
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা জর্গম্বের বর্রাপত্তা িাডাম্বর্া, শ্রবমকম্বের রক্ষা করা এিং ভাডা ফাাঁবক দেয়া 
প্রবিম্বরাম্বের লম্বক্ষে বর্উ ইয়কন  বিটি িািওম্বয় ও িাি বিম্বেম্বম (NYC SUBWAY AND BUS 

SYSTEMS) এ অবিবরক্ত 500 জর্ ইউবর্ফমনোরী কমনকিন া দ াগ করার চুবক্তর কথা দ াষো 
কম্বরম্বের্ 

  
বর্উ ইয়কন  দেট, বর্উ ইয়কন  বিটি, মোর্হাটর্ বিবিক্ট অোটবর্ন (Manhattan DA), বর্উ ইয়কন  

পবুলে বিভাগ (New York Police Department, NYPD), দমম্বরাপবলটর্ রান্সম্বপাম্বটন ের্ অম্বথাবরটি 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) এিং পবরিহে শ্রবমকম্বের ইউবর্য়র্ (Transport 

Workers Union, TWU) কিতন ক বিেে কমনপবরকল্পর্া 
  

চার িেম্বর বর্উ ইয়কন  বিটি রার্বজট (New York City Transit, NYCT) এর কমীম্বের উপর 
হামলার বরম্বপাটন  দিম্বডম্বে 15%  

  
ভাডা ফাাঁবকর কারম্বে রাজস্ব হারাম্বর্ার পবরমাে 2015 িাম্বলর 105 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলার দথম্বক 
দিম্বড 2018 িাম্বল হম্বয়ম্বে 225 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলার; আজ প্রকাবেি র্িুর্ িথেমম্বি এই োরা 
অিোহি রম্বয়ম্বে দ খাম্বর্ জার্া  ায় গি 12 মাম্বি রাজস্ব ক্ষবির পবরমাে 243 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

িলার  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং মমমরাপলিটর্ রান্সমপামটন শর্ অ্ম ালরটি আজ লর্উ ইয়র্ন  লিটি 
রার্লজট লিমেমম অ্লিলরক্ত 500 ইউলর্ফমনধারী র্মনর্িন া ম াগ র্রার চুলক্তর ম াষণা র্মরমের্। লর্উ 
ইয়র্ন  লিটির মাি রার্লজট লিমেমজমুে লর্রাপত্তার উন্নলি িাধর্, রার্লজট র্মীমের উপর 
ক্রমবধনমার্ হামিা প্রলিমরাধ এবং ভাো ফাাঁলর্ মেয়ার ক্রমবধনমার্ িমিযা মমার্ামবিার উমেমশয 
গৃহীি লবশে র্মন পলরর্ল্পর্ার অ্ংশ লহমিমব এই চুলক্তমি অ্ংশগ্রহণ র্মরর্ লর্উ ইয়র্ন  লিটির মময়র 
লবি লি ব্লালজও, লর্উ ইয়র্ন  র্াউলি লিলিক্ট অ্যাটলর্ন িাইরাি ভযান্স, NYPD পুলিশ র্লমশর্ার 
মজমি লপ. ও'মর্ইি এবং MTA প্রধার্ পযাট মফালয়। 2013 ও 2017 িাি ম মর্ লর্উ ইয়র্ন  লিটি 
রার্লজট র্মীমের লরমপাটন  র্রা হামিার পলরমাণ মবমেমে 15.2 শিাংশ এবং ভাো ফাাঁলর্ মেয়ার 
র্ারমণ রাজস্ব ক্ষলির পলরমাণ 2015 িামির 105 লমলিয়র্ মালর্ন র্ িিার ম মর্ মবমে 2018 িামি 
হময়মে 225 লমলিয়র্ মালর্ন র্ িিার। র্িুর্ প্রর্ালশি ি যমমি মেখা  ায় ম  এখর্ প নন্ত ঊর্ধ্নগলি 
বজায় রময়মে ম খামর্ 2019 িামির মাচন  ম মর্ পূমবনর 12 মাি িমময়র মমধয মমাট পলরমাণ হময়মে 
243 লমলিয়র্ মালর্ন র্ িিার। র্িুর্ প্রর্মল্প এোোও ভাো ফাাঁলর্ লর্বারমণর জর্য বলধনি বলহগনমর্ 
মগট ও অ্লিলরক্ত িোরলর্ এবং লিমেমজমুে র্যামমরািহ অ্লিলরক্ত বযবস্থা গ্রহণ অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। 
এই পলরর্ল্পর্ার অ্ংশ লহমিমব লর্উ ইয়র্ন  র্াউলি লিলিক্ট অ্যাটলর্ন র্মীমের বযয় ও অ্বর্াঠামমাগি 



পলরবিন র্ এবং লর্ধনালরি মেশর্ স্থার্গুমিামি লভলিও প্র ুলক্ত প্রোমর্র খরচ বহমর্র উমেমশয চার 
বেমর 40 লমলিয়র্ মালর্ন র্ িিার প্রোর্ র্রমবর্।  
  
"এ বের আমরা MTA এর ঐলিহালির্ পলরবিন র্  টামি িফি হময়লে এবং উমেখম াগয পলরমাণ 
র্িুর্ অ্র্ুোমর্র উৎি প্রোর্ র্মরলে  া লিমেমমর উন্নয়মর্র জর্য বযয় হমব", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "লর্ন্তু MTA এখমর্া জর্গমণর লর্রাপত্তা, রার্লজট র্মীমের উপর হামিা এবং ক্রমাগি 
ভাো ফাাঁলর্র মমিা িমিযায় জজন লরি - এমর্ িমিযা ম গুমিা লবগি বেরগুমিায় মর্বি বৃলিই 
মপময়মে। এই র্িুর্ বহুমালির্ প্রমচষ্টা আমামের িাবওময় ও বািগুমিামি র্িুর্ 500 জর্ 
ইউলর্ফমনধারী র্মনর্িন া লর্ময়ামগর মাধযমম লিমেমমর িামলগ্রর্ লর্রাপত্তার উন্নয়র্  টামব, র্মীমের 
এিব অ্ভাবর্ীয় হামিা ম মর্ রক্ষা র্রমব এবং ভাো ফাাঁলর্ মেয়া লর্বারণ র্রমব। এই জরুলর 
িমিযাগুমিা মমার্ামবিায় িহম ালগিা ও অ্ংশগ্রহমণর জর্য আলম TWU, NYPD, MTA এবং 
মযার্হাটর্ লিলিক্ট অ্যাটলর্নমর্ ধর্যবাে জার্ামি চাই।"  
  
"আমমলরর্ার িবমচময় লর্রাপে বে শহর আমমলরর্ার িবনালধর্ লর্রাপে িাবওময় পাওয়ার অ্লধর্ার 
রামখ", িম্বলম্বের্ দময়র বিল বি ব্লাবিও। "এই অ্ংশীোলরমের ফমি মেশর্গুমিামি আমরা মবলশ 
িোরলর্ এবং লর্উ ইয়র্ন বািীমের িাহাম যর প্রময়াজমর্ অ্লধর্ িংখযর্ র্মনর্িন া লবেযমার্  ার্মব। 
িাবওময় লিমেমম আমামের লর্ময়াগরৃ্ি অ্লিলরক্ত র্মনর্িন াগণ ভ্রমণর্ারীমের িরুক্ষা প্রোর্ র্রমবর্, 
ভাো ফাাঁলর্ প্রলিমরাধ র্রমবর্ এবং জরুলর অ্বস্থায় িাো মেমবর্।"  
  
বর্উ ইয়কন  কাউবি বিবিক্ট অোটবর্ন িাইরাি ভোন্স িম্বলর্, "ভাো ফাাঁলর্র জর্য লর্উ ইয়মর্ন র 
েবুৃনত্তায়র্ মমিি ম মর্ প্রলিমরাধমূির্ মমিমি লশফমটর মক্ষমি লবলর্ময়াগ র্রমি মপমর আমামের অ্লফি 
গলবনি। এটি এর্টি আমদাির্  া মযার্হাটমর্ শুরু হময়লেি ম খামর্ আমরা িাবওময় ভাো ফাাঁলর্র 
মক্ষমি মফৌজোলর র্া নলবলধর পলরমাণ প্রায় 96 শিাংশ র্লমময় আর্মি আমামের লবচক্ষণিা বযবহার 
র্মরলে। র্র্শা উন্নয়র্ এবং অ্র্যার্য প্রলিমরাধ ও লর্বারণমিূর্ বযবস্থায় লবলর্ময়ামগর ফিাফি এই 
হমব ম  আমরা অ্লধর্ পলরমাণ ভাো িংগৃহীি হমব মিইিাম  আমরা র্ম িংখযর্ লর্উ ইয়র্ন বািী এই 
লর্ম্ম-মামর্র অ্পরামধর জর্য জীবমর্র ধারা পামে মেয়া ফিাফিিম্পন্ন মফৌজোলর আইলর্ বযবস্থার 
মুমখামুলখ হমি হমব। আলম গভর্নর কুওমমা, MTA, NYPD এবং TWU-মর্ িামের লভশর্ ও 
িহম ালগিার জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  
  
"আমামের অ্গ্রালধর্ার হমে লর্িযলের্ িাবওময় বযবহার র্রা প্রায় েয় লমলিয়র্ ভ্রমণর্ারীমের 
লর্রাপমে রাখা এবং মরর্ ও মেশমর্ জীবমর্র মার্ লর্লিি র্রা। 1990 িামি প্রায় 17,500 
রার্লজট অ্পরাধ িংগঠিি হয় ম খামর্ 2018 িামি িংগঠিি হয় 2,500 রার্লজট অ্পরাধ,  া প্রায় 
প্রলি লমলিয়র্ ভ্রমণর্ারীর মমধয এর্টি অ্পরাধ," িম্বলম্বের্ পবুলে কবমের্ার দজমি বপ. ও'দর্ইল। 
"এই অ্লিলরক্ত র্মনর্িন াগণ অ্পরামধর পলরমাণ লবেযমার্ মরর্িন রৃ্ি লর্ম্মমািার মচময় র্লমময় আর্া 
অ্বযাহি রাখা, িমিযার িমাধামর্ আমামের অ্ংশীোরগমণর িাম  র্াজ র্রা এবং পলরমষবার-চুলর 
মঠর্ামর্ার জর্য বলধনি স্বেিা প্রোমর্র বযাপামর আমামের িাহা য র্রমবর্ - মিইিাম  অ্পরাধ ও 
লবশৃঙ্খিা িংগঠিি হওয়া রুখমি র্াজ র্রমবর্।"  
  



MTA এর দচয়ারমোর্ ও প্রোর্ বর্িনাহী কমনকিন া পোবরক দফাবয় িম্বলর্, "আপর্ার িাবওময় বা 
বামির ভাো পলরমশাধ র্রা ঐলের্ মর্ামর্া লবষয় র্য় এবং এটি এলেময়  াওয়া আমামের ির্ি 
গ্রাহমর্র জর্য ক্ষলির্র। আজ আমরা MTA এর লিমেমমর উন্নলি িাধমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় লরমিািন 
লর্লিি র্রার উমেমশয গুরুেপূণন পেমক্ষপ গ্রহণ র্রলে, মিইিাম  লর্উ ইয়র্ন বািীমের  ািামর্ 
অ্বযাহি রামখ এমর্ র্রর্ারীমের অ্লধর্ িুরক্ষা প্রোর্ র্রলে। আমরা এটি র্রলে র্িুর্ মর্ামর্া 
োফ লর্ময়াগ র্রা োোই,  ামি এটি লর্লিি র্রা  ায় ম  ভাো ফাাঁলর্ র্লমময় আর্ার মাধযমম 
প্রাপ্ত লরমিািন িরািলর িাবওময় ও বাি িালভন মির উন্নলি িাধমর্র র্ামজ িামগ। আলম এই ইিুযমি 
মর্িৃে প্রোর্ এবং আবলশযর্ভামব িমাধার্ র্রার ম াগয ক্রমবধনমার্ িমিযা লহমিমব ভাো ফাাঁলর্ 
মেয়ামর্ লচলিি র্রার জর্য গভর্নর কুওমমা এবং মেট িংিেমর্ ধর্যবাে জার্াই।"  
  
TWU এর আন্তজন াবিক দপ্রবিম্বিি জর্ িোমুম্বয়লম্বির্ িম্বলর্, "এর্ েশমর্র মবলশ িময় ধমর TWU 
োলব জালর্ময় আিমে ম  MTA মযামর্জমমি ম র্ োলয়েশীি হয় এবং েুলরর্া াি,  ুলষ, িাল  ও 
 ু ু মেয়ার মমিা ভয়ার্র্ হামিা ম মর্ আমামের র্মীমের িুরক্ষা প্রোমর্ র্াজ র্মর। রার্লজট 
র্মীমের উপর হামিা র্লমময় আর্ার উপর গভর্নমরর গুরুে প্রোর্ র্রা এর্টি গুরুির গুরুেপূণন 
পেমক্ষপ ম র্ আমরা TWU র্মীমের র্মনস্থমি বলধনি িুরক্ষা ও লর্রাপত্তা পাওয়া লর্লিি র্রমি 
পালর। এই প্রর্ল্প জর্িাধারমণর জর্য ভ্রমণ র্রামর্ লর্রাপে র্রমব, আমামের িেিযমের লর্রাপে 
রাখমব এবং লিমেম ম র্ এর প্রময়াজর্ীয় লরমিািন পায় মিজর্য ভ্রমণর্ারীমের ভাো প্রোমর্র জর্য 
োয়বি র্রমব।"  
  
MTA এর ভাো ফাাঁলর্ মেয়ার িমিযা মিইিাম  MTA র্মীমের উপর হামিার  টর্ায় বহু 
ভ্রমণর্ারীর মমধয উমেমগর জন্ম লর্ময়মে  ারা লবশ্বাি র্মরর্ ম  িাবওময় ও রার্লজট লিমেমম 
পুলিমশর উপলস্থলির অ্লধর্ প্রময়াজর্ীয়িা রময়মে। 2018 িামি রার্লজট র্মীমের উপর 101 টি 
হামিা িংগঠিি হয় ম গুমিা গুরুির অ্পরাধ ও মদ আচরণ লহমিমব লচলিি র্রা  ায়। এোো 
এমর্ 26 টি  টর্া  মটমে ম খামর্ র্মীমের হুমলর্ মেয়া হময়মে এবং রার্লজট র্মীমের উপর 
মমৌলখর্ আক্রমণ ম মর্ শুরু র্মর আ ািলবহীর্ হািাহালির  টর্া  মটমে 2,318 টি। এর্বার 
িমূ্পণন বাস্তবালয়ি হময় মগমি, 200 জর্ NYPD র্মনর্িন া, 300 জর্ MTA পুলিশ লবভাগীয় 
র্মনর্িন া এবং লিজ ও টামর্ি র্মনর্িন া এবং 70 জর্ লর্উ ইয়র্ন  লিটি রার্লজট ঈগি টিমমর 
(Eagle Team) িেিযমের লর্ময় গঠিি মফয়ার এর্মফািনমমি টাস্ক মফািনমর্ (Fare Enforcement 
Task Force) MTA র্মীমের উপর িবনালধর্ মািার হামিার  টর্া  মটমে এমর্ লর্ধনালরি স্থার্ 
এবং িবনালধর্ ভ্রমণর্ারীর হার লবলশষ্ট িাবওময় মেশর্ ও বাি রুটিমূমহ লর্ময়াগ র্রা হমব। 
লর্ময়ামগর পূমবন অ্লিলরক্ত MTA র্মীমের এই প্রমচষ্টায় িহায়িা র্রার স্বাম ন প্রলশক্ষণ প্রোর্ র্রা 
হমব।  
  
MTA এবং লর্উ ইয়র্ন  র্াউলি লিলিক্ট অ্যাটলর্নর অ্লফি এর্টি চুলক্তবি হময়মে ম ই চুলক্ত অ্র্ু ায়ী 
লর্উ ইয়র্ন  র্াউলি লিলিক্ট অ্যাটলর্নর অ্লফি MTA ভাো ফাাঁলর্ লবমরাধী পেমক্ষমপ িহায়িা র্রার 
উমেমশয চার বেমর 40 লমলিয়র্ মালর্ন র্ িিার অ্ ন প্রোর্ র্রমব। এই িহলবি MTA পলুিশ লবভাগ 
(Police Department, PD), লিজ ও টামর্ি র্মনর্িন া এবং NYPD এর িমন্বময় গঠিি ভাো 
ফাাঁলর্ লবমরাধী টিমমর িেিযমের প্রলশক্ষণ ও িরঞ্জামমর জর্য বযয় হমব। ভাো ফাাঁলর্ লবমরাধী 
পেমক্ষমপ র্াজ র্রা োোও ভাো ফাাঁলর্ লবমরাধী টিমগুলি MTA এর র্মীমের অ্লিলরক্ত শ্রলমর্ 



লর্রাপত্তা িুরক্ষা প্রোর্ র্রমব। এই িহলবি এোোও মেশর্গুলিমি উন্নি প্র ুলক্তর পাশাপালশ 
অ্বর্াঠামমা শলক্তশািীর্রমণ িহায়িা র্রমব এবং রযার্ অ্যামেমির জর্য র্িুর্ মেশর্ লিজাইর্ 
িম্পমর্ন  গমবষণায় িাহা য র্রমব। িাবওময় লিমেমম অ্যামেি রক্ষণামবক্ষণ  ািীমের লর্রাপত্তা আমরা 
বৃলিমি িাহা য র্মর। ভালে ফাাঁলর্ মেওয়া মবআইলর্ এবং ভাো ফাাঁলর্োিা মগ্রফিামরর িম্মুখীর্ হমি 
পামর,  লেও অ্লধর্াংশ ফাাঁলর্ রার্লজট িমম ািা বুযমরার (transit adjudications bureau) িমমর্ 
বা মফৌজোলর আোিমির িমমর্ ইিুয র্রা হয়।  
  
লবলশষ্ট আইর্ প্রময়ামগর েইুটি প্রধার্ উমেশয আমে: ভাো িংগ্রহ বাোমর্া এবং আইর্ প্রময়ামগ মর্ামর্া 
িুলর্লেনষ্ট জর্িমলষ্টমর্ িক্ষয র্রা হয় র্া িা লর্লিি র্রা। টাস্ক মফামিনর িেিযগণ িামের শারীলরর্ 
উপলস্থলির মাধযমম এবং রার্লজট িমম ািা বুযমরার িমমর্ ইিুয র্রার মাধযমম ভাো ফাাঁলর্মি বাধা 
মেমবর্। পলরর্ল্পর্ার মূি অ্ংশ MTA এর চাির্মের লশক্ষাোমর্র প্রলি গুরুে মেয় এবং এর অ্ ন 
শালস্তমূির্ হওয়া বা মগ্রফিামরর িংখযা বৃলি র্রা র্য়।  
  
র্িুর্ র্মনিলূচমি আমরা অ্ন্তভুন ক্ত আমে িাবওময় ভাো িংগ্রহ এিার্ায় NYCT এর 100 ওময়ফাইন্ডার 
(Wayfinders) স্থাপর্, লর্বনালচি প্রস্থার্ মগমটর িংখযা বলৃি র্রা এবং পুমরা লিমেম জমুে আমরা 
মবলশ মলর্টর ও CCTV র্যামমরা বৃলি র্রা। এোোও MTA এর্টি র্িুর্, ভাো ফাাঁলর্ লবমরাধী 
ম াগাম াগ অ্লভ ামর্র অ্বিারণা র্রমব ম খামর্ লবলভন্ন মেশমর্ িংমর্ি  ার্মব, মরমর্ ও মেশমর্ 
ভময়ি মমমিজ  ার্মব এবং মবিার বািন া  ার্মব। অ্লধর্ন্তু, MTA মবািন  িম্প্রলি ভাো ফাাঁলর্ েমর্ 
ও লশক্ষা ীমের মমমরার্ািন  (MetroCard) র্মনিলূচর র্যা যিা লর্লিি র্রমি লর্উ ইয়র্ন  লিটির 
লশক্ষা ীমের জর্য িমূ্পণন-ভাোর মমমরার্ািন  অ্র্ুমমাের্ র্মরমে।  
  
এই র্িুর্ পেমক্ষপগুমিা ভাো ফাাঁলর্ মরামধ NYPD ও MTA এর লবেযমার্ প্রমচষ্টার িমূ্পরর্  ার 
মমধয আমে MTA এর প্রস্থার্ মগট অ্যািামন িলক্রয়র্রণ পাইিট, লর্উ ইয়র্ন  লিটির লশক্ষা লবভাগ 
(Department of Education) এর লশক্ষামিূর্ প্রচারণা, মফৌজোলর লবচার আন্তঃএমজলন্স গ্রুপ 
(Criminal Justice Interagency Group), লর্বনালচি বাি িালভন ি িাইমর্ ঈগি টিম মমািাময়র্ এবং 
িংে ও োমটর্ আইিযামন্ডর স্থার্ীয় বামি ঈগি টিম পাইিট।  
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