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গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 33তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: স্টমম্বরাপবলটার্ 
রান্সম্বপাম্বটন ের্ অম্ব াবরটি (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA) 

রার্বিট বসম্বেম িেিহার করা স্ট ম্বক স্ট ৌর্ অপরাধীম্বদ্র বর্বিদ্ধ করা  
  
র্তুর্ আইর্, MTA সািওম্ব়ে, িাস ও স্টরল বসম্বেম িেিহার করা বতর্ িছম্বরর ির্ে বর্বিদ্ধ করম্বি 

িারোর এিং উচ্চ-ঝুুঁ বকর স্ট ৌর্ অপরাধীম্বদ্র স্টেম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেট কমনসূচীর 33তম প্রস্তাবর্া 
স্ট াষণা কমরমের্ - বারম্বার এবং উচ্চ-ঝুুঁ ককর স্ট ৌর্ অ্পরাধীমদ্র MTA সাবওম়ে, বাস ও স্টরে 
কসমেমম প্রমবশ করা স্টেমক কর্কষদ্ধ কমর। গভর্নর আইর্ অ্গ্রসর করমবর্  া MTAস্টক এমর্ আমদ্শ 
জাকর করার অ্র্ুমমাদ্র্ স্টদ্মব  া বারম্বার MTA স্টকাড অ্ফ কন্ডামের স্ট ৌর্তা সম্পককন ত 
েঙ্ঘর্কারীমদ্র, অ্েবা উচ্চ-ঝুুঁ ককর স্ট ৌর্ অ্পরাধীমদ্র (স্তর 3), MTA পকরবহণ পকরমষবা বযবহার 
করা স্টেমক কতর্ বেমরর জর্য কর্কষদ্ধ করমব। এই প্রস্তাবটি সাম্প্রকতক ককেু MTA-র  টর্ার ফমে 
স্টর্ও়ো  ার সামে স্ট ৌর্ অ্পরাধীরা জকিত।  
  
"MTA আমরাহীমদ্র কর্মজমদ্র কর্রাপদ্ মমর্ করার অ্কধকার আমে, এবং এটি আমামদ্র কর্কিত 
করার দ্া়েবদ্ধতা আমে স্ট  তারা স্ট র্ স্ট ৌর্ অ্পরাধীমদ্র েক্ষ্যবস্তু র্া হর্," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। " মেষ্ট হম়েমে।  কদ্ আমরা আমামদ্র পাবকেক ট্রার্কজট কসমেম উন্নত করমত চাই, তাহমে 
আমামদ্র কামরা পাবকেক ট্রার্কজট অ্যামেস করার অ্কধকার এবং আমরাহীমদ্র কর্রাপত্তার অ্কধকামরর 
মমধয ভারসাময প্রম়োজর্, স্ট  কারমণ আকম শাকস্ত কহমসমব MTA ট্রার্কজট কসমেমস স্টেমক কতর্ 
বেমরর কর্মষধাজ্ঞার প্রস্তাব করকে, স্টসই সকে বযকিমদ্র স্টক্ষ্মে  ারা বারম্বার এই  ৃণয আচরমণ কেপ্ত 
হ়ে।"  
  
উপরন্তু, এই প্রস্তাবটি পকরবহণ-সম্পককন ত স্ট ৌর্ অ্পরামধর জর্য একটি র্তুর্ আইর্ প্রকতষ্ঠা কমর 
স্ট খামর্, স্টকার্ও অ্পরাধীমক স্টদ্াষী সাবযস্ত করা হমে, জর্সাধারমণর কর্রাপত্তা কর্কিত করার জর্য 
একজর্ কবচারমকর দ্বারা একটি কর্কষদ্ধকরণ আমদ্শ আমরাপ করা হমত পামর। এ প্রস্তামবর আওতা়ে 
প্রাক-কবচার মুকির শতন  কহমসমব, কবচারক একটি সামক়েক কর্কষদ্ধকরণ আমদ্শ জাকর করমত পামরর্। 
স্ট  সমস্ত বযকি একটি কর্কষদ্ধকরণ আমদ্শ েঙ্ঘর্ কমর, তামদ্র কবরুমদ্ধ ট্রার্কজট স্টট্রপামসর অ্কভম াগ 
আর্া হমত পামর,  া একটি ক্লাস A কমসকডকমর্র।  
  



 

 

গভর্নর কুওমমা কর্উ ই়েমকন র ট্রার্কজট কসমেমমর কর্রাপত্তা বািামর্ার জর্য উমেখম াগয উন্নকত 
কমরমের্। 2018-এর একপ্রমে গভর্নর কুওমমা রামজযর স্টট্রর্ োইমর্র কর্রাপত্তা বািামত এবং 
আন্তঃএমজকি সহম াকগতা উন্নত করমত অ্পামরশর্ কর্উ ই়েকন  কসককওর (NY SECURE) অ্র্ুশীের্ 
চােু করার কো স্ট াষণা কমরর্ । এই উমদ্যামগর স্টর্তৃমে রম়েমে স্টহামেযান্ড কসককউকরটি অ্যান্ড 
ইমামজন কি সাকভন মসমসর রাজয কবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services), রাজয পুকেশ (State Police), অ্যামট্রযাক (Amtrak) ও MTA পুকেমশর (MTA 
Police) এবং স্থার্ী়ে আইর্ প্রম়োগকারীমদ্র সামে অ্ংশীদ্াকরে, এবং এর অ্ন্তভুন ি কবমফারক 
শর্ািকরণ কযার্াইর্ সুইপ, বকধনত কর্রাপত্তা রক্ষ্ীর উপকস্থকত স্টট্রর্গুকেমত, এবং প্ল্যাটফমন টহেদ্ারী। 
2019-এর জরু্ মামস গভর্নর কর্উ ই়েকন  কসটিমত সাবওম়ে এবং বাস কসমেমম অ্কতকরি 
ইউকর্ফমনধারী অ্কফসারমদ্র  ুি করার চুকি স্ট াষণা কমরর্। এই অ্ংশীদ্াকরে - রাজয, শহর, 
মযার্হাটমর্র কডকিে অ্যাটকর্ন অ্কফস (Manhattan District Attorney's Office), কর্উই়েকন  পুকেশ 
কডপাটন মমন্ট (New York Police Department) এবং MTA-র মমধয - শহমরর ট্রার্কজট কসমেমমর 
জর্য জর্গমণর কর্রাপত্তা বৃকদ্ধ করমব এবং ট্রার্কজট কমীমদ্র উপর হামো এবং ভািা ফাুঁকক স্টদ্ও়োর 
স্টমাকাকবো করার েমক্ষ্য এর্মফাসনমমন্ট প্রমচষ্টা চাকেত করমব। এই সফেতাগুকে সমেও, সাবওম়ে 
আমরাহীমদ্র MTA-র আচরণকবকধ স্টমমর্ চো এবং সাবওম়ে বযবস্থার  ো ে কর্রাপত্তা ও শৃঙ্খো 
বজা়ে রাখার জর্য আরও ককেু করা স্ট মত পামর।  
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