
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/26/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 2022 সাম্বল পুম্বরা বর্উ ইয়কন হেম্বে 1000টের হিবে হ ৌি সন্ত্রাসিাদ-

বিম্বরাধী অর্ুেীলর্ সম্পূর্ ন  ওয়ার হ াষর্া বদম্বলর্  

  

হেম্বের সন্ত্রাসিাদ-বিম্বরাধী দলগুবল 2022 সাল জুম্বে, অম্বর্ক ধরম্বর্র িেিসা, অবি 

গুরুত্বপূর্ ন অিকাঠাম্ব ার সাইে এিং হরলম্বেেম্বর্  ূলোয়র্ এিং অর্ুেীলর্ পবরচালর্া 

কম্বরম্বে, 2023-এ জর্সুরক্ষা উন্নি করম্বি এই প্রম্বচষ্টাগুবল অিো ি রাখম্বি  

  

বিবভের্ অফ হ া লোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ই ারম্বজন্সি সাবভনম্বসস এর সন্ত্রাসিাদ-

বিম্বরাধী কা নালয় 2016 সাল হিম্বক হেেিোপী 5,200-র হিবে  ূলোয়র্ সম্পন্ন কম্বরম্বে 

এিং জর্সুরক্ষা অংেীদারম্বদর সাম্বি িা হসবিষম্বয় আম্বলাচর্া কম্বরম্বে  

  

বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর সারা িের বর্ম্বজম্বদর পাবরপাবব নম্বকর িোপাম্বর সািধার্ িাকম্বি এিং 

আইর্ প্রম্বয়াগকারীম্বদর কাম্বে সম্বে জর্ক কা নকলাপ হেম্বের সন্ত্রাস-বিম্বরাধী টেপ 

লাইর্ 1-866-SAFE-NYS-এ বরম্বপােন করার জর্ে উৎসাব ি করা  ম্বে  

  

  

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

অযান্ড ইমারকজন্সি িাথভনকিি এর (State Division of Homeland Security and Emergency 

Services, DHSES) িন্ত্রািবাদ-থবকরাধী অথফি (Office of Counter Terrorism) 2022 িাকল, 

হেকটর প্রায় প্রথিটট ক্াউথিকি িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাপ থর্ণ নয় এবং থরকপাটন ক্রকি থরকটল 

বযবিা এবং গণ-িমাকবকশর জায়গাগুথলর িক্ষমিা মূলযায়কর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ (New 

York State Police) এবং 80টটরও হবথশ হেট এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রণয়র্ক্ারী একজন্সিগুথলর 

হিকক্ থবকশষজ্ঞকদর িাকি অংশীদারীত্ব ক্কর, হেটবযাপী 1000টটর হবথশ অবস্থাকর্ প্রথশক্ষণ 

অর্ুশীলর্ িম্পন্ন ক্করকে। 2016 িাল হিকক্ পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকট 5,200-র হবথশ অর্ুশীলর্ 

িম্পন্ন  কয়কে। DHSES িন্ত্রািবাদ প্রথিকরাধক্ ক্াে নালয় (DHSES Office of Counter Terrorism) 

এর ক্মী ভ্রমণক্ারীকদর 'থক্েু হদখুর্, থক্েু বলুর্' এর গুরুত্ব মকর্ ক্থরকয় থদকি 2022 িাকল 

ক্কয়ক্ িজর্ NY-SECURE ট্রার্ন্সজট হোকটাখাকটা থক্ন্তু গুরুত্বপূণ ন আবথশযক্িা িম্পূণ ন 

ক্করকের্।  

  

"1,000টটরও হবথশ জায়গায় এই গুরুত্বপূণ ন িন্ত্রািবাদ থবকরাধী অর্ুশীলর্কক্ ক্াকজ লাথগকয়, 

ক্ীভাকব িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাপ থিথিি ক্রকি এবং হিটট আইর্ প্রণয়র্ক্ারীকক্ থরকপাটন 

ক্রকি হেটবযাপী থর্উ ইয়ক্নবািীকদর থশথক্ষি ক্রকি, হিইিাকি থর্রাপত্তা বযবস্থা উন্নি ক্রকি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsee-something-say-something&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C108697788a08444f4d8708daffa33000%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638103373601487549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lP010Tz014CsNUF3gd%2BaTHVe4sM08h7hNTidKo9q%2FyI%3D&reserved=0


আমরা ি ায়িা ক্রথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "িমস্ত থর্উ ইয়ক্নবািীকক্ িুরথক্ষি রাখা 

আমার িব নপ্রিম অগ্রাথধক্ার এবং জর্িাধারণকক্ িুরথক্ষি রাখকি এই গুরুত্বপূণ ন 

ক্ম নিূথিগুথলকক্ িাকদর অবযা ি ি ায়িার জর্য আথম DHSES, হেট পুথলশ এবং িমগ্র 

হেকটর, আমাকদর জর্িুরক্ষা অংশীদারকদর আথম ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

হেকটর 16টট িন্ত্রািবাদী প্রথিকরাধক্ হজার্গুথলর প্রকিযক্টটকি িমগ্র হেকটর জর্িুরক্ষা দল 

450টটরও হবথশ আইর্ প্রণয়র্ক্ারী ক্মীকক্ অন্তভুনক্ত ক্কর অর্ুশীলর্ িম্পন্ন ক্করকে। এই 

প্রন্সিয়াটটর অংশ থ কিকব, দলগুথল, রািায়থর্ক্, থমশ্রপদাি ন, উপাদার্, পথরকষবা থবিয়ক্ারী 842 

জর্ থরকটলার এবং বযবিা বা অিাধু উকেকশয বযব ার ক্রা  কি পাকর এররক্ম ক্ারকণ ভাড়া 

হদওয়া জায়গা বা িংস্থার্িমূক , িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাপ থরকপাটটনং এবং থর্ণ নয় মূলযায়র্ 

ক্করকে। উপরন্তু, দলগুথল, হেথিয়াম এবং িীড়াঙ্গর্, মল এবং শথপং হিিার, ক্কলজ এবং 

ইউথর্ভাথি নটট, থবমার্বের, ট্রার্ন্সজট  াব, অর্ষু্ঠার্কক্ন্দ্র এবং অর্যার্য জর্িমাগকমর স্থার্ ি , 

হেটবযাপী 180টটরও হবথশ জায়গা মলূযায়র্ ক্করকে।  

  

এই হেক্ক াল্ডারকদর িাকি অংশগ্র ণ, জর্িাধারকণর মকধয িাবধার্িা এবং িকে জর্ক্ 

ক্াে নক্লাপ থরকপাটটনং বাথড়কয়কে। 2016 িাকল হেট-িমথিি প্রকিষ্টা শুরু  ওয়া হিকক্, 

িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাকপর থরকপাটটনং 20 শিাংশ হবকড় হগকে োর ফকল NYS িন্ত্রািবাদী টটপি 

লাইকর্ অস্বাভাথবক্ ক্াে নক্লাকপর অথিথরক্ত থরকপাটন  কয়কে।  

  

বিবভের্ অি হ া লোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ই াম্বজনন্সি সাবভনম্বসস এর কব ের্ার 

জোবক হে। "হুমথক্র ভূদৃশয অর্বরি থববথিনি  কয় িকলকে এবং জর্িাধারণ োকি জাকর্ হে 

ক্ীভাকব িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাপ ির্াক্ত ক্রকি এবং হিটট থরকপাটন ক্রকি  য়, িা থর্ন্সিি 

ক্রকি DHSES, িমগ্র হেট জকুড় আমাকদর একজন্সি অংশীদারকদর িাকি ক্াজ ক্রার জর্য 

অঙ্গীক্ারবদ্ধ। প্রকিযক্ থর্উ ইয়ক্নবািীর এক্টা ভূথমক্া আকে: আপথর্ থক্েু হদখকল, থক্েু 

বলুর্।"  

  

হেে পুবলম্বের ভারপ্রাপ্ত সুপাবরর্ম্বেম্বন্ডন্ট বেম্বভর্ এ. বর্গম্বরবল িম্বলর্, "এক্টট 

িন্ত্রািবাদী হুমক্ীকি েিািম্ভব ক্াে নক্র ভাকব এবং দক্ষিার িাকি িাড়া হদওয়ার জর্য থর্উ ইয়ক্ন 

হেট পুথলশ এবং আমাকদর একজন্সি অংশীদাররা হে প্রস্তুি িা থর্ন্সিি ক্রকিই শুধুমাত্র এই 

অর্ুশীলর্গুথল গুরুত্বপূণ ন র্য়, থক্ন্তু জর্িাধারণকক্ িাকদর পথরপার্শ্ ন িম্পকক্ন ক্ীভাকব িকিির্ 

রাখকি  য় এবং আমাকদর হেট এবং ক্থমউথর্টটগুথলকক্ থর্রাপদ রাখকি িাকদর ভূথমক্া হি 

িম্পকক্ন িাকদর থশথক্ষি ক্কর িুলকিও িারা অপথর াে ন। এক্টট ঐক্যবদ্ধ ফ্রি থ কিকব, এই 

ধরকর্র আিমণগুথল প্রথি ি এবং দরূীভূি ক্রকি আমরা েি এক্িাকি ক্াজ ক্রব আমাকদর 

প্রকিষ্টা িি শন্সক্তশালী  কব।"  

  

অযামট্রযাক্ রুট এবং হমকট্রাপথলটর্ ট্রািকপাকটনশর্ অকিাথরটট (Metropolitan Transportation 

Authority, MTA) ক্থমউটার লাইর্ িংলগ্ন স্থাকর্ িন্ত্রািবাদ-থবকরাধী ও  টর্ার িাড়াদার্ িংিান্ত 

ট ল পথরিালর্া ক্রার জর্য, থিথভশর্ অব হ ামলযান্ড থিথক্উথরটট অযান্ড ইমাকজনন্সি িাথভনকিি 

"অপাকরশর্ NY-SECURE"-এ হফিাকরল, হেট এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রকয়াগক্ারী একজন্সির িাকি 

অংশীদাথরত্ব ক্করকে। এই থবস্তাথরি িিয, প্রথি হেশকর্র জর্য দায়ী হরলপি পুথলশ একজন্সি ও 



এইিব স্থাকর্ জরুথর পথরথস্থথিকি প্রথিন্সিয়া জার্াকর্ার হেট ও স্থার্ীয় আইর্ প্রকয়াগক্ারী 

একজন্সির মধযক্ার িমিয় ও প্রথিন্সিয়া উন্নি ক্রা। এইিব দৃশযমার্, অক াথষি হোকটাখাকটা 

থক্ন্তু গুরুত্বপূণ ন আবথশযক্িার মকধয রকয়কে প্ল্যাটফকম ন ট ল আরও উন্নি ক্রা, হট্রকর্র হভির 

বথধ নি থর্রাপত্তাক্মীর উপথস্থথি, থবকফারক্ ির্াক্তক্ারী কু্কু্র দ্বারা অর্ুিন্ধার্ এবং র্জরদাথর-

থবকরাধী বযবস্থা। 2022 িাকল, অপাকরশর্ NY-SECURE পুকরা হেকট 84টট হোকটাখাকটা থক্ন্তু 

গুরুত্বপূণ ন আবথশযক্িা িম্পূণ ন ক্করকে। দলগুথল পুকরা হেকট 72টট এক্ক্ হেশকর্র 

হোকটাখাকটা থক্ন্তু গুরুত্বপূণ ন আবথশযক্িা এবং এম্পায়ার লাইর্ িংলগ্ন অযামট্রযাক্ এবং MTA 

হেশর্গুথলকি 12টট মাথি-হেশকর্র হোকটাখাকটা থক্ন্তু গুরুত্বপূণ ন আবথশযক্িা িম্পন্ন 

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

322-র হবথশ হোকটাখাকটা থক্ন্তু গুরুত্বপূণ ন আবথশযক্িা িম্পন্ন ক্করকে। হোকটাখাকটা থক্ন্তু 

গুরুত্বপূণ ন আবথশযক্িা পূরণ 2023 িাকল অবযা ি িাক্কব।  

  

উপরন্তু DHSES, জর্িাধারণ, িকে জর্ক্ ক্াে নক্লাপ েিােি ভাকব থরকপাটন ক্রার জর্য 

থশক্ষামূলক্ উপক্রণ, িংস্থার্ এবং থর্কদনথশক্া, হেটবযাপী িন্ত্রািবাদ টটপি  টলাইর্ (866-723-

3697) এবং অর্লাইকর্ টটপি স্বীক্ারও অফার ক্কর।  

  

বিবভের্ অফ হ া লোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ই াম্বজনন্সি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থিথভশর্ অব হ ামলযান্ড থিথক্উথরটট অযান্ড ইমাকজনন্সি িাথভনকিি দুকে নাগ এবং অর্যার্য জরুথর 

পথরথস্থথি প্রথিকরাধ, িুরক্ষা, প্রস্তুথি, প্রথিন্সিয়া, পুর্রুদ্ধার এবং প্রশথমি ক্রার জর্য হর্িৃত্ব, 

িমিয় এবং ি ায়িা প্রদার্ ক্কর। আকরা িকিযর জর্য DHSES-হক্ হফিবুক্, টুইটার-এ খুুঁজরু্ বা 

থভন্সজট ক্রুর্ dhses.ny.gov।। ।  

  

###  
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