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গভর্ নর শ্ াচুল শ্ াষণা কম্বরম্বের্ শ্ে শ্েট এিং স্থার্ীয় পুবলে কলোস বিিম্বসর 

সপ্তা াম্বে অত্োবিক শ্িম্বগ এিং উন্মত্ত অিস্থায় গাবি চালাম্বর্ার বিরুম্বে কম্ব ার িেিস্থা 

গ্র ণ করম্বি  

  

িলিত্করণ সময়কাল অম্বটাির 7 শ্িম্বক অম্বটাির 12 পে নে চলম্বি, বিপজ্জর্ক 

আচরণম্বক ত্ার লক্ষ্ে করম্বি েুটটর সপ্তা াম্বে  

  

গভর্ নর হ োচুল আজ হ োষণো করররের্ হে নর্উ ইয়কন হেট পুনলশ (New York State Police) 

নিরশষ ট্র্যোনিক িলিতকরণ প্ররচষ্টোর জর্য স্থোর্ীয় আইর্ িলিতকরণ সংস্থোর সোরে সম্মিনলত 

 রির্ আসন্ন কলম্বোস নিিরসর সপ্তো োরের জর্য অতযোনিক গনতরত এিং উন্মত্ত অিস্থোয় েোকো 

গোনির চোলকরির নিরুরে পিরেপ হর্ওয়োর জর্য। কলম্বোস নিিরসর প্রচোরণো শুরু  রি 

িৃ স্পনতিোর, 7 অরটোির, এিং মঙ্গলিোর, 12 অরটোির অিনি চলরি। ট্রুপোররো আশো কররর্ হে 

েুটটর সপ্তো োে এিং শররতর পে নটরর্র কোররণ ট্র্যোনিরকর পনরমোণ িৃম্মে পোরি েো রোস্তোয় আররো 

হিনশ ঝুুঁ নকর কোরণ  রি। এই িলিতকররণর িোয়প্রোপ্তরির হমোতোরয়র্ করো  রি ওরয়েোর্ ন নর্উ 

ইয়কন (ট্রুপ A), র্ে ন কোউনি (ট্রুপ B), সোইরোনকউজ অঞ্চল (ট্রুপ D), কযোটনিল অঞ্চল (ট্রুপ F) 

এিং কযোনপটোল অঞ্চল (ট্রুপ G) এ।  

  

"উন্মত্ত অিস্থোয় গোনি চোলোরর্োর িুখ:জর্ক িলোিল এনিরয় েোওয়ো হেরত পোরর েনি আমরো সিোই 

নর্রোপত্তোরক আমোরির শীষ ন অগ্রোনিকোর কনর চোলরকর আসরর্ িসোর সময়," গভর্ নর শ্ াচুল 

িম্বলর্। "আনম আইর্ িলিৎকোরীরির সোরে হেোগিোর্ করনে সি গোনির চোলকরির হপোে করো 

গনতসীমোগুনল হমরর্ চলরত, জরুরীকোলীর্ এিং রেণোরিেরণর েোর্িো রর্র জর্য রোস্তো হেরি 

নিরত এিং কখরর্ো উন্মত্ত অিস্থোয় গোনি র্ো চোলোরর্োর কেো মরর্ কনররয় নিরত। িোনয়ত্বশীলভোরি 

আচরণ করর আমরো রোস্তোয় অে ন ীর্ িুখ:জর্ক  টর্োগুনল প্রনতররোি কররত সো োেয কররত 

পোনর।"  

  

হে গোনির চোলকরো এই সপ্তো োরে েোত্রো কররির্ তোরো মিযপ অিস্থোয় আরের্ নকর্ো তো পরীেো 

করোর হচকপরয়রির এিং অনতনরক্ত ড্রোইনভং হ োয়োইল ইিম্মিরকরটড (driving while 

intoxicated, DWI) ট লিোররির সিুখীর্  ওয়োর আশো কররত পোররর্। আইর্ প্ররয়োগকোরীরো 

এমর্ গোনির চোলকরির সন্ধোর্ কররির্ েোরো চোলরকর আসরর্ িরস েোকোকোলীর্ তোরির হিোর্ 

এিং অর্যোর্য ইরলকট্র্নর্ক নডভোইস িযি োর কররের্। এেোিোও চোলকরির রোস্তোর পোরশ হেরম 

েোকো জরুনর ও আপতকোলীর্ েোর্িো র্রক "জোয়গো হেরি হিওয়োর" কেোও মরর্ রোখো উনচত।  



  

ট্রুপোরগণ এই কোে নক্ররমর অংশ ন রসরি হেট পুনলরশর নচনিত েোর্িো র্ এিং পনরচয় লুকোরর্ো 

ট্র্যোনিক এর্রিোস নরমি (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) েোর্িো র্ উভয়ই 

িযি োর কররির্ আইর্ লঙ্ঘর্কোরী হমোটর চোলকরির স রজই সর্োক্ত করোর জর্য। CITE 

েোর্গুনল ট্রুপোররির আররো ভোরলোভোরি গোনি চোলোরর্ো সংক্রোে আইর্ লঙ্ঘর্গুনল লেয কররত 

হিয়। এই েোর্গুনল দির্ম্মির্ ট্র্যোনিরকর সোরে নমরশ হেরত পোরর, নকন্তু জরুনর আরলো সম্মক্রয় করর 

নিরল এগুনলরক জরুনর েোর্ ন রসরি স রজই হচর্ো েোয়।  

  

সুপাবরর্ম্বটর্ম্বেন্ট শ্কবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "এই প্রচোরোনভেোরর্র সময়, হেট ট্রুপোর এিং 

আমোরির আইর্ িলিতকোরী অংশীিোররো অতযে িৃশযমোর্ েোকরির্ এিং নিপজ্জর্কভোরি গোনি 

চোলোরের্ এমর্ চোলকরির উরেরশয তোরির র্জর রোখরির্। িরোিররর মরতো, েোরো 

হিপররোয়োভোরি গোনি চোনলরয় অর্যরির জীির্ নিপন্ন কররর্ তোরির জর্য আমোরির শূর্য 

স র্শীলতো েোকরি।"  

  

বেপাটনম্বমন্ট অফ শ্মাটর শ্ভব ম্বকলম্বসর (Department of Motor Vehicles) কবমের্ার 

এিং গভর্ নম্বরর ট্রাবফক বর্রাপত্তা কবমটটর (Governor's Traffic Safety Committee, 

GTSC) শ্চয়ারমোর্ মাকন শ্ে. এফ. শ্রাোর িম্বলর্, "দ্রুত গনতরত এিং উন্মত্ত অিস্থোয় গোনি 

চোলোরর্ো হিপররোয়ো আচরণ েো 100 শতোংশ এিোরর্ো েোয় এিং এর িরল েোরো রোস্তোয় েোরকর্ 

তোরির নিপি  য়। আনম আইর্শৃঙ্খলো রেোয় আমোরির অংশীিোররিরও ির্যিোি জোর্োই 

আমোরির সিকপরে নর্রোপত্তো নর্ম্মিত করোর উরেরশয তোরির অঙ্গীকোরিেতোর জর্য।"  

  

গত িেররর কলম্বোস নিিস িলিতকরণ সময়কোরল, হেট পুনলশ এিং স্থোর্ীয় আইর্ 

িলিতকোরীর হমোট 44,016-টট টটনকট জোনর করররের্, েোর মরিয 11,618-টট দ্রুত গনতরত এিং 

941-টট উন্মত্ত অিস্থোয় গোনি চোলোরর্োর জর্য।  

  

হেট পুনলশ সি গোনির চোলকরক নর্রোপি েোকোর কেো মরর্ কনররয় নিরে, মিযপোর্ করর গোনি 

চোলোরির্ র্ো, গোনি চোলোরর্োর সময় আপর্োর হমোিোইল হিোর্ িযি োর কররির্ র্ো, গনত সীমো হমরর্ 

চলুর্ এিং সমস্ত েোত্রীরির নসট হিল্ট পনররয় রোখুর্। এই উরিযোরগর মূল লেয  ল 

নিপজ্জর্কভোরি গোনি চোলোরর্োর আচরণ িন্ধ করো এিং ট্র্োনিক নর্রোপত্তোর গুরুত্ব সম্পরকন 

সরচতর্তো িৃম্মে করো।  

  

এই উরিযোগটটর আংনশকভোরি অে নোয়র্ করররে GTSC। GTSC এিং নর্উইয়কন হেট STOP-DWI 

িোউরেশর্ (New York State STOP-DWI Foundation) গোনির চোলকরির মরর্ কনররয় নিরের্ 

হে তোরির " যোভ এ প্ল্যোর্" হমোিোইল অযোপ, অযোরপল, ড্ররয়ড ও উইরেোজ স্মোটনরিোরর্র জর্য 

উপলব্ধ। অযোপটট নর্উ ইয়কনিোসীরির একটট টযোম্মি পনররষিো খুুঁরজ িোর কররত এিং কল কররত 

এিং একটট মরর্োর্ীত গোনির চোলরকর তোনলকো হপ্রোগ্রোম কররত সেম করর। এটট DWI আইর্ 

এিং জনরমোর্ো সম্পরকনও তেয প্রিোর্ করর, এিং একজর্ উন্মত্ত িরল সরি ভোজর্ চোলক 

সম্পরকন নররপোটন করোরও উপোয় প্রিোর্ করর।  

  

###  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2ebca8ef-712791fe-2ebe51da-000babd9fe9f-86cbd16596eaa8ed&q=1&e=07e0c613-fa7b-4237-8892-c5ee31963acd&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp
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