
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 2021 অর্নিছম্বরর বর্িনাহী িাম্বেম্বের অংে বহম্বেম্বি পবরিহর্ শ্রবমকম্বের হয়রাবর্ ও 
হামলার হাত থর্ম্বক উপরন্তু রক্ষা করার ের্ে আইর্ প্রণয়ম্বর্র থ াষণা বেম্বয়ম্বছর্  

 
এই আইর্ োরীবরক আক্রমণ থর্ম্বক আইর্ দ্বারা েুরবক্ষত কমনচারী বেম্বরার্ামগুবলর তাবলকা 

প্রোবরত কম্বর  
  

আরও েুরক্ষা যুক্ত কম্বর এিং ট্রার্বেে কমীর উপর রু্রু্ বর্ম্বক্ষপণ েহ প্রম্বকাবপত বর্গ্রহম্বক ক্লাে এ 
(Class A) অপিেিহাম্বর যুক্ত কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ 2021 নর্র্নাহী অ্র্নর্ছমরর র্ামজমে পনরর্হণ শ্রনমকমের সরুক্ষা 
র্ৃনির জর্য আইর্ প্রণয়মর্র ঘ াষণা নেময়মছর্। এই আইর্টি এমর্ কমনচারীমের পেনর্গুনির তানিকা 
প্রসানরত কমর যারা শারীনরক আক্রমণ ঘর্মক আইর্ দ্বারা সরুনক্ষত এর্ং পনরর্হর্ শ্রনমকমের নর্রুমি 
একানিক প্রকামরর হয়রানর্র মািযমম  ো ক্লাস এ অ্পকমমনর নর্রুমি আরও সুরক্ষা যুক্ত কমর।  
  
"নর্উ ইয়মকন র ট্রার্নজে কমীরা আক্ষনরক অ্মর্ন এই রাজযমক চিমার্ রামের্ এর্ং তামের নর্রুমি 
আক্রমণগুনি নতরস্কারমযাগয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘকার্ও ট্রার্নজে শ্রনমমকর কের্ও ঘকার্ও 
িরমণর হামিার নশকার হওয়া উনচত র্য়, এর্ং আনম তামের সুরক্ষা র্াডামর্ার জর্য এর্ং ট্রার্নজে 
র্যর্স্থায় আরও ঘর্নশ শ্রনমক তামের প্রাপয সম্মার্ পামে ঘসই নর্ষয়টি নর্নিত করার জর্য র্তুর্ 
পেমক্ষমপর প্রস্তার্ নেনে।"  
  
আইর্টি সুরনক্ষত পনরর্হর্ শ্রনমকমের তানিকামক প্রসানরত কমর অ্র্যার্য অ্নতনরক্ত নশমরার্ামগুনির 
মমিয গ্রাহক সহায়তা কমী, নসগর্যাি নসমেম ঘমরামতকারী এর্ং ট্রযাক পনরেন্নতা-কমীমের অ্ন্তভুন ক্ত 
কমর। র্তন মামর্ সরুনক্ষত নশমরার্ামগুনির মমিয রময়মছ ঘট্রর্ এর্ং র্াস অ্পামরের, নসগর্যািপারসর্ 
এর্ং োনমনর্াি পনরেন্নতা-কমী।  
  
এই আইর্টি পনরর্হর্ শ্রনমকমের জর্য র্তুর্ সরুক্ষা যুক্ত করার সময় নর্েযমার্ সুরক্ষাগুনিমক স্পষ্ট 
কমর। কতন র্যরত ঘকার্ও শ্রনমকমক র্তুু নর্মক্ষপণ সহ ঘয ঘকার্ও িরমণর ঘজারামিা র্া নহংস্র 
শারীনরক আক্রমমণর জর্য, ক্লাস এ ঘশ্রনণর অ্পকমমন অ্ন্তভভন ক্ত কমর এক র্ছর পযনন্ত কারােমে 
েের্ীয় কমর ঘতামি।  
  



 

 

এই প্রস্তার্গুনি গভর্নর কুউমমার ঘেে অ্ফ েয ঘেে 2020 এর এমজোর নভনিমত ততনর করা 
হময়মছ যার মমিয সর্নজর্ীর্ ট্রার্নজে নসমেমমক সুরনক্ষত করার র্যর্স্থা রময়মছ, যার মমিয পুর্রার্ৃনি 
এর্ং উচ্চ-ঝুুঁ নকপভণন ঘযৌর্ অ্পরািীমের নর্মষিাজ্ঞার পাশাপানশ ঘমমট্রাপনিের্ ট্রান্সমপােন  অ্মর্ানরটির 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) কমীমের পুর্র্নার আক্রমণকারীমের পাতাি ঘরি, 
র্াস এর্ং ঘরি র্যর্স্থা উপিভয করা ঘর্মক নর্নষি করা হময়মছ। এই প্রস্তার্ MTA-ঘক MTA-এর 
আচরণ নর্নি পরু্রায় িঙ্ঘর্ কমর এমর্ র্যনক্তমের র্া যারা উচ্চ-ঝুুঁ নকযুক্ত ঘযৌর্ অ্পরািী (স্তর 
3), তামের নতর্ র্ছমরর জর্য MTA-এর পনরর্হর্ পনরমষর্া র্যর্হার করা নর্নষি করার আমেশ 
জানর করার ক্ষমতা ঘেয়। এই প্রস্তার্টি সাম্প্রনতক নকছু MTA-র  ের্ার ফমি ঘর্ওয়া যার সামর্ 
ঘযৌর্ অ্পরািীরা জনডত।  
  
গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মকন র ট্রার্নজে নসমেমমর নর্রাপিা র্াডামর্ার জর্য উমেেমযাগয উন্ননত 
কমরমছর্। 2018-এর এনপ্রমি গভর্নর কুওমমা রামজযর ঘট্রর্ িাইমর্র নর্রাপিা র্াডামত এর্ং 
আন্তঃএমজনন্স সহমযানগতা উন্নত করমত অ্পামরশর্ নর্উ ইয়কন  নসনকওর (NY SECURE) অ্র্ুশীির্ 
চািু করার কর্া ঘ াষণা কমরর্। এই উমেযামগর ঘর্তৃমে রময়মছ ঘহামিযাে নসনকউনরটি অ্যাে 
ইমামজন নন্স সানভন মসমসর রাজয নর্ভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services), রাজয পুনিশ (State Police), অ্যামট্রযাক (Amtrak) ও MTA পুনিমশর (MTA 
Police) এর্ং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারীমের সামর্ অ্ংশীোনরে, এর্ং এর অ্ন্তভুন ক্ত নর্মফারক 
শর্াক্তকরণ কযার্াইর্ সুইপ, র্নিনত নর্রাপিা রক্ষীর উপনস্থনত ঘট্রর্গুনিমত, এর্ং প্ল্যােফমন েহিোরী। 
2019-এর জরু্ মামস গভর্নর নর্উ ইয়কন  নসটিমত সার্ওময় এর্ং র্াস নসমেমম অ্নতনরক্ত 
ইউনর্ফমনিারী অ্নফসারমের যুক্ত করার চুনক্ত ঘ াষণা কমরর্। এই অ্ংশীোনরে - রাজয, শহর, 
মযার্হােমর্র নিনিক্ট অ্যােনর্ন অ্নফস (Manhattan District Attorney's Office), নর্উইয়কন  পুনিশ 
নিপােন মমন্ট (New York Police Department) এর্ং MTA-র মমিয - শহমরর ট্রার্নজে নসমেমমর 
জর্য জর্গমণর নর্রাপিা র্ৃনি করমর্ এর্ং ট্রার্নজে কমীমের উপর হামিা এর্ং ভাডা ফাুঁনক ঘেওয়ার 
ঘমাকানর্িা করার িমক্ষয এর্মফাসনমমন্ট প্রমচষ্টা চানিত করমর্।  
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