
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র সন্ত্রাস-দমর্ পরামেন পোম্বর্ম্বলর (COUNTERTERRORISM 

ADVISORY PANEL) সুপাবরে ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  

সুপাবরম্বের মম্বযে অন্তভুন ক্তঃ গুরুত্বপণূন যাতায়াত এলাকায় সন্ত্রাস-দমর্ সমন্বয় িৃবি, ঘেট-অি-দো-
আটন  বসবকউবরটি ঘটকম্বর্ালবির অম্বন্বষণ, সন্ত্রাস-দমর্ ঝুুঁ বক মলূোয়র্ ও প্রবেক্ষণ বিসৃ্তত করা, 

িরুবর সন্ত্রাসী ঘকৌেল ের্াক্ত, একটি বসবর্য়র সন্ত্রাস-দমর্ উপম্বদষ্টা বর্ম্বয়াগ করা এিং রািেিোপী 
সন্ত্রাস-দমর্ কাউবিল আহ্বার্ করা  

  

সন্ত্রাস-দমর্ উপম্বদষ্টা পোম্বর্ল এর প্রবতম্বিদর্ উপলভে এখাম্বর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বিমেষজ্ঞ সন্ত্রাসিাদ উপমদষ্টা পযামর্ল ঘ াষণা কমরমের্ এিং বর্উ ইয়মকন র 

সন্ত্রাস-দমর্ প্রস্তুবি ত্বরাবিিকরমণর জর্য িার সুপাবরে বিিরণ কমরমের্। পযামর্মলর ঘেয়ারমযার্ হমলর্ ঘকমর্থ 

এল. ওয়াইর্বির্, ঘেবভস ঘপালক ও ওয়ােন ওময়ল এর পার্ন র্ার এিং রাষ্ট্রপবি জজন  েবিউ িুমের প্রাক্তর্ 

ঘহামলযান্ড বসবকউবরটি উপমদষ্টা; ঘরমন্ড েবিউ ঘকবল, সামিক বর্উ ইয়কন  বসটি পুবলে কবমের্ার; এিং বলসা ও. 

ঘমার্ামকা, রাষ্ট্রপবি িারাক ওিামার প্রাক্তর্ ঘহামলযান্ড বসবকউবরটি উপমদষ্টা।  

  

"আমরা িারিার ঘদমেবে, সন্ত্রাসিাদ সিনদা হুমবক-দায়ক, এিং ঘে সি েরমপবিরা আমামদর পমথ আসার ঘেষ্টা 
কমর িামদর ঘথমক বর্উ ইয়মকন র বর্রাপত্তা বর্বিি করমি আমরা আমামদর ক্ষমিায় সিবকেুই করি", গভর্নর 

কুওম্বমা িম্বলর্। "বর্উ ইয়মকন  এই পবরিবিন ি ও জটিল হুমবক ঘমাকামিলা করার জর্য, আমরা আমামদর 

বিদলীয় জািীয় বিমেষজ্ঞমদর কাে ঘথমক প্রস্তািগুবল িাস্তিায়মর্র জর্য দঢৃ় পদমক্ষপ ঘর্ি।"  

  

পযামর্লটি বর্উ ইয়মকন র সন্ত্রাস-বিমরাধী সম্পদ, র্ীবি, এিং সামবিক বর্রাপত্তা অ্ঙ্গীকামরর একটি প্রাথবমক 

মূলযায়র্ পবরোলর্া কমরমে। এর বরমপার্ন  বর্উ ইয়মকন  িার সন্ত্রাস-দমর্ প্রমেষ্টা োলামর্ার প্রেংসা কমর এিং 
রামষ্ট্রর সন্ত্রাস-বিমরাধী সংস্থা ও কিৃন পমক্ষর মমধয সমবিি সমিয় সহ বকেু বর্বদনষ্ট উন্নবির সুপাবরে কমর; রাজয 
জমু়ে বিমার্িন্দর, ঘসিু, র্ামর্ল, গণসংমোগ সাইর্ এিং অ্র্যার্য প্রধার্ সম্পদগুবলমি বর্রাপত্তা দঢৃ় কমর; এিং 
বর্বদনষ্ট সন্ত্রাসীমদর বিধ্বংসী অ্স্ত্র পাওয়ার সুমোগ আরও সীবমি করমি অ্বিবরক্ত বর্মষধাজ্ঞা জাবর কমর। 

পযামর্ল এো়োও একটি র্িুর্ বসবর্য়র সন্ত্রাস-দমর্ উপমদষ্টা মমর্ার্য়র্ এিং প্রাসবঙ্গক কবমের্ারমদর িারা 
গঠিি একটি রাজয বিসৃ্তি সন্ত্রাস-দমর্ কাউবিল তিবরর প্রস্তাি ঘদয়।  

  

ঘপর্ ঘেের্ এিং অর্োর্ে গুরুত্বপণূন যাতায়াত এলাকায় সমন্বয় উন্নতকরণ  

পবরিহর্ হাি িামদর ট্রাবিমকর উচ্চ পবরমামণর জর্য সন্ত্রাসী হামলার জর্য সিমেময় আকষনণীয় লক্ষযগুবলর মমধয 
একটি। িলস্বরূপ, পযামর্লটি ঘপর্ ঘিের্ এিং জর্ এি ঘকমর্বে এিং লাগাবেন ে  ়়  বিমার্িন্দর সহ অ্র্যার্য 
হািগুবলমি বর্রাপত্তা ও প্রস্তুবি আরও েবক্তোলী করার পদমক্ষপগুবল সপুাবরে কমর। এর সুপাবরেগুবলর মমধয, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_Counterterrorism_Advisory_Panel_Recommendations.pdf


 

 

পযামর্লটি ঘপর্ ঘিের্ এিং অ্র্যার্য ঘকন্দ্রগুবলমি ঘির্-অ্ি-দযা-আর্ন  েুগ্ম কমান্ড ঘকন্দ্র স্থাপমর্র আহিার্ 

জার্ায় োমি আইর্ প্রময়াগকারী ঘর্িারা ঘকন্দ্রীভূি অ্িস্থামর্ ঘোগামোগ করমি পামর এিং ঘকার্ সমসযার 

আমগ, সমময় এিং পমর একইসামথ িাস্তি িথয অ্যামেস করমি পামর।  

 

রািে ঘপ্রাপাটিন ম্বত প্রযবুক্ত অম্বন্বষণ  

এটি গুরুত্বপূণন ঘে ট্রার্বজর্ হাি এিং অ্র্যার্য স্থামর্ জর্সাধারমণর সুরক্ষার জর্য রাষ্ট্রীয় সংস্থার কামে 

অ্িযাধুবর্ক প্রেুবক্ত থামক এিং িযিহার কমর। পযামর্লটি সপুাবরে কমর ঘে, রাজয ঘের্ উন্নি কযামমরা, 
বিমফারক এিং বিপজ্জর্ক উপকরণ বেমর্ক্টর; ঘরার্; এিং ঘিামা বর্ষ্পবত্ত ঘরাির্ সহ র্িুর্ এিং বিদযমার্ 

বর্রাপত্তা প্রেুবক্তর িযিহার এিং কােনকাবরিা পেনামলাের্া কমর; পাোপাবে সমিনাচ্চ সরুক্ষা বর্বিি করমি 

অ্বিবরক্ত প্রেুবক্ত আহরণ িা আপমিে কমর। উপরন্তু, পযামর্ল ি়ে িবহরাঙ্গর্ এিং ভর সমামিে ইমভমে 

োর্িাহর্ রয্াবমং আক্রমণ প্রবিমরাধ করমি ঘপামর্ন িল ক্রযাে িাধা এিং রাস্তার বদকবর্মদনেকারী েুুঁটিমি রামজযর 

বিবর্ময়াগ সুপাবরে কমর।  

  

সন্ত্রাস-দমর্ প্রবেক্ষণ এিং ঝুুঁ বক মূলোয়র্ বিসৃ্তত-করণ  

আউর্মোর কর্সামর্ন র মমিা ি়ে আকামরর ইমভেগুবলমি অ্মপক্ষাকৃি সাম্প্রবিক হামলার আমলামক, পযামর্ল 

ঘিোমরল, রাজয এিং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী কিৃন পমক্ষর সামথ রাজয জমু়ে এমর্ সাইর্গুবলর মূলযায়র্ এিং 
বর্রাপত্ত়  িা়োমর্ার প্রময়াজর্ীয় পদমক্ষপ িহমণর সুপাবরে কমর। এই প্রমেষ্টার অ্ংে বহসামি, পযামর্ল সুপাবরে 

কমর ঘে বিদযমার্ সন্ত্রাস-দমর্ কমনসূবেগুবল ঘেমর্ ঝুুঁ বক মলূযায়র্, আইর্ প্রময়াগকারী প্রবেক্ষণ, এিং িৃহত্তর ভর-

সমামিমের  র্র্াগুবলর উপর ঘজার ঘদওয়া "ঘরে টিম" অ্র্ুেীলর্গুবল ঘের্ রাজয িারা আরও দঢৃ় করা হয়।  

  

িরুবর সন্ত্রাসিাদী ঘকৌেল উম্বেখ  

পযামর্ল সন্ত্রাস-দমর্ প্রবিরক্ষা উন্নি করমি বিবভন্ন পদমক্ষমপর সুপাবরে কমর োর জর্য আইর্ প্রময়াজর্ হমি 

পামর, োর মমধয মাবলকার্াধীর্ িক মাবলকার্া িা বিবক্র বর্বষদ্ধকরণ, ঘরার্গুবলর অ্মস্ত্রাপোমরর অ্পরাধী-
করণ, িাইর্াবর বিমফারক বর্য়ন্ত্রণ, এিং গাব়ের রয্াবমং আক্রমমণর জর্য ট্রাক ভা়ো ঘদওয়ার জর্য সন্ত্রাসীমদর 

আর্ক করার িযিস্থা করা অ্ন্তভুন ক্ত।  

  

রািেিোপী সমন্বয় িাডাম্বর্ার ির্ে একটি বসবর্য়র সন্ত্রাস-দমর্ উপম্বদষ্টা বর্ম্বয়াগ করা  
পযামর্লটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসিাদ সমিয় উন্নিকরণ একটি মূল অ্িাবধকার বহসামি বিমিের্া কমরমে। এই লমক্ষযর 

অ্ংে বহসামি, পযামর্লটি সপুাবরে কমর ঘের্ গভর্নর একটি বসবর্য়র সন্ত্রাস-দমর্ উপমদষ্টামক র্িুর্ মাবি এমজবি 

রাজযবিমরাধী সন্ত্রাস-দমর্ কাউবিমলর িত্ত্বািধামর্র জর্য মমর্ার্ীি কমরর্। কাউবিলটি প্রধার্ সংস্থা এিং 
কিৃন পমক্ষর প্রধার্ (িা িামদর বেজাইবর্ং) িারা গঠিি হমি, োর মমধয রময়েঃ  
  

• কবমের্ার, বর্উ ইয়কন  ঘির্ ঘহামলযান্ড বসবকউবরটি এিং জরুবর ঘসিা বিভাগ (New York State 

Division of Homeland Security and Emergency Services)  

• সুপাবরমের্মেে, বর্উ ইয়কন  ঘির্ পবুলে  

• বর্উ ইয়মকন র মুেয সামবরক প্রোসক, সামবরক ও ঘর্ৌিাবহর্ীর বর্উ ইয়কন  ঘির্ বিভাগ (New York 

State Division of Military and Naval Affairs)  

• বর্িনাহী পবরোলক, বর্উ ইয়কন  ও বর্উ জাবসন িন্দর কিৃন পক্ষ (Port Authority of New York and 

New Jersey)  

• সভাপবি, ঘমমট্রাপবলর্ার্ ট্রািমপামর্ন ের্ অ্থবরটি (Metropolitan Transportation Authority)  



 

 

• কবমের্ার, বর্উ ইয়কন  ঘির্ বেপার্ন মমে অ্ি ট্রািমপামর্ন ের্ (New York State Department of 

Transportation)  

• বর্িনাহী পবরোলক, বর্উ ইয়কন  ঘির্ থ্রুওময় অ্থবরটি (New York State Thruway Authority)  

  

ঘেবভস ঘপালক ও ওয়ােন ওম্বয়ল এর পাটন র্ার এিং রাষ্ট্রপবত িিন  েবিউ িুম্বের প্রাক্তর্ ঘ ামলোন্ড 

বসবকউবরটি উপম্বদষ্টা ঘকম্বর্থ এল. ওয়াইর্বের্, িম্বলর্, "আজমকর কঠির্ সমময়, জর্সাধারমণর বর্রাপত্তা 
অ্িেযই সরকামরর সমিনাচ্চ অ্িাবধকার হওয়া উবেি। আবম গভর্নরমক বর্উইয়কন মক রক্ষা করমি িার বর্ধনাবরি 

ঘিাকামসর জর্য এিং বর্উ ইয়মকন র আইর্ প্রময়াগকারী সম্প্রদায়মক সন্ত্রাস-বিমরাধী বমের্ এিং আমামদর 

পযামর্মলর কামজর সামথ িামদর মূলযিার্ সহমোবগিার জর্য বর্রিবিন্নভামি বর্মিবদি থাকার জর্য প্রেংসা 
কবর। বর্উ ইয়কন  দী নবদর্ ঘথমকই বর্মজমক প্রস্তুবির ঘর্িা বহসামি প্রবিবিি কমরমে, বকন্তু এটি সিনদা বিকােমার্ 

হুমবকর সামথ িাল বমবলয়া িার সন্ত্রাস-দমর্ প্রবিরক্ষা উন্নবির ঘেষ্টা করমে। আবম বিশ্বাস কবর আমামদর 

সুপাবরেগুবল রাষ্ট্রমক এটি করমিই সাহােয করমি।"  

  

বর্উ ইয়কন  বসটি পবুলম্বের সাম্বিক কবমের্ার ঘরমন্ড েবিউ. ঘকবল িম্বলর্, "প্রবিবদর্, আমামদর ঘদে 

আমামদর ক্ষবি করমি োয় োরা িামদর ঘথমক ক্রমিধনমার্ হুমবকর সম্মুেীর্ হমি। এটি সমিনাত্তম ঘে আমরা 
েথােথভামি প্রস্তুি থাকার জর্য আমামদর বর্রাপত্তা িযিস্থাগুবল ক্রমাগি মাবর্য়ে় বর্ই। জর্সাধারমণর 

বর্রাপত্তার প্রবি উৎসগীকরমণর জর্য এিং বর্উ ইয়মকন র বর্রাপদ থাকা বর্বিি করার জর্য আমামদর সামথ 

কাজ করার জর্য আবম গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাদ জার্াই।"  

  

রাষ্ট্রপবত িারাক ওিামার সাম্বিক ঘ ামলোন্ড বসবকউবরটি উপম্বদষ্টা বলসা ও. ঘমার্াম্বকা িম্বলম্বের্, 

"সাম্প্রবিক  র্র্ার আমলামক, আমামদর ঘদমের ঘে ঘকার্ হুমবকর ঘমাকামিলা করার জর্য আমামদর ঘদে 

উপেুক্তভামি প্রস্তুি থামক িা অ্িযন্ত জরুবর। আমামদর পবরমিে ক্রমিধনমার্, এিং রাষ্ট্রমক িামদর বর্রাপত্তা 
িযিস্থা মাবর্ময় বর্মি এিং প্রসাবরি করমি সক্ষম হমি হমি। গভর্নর কুওমমা এিং িার প্রোসর্ বর্উ ইয়কন মক 

ঠিকভামি সুরবক্ষি করার জর্য একটি বেত্তাকষনক কাজ কমরমের্ এিং িাবক ঘদমের জর্য এটি একটি মমেল 

বহসামি কাজ করমি।"  

  

###  
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