
 

 

 

 

 

 

 

 

নং. 18 

গার্হস্থ্য সন্ত্রাস র াধ ক া এবং প্রতি প্রতিক্রিয়া বযক্ত ক া 

 

রেখানে, 14 মার্চ, 2022-এ, ইন্টারননট বার্চা ববানডচ আববষৃ্কর্ বর্ চবাদী ষড়যনের র্ত্ত্ব দ্বারা 

অনুপ্রাবর্র্ একজন বযক্তির দ্বারা বানেন া, NY, এর সপুারমানকচনট গুব  10 জননক হর্যা করার ঘটনা, যা 

বদশীয় র্রমপন্থীনদর বেনক রাজয বয উনেখনযাগ্য ঝুুঁ বকর সম্মুখীন র্া রু্ন  ধনর; 

 

রেখানে, বসন্টার ের স্ট্র্যানটক্তজক অযান্ড ইন্টারনযাশনা  স্টাবডজ (Center for Strategic and 

International Studies) অনুযায়ী 2011 বেনক 2021 সা  পয চন্ত অভ্যন্তরীর্ র্রমপন্থী হাম া এবং 

র্ক্রানন্তর সংখযা বর্নগুনর্রও বববশ বৃক্তি বপনয়নে, 2021 সান  "38টট বের্াঙ্গ আবধপর্যবাদী এবং অনযানয 

সম-মনষ্ক সোসী হাম া এবং র্ক্রান্ত" সহ; 

 

রেখানে, নযাশনা  ইনন্টব নজন্স বডনরক্টনরর কায চা য় (Office of the Director of National 

Intelligence) বনধ চারর্ কনর র্ন নে বয বদশীয় র্রমপন্থা মাবকচন যুিরানের জনয একটট উচ্চর্র ঝুুঁ বক 

তর্বর কনরনে; 

 

রেখানে, গ্াহচস্থ্য র্রমপন্থীরা সবহংসর্া, বননয়াগ্, পবরকল্পনা এবং এনক অপনরর সানে ষড়যনে 

অনুপ্রাবর্র্ করার উনেনশয প্রর্ারর্ার জনয বসাশা  বমবডয়া এবং অনযানয অন াইন প্ল্যাটেম চ বযবহার 

কনর; 

 

রেখানে, গ্াহচস্থ্য র্রমপন্থীরা গুরুত্বপূর্ চ পবরকাঠানমার উনেনশয বননদচবশর্ সবহংসর্ার আহ্বান 

অবযাহর্ বরনখনে; সহজ বশকার এবং গ্র্ সমানবশ; ববোস-বভ্বিক প্রবর্ষ্ঠান, বযমন গ্ীজচা, বসনাগ্গ্ এবং 

মসক্তজদ; উচ্চ বশক্ষার প্রবর্ষ্ঠান; বববভ্ন্ন জাবর্ এবং ধনম চর মানুষ; সরকারী বেবসব টট এবং কমী; বমবডয়া; 

এবং অনুভূ্র্ আদশ চগ্র্ ববনরাধীনদর উনেনশয; 

 

রেখানে, বডপাটচনমন্ট অে বহাম যান্ড বসবকউবরটট (Department of Homeland Security, DHS) 

বনধ চারর্ কনরনে বয মাবকচন যুিরাে একটট উচ্চর্র ঝুুঁ বকর পবরনবনশ রনয়নে যা বববভ্ন্ন কারনর্র দ্বারা 

উেীবপর্ হনয়নে, যার মনধয রনয়নে একটট অন াইন পবরনবশ যা বমেযা বা ববভ্রাবন্তকর বর্ চনা এবং 

ষড়যেমূ ক র্নত্ত্ব ভ্রা, এবং অনযানয ধরনর্র ভু্  র্েয, ববভ্রাবন্তমূ ক র্েয ক্ষবর্কারক র্নেয ভ্রা যা 

ববনদশী এবং গ্াহচস্থ্য ঝুুঁ বকর দুষৃ্কর্ীনদর দ্বারা প্রববর্চর্ এবং/অেবা ববধ চর্; 

  

রেখানে, ববভ্রাবন্তকর আখযান এবং ষড়যে র্ত্ত্ব, এবং অনযানয ধরনর্র ভু্  এবং ক্ষবর্কারক র্েয 

ববনদশী এবং অভ্যন্তরীর্ ঝুুঁ বকর দুষৃ্কবর্নদর দ্বারা প্রববর্চর্ এবং/অেবা প্রসাবরর্ হয়; 

 



রেখানে, বেডানর  বুযনরা অে ইননভ্বস্টনগ্শন (Federal Bureau of Investigation) এবং DHS 

মূ যায়ন কনর বয বের্াঙ্গ আবধপর্যবাদী বহংসাত্মক র্রমপন্থীরা গ্াহচস্থ্য র্রমপন্থীনদর মনধয গ্র্হর্যার 

আক্রমনর্র জনয সব বর্নয় স্থ্ায়ী ঝুুঁ বক হনয় রনয়নে; 

 

রেখানে, রাজয এবং স্থ্ানীয় সরকার এবং আইন প্রনয়াগ্কারীগ্র্, সু্কন র কম চকর্চা, স্বাস্থ্যনসবা 

প্রদানকারী এবং বযক্তিগ্র্ সত্ত্বানদর জবড়র্ একটট সহনযাবগ্র্ামূ ক প্রনর্ষ্টা প্রনয়াজন এই জরুবর ঝুুঁ বকর 

ববরুনি বযাপকভ্ানব প্রবর্ক্তক্রয়া জানানর্; 

 

সুি াং, এখে, আতি, কযাতি রর্াকল, বনউ ইয়কচ বস্টনটর গ্ভ্ন চর, বনউ ইয়কচ বস্টনটর সংববধান 

ও আইন অনুযায়ী আমার উপর অবপ চর্ করৃ্চত্ব বন , এর্দ্বারা বনননাি আনদশ প্রদান করবে:  

 

I. প্রবর্টট কাউবন্ট এবং বনউ ইয়কচ বসটটনক অবশযই বর্চমান বকৌশ , নীবর্, প্রক্তক্রয়া, অনুশী ননর 

বযাপক পয চান ার্না করনর্ হনব। প্রবর্টট কাউবন্ট এবং বনউ ইয়কচ বসটটনক অবশযই বর্ চগ্র্ বা 

জাবর্গ্র্ভ্ানব অনুপ্রাবর্র্ সবহংস র্রমপন্থী অন্তভু্চি গ্াহচস্থ্য সোসবানদর ঝুুঁ বক সনাি এবং 

বমাকানব া করার জনয একটট পবরকল্পনা তর্বর করনর্ এবং বজায় রাখনর্ হনব।  এই পবরকল্পনায় 

অবশযই আইন প্রনয়াগ্কারী, মানবসক স্বাস্থ্য বপশাদার, সু্কন র কম চকর্চা এবং র্ানদর এখবর্য়ানরর 

মনধয োকা অনযানয মূ  বস্টকনহাল্ডারনদর কাে বেনক ইনপুট অন্তভু্চি করনর্ হনব এবং 31 

বডনসম্বর, 2022-এ বা র্ার আনগ্ বহাম যান্ড বসবকউবরটট অযান্ড ইমানজচক্তন্স সাবভ্চনসস অবেস অে 

কাউন্টার বটরবরজনমর (Division of Homeland Security and Emergency Services’ Office of 

Counterterrorism) বডবভ্শনন জমা বদনর্ হনব।  এই পবরকল্পনাগুব  আসন্ন অনুদাননর 

সুনযাগ্গুব নর্ র্হবব  ববর্রর্নক অবগ্র্ করনর্ বযবহার করা হনব।         

 

II. বহাম যান্ড বসবকউবরটট এবং এমানজচক্তন্স সাবভ্চনসস ববভ্াগ্ গ্াহচস্থ্য সোস প্রবর্নরানধ বননববদর্ 

সোস দমন অবেনসর মনধয একটট ইউবনট প্রবর্ষ্ঠা করনব।  এই ইউবনটটট এগুব র জনয দায়ী 

োকনব: (1)  ক্ষযবস্থ্র কনর করা সবহংসর্া, গ্াহচস্থ্য সবহংস র্রমপন্থা, এবং স্বনদশী সবহংস 

র্রমপন্থার বৃক্তি বমাকানব ার জনয আইন প্রনয়াগ্কারী, মানবসক স্বাস্থ্য বপশাদার এবং সু্ক  

কম চকর্চানদর জনয সনব চািম অনুশী ননর ববকাশ; (2) বদশীয় সবহংস র্রমপন্থা এবং বমৌ বাদ 

সম্পনকচ সনর্র্নর্া বাড়ানর্ আইন প্রনয়াগ্কারী, মানবসক স্বাস্থ্য বপশাদার এবং সু্ক  কম চকর্চানদর 

প্রবশক্ষর্ প্রস্তুর্ করা; (3) এবং বমৌ বাদ প্রক্তক্রয়ায় হস্তনক্ষপ করার জনয বসাশা  বমবডয়া এবং 

অনযানয মাধযম বযবহার কনর একটট বপ্রাগ্রাম বাস্তবাবয়র্ করা  এর্দ্বারা বেট অযানসসনমন্ট 

মযাননজনমন্ট বপ্রাগ্রাম (Threat Assessment Management Program) ("বপ্রাগ্রাম") প্রবর্টষ্ঠর্ 

হনয়নে, যা কাউন্টার বটরবরজম অবেস দ্বারা পবরর্াব র্ হনব৷ ঝুুঁ বকর মূ যায়ননর বযবস্থ্াপনার দ  

তর্বর করা এবং পবরর্া নায় সহায়র্া করার জনয বপ্রাগ্রামটট কাউবন্টগুব নর্ র্হবব  ববর্রর্ 

করনব। এই জার্ীয় দ গুব  আইন প্রনয়াগ্কারী, মানবসক স্বাস্থ্য বপশাদার, সু্কন র কম চকর্চা এবং 

অনযানয মূ  বস্টকনহাল্ডারনদর সমন্বনয় গ্টঠর্ হনব  ক্ষয বস্থ্র করা সবহংসর্ার ঝুুঁ বক সনািকরর্, 

মূ যায়ন এবং প্রশমননর জনয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত। র্হবব  অনুদাননর আকানর উপ ব্ধ করা হনব, যা 

সমস্ত প্রনযাজয সংগ্রহ আইন এবং বনয়নমর সানে সামঞ্জসযপূর্ চ োকা কাউবন্টনর্ প্রদান করা হনব। 

 

III. বস্টট পুব শ বনউ ইয়কচ বস্টট ইনন্টব নজন্স বসন্টানরর (New York State Intelligence Center, 

NYSIC) মনধয একটট বডবডনকনটড ইউবনট স্থ্াপন করনব যানর্ বদশীয় র্রমপন্থা ট্র্যাক করা যায় 

এবং ইনন্টব নজন্স বসন্টানর বসাশযা  বমবডয়া মবনটবরং বৃক্তি করনব। ইউবনটটট 

র যাবডকযা াইনজশন এবং বহংসাত্মক র্রমপন্থানক উৎসাবহর্ কনর এমন অন াইন অবস্থ্ান এবং 

কায চক াপগুব  বর্বির্ কনর র যাবডকযা  র্রমপন্থী কায চক ানপর দ্বারা অনুপ্রাবর্র্ ঝুুঁ বকর উপর 



দৃটষ্ট বনবি কনর বসাশযা  বমবডয়া ববনেষনর্র উপর বভ্বি কনর অনুসন্ধানমূ ক ব ড তর্বরর জনয 

দায়ী োকনব।   

 

 

 

 

 

আমার স্বহনস্ত এবং বস্টনটর বনজস্ব 

সী নমাহনরর অধীনন, 

অযা বাবন শহনর দুই হাজার 

বাইশ সান র বম মানসর 

আনঠনরার্ম বদনন এটট প্রদান 

করা হন া। 

 

 

 

 

গ্ভ্ন চর করৃ্চক   

 

গ্ভ্ন চনরর সবর্ব 

 


