধার্গুথলর হক্ষরে হেডাররল সরক্াররর 

প্রর়োজর্ী়ে অর্ুিথেনো পূরণ ক্ররে স া়েো ক্ররে। সংস্থাটট অনিধ আথি নক্ ক্াে নক্লাপ ট্র্যাক্ 

ক্রার জর্য মাথলক্ার্াধীর্ প্রেুক্তি এিং উচ্চ-প্রথশথক্ষে থিরেষক্রের এক্টট থিেিযাপী েল 

িযি ার ক্রর, ো সম্ভািয মার্ি পাচার, সন্ত্রাসিােীরের অি না়ের্, হিআইথর্ মােরক্র চালার্ এিং 

অর্যার্য অপরাধমূলক্ আথি নক্ থেমগুথল প্রক্ারশয আর্রে পারর।  

  

AMLRS ক্লার়েন্টরের মরধয রর়েরে 1 থিথল়ের্ ডলাররর সম্পে স  ক্থমউথর্টট িযাঙ্ক হিরক্ শুরু 

ক্রর 1 টট্র্থল়ের্ ডলাররর হিথশ সম্পে স  তিথেক্ আথি নক্ প্রথেষ্ঠার্। পথররষিাথেগুথলরে আরে 

হলর্রেরর্র র্জরোথর, সেক্ন িযাক্লগ িযিস্থাপর্া, িথধ নে থডউ থডথলরজন্স পে নারলাচর্া এিং 

আথি নক্ অপরাধ সংোন্ত পরামশ ন। AMLRS োরের েমিধ নমার্ ক্লার়েন্ট হিসরক্ প্রেুক্তি 

সংোন্ত সমাধার্ প্রোরর্র হক্ষরে থিেিযাপী হর্ো  র়ে উরঠরে। 3,000 জরর্রও হিথশ তিথেক্ 

ক্ম নচারীর ক্মীিল, োর মরধয আরে থিষ়ে থিরশষজ্ঞগণ, 15টট অযাক্াউন্ট জরুি থশরল্পর সি নিৃ ৎ 

পূণ ন-সমর়ের হপশাোররের েরলর জর্য। AML রাইটরসাস ন এ পে নন্ত িারেরলারে 175 জর্রক্ 

থর্র়োগ ক্রররে, োর মরধয 110 জর্ এই অঞ্চরলর এক্টট ক্রলজ িা থিেথিেযাল়ে হিরক্ 

এরসরের্।  

  

AML রাইটরসাস ন 2019 সারল িারেরলা থসটটরে এক্টট শাখা তেথর ক্রর, সংস্থার উত্তর-পূি ন ও াইও 

অপাররশরর্র ক্াোক্াথে অিথস্থে িরল, হোগয এিং প্রথেভািার্ চাক্থর প্রািীরের এক্টট িি 

ভান্ডাররর উপলব্ধো এিং েমিধ নমার্ ক্মীিাথ র্ীরক্ সমি নর্ ক্রার জর্য উপলব্ধ স্থারর্র 

ক্াররণ  জা়েগাটট োরা থর্ি নাচর্ ক্রর। হসরর্ক্া ও়োর্ টাও়োরর এর র্েুর্ জা়েগাটট, ো পক্তিম 

থর্উ ই়েরক্নর উনু্মি েৃশয স  এক্টট প্রেুক্তি হক্ন্দ্র, উচ্চ-স্তররর হপশাোররের আক্ষ নণ ক্রার 

জর্য প্রস্তুে ক্রা  র়েরে।  

  

হসরর্ক্া ও়োর্ টাও়োররর এক্টট েথি হেখুর্ এখারর্।  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার 

এিং হপ্রবর্ম্বডে ও বর্ইও-িম্বর্ার্ীে হ াপ র্াইট িম্বলর্, "ওর়েোর্ ন থর্উ ই়েরক্নর প্রথেভািার্ 

ক্মীিাথ র্ী এিং প্রেুক্তি উদ্ভািরর্র  টস্পট থ সারি েমিধ নমার্ খযাথে প্রিরম AML 

রাইটরসাস নরক্ িারেরলা থসটটরে আকৃ্ষ্ট ক্ররথেল৷ এখর্ সংস্থাটট োর থিথর্র়োগরক্ শক্তিশালী 

ক্ররে, উচ্চ-িৃক্তি এিং আথি নক্ অপরাধ েেরন্তর েমিধ নমার্ গুরুেপূণ ন হক্ষরে থর্উ 

ই়েক্নিাসীরের জর্য শে শে র্েুর্ চাক্থর তেথর ক্রর।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JO4QkJgbCEOswUDvJ0f1frXkcvBHE1cKFFL%2Bv%2FDkRQs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JO4QkJgbCEOswUDvJ0f1frXkcvBHE1cKFFL%2Bv%2FDkRQs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fseneca-one-tower-buffalo.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dZUjqBxwbJoalJ3FMQc10DndfzSePrq3KKqQn2nmWEw%3D&reserved=0


AML রাইটম্বর্াম্বর্ নর বর্ইও ফ্র্োঙ্ক ইউইং িম্বলর্, "এটট AMLRS, িারেরলা শ র এিং থর্উ 

ই়েক্ন হেরটর জর্য এক্টট েুেনান্ত সুরোগ৷ জােী়ে এিং তিথেক্ উভ়ে স্তরর আথি নক্ অপরারধর 

সো-িেনমার্ ঝঁুথক্র েরল, সম্প্রথে োরা স্নােক্  র়েরের্ এিং হপশাোর, উভর়ের জর্যই এটট 

AMLRS এর জর্য এক্টট উপেুি সুরোগ র্েুর্ চাক্থর তেথর ক্রার জর্য।"  

  

ইর্ম্বভে িাম্বেম্বলা র্ায়াগ্রার (Invest Buffalo Niagara) হপ্রবর্ম্বডে ও বর্ইও টি 

কুচারবি িম্বলর্, "হে ক্ারণগুথলর জর্য AML রাইটরসাস ন মূলে পক্তিম থর্উ ই়েরক্ন প্রসারণ 

ক্ররথেল - আমারের পথরশ্রমী মার্ুষ, েমিধ নমার্ উদ্ভাির্ী অি নর্ীথে, সমি ন এিং আরও অরর্ক্ 

থক্েু - এগুথল সিই আজরক্ আরও হিথশ সথেয িরল মরর্  ়ে। িারেরলা র্া়োগ্রা়ে AML 

রাইটরসারস নর সােলয হেরখ আমরা খুিই উরত্তক্তজে এিং েমাগে িৃক্তির হক্ষরে েলটটর সারি 

ক্াজ ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

রাম্বজের বর্ম্বর্টর টটি হকম্বর্বড িম্বলর্, "আমরা েখর্ থর্উ ই়েক্নরক্ আিার গরি েুলথে, 

আমরা আমারের সম্প্রো়ে এিং আমারের ক্ম নশক্তিরে উরেখরোগয থিথর্র়োগ হেখরে পাক্তে, 

এিং AML রাইটরসাস ন এিং মুগ (Moog Inc.) দ্বারা হ াথষে এই চাক্থরগুথল হসই প্রথেশ্রুথের 

প্রেযক্ষ প্রথেেলর্৷ এই সম্প্রসারণ চাক্থরপ্রািীরের জর্য র্েুর্, উচ্চমারর্র সুরোগ তেথর ক্ররি 

এিং এমর্ অংশীোথরেগুথলর উপর থভথত্ত ক্রর গরি েুলরি ো ইথেমরধযই আমারের শ র ও 

অঞ্চলরক্ ম ামারী পরিেী উন্নথের থেরক্ থর্র়ে োরে।"  

  

রাজে বর্ম্বর্টর ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "পক্তিম থর্উ ই়েরক্নর অি নর্ীথে েখর্ এথগর়ে োরে, 

ভথিষযরের জর্য এক্টট শি থভথত্ত তেথর ক্রার জর্য আররা ভারলা হিেরর্র চাক্থর অপথর াে ন। 

AML রাইটরসাস ন হিরক্ শে শে র্েুর্ চাক্থর আমারের অঞ্চরল অরর্ক্ র্েুর্ হলাক্ থর্র়ে 

আসরি, এিং স্থার্ী়ে স্নােক্রের জর্য আররা ক্ম নসংস্থারর্র সুরোগ প্রোর্ ক্ররি। িারেরলার 

প্রথে োরের চলমার্ প্রথেশ্রুথের জর্য আথম AML রাইটরসারস নর হর্েৃেরক্ ধর্যিাে জার্াই।"  

  

বিধার্র্ভার র্ংখ্োগবরষ্ঠ হর্ো ক্রিোল বপপলর্-হোকর্ িম্বলর্, "আথি নক্ প্রথেষ্ঠার্গুথল 

েুষৃ্কেীরের ক্িল হিরক্ থর্রাপে রাখা থর্ক্তিে ক্রার জর্য AML রাইটরসাস ন গুরুেপূণ ন ক্াজ 

ক্ররে। আমরা হসৌভাগযিার্ হে আমারের সম্প্রোর়ে এই সংস্থাটট এিং আমারের িাথসোরের 

জর্য ভারলা হিেরর্র চাক্থর প্রোর্ ক্ররে, েখর্ সংস্থাটট এক্টট থচত্তাক্ষ নক্  ারর িৃক্তি হপর়ে 

চরলরে। এই সম্প্রসারণ প্রক্রল্প োর সমি নরর্র জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যিাে। আথম AML 

রাইটরসাস নরক্ োর সােরলযর জর্য অথভর্ের্ জার্াই এিং োরের র্েুর্ ক্ম নচারীরের 

িারেরলারে স্বাগে জার্াই।"  

  

বিধার্র্ভার র্দর্ে জর্ বড. বরম্বভরা িম্বলর্, "িারেরলারে AML রাইটরসারস নর থিথর্র়োগ 

আমারের অঞ্চরলর পুর্র্ নিীকৃ্ে অি ননর্থেক্ প্রাণশক্তি এিং পুর্রুত্থারর্র প্রমাণ। এই প্রক্ল্পটট 

শ ররর থক্ংিেথন্তরসাম  ভির্গুথলর এক্টটরে গভীরো এিং এক্টট উদ্দীপর্ামূলক্ উরদ্দশয 

হোগ ক্ররি এিং আরও গুরুেপূণ নভারি, িৃ ত্তর িারেরলা-র্া়োগ্রা অি নর্ীথেরে ভারলা হিেরর্র 

চাক্থর হোগ ক্ররি।"  

  



হিয়র িায়রর্ ডবিউ ব্রাউর্ িম্বলর্, "AML রাইটরসারস নর ক্মী িািারর্ার থসিান্ত, এিং 

িারেরলা শ ররর লারথক্র্থভল এলাক্া়ে োরের ক্তে়োক্লাপ সম্প্রসাথরে ক্রা, এক্টট েুেনান্ত 

খির। সংস্থাটট ইথেমরধযই 2019 সারল 100টট ভাল হিেরর্র চাক্থর তেথর ক্রার প্রথেশ্রুথে 

অথেেম ক্রর হগরে এিং আথম খুি খুথশ হে এটট োরা োরের ক্ম নচারীর সংখযা আর্ুমাথর্ক্ 

540 এ উন্নীে ক্ররি। এটট আররা হিথশ ক্রর প্রমাণ ক্রর হে িারেরলার উচ্চ-প্রেুক্তির সম্প্রো়ে 

িৃক্তি পারে এিং আমারের শ ররর েমাগে পুর্রুত্থারর্র এক্টট মূল চালক্।"  

  

AML রাইটরসাস ন সম্পরক্ন আররা েরিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্রর http://www.amlrightsouce.com 

হেখুর্।  
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