
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেটিোপী কাউবিগুবলম্বে ঝ ুঁ বক যাচাই ও িেিস্থাপর্া দল 

গঠর্ম্বক সমি নর্ করম্বে 10 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার হ াষণা করম্বলর্  

  

গভর্ নর হ াকল িাম্বেম্বলা আক্রমম্বণর পরিেীম্বে বর্ি না ী আম্বদে 18 জাবর কম্বরর্, 

হযখাম্বর্ বর্উ ইয়ম্বকনর প্রবে কাউবি এিং বসটটর জর্ে অভেন্তরীণ সন্ত্রাসিাদ হমাকাম্বিলা 

করার জর্ে পবরকল্পর্া গঠর্ করা আিেেক কম্বর  

  

57টট কাউবির প্রবেটটর এিং বর্উ ইয়কন বসটটর জর্ে এখর্ অর্ দার্ ে বিল উপলভে 

আম্বে যা ঝ ুঁ বক যাচাই ও িেিস্থাপর্া দল গঠর্ম্বক সমি নর্ করম্বি, এটট অভেন্তরীণ 

সন্ত্রাসিাদ প্রবেম্বরাধ পবরকল্পর্াসমূম্ব র আিেেকো পূরম্বণর একটট ম খে উপাদার্।  

  

ে বিল পাওয়া কাউবিগুবলম্বক অিেেই হেম্বটর হ ামলোন্ড বসবকউবরটট এিং 

ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস বডবভেম্বর্র কাম্বে 31 বডম্বসের, 2022 োবরম্বখর মম্বধে োম্বদর 

পবরকল্পর্া জমা করম্বে  ম্বি, যা বর্ি না ী আম্বদে অর্ যায়ী আিবেেক।  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে 57টি ক্াউথির প্রথিটির এবং থর্উ ইয়ক্ন 

থিটির জর্য ঝ ুঁ থক্ োচাই ও বযবস্থাপর্া দল (Threat Assessment and Management Teams, 

TAM) গঠর্কক্ িমি নর্ ক্রকি 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার উপলভয আকে, এটি থর্ব না ী আকদশ 

(Executive Order) 18-র অধীকর্ আবশযক্ স্থার্ীয় অভযন্তরীণ িন্ত্রািবাদ প্রথিকরাধ 

পথরক্ল্পর্ািমূক র (Domestic Terrorism Prevention Plans) এক্টি ম খ্য উপাদার্। গভর্ নর 

হ াক্ল ক্িত নক্ থর্ব না ী আকদশটি জাথর ক্রা  কয়থেকলা হম মাকি বাকেকলা আক্রমকণর পরবিীকি 

িাৎক্ষথণক্ভাকব, এবং এটি র্ক্শা ক্রা  কয়কে অভযন্তরীণ িন্ত্রািবাদ ও িথ ংি চরমপন্থার 

আশঙ্কাজর্ক্ বতদ্ধির থবরুকি লড়াই ক্রার জর্য ো হিাশযাল থমথডয়া প্ল্যািেম নিমূ  এবং 

ইিারকর্ি হোরামিমূক   র্ র্ অর্ প্রাথণি, পথরক্থল্পি এবং হপাস্ট ক্রা  য়। থর্ব না ী আকদশ 18 

অর্ োয়ী, পথরক্ল্পর্ািমূক  অবশযই আইর্ শতঙ্খলা রক্ষাক্ারী, মার্থিক্ স্বাস্থয হপশাদার, স্ক কলর 

ক্ম নক্িনা, িামাদ্ধজক্ হিবা একজদ্ধিিমূ , এবং িাকদর জ থরিথডক্শকর্র অর্যার্য ম খ্য 

হস্টক্ক াল্ডারকদর মিামি অন্তভভ নক্ত ক্রকি  কব।  

  

"আমার হ ামিাউর্ বাকেকলাকি ভয়ঙ্কর হেিাঙ্গ আথধপিযবাদী আক্রমকণর পর, আমরা 

অভযন্তরীণ িন্ত্রাকির হমাক্াকবলা এবং থর্মূ নল ক্রার জর্য অঙ্গীক্ারবি  কয়থে," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "গভর্ নর থ কিকব আমার এক্ র্ম্বর অগ্রাথধক্ার  কলা থর্উ ইয়ক্নবািীকদর থর্রাপদ রাখ্া, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0


এবং এই অথি প্রকয়াজর্ীয় ি থবলটি আমাকদর স্থার্ীয় জর্থর্রাপত্তা অংশীদারকদরকক্ থর্কজকদর 

িম্প্রদাকয় অভযন্তরীণ িন্ত্রািবাদ হমাক্াকবলা ক্রকি িমি নর্ ক্রার জর্য অথি গুরুত্বপূণ ন। এক্কে 

ক্াজ ক্রার মাধযকম, আমরা থর্দ্ধিি ক্রকি পারকবা োকি থর্উ ইয়ক্ন আমাকদর িামথগ্রক্ 

থর্রাপত্তাকক্ হুমথক্র িম্ম খ্ীর্ ক্কর এমর্ হেকক্াকর্া এবং িক্ল ঝ ুঁ থক্র জর্য প্রস্তুি িাকক্, এবং 

প করা হস্টকি অভযন্তরীণ িন্ত্রািবাদ এবং চরমপন্থী িথ ংিিার আচরণ প্রথিকরাধ ক্রকি পাকর।"  

  

36টি ক্াউথি এবং থর্উ ইয়ক্ন থিটিকক্ TAM দল গঠর্ এবং িা ক্রার জর্য ি থবল লাভ ক্রার 

থর্কদনশর্া প্রদার্ ক্রা  কয়থেল গি িপ্তাক   ওয়া এক্টি দ ইথদকর্র িকম্মলকর্, ো হ ামলযান্ড 

থিথক্উথরটি এবং ইমাকজনদ্ধি িাথভনকিি থডথভশর্ Division of Homeland Security and 

Emergency Services, DHSES) ওথরস্কাথর্র হস্টি প্রস্তুথি প্রথশক্ষণ হক্কে (State Preparedness 

Training Center) আকয়াজর্ ক্করকে। DHSES স্থার্ীয়কদর অভীষ্ট িথ ংিিা প্রশমর্ ক্রার এক্টি 

বযবস্থা থ কিকব TAM দল গঠর্ ক্রকি উৎিাথ ি ক্রকে। এই দলগুথল গঠর্ ক্রা  কল িা 

অভযন্তরীণ িন্ত্রািবাদ প্রথিকরাধ পথরক্ল্পর্ািমূ  গঠকর্র আবশযক্িাও পূরণ ক্রকব। প্রথিটি 

ক্াউথি এবং থর্উ ইয়ক্ন থিটি এইিব পাি নিা িমি নর্ ক্রকি 172,413 মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত 

পাওয়ার উপে ক্ত িাকদরকক্ এই বেকরর হশকষর পূকব ন থর্কজকদর পথরক্ল্পর্া জমা থদকি  কব।  

   

হ ামলোন্ড বসবকউবরটট এিং ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস বডবভেম্বর্র কবমের্ার জোবক হে 

িম্বলর্, "আমরা থর্উ ইয়ক্ন হস্টকি অভযন্তরীণ িন্ত্রািবাদ এবং অভীষ্ট িথ ংিিার থবরুকি 

লড়াইকয় আমাকদর জর্থর্রাপত্তা অংশীদারকদর িমি নর্ ক্রকি হপকর গথব নি। গভর্ নর হ াক্কলর 

ক্লযাকণ, আমাকদর দল িরািথর আমাকদর হস্টক্ক াল্ডারকদর িাকি ক্াজ ক্রকে এই ি থবলটি 

েিাস্থাকর্ হপ ৌঁকে হদওয়ার জর্য এবং িামকর্র থদকর্র িমিযা হমাক্াকবলা ক্রার জর্য ও থর্উ 

ইয়ক্নবািীকদর থর্রাপদ রাখ্কি থর্কদনশর্া প্রদার্ ক্রার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর কাউবি অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State Association of 

Counties) বর্ি না ী পবরচালক বেম্বভর্ অোম্বকায়াবরও িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল ব কঝর্ হে 

হস্টকির পথলথি স্থার্ীয়ভাকব থর্ব না  ক্রার জর্য, ক্াউথিগুথলর িা ক্রার ি থবল প্রকয়াজর্। এই 

ি থবলটি ঝ ুঁ থক্ োচাই ও বযবস্থাপর্া দল গঠর্ ক্রার িমি নকর্ অথি প্রকয়াজর্ীয়। আমরা গভর্ নর 

এবং িার হর্িত কত্বর প্রশংিা ক্থর এবং ক্াউথিগুথল েখ্র্ থর্জস্ব স্থার্ীয় অভযন্তরীণ িন্ত্রািবাদ 

প্রথিকরাধ পথরক্ল্পর্া থবক্াকশ ক্াজ ক্রকে িখ্র্ হস্টকির অংশীদাথরকত্বর জর্য ক্ত িজ্ঞ।"  

  

অভযন্তরীণ িন্ত্রািী  ামলায় িাম্প্রথিক্ বতদ্ধি প করা মাথক্নর্ ে ক্তরাকে জর্ থর্রাপত্তার িব নাথধক্ 

জরুথর হুমথক্গুথলর এক্টির প্রথিথর্থধত্ব ক্কর। গি এক্ দশকক্, অভযন্তরীণ িন্ত্রািী  ামলা এবং 

 ির্া জািীয়ভাকব থির্ গুণ বতদ্ধি হপকয়কে। 2021 িাকল, মাথক্নর্ ে ক্তরাকে 73টি িন্ত্রািী  ামলা 

এবং পথরক্ল্পর্া উদ্ঘাটিি  কয়কে, োর মকধয 38টি  কে হেিাঙ্গ আথধপিযবাদী ও এক্ই ধরকর্র 

মার্থিক্িার িন্ত্রািী  ামলা ও পথরক্ল্পর্া।  

  

হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইমারম্বজন্সি সাবভনম্বসস বডবভের্ সম্পম্বকন  

  

হ ামলযান্ড থিথক্উথরটি অযান্ড ইমাকজনদ্ধি িাথভনকিি থডথভশর্ িন্ত্রািবাদ, প্রাক্ত থিক্ দ কে নাগ, হুমথক্, 

অথিিংকোকগর  ির্া এবং অর্যার্য জরুথর অবস্থা প্রথিকরাধ, এগুথল হিকক্ ি রক্ষা, এর জর্য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-issuance-guidance-support-counties-development-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pFmcMUSYKs4xoF%2BJCnJmL0PthU0WLVYX64XGAJ3uSsk%3D&reserved=0


প্রস্তুথি, িাড়াদার্, ও প র্রুিাকরর প্রকচষ্টার হক্ষকে হর্িত ত্ব, িমন্বয় ও ি ায়িা প্রদার্ ক্কর। আকরা 

িকিযর জর্য হেিব কক্ (Facebook) আমাকদরকক্ খ্ ুঁকজ থর্র্, িভইিাকর (Twitter) বা ইর্স্টাগ্রাকম 

(Instagram) আমাকদরকক্ অর্ িরণ ক্রুর্, অিবা আমাকদর ওকয়বিাইকি থভদ্ধজি ক্রুর্।  

  

###  

  

 
আকরা িংবাদ পাওয়া োকব এখ্াকর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টি | এদ্ধিথক্উটিভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B8voyXIgZF6nhVO4gFg2UtCJmqCcFWKZGQz7BbW5s3Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8LMaVI3QiFZyZGH7thz1IEq1AKueqX%2BguOFSS4%2BGioE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YEyTwWtPFoTJPEwBTZ6HdvybThtqUJJuvLVLPqMjY4Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YEyTwWtPFoTJPEwBTZ6HdvybThtqUJJuvLVLPqMjY4Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vil%2Fr1g%2BphzBSTSad7Ip1U4zIggxmvnpqKLkW02B7CE%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

