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মধ্েপ্রাম্বযে উম্বেজর্ার মম্বধ্ে সঙ্কটজর্ক বর্উইয়কন  এর গঠর্তম্বের বিষম্বয় গভর্নর কুম্বয়ম্বমা 
বর্রাপো জজারদার কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  বসটি বিমার্িন্দম্বর র্োের্াল গার্ন  জমাতাম্বয়র্ করা হম্বয়ম্বে  

  
সুরক্ষা িাডাম্বত এিং সতকন তায় থাকার জর্ে জেট বর্পাটন ম্বমন্ট অফ জহামলোন্ড বসবকউবরটি এিং 

অর্োর্ে এম্বজবিগুবলম্বক বর্ম্বদন ে জদয়া হম্বয়ম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ রাষ্ট্রীয় জর্নর্রাপত্তা এবং জরুনর প্রনিনিয়া সংস্থাগুনিমে নর্উইয়েন  
নসটি নবমার্বন্দমর র্যাশর্াি গার্ন  মমািাময়র্সহ মধ্য প্রামযযর িীব্র অ্বোঠামমা পময়ন্টগুনিমি সরুক্ষা 
বাডামি নর্মদনশ নদময়মের্।  
  
"সাম্প্রনিে আন্তজন ানিে ঘটর্াগুনি মবাধ্গমযভামব নেেুটা উমেমগর োরণ হময় দাাঁনডময়মে, এবং 
নর্উইয়েন  মোর্ও সরাসনর হুমনে র্া মপময়ও, অ্মর্ে সিেন িার মমধ্যও আনম জািীয় গার্ন  এবং 
রাষ্ট্রীয় এমজনিগুনিমে আমামদর অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন স্থার্গুনিমি সুরক্ষা বাডামি এবং টহি বাডামর্ার 
জর্য নর্মদনশ নদনি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর মদমশ মদমশর মসরা জরুনর প্রনিনিয়া 
েমীরা রময়মের্। আমামদর মে পনরনস্থনি আমামদর পমে মেমিমে িার জর্য আমরা প্রস্তুি রময়নে 
এবং প্রমিযমে নর্রাপদ রময়মে িা নর্নিি েরমি স্থার্ীয় সরোর এবং সাধ্ারণ জর্গমণর োমে মে 
মোর্ও প্রাসনিে িেয অ্বযাহি রাখব।"  
  
নর্উইয়েন  মেট পুনিশ এেটি োউন্টার মটরনরজম নব্রনেং প্রস্তুি েরমব ো রাষ্ট্রীয় মগাময়ন্দা মেমের 
মাধ্যমম সেি আইর্ প্রময়াগোরী সংস্থা মেটওয়াইর্-এ ইসুয েরা হমব। নব্রনেংময় পনরনস্থনি 
সম্পনেন ি এেটি আপমর্ট, নর্উ ইয়েন  রামজযর জর্য প্রভাবগুনি এবং সমন্দহজর্ে নিয়ােিামপর 
সূযে অ্ন্তভুন ক্ত েরা হমব। ইমভন্ট ওয়ামরন্ট নহসামব নব্রনেং আপমর্ট েরা হমব।  
  
সরোরী পনরমেবা নবভাগ (Department of Public Service) নর্উ ইয়েন  রামজযর সমস্ত 
ববদযুনিে, প্রােৃনিে গযাস, মটনিমোর্ এবং জমির ইউটিনিটির সামে মোগামোগ েমরমে এবং এটি 
সংস্থাগুনিমে সাইবার এবং শারীনরে সুরক্ষা সম্পনেন ি সমযির্িা এবং সিেন িা বাডামি নর্মদনশ 
নদময়মে।  
  



নর্উইয়েন  জ্বািার্ী েিৃন পক্ষ (New York Power Authority) সমস্ত ইউটিনিটিগুনিমি মযে এবং 
টহি নদমি এবং নর্উইয়েন  মেট অ্ে ইর্েরমমশর্ মটেমর্ািনজস সানভন স সমস্ত সাইবার নর্রাপত্তার 
নবশদ খনিময় মদখমে।  
  
মহামিযান্ড নসনেউনরটির সাইবার ঘটর্া সংিান্ত প্রনিনিয়া দি মেট নর্নভশর্ রাজয মগাময়ন্দা 
মেমের সামে সমন্বয় েমরমে োমি সরোরী ও মবসরোরী অ্ংশীদারমদর িামদর প্রনিনদমর্র 
েিন বযগুনিমি আরও সমযির্িা এবং অ্বযাহি সিেন িা অ্বিম্বর্ েরার পাশাপানশ িামদর প্রনিনিি 
প্রনিমবদমর্র প্রনিয়াগুনির মাধ্যমম সমন্দহজর্ে সাইবার নিয়ােিামপর প্রনিমবদর্ েরার জর্য 
অ্র্ুমরাধ্ জার্ামর্া হময়মে।  
  
মহামিযান্ড নসনেউনরটি অ্যান্ড ইমামজন নি সানভন মসস নবভাগ (Department of Homeland Security 
and Emergency Services) সমস্ত দবুনিিার মিূযায়র্ পেনামিাযর্া েরমব এবং প্রময়াজর্ীয় সংস্থা ও 
বযবসায়গুনিমে প্রময়াজর্ীয়ভামব মোগামোগ েরমব।  
  
মমমরাপনিটর্ রািমপাটন  অ্মোনরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)সম্প্রনি 
আন্তজন ানিে ঘটর্ার পর নর্রাপত্তার প্রোগিভামব, গনিশীি স্তর বৃনিমি অ্নিনরক্ত পদমক্ষপও 
নর্ময়মে।  
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