
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে 2019 সাম্বল 1,000 টি স্ট ৌথ সন্ত্রাস-বিম্বরাধী অর্ুেীলর্ 
সম্পন্ন হওয়ার স্ট াষণা স্টের্  

  
অর্ুেীলর্ীর মম্বধে অন্তভুন ক্ত বিল বেব িং এিিং স্ব-স্টোম্বরজ সুবিধা, িাবণবজেক বিমার্িন্দর এিিং গণ 

জমাম্বয়ত অিস্থাম্বর্র উ র িবধনত গুরুত্ব  
  

2016 সাল স্টথম্বক স্টেটিো ী 3,500 এর স্টিবে অর্ুেীলর্  বরচালর্া করা হম্বয়ম্বি  
  

িুটির স্টমৌসুম্বম তাম্বের আে াে সম্পম্বকন  মম্বর্াম্ব াগী হম্বত স্টেতারা উৎসাবহত  
  
  

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) ধারাবানিে নিতীয় বমষন ঘেটবযাপী 1,000টি স্থামর্ 
সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী অ্র্ুেীের্ সম্পন্ন েমরমে। এসব অ্র্ুেীেমর্র সময় ঘেট ও স্থার্ীয় সন্ত্রাসবাে 
নবমরাধী নবমেষজ্ঞরা সমেিজর্ে েমনোণ্ড নিনিত ও এ সম্পমেন  নরমপাটন  েরার জর্য বযবসা-বানণমজযর 
সক্ষমতা োিাইময়র জর্য তাে নমনেময় োজ েমরর্। গভর্নর তার 2016 সামের ঘেট অ্ব েয ঘেট 
ভাষমণ আমরা সন্ত্রাসবাে নবমরাধী অ্র্ুেীের্ সম্পন্ন েরা বাধযতামেূে েমরমের্, এবং DHSES এ 
পেনন্ত সম্পন্ন 3,500-এর ঘবনে অ্র্ুেীের্ প্রোর্ েমরমে। DHSES এোড়াও "অ্পামরের্ নর্উ ইয়েন -
নসনেউর (Operation NY-SECURE)"-এর অ্ংে নিমসমব ঘরে ঘেের্গুমোমত 57 টি সন্ত্রাসবাে 
নবমরাধী ও  টর্ায় সাড়াোর্ অ্র্ুেীের্ সমূ্পণন েরমত আইর্েৃঙ্খো বানির্ীর সমে অ্ংেীোর িয়।  
  
"প্রস্তুনত এবং তৎপরতা ঘেমোমর্া সিে জরুরী প্রনতনিয়ার িানবোঠি এবং এই অ্র্ুেীের্গুমো আইর্ 
প্রময়াগোরী সংস্থার সন্ত্রাসবাে নবমরাধী প্রস্তুনতমে েনিোেী েরমত গুরুত্বপূণন ভূনমো পাের্ েমর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সন্ত্রাসবাে নবমরাধী অ্পামরের্গুমো বযবসা ও সাধারণ জর্গণমে স্মরণ 
েনরময় ঘেয় ঘে সতেন  থাো উনিত এবং সমেিজর্ে েমনোণ্ড ঘেখমে তা নরমপাটন  েরা উনিত।"  
  
সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী অ্নিস এই অ্র্ুেীের্গুমো পনরিাের্া েরার জর্য 100টির ঘবনে এমজনির 400 
এর ঘবনে আইর্ প্রময়াগোরী েমনিারীর সামথ অ্ংেীোনরত্ব েমরমে। প্রনতটি অ্র্ুেীেমর্র সময়, ঘেট 
ও স্থার্ীয় এমজনির সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী অ্নভজ্ঞরা োমোমার নিমসমব েদ্মমবে নর্ময়মে এবং বযবসাগুনে 
সমেিজর্ে েমনোণ্ড সর্াি েমর নরমপাটন  েরমত পামর নের্া তা োিাই েমরমে। টিমগুমো নবনভন্ন 
স্থামর্র মমধয 175 টি িার্ন ওয়যার ও েৃনষ ঘোোর্, 112 টি ট্রাে ভাড়ার স্থার্, 93 টি ঘরামর্র 



 

 

খুিরা নবমিতা, 92 টি বড় বামের খুিরা নবমিতা, 79 টি স্ব-ঘোমরজ সুনবধা, 78 টি প্রাইমভট 
নেনপং সনুবধা, 74 টি ঘিামটে এবং 24 টি বেুে এবং িীড়া পমণযর ঘোোর্ মূেযায়র্ েমর।  
  
উপরন্তু, টিমগুমো 200 টি অ্বোঠামমা অ্বস্থার্ মেূযায়র্ েমর ঘেগুমোর এেটি আিমমণর সময় 
ঘোষণ বা েক্ষযবস্তু িওয়ার সম্ভাবর্া আমে। এর মমধয রময়মে ঘেনর্য়াম ও অ্যামরর্া, মে ও েনপং 
ঘসন্টার, িাসপাতাে, েমেজ ও নবশ্বনবেযােয়, নবমার্বের, ট্রার্নজট িাব ও অ্র্যার্য গণ-সমামবমের 
মমতা স্থার্। সন্ত্রাসবাে নবমরাধী েপ্তমরর েমনেতন ারা ঘবে নেেু জায়গায় ঘথমে ঘর্তৃত্ব েমী ও 
েমনিারীমের প্রনেক্ষমণর বযবস্থা েমরর্ সন্ত্রাসবামের সিূেগুনে, েীভামব তা নির্মত িয় এবং 
সমেিজর্ে োেনেোমপর নরমপাটন  নেমত িয় ঘস বযাপামর সমিতর্তা বাড়ামত।  
  
বর্উ ইয়কন  স্বম্বেম্বের বর্রা ত্তা ও জরুরী  বরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার  োবিক এ. মাবফন  িম্বলম্বির্, "সেে নর্উ 
ইয়েন বাসীর সন্ত্রাস প্রনতমরামধ এেটি ভূনমো রময়মে এবং সঠিে েতৃন পমক্ষর োমে সমেিজর্ে েমনোণ্ড 
নরমপাটন  েরা এে োেনের উপায় ো র্াগনরেরা জর্গমণর নর্রাপত্তায় অ্বোর্ রাখমত পামর। এসব 
অ্র্ুেীের্ শুধু বযবসামেই এে ধাপ নপনেময় নর্মত ঘেয় র্া এবং নর্মজমের সমিতর্তার মূেযায়র্ 
েরমত ঘেয় র্া, বরং এগুমো তামের উন্ননত ও পরবতী পেমক্ষপ নর্ময় আইর্ প্রময়াগোরী 
নবমেষজ্ঞমের সামথ সরাসনর োজ েরার সুমোগও প্রোর্ েমর।"  
  
DHSES আমটােন  রুটসমূমি এবং MTA েনমউটার োইমর্ সন্ত্রাসবাে-নবমরাধী ও জরুরী সাড়াোর্ 
অ্র্ুেীেমর্র জর্য "অ্পামরের্ নর্উ ইয়েন  নসনেউর (Operation NY-SECURE)" পনরিাের্ার জর্য 
ঘির্ামরে, ঘেট এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগোরী এমজনির সামথ অ্ংেীোনরত্ব েমরমে। এই 
অ্পামরেমর্র উমেেয িে প্রনত ঘেেমর্র জর্য োয়ী ঘরেপথ পুনেে এমজনি ও এইসব স্থামর্ জরুনর 
পনরনস্থনতমত প্রনতনিয়া জার্ামর্ার ঘেট ও স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগোরী এমজনির মধযোর সমন্বয় ও 
প্রনতনিয়া উন্নত েরা। এইসব েেৃযমার্, প্রমরািে অ্র্ুেীেমর্র মমধয রময়মে অ্নতনরি প্ল্যাটিমন টিে, 
ঘট্রমর্র ঘভতর বনধনত নর্রাপত্তা উপনস্থনত, নবমফারে সর্ািোরী কুকুর িারা অ্র্ুসন্ধার্ এবং 
র্জরোনর-নবমরাধী বযবস্থা। অ্পামরের্ নর্উ ইয়েন  নসনেউর এম্পায়ার োইর্ ধমর আমটােন  ও MTA 
ঘেের্সমূমি 12 টি বহু-ঘেের্ অ্র্ুেীের্ সম্পন্ন েমরমে এবং সমগ্র ঘেমটর এেে ঘেের্গুমোমত 
আমরা 45 টি ইমভন্ট েমরমে।  
  
স্বম্বেম্বের বর্রা ত্তা ও জরুরী  বরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন   
স্বমেমের নর্রাপত্তা ও জরুরী পনরমষবা নবভাগ সন্ত্রাসবাে, প্রােৃনতে নবপেনয়, হুমনে, অ্নিসংমোমগর 
 টর্া এবং অ্র্যার্য জরুরী পনরনস্থনত ঘথমে রক্ষা ঘপমত, তামের নবরুমে রুমখ োাঁড়ামত, ততনর 
থােমত এবং উোর পাওয়ার প্রমিষ্টার জর্য ঘর্তৃত্ব, সমন্বয় ও সিায়তা প্রোর্ েমর। আরও তমথযর 
জর্য Facebook পৃষ্ঠা ঘেখরু্, Twitter এ @NYSDHSES অ্র্ুসরণ েরুর্, বা dhses.ny.gov 
ঘেখুর্।  
  

###  
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