
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে "অপাম্বরের্ হার্ন হোট" চলাকালীর্ ঘেট পবুলে কর্তন ক 1,779টি 
টিবকট ইস্ুে করা হয়, 2019 স্াম্বলর ঘমাট স্ংখ্ো প্রায় 70 ের্াংে ছাবিম্বয় ঘগম্বছ  

  
NYSP, পবরিহর্ বিভাগ এিং থ্রুওম্বয় কর্তন পম্বের মম্বযে উম্ব্োগটি বর্মনাণ কাম্বের এলাকায় 

হাইওম্বয় শ্রবমকম্ব্র বর্রাপ্ রাখ্ার লেে বির কম্বর  
 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পনুিশ ইম ামমযয অ্পামরশর্ 
হার্ন হযাট (Operation Hardhat) চিাকািীর্ 1,779টি টিনকট ইস্ুয কমরমে, ো ঘেট পুনিশ (State 
Police), নর্উ ইয়কন  ঘেট পনরবহর্ নবভাগ (New York State Department of Transportation) 
এবং নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় অ্থনরটি (New York State Thruway Authority) এর মমযয 
কমনমেমের িঙ্ঘর্ বন্ধ করম  এবং ঘেট মহাস্ড়কগুনিম  নর্মনাণ, রেণামবেণ ও জরুনর কােনক্রম 
পনরচাির্ার স্ময় নর্রাপদ গানড় চাির্ার গুরুত্ব  ুমি যরার উমদযাগ। নর্উ ইয়কন  ঘেমটর প্রায় 
প্রন টি অ্ঞ্চমি কময়ক র্জর্ নবশদ নববরণ থাকা স্মেও, 2019 স্ামির স্মস্ত অ্পামরশর্ হার্ন হাট 
(Operation Hardhat) চিাকািীর্ ঘেট টু্রপারমদর জানর করা 1,048টি টিনকমটর  ুির্ায় জানর 
হওয়া িঙ্ঘমর্র স্ংখ্যা 69.8 শ াংশ ঘবনশ নেি।  
  
"21 শ মকর পনরবহর্ বযবস্থার নর্মনাণ ও রেণামবেণ হাইওময় নর্মনাণ শ্রনমকমদর কাজ োড়া করা 
োয় র্া এবং  ামদর কাজমক ে টা স্ম্ভব নর্রাপদ করার জর্য আমরা েথাস্াযয ঘচষ্টা 
কনর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ট্রযামজনর্ প্রন মরাময স্বাইমক একস্ামথ কাজ করম  হমব,  াই েখ্র্ 
ঘেট আমামদর োরা রাস্তায় কাজ করমে  ামদর নবরুমে বযবস্থা নর্ম  থাকমব, আনম স্মস্ত নর্উ 
ইয়কন বাস্ীমক ঘকবি গন র স্ীমা এবং অ্র্যার্য ট্রযানিক আইর্ ঘমমর্ চিার জর্য অ্র্ুমরায করনে র্া, 
 মব কামজর ঘজার্গুনিম  ভ্রমমণর স্ময় স্ঠিক নজনর্স্টি করা এবং েত্ন ঘর্ওয়া উনচ ।"  
  
জিুাই মাস্ ঘথমক শুরু এবং র্মভম্বর পেনন্ত নবসৃ্ত , নর্উ ইয়কন  ঘেট পুনিশ 2020 স্ামি র্ট 
(DOT) ও থ্রুওময় পনরচানি  ওয়াকন  ঘজামর্ ঘমাট 243  ণ্টা অ্ন বানহ  কমরমে। 1,779টি 
টিমকমটর মমযয নর্ম্ননিনখ্  িঙ্ঘর্গুমিা অ্ন্তভুন ক্ত করা হময়মে:  

• গন শীি - 618  
• নস্টমবল্ট - 187  
• ঘস্িমিার্ - 297  
• স্মর ঘেম  বযথন া - 141  



 

 

• ফ্ল্যাগার ঘমমর্ চিম  বযথন া - 2  
• ট্রানিক কমরাি নর্ভাইস্ ঘমমর্ চিম  বযথন া - 17  
• মা াি অ্বস্থায় গানড় চািামর্া (Driving While Intoxicated, DWI) - 1  
• অ্র্যার্য িঙ্ঘর্ - 516  

  
"অ্পামরশর্ হার্ন হাট" এর অ্যীমর্ োরা প াকাবাহী কমীমদর অ্মার্য কমর ঐস্ব চািকমদর শর্াক্ত 
করার উমেমশয ঘেট টু্রপাররা হাইওময় রেণামবেণ কমীমদর ঘপাশাক পমর হাইওময় ওয়াকন  ঘজামর্ 
উপনস্থ  থাকমব, োরা ওয়াকন  ঘজামর্ দ্রু  গানড় চািায় বা ঘেমটর মুভ ওভার আইর্ িঙ্ঘর্ কমর, 
ো জরুনর এবং রেণামবেণ উভয় োর্বাহমর্র ঘেমে প্রমোজয।  
  
উপরন্তু, ঘেট পনরবহর্ নবভাগ (State Department of Transportation) ইম ামমযয 2020 স্ামি 
পৃথক "অ্পামরশর্ হার্ন হযাট" উমদযাগ স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী স্ংস্থার স্ামথ অ্ংশীদানরত্ব কমরমে, 
োর মমযয রময়মে উটিকা পুনিশ নবভাগ (Utica Police Department), মর্মরা কাউনি ঘশনরমির 
অ্নিস্ (Monroe County Sheriff's Office), নিনভংমোর্ কাউনি ঘশনরমির অ্নিস্ (Livingston 
County Sheriff's Office), ওয়াইওনমং কাউনি ঘশনরমির অ্নিস্ (Wyoming County Sheriff's 
Office), েুমবর্ কাউনি ঘশনরমির অ্নিস্ (Steuben County Sheriff's Office), কযানর্নেও 
পুনিশ নবভাগ (Canisteo Police Department), নভমিজ অ্ব ঘমাহাক পুনিশ নবভাগ (Village of 
Mohawk Police Department) এবং স্কাইিার কাউনি ঘশনরমির অ্নিস্ (Schuyler County 
Sheriff's Office)। পৃথকভামব, এই অ্পামরশমর্র িমি ঘমাটরচািকমদর জর্য 215টি টিমকট ইস্ুয 
করা হময়মে, োর মমযয রময়মে দ্রু গামী টিনকট, নস্টমবল্ট িঙ্ঘর্, ঘস্ি ঘিার্/ইমিকট্রনর্ক নর্ভাইস্ 
বযবহার, ঘময়াদউত্তীণন পনরদশনর্, অ্র্যার্য িঙ্ঘর্।  
  
ঘেট পবরিহর্ বিভাগ (State Department of Transportation) এর কবমের্ার মোবর ঘেম্বরস্ 
ঘর্াবমম্বেে িম্বলর্, "পনরবহর্ নবভামগ নর্রাপত্তা স্বস্ময় আমামদর স্মবনাচ্চ অ্গ্রানযকার এবং আনম 
আইর্ শৃঙ্খিা রোকারী বানহর্ীর অ্ংশীদারগণমক  ারা আমামদর দমির স্দস্যমদর রো করার জর্য 
ঘে কাজ করমে  ার জর্য যর্যবাদ র্া জানর্ময় পানর র্া। আমামদর হাইওময় কু্র এবং ঠিকাদাররা 
আমামদর রাস্তা এবং ঘস্ ু স্ুরনে  রাখ্ার জর্য নবপজ্জর্ক পনরমবমশ কাজ কমর, োম  আমরা স্বাই 
নর্রাপমদ এবং দে ার স্ামথ ঘেখ্ামর্ োওয়া প্রময়াজর্ ঘস্খ্ামর্ ঘপ ৌঁোম  পানর। এটা জরুনর ঘে 
ঘমাটরচািকমদর মমর্ামোগ ঘদওয়া, ঘপাে করা গন  স্ীমা ঘমমর্ চিা এবং হাইওময় ওয়াকন  ঘজামর্ 
শ্রনমক এবং স্রঞ্জাম স্ম্পমকন  স্মচ র্ হওয়া।"  
  
ঘেট পবুলম্বের ভারপ্রাপ্ত স্ুপাবরম্বেম্বেে ঘকবভর্ বপ ব্রুইর্ িম্বলর্, "হাইওময় ওয়াকন  ঘজার্গুনি নর্মনাণ 
শ্রনমক ও পেনটক উভময়র জর্য নবপদ ঘর্মক আমর্,  াই চািকমদর ঘপাে নির্ নিনমট হ্রাস্ ঘমমর্ 
চিা এবং চরম স্ কন  ার স্ামথ এনগময় োওয়া জরুনর। ঘেট টু্রপারগণ স্নক্রয়ভামব কমন এিাকায় 
টহি অ্বযাহ  রাখ্মব এবং আইর্ িঙ্ঘর্ বরদাস্ত করা হমব র্া।"  
  
থ্রুওম্বয় অেবরটি (Thruway Authority) এর বর্িনাহী পবরচালক মোবেউ ঘে. বিস্ম্বকাল 
িম্বলর্, "গানড় চািকমদর ঘপাে করা গন স্ীমা ঘমমর্ চিা এবং নর্মনাণ ঘজার্স্মূহ নদময় ভ্রমমণর 



 

 

স্ময় স্ কন  থাকা জরুনর। ঘমাটরচািকমদর নর্রাপমদ গানড় চািামর্া, স্ কন  থাকা এবং এই স্ব 
এিাকার মযয নদময় যীমর যীমর গানড় চািামর্ার উপর রেণামবেণ কমী এবং জরুনর স্াড়া 
প্রদার্কারীমদর নর্রাপত্তা নর্ভন র কমর। োম   ারা প্রন  রাম   ামদর পনরবামরর কামে ঘেম  পামর 
ঘস্জর্য থ্রুওময়ম  টহি ঘদওয়া এবং কমীমদর রো করার জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেট পুনিশ টু্রপ টি 
(New York State Police Troop T) এ আমামদর অ্ংশীদারমদর যর্যবাদ।"  
বর্পাটন ম্বমে অফ ঘমাটর ঘভবহক্লম্বস্র (DMV) কবমের্ার এিং গভর্নম্বরর ট্র্োবফক ঘস্ফটি কবমটির 
স্ভাপবর্ মাকন  ঘে. এফ. ঘশ্রার্ার িম্বলর্, "এ বেমরর অ্পামরশর্ হার্ন  হযাট আমদািমর্র িিািি 
এই বিবৎকরণ প্রচারণার গুরুত্ব ঘক  ুমি যমরমে। হাইওময়র কমীরা  ামদর জীবর্ িাইমর্ ঘরমখ্মে 
োম  আমরা বানকরা নর্রাপদ রাস্তা এবং ঘস্ ুম  অ্যামেস্ ঘপম  পামর। আমরা  ামদর কামে ঋণী 
োম   ারা  ামদর প্রময়াজর্ীয় কাজ করম  পামর এবং প্রন  রাম   ামদর পনরবামরর কামে নিমর 
ঘেম  পামর।"  
  
ঘমাটরগানড় চািকমদর মমর্ কনরময় ঘদওয়া হমে ঘের্  ারা একটি ঘিমর্ স্মর োয়, েনদ 
নর্রাপদভামব স্ম্ভব হয়, অ্থবা িাি, স্াদা, র্ীি, হিুদ বা স্বুজ আমিা প্রদশনর্কারী রাস্তার পামশর 
োর্বাহমর্র জর্য গন  কনমময় আমর্র্, োর মমযয ওয়াকন  ঘজামর্ রেণামবেণ ও নর্মনাণকামজর 
োর্বাহর্ও রময়মে। ঘমাটরচািকমদর ওয়াকন  ঘজামর্ যীর গন ম  এবং দানয়ত্বশীিভামব গানড় চািামর্ার 
আহ্বার্ জার্ামর্া হময়মে। ওয়াকন  ঘজামর্ গন স্ীমা অ্ন ক্রম করার জনরমার্া নিগুণ। ঘকামর্া বযনক্ত 
েনদ ওয়াকন  ঘজামর্ দইু অ্থবা  ার ঘবনশ বার গন স্ীমা অ্ন ক্রম কমর  াহমি বযনক্তর ড্রাইনভং 
িাইমস্ন্স বান ি করা হম  পামর  
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