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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে রাজ্ে পবুলে এিং স্থার্ীয় আইর্ িলিতকারীরা এই 
ঘমম্বমাবরয়াল ঘে সপ্তাহাম্বে অসংলগ্ন এিং ঘিপম্বরায়াভাম্বি গাবি চালাম্বর্ার কম্ব ারভাম্বি 

ঘমাকাবিলা করম্বি  
  

মাচন  1 পেনে িলিতকরণ কোম্বেইর্ চলম্বি  
  

গত িেম্বরর উম্ব্োম্বগ 8,000 এরও ঘিেী োর্িাহর্ এিং ট্রাবিক আইর্ লঙ্ঘম্বর্র টিবকট জ্াবর করা 
হয়  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পনুিশ (New York State 
Police) এবং স্থার্ীয় আইর্ বিবতকারীরা ঘমমমানরয়াি ঘে সপ্তাহামে মাতাি, অ্সংিঘ্ন এবং 
ঘবপমরায়াভামব গানি চািামর্ার নবরুমে টহিদারী বনৃে করমব। এই বিবতকরমণর ঘময়াদ শুক্রবার, 
28 ঘম শুরু হম ব এবং মঙ্গিবার, 1 জরু্ অ্বনি চিমব। ঘমমমানরয়াি ঘে বেমরর সব ঘচময় বযস্ততম 
ভ্রমমণর েুটির মমিয একটি এবং পুনিশ পূণন শনিমত আমামদর হাইওময় ঘেমক অ্সংিঘ্ন এবং ঘবপমরায়া 
গানির চািকমদর অ্পসারণ করার জর্য কাজ করমব।  
  
"এই ঘমমমানরয়াি ঘের সপ্তাহামে, দয়া কমর তামদর সম্মার্ করুর্ োরা আমামদর স্বািীর্তা নর্নিত 
করার জর্য চূিাে তযাগ স্বীকার কমরমের্, রাস্তা এবং মহাসিমক বুনেমার্, নর্রাপদ নবকল্পগুনি পেন্দ 
কমর আমামদর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্সংিঘ্নভামব গানি চািামর্া ঘবপমরায়া, নবপজ্জর্ক এবং 
জীবর্মক ঝুুঁ নকর মমিয ঘেমি। অ্র্ুগ্রহ কমর দায়বেভামব আচরণ করুর্ এবং আপনর্ েনদ মদযপার্ 
কমর োমকর্ তাহমি চািমকর আসমর্ বসমবর্ র্া।"  
  
চািকরা এই েুটির সপ্তাহামে রাজয পুনিশ এবং স্থার্ীয় আইর্ বিবতকারী সংস্থাগুনির দ্বারা মত্ততা 
পরীক্ষা করার ঘচকপময়ন্ট এবং বনিনত টহিদারী ঘদখমত পামবর্ বমি আশা করমত পামরর্। আইর্ 
িঙ্ঘর্কারী গানির চািকমদর আমরা সহমজ নচনিত করার জর্য এই জরুনর বযবস্থার অ্ংশ নহসামব 
টু্রপাররা নচনিত রাজয পনুিমশর োর্ এবং ঘগাপর্ পনরচয়িারী ট্রানেক বিবতকারী (Concealed 
Identity Traffic Enforcement, CITE) োর্, উভয়ই বযবহার করমবর্। CITE োর্গুনি টু্রপারমক 
গানি চািামর্ার িঙ্ঘর্গুনি ভামিাভামব িক্ষয করমত ঘদয়। এই োর্গুনি স্বাভানবক ট্রযানেমকর সামে 
নমমশ ঘেমত পামর, নকন্তু জরুনর আমিা সনক্রয় কমর নদমি এগুনিমক জরুনর োর্ নহমসমব সহমজই ঘচর্া 
োয়।  
  



 

 

ঘেট পবুলম্বের ভারপ্রাপ্ত সুপাবরম্বেম্বেে ঘকবভর্ বপ ব্রুইর্ িম্বলর্, "রামজযর টু্রপার এবং আমামদর 
স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী অ্ংশীদাররা এই সপ্তাহামে অ্তযে দশৃযমার্ হমবর্, অ্সংিঘ্ন এবং ঘবপমরায়া 
চািকমদর তামদর িক্ষয করার জর্য। েনদ আপর্ার সপ্তাহামের পনরকল্পর্ায় মদ অ্েভুন ি োমক তাহমি 
ঘকার্ও মমর্ার্ীত ড্রাইভার নর্ময়াগ করুর্ বা বানিমত নর্রাপমদ ঘেরার জর্য অ্র্যার্য পনরকল্পর্া 
করুর্। োরা অ্র্যমদর জীবর্ নবপন্ন কমর তামদর প্রনত আমামদর ঘকার্ সহর্শীিতা ঘর্ই।"  
  
মাকন  ঘজ্.এি. ঘরাোর, বেপাটন ম্বমে অি ঘমাটর ঘভবহক্লম্বসর (Department of Motor Vehicles) 
কবমের্ার ও গভর্নম্বরর ট্রাবিক বর্রাপত্তা কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee) 
ঘচয়ারমোর্ িম্বলর্, "রাজয েখর্ পুর্রায় খুিমত শুরু কমরমে, তখর্ আমরা সবাই রাস্তায় নেমর 
ঘেমত এবং পনরবার এবং বনু্ধমদর সামে ঘদখা করমত এবং েুটি নর্মত আগ্রহী। ঘবপমরায়াভামব বা 
মাদক দ্রবয বা অ্যািমকাহমির প্রভামব গানি চািামর্া ঘসই সকি সাহসী পুরুষ ও মনহিামদর সম্মার্ 
জার্ামর্ার ঘকার্ও উপায় র্য় োরা চূিাে তযাগ স্বীকার কমরমের্ োমত আমরা ঘসই স্বািীর্তাগুনি 
উপমভাগ করমত পানর এবং আমামদর নপ্রয়জর্মদর সামে সময় কাটামত পানর। তামদর আত্মতযামগর 
প্রনত শ্রোয় এবং রাস্তায় সবার নর্রাপত্তার জর্য আমরা সবাইমক দানয়ত্বশীি হমত এবং উন্মত্ত 
অ্বস্থায় গানি র্া চািামর্ার আহ্বার্ জার্ানি।"  
  
গভর্নমরর ট্রযানেক নর্রাপত্তা কনমটি (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) এই 
উমদযামগর আংনশক অ্েনায়র্ কমরমে। GTSC এবং নর্উ ইয়কন  ঘেট STOP-DWI োউমেশর্ (New 
York State STOP-DWI Foundation) ঘমাটর চািকমদর মমর্ কনরময় ঘদয় ঘে অ্যাপি, ড্রময়ে 
এবং উইমোজ স্মাটন মোমর্র জর্য তামদর "একটি প্ল্যার্ আমে" ("হযাভ আ প্ল্যার্") ঘমাবাইি অ্যাপ 
উপিব্ধ। অ্যাপটি নর্উ ইয়কন বাসীমদর একটি টযানি পনরমষবা োকমত এবং একটি মমর্ার্ীত চািমকর 
তানিকা সনক্রয় করমত ঘদয়। এটি DWI আইর্ এবং জনরমার্া সম্পমকন  তেয প্রদার্ কমর, এবং একটি 
সমন্দহভাজর্ অ্সংিঘ্ন চািক সম্পমকন  নরমপাটন  করার একটি উপায় প্রদার্ কমর।  
  
ইউনর্ভানসনটি অ্ে অ্যািমবনর্মত (University at Albany) ইর্নেটিউট ের ট্রযানেক ঘসেটি 
মযামর্জমমন্ট অ্যাে নরসামচন র (Institute for Traffic Safety Management and Research, 
ITSMR) ঘদওয়া পনরসংখযার্ অ্র্ুোয়ী, 2019 সামি, নর্উ ইয়কন  ঘেমট মদযপ অ্বস্থায় গানি 
চািামর্া সম্পনকন ত দ ুনটর্ার কারমণ 251 জর্ মারা ঘগমের্ এবং 5,151 জর্ আহত হময়মের্। মাদক 
সম্পনকন ত ক্রযামশ আমরা 258 জর্ নর্হত হময়মে।  
  
2020 সামি ঘমমমানরয়াি ঘে সপ্তাহামে টু্রপাররা উন্মত্ত অ্বস্থায় গানি চািামর্ার জর্য 203 জর্মক 
ঘগ্রপ্তার কমর, ঘমাট 8,907-টি টিনকট ইসযু কমর এবং 457-টি দ ুনটর্ার তদে কমর, োর েমি দটুি 
প্রাণহানর্  মট। নর্উ ইয়কন  ঘেট পুনিশ োিাও, সারা রামজয অ্সংখয কাউনন্ট এবং এমজনিও গত 
বেমরর ঘমমমানরয়াি ঘের ঘমাকানবিায় অ্ংশগ্রহণ কমরনেি।  
  

###  
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