
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা পমু্বরা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে 2018 সাম্বল 1,000টি স্ট ৌথ সন্ত্রাসিাদ-বিম্বরাধী অর্ুেীলর্ 

সম্পরূ্ন হম্বয়ম্বে এমর্ স্ট াষর্া করম্বলর্  
  

অর্ুেীলর্ িেিসা, সংস্থা, ও জর্গর্ম্বক সম্বেহজর্ক কমনকাণ্ড দ্রুত বরম্বপােন  করম্বত উৎসাবহত কম্বর 

বর্রাপত্তা িবলষ্ঠ কম্বর  

  

পমু্বরা স্টেম্বে আইর্ প্রম্বয়াগকারী এম্বজবিগুবলর মম্বধে আম্বরা ভাম্বলা সমন্বয় উন্নত করম্বত স্টরল 

স্টেের্গুবলম্বত বিেটি "অপাম্বরের্ বর্উ ইয়কন -বসবকউর (Operation NY-SECURE)" অর্ুেীলর্ 

সম্পন্ন করা হম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে স্বমেমের নর্রাপত্তা ও জরুরী পনরমষবা নবভাগ 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) এর সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী অ্নিস 

(Office of Counter Terrorism) 2018 সামে 1,000টি স্থামর্ সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী অ্র্ুেীের্ সম্পন্ন েমরমে। 

প্রনিটি অ্র্ুেীেমর্র সময়, ঘেট ও স্থার্ীয় এমজনির সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী অ্নভজ্ঞরা োমোমার নিমসমব েদ্মমবে 

নর্ময়মে এবং বযবসাগুনে সমেিজর্ে েমনোণ্ড সর্াক্ত েমর নরমপাটন  েরমি পামর নের্া িা োচাই েমরমে। 2018 

সামে সম্পন্ন 1,000টি অ্র্ুেীের্, 2016 সামে এই ধরমর্র অ্পামরেমর্র 56 েিাংে বৃনি প্রনিনর্নধত্ব েমর েখর্ 

গভর্নর কুওমমা িার ঘেট ভাষমণ িার ঘেমট এগুনে নবসৃ্তি েরমি নবভাগমে নর্মেনে ঘের্। পাোপানে, 

"অ্পামরের্ নর্উ ইয়েন  নসনেউর" এর জর্য নবভাগ ঘিডামরে, ঘেট ও স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগোরী সংস্থার সামে 

অ্ংেীোনরত্ব েমর, ো নেে পুমরা ঘেমট 20টি সন্ত্রাসবাে নবমরাধী ও  টর্ার প্রিুযত্তর অ্র্ুেীের্ সমূ্পণন েরা।  

  

"নর্উ ইয়েন  ঘেট েখমর্াই সন্ত্রাসবামের হুমনেমি ভয় পামব র্া, বরং েখর্ই এটি এর ভীিু ঘচিারা ঘেখামব 

সবসময় প্রস্তুি োেমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্ুেীের্গুনে আইর্ প্রময়াগোরী সংস্থার সন্ত্রাসবাে-

নবমরাধী প্রস্তুনি ঘজারোর েমর এবং বযবসা ও সাধারণ জর্গণমে স্মরণ েনরময় ঘেয় ঘে সিেন  োো উনচি এবং 
সমেিজর্ে েমনোণ্ড ঘেখমে িা নরমপাটন  েরা উনচি।"  

  

এই বের, সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী অ্নিস প্রনিটি োউনিমি অ্র্ুেীের্ পনরচাের্া েরার জর্য পুমরা ঘেমটর 

100টির ঘবনে এমজনির 400 এর ঘবনে েমনচারীর সামে অ্ংেীোনরত্ব েমরমে। অ্র্ুেীের্ সম্পন্ন েরা িময়মে 

বড় বযানির বযবসার মমধয োরা এমর্ পণয বা ঘসবা প্রোর্ েমর ো বহু সম্ভাবয সন্ত্রাস োমজ বযবিার েরা ঘেমি 

পামর। নবমেষ েমর, েেগুনে 172টি ট্রাে ভাড়া ঘেওয়ার স্থার্, 134টি িাডন ওয়যার ঘোোর্,111টি ঘিামটে, 

75টি ঘরার্ খুচরা নবমেিা, 69টি বেেু ও েীড়া সামগ্রী ঘোোর্ এবং এেই সামে পোেন বা নবমফারণ েন্ত্র 

নর্মনামণ বযবহৃি উপাোর্ নবনে েমর এমর্ অ্মর্ে গুই অ্র্যার্য বড় খচুরা নবমেিা ও বযবসা োচাই েমর। 

এোড়াও ঘেনডয়াম, ট্রার্নজট িাব, মে, েমেজ, ও িাসপািামের মমিা বহু সংখযে জর্সমাগম স্থামর্ অ্নিনরক্ত 

অ্র্ুেীের্ সম্পন্ন েরা িময়মে।  



 

 

  

নবনভন্ন বযবসামি অ্র্ুেীের্ সম্পন্ন েরার ঘেৌেে োেনেরভামব সমেিজর্ে েমনোণ্ড সর্াক্ত ও নরমপাটন  েমর 

ঘগ্রিিামরর সুমোগ সনৃি েরার সমচির্িা বনৃি েমরমে। উোিরণস্বরূপ, 2018 সামের বসমে, এেটি বড় খচুরা 
নবমেিা স্থার্ীয় পুনেে নবভামগ ঘোগামোগ েমর নরমপাটন  েমর ঘে এেজর্ ঘেিা সমেিজর্ে সামগ্রী েয় 

েমরমে। এোনধে আইর্ প্রময়াগোরী এমজনির ঘেৌে িেমের পর, এে বযনক্তমে ঘগ্রিিার েরা িয় এবং এেটি 

ধ্বংসাত্মে েন্ত্র ও এেটি সাইমেিার নর্মজর োমে রাখার এবং এেই সামে রাইমিে নের্মি ভুয়া পনরচয় 

বযবিার েরার অ্পরামধ অ্নভেুক্ত েরা িয়। এ ধরমর্র  টর্া িে নর্উ ইয়মেন র সানবনে সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী 
অ্বস্থামর্র উন্নয়মর্ এই েমনসনূচর োেনোনরিার প্রমাণ।  

  

এইসব অ্র্ুেীেমর্র সািেয ঘেমখ, গভর্নর িার 2019 সামের ঘেট ভাষমণ গুরুত্বপূণন পনরোঠামমা সাইমট 

েমনসূনচটি আমরা সম্প্রসারণ েরমি বমের্। এই সম্প্রসারমণর িমে জরুনর পনরোঠামমা মানেে ও অ্পামরটরমের 

মমধয এই িযানসনেটিগুনে ঘেই হুমনের সম্মুখীর্ িমি পামর এবং িা প্রেনমি েরমি েী বযবস্থা ঘর্ওয়া োয় ঘস 

সম্পমেন  ঘসই সম্পমেন  সমচির্িা বৃনি পামব।  

  

"আইর্ প্রময়াগোরী সংস্থার োমে সমেিজর্ে েমনোণ্ড নরমপাটন  েরা িে সবমেমে গুরুত্বপূণন উপায় োর মাধযমম 

নর্উ ইয়েন বাসী জর্ নর্রাপত্তায় অ্বোর্ রাখমি পামর", িলম্বলর্ স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা 
বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পোটিক এ. মারবি। "এই নেক্ষা েমনসূনচ এটি প্রিযক্ষ েমর ঘে সন্ত্রাসবাে 

প্রনিমরামধ সেে নর্উ ইয়েন বাসীর ভূনমো রময়মে, এবং এটি ঘে সমেিজর্ে েমনোণ্ড নরমপাটন  েরমি বযবসা ও 

িামের নর্ময়াগেিন ামের অ্নি গুরুত্বপূণন ভূনমো রময়মে।"  

  

1,000টি অ্র্ুেীেমর্র পাোপানে, নবভাগ আমটােন  রুটসমূমি এবং MTA েনমউটার োইমর্ সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী 
ও  টর্ার প্রিুযত্তর অ্র্েুীেমর্র জর্য "অ্পামরের্ নর্উ ইয়েন  নসনেউর" এর জর্য ঘিডামরে, ঘেট এবং স্থার্ীয় 

আইর্ প্রময়াগোরী এমজনির সামে অ্ংেীোনরত্ব েমরমে। অ্পামরেমর্র উমেেয িে প্রনি ঘেেমর্র জর্য োয়ী 
ঘরেপে পুনেে এমজনি ও এইসব স্থামর্ জরুনর পনরনস্থনিমি প্রনিনেয়া জার্ামর্ার ঘেট ও স্থার্ীয় আইর্ 

প্রময়াগোরী এমজনির মধযোর সমন্বয় ও প্রনিনেয়া উন্নি েরা। এইসব েেৃযমার্ অ্র্ুেীেমর্র মমধয রময়মে 

অ্নিনরক্ত প্ল্যাটিমন টিে, ঘট্রমর্র ঘভির বনধনি নর্রাপত্তা উপনস্থনি, নবমফারে সর্াক্তোরী কুকুর দ্বারা 
অ্র্ুসন্ধার্ এবং র্জরোনর-নবমরাধী বযবস্থা। অ্পামরের্ নর্উ ইয়েন  নসনেউর এম্পায়ার োইর্ ধমর আমটােন  ও 

MTA ঘেের্সমূমি েয়টি বহু-ঘেের্ অ্র্ুেীের্ সম্পন্ন েমরমে এবং ঘেমটর এেে ঘেের্গুমোমি আমরা 14টি 

ইমভি েমরমে।  

  

স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন   
স্বমেমের নর্রাপত্তা ও জরুরী পনরমষবা নবভাগ সন্ত্রাসবাে, প্রােৃনিে নবপেনয়, হুমনে, অ্নিসংমোমগর  টর্া এবং 
অ্র্যার্য জরুরী পনরনস্থনি ঘেমে রক্ষা ঘপমি, িামের নবরুমি রুমখ োাঁড়ামি, তিনর োেমি এবং উিার পাওয়ার 

প্রমচিার জর্য ঘর্িৃত্ব, সমন্বয় ও সিায়িা প্রোর্ েমর। আরও িমেযর জর্য Facebook পৃষ্ঠা ঘেখুর্, Twitter 

এ @NYSDHSES অ্র্ুসরণ েরুর্, বা dhses.ny.gov ঘেখুর্।  
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