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গভর্নর কুওম্বমা ক্ষবিগ্রস্ত ও বিপম্বরায়া গাবি চালাম্বর্ার বক্ষম্বে ক্র্োকডডাউর্ করার জর্ে বেট 
পবুলম্বের থ্োঙ্কসবগবভিং অবভযাম্বর্র ফলাফল ব াষণা কম্বরর্  

  
টু্রপাররা প্রায় 14,000 টিবকট ইসুে কম্বরম্বের্, থ্োঙ্কসবগবভিং হবলম্বড বর্ম্বয় প্রচারাবভযার্ চলাকালীর্ 

সমম্বয় ক্ষবিগ্রস্তভম্বি গাবি চালাম্বর্ার অবভম্বযাম্বগ 155 জর্ম্বক বগ্রফিার কম্বরম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পনুিশ এ বেমরর 
থ্যাঙ্কসনগনভিং ট্রানিক এর্মিাসনমমন্ট উম্যাগ (Thanksgiving traffic enforcement initiative) এর 
সময় 13,887টি টিনকট ইসুয কমরমে, ো েুটির সপ্তাহামে অ্নর্রাপ্ ড্রাইনভিং আচরণগুনিমক িক্ষ্য 
কমর। গভর্নমরর ট্রানিক নর্রাপত্তা কনমটির অ্থ্নায়মর্ নবমশষ ট্রানিক বিবৎকরণ পবন 25 র্মভম্বর 
বুধবার ঘথ্মক 29 র্মভম্বর রনববার পেনে চমিনেি। ঘেট টু্রপাররা DWI-এর জর্য 155 জর্মক 
ঘেিতার কমরমে এবিং েুটির সমময় নতর্জমর্র প্রাণহানর্সহ 757টি ্ ুনটর্ার ত্ে কমরমে। NYSP 
ঘে নতর্টি মারাত্মক ্ ুনটর্ায় সাড়া ন্ময়নেি তা অ্যামিমগনর্, র্াসাউ এবিং অ্মরঞ্জ কাউনন্টমত 
 মটমে।  
  
"ম্ বা মা্ক দ্রবয দ্বারা ক্ষ্নতেস্ত অ্বস্থায় গানড় চািামর্া রাস্তার প্রমতযক ভ্রমণকারীমক নবপম্ ঘিমি 
ঘ্য় এবিং এটা বর্াস্ত করা হমব র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "শুধু েুটির ন্মর্ র্য়, সব সময়, 
এই বাতন াটি পনরষ্কার - ্ানয়ত্বশীি ঘহার্ এবিং শাে ঘহার্ অ্থ্বা বানড় ঘিরার জর্য একটি নর্রাপ্ 
রাইড ঘ াোঁজার পনরকল্পর্া করুর্। এটা আক্ষ্নরক অ্মথ্ন সহজ এবিং এই নর্য়মগুনি অ্র্ুসরণ করমি, 
আমাম্র রাস্তা নর্রাপ্ হমব এবিং জীবর্ বাোঁচমব।"  
  
ঘেট পনুিশ এই ক্র্যাকডাউমর্র সময় ঘেটজমুড় নর্য়নমত টহিগুনিমক সিংমশাধর্ কমর নচনকৎসাগুনি, 
অ্প্রাপ্ত বয়স্ক পার্ীয় উম্যাগ এবিং "অ্পামরশর্ হযািং আপ (Operation Hang Up)" উম্যাগসহ 
পনরপূরক কমরনেি ো ঘগাপর্ পনরচময় ট্রযানিক এর্মিাসনমমন্ট টহি োর্বাহর্মক হযান্ডমহল্ড 
নডভাইসগুনিমত চািকম্র কথ্া বিা বা ঘটক্সট করার ঘক্ষ্মে নবভ্রাে চািকম্র িক্ষ্য কমর আমরা 
ভামিাভামব শর্াক্ত করমত। এই নচহ্ননবহীর্ োর্গুনি প্রনতন্মর্র স্বাভানবক ট্রযানিমকর সামথ্ নমমশ োয়, 
নকন্তু জরুনর আমিা সনক্র্য় কমর ন্মি এগুনিমক জরুনর োর্ নহমসমব সহমজই ঘচর্া োমব।  
  
ভারপ্রাপ্ত বেট পবুলে সুপাবরম্বেম্বেে বকবভর্ বপ. ব্রুইর্ িম্বলর্, "আনম আমাম্র টু্রপার এবিং 
আমাম্র স্থার্ীয় আইর্ শঙৃ্খিা রক্ষ্াকারী অ্িংশী্ারগণ োরা আমাম্র রাস্তাগুনি সুরনক্ষ্ত রা মত 
প্রনতন্র্ ঘে কাজ কমর ঘস জর্য তাম্র প্রশিংসা কনর। ঘবপমরায়া ও আক্র্মণাত্মক চািকম্র সন্ধামর্ 



 

 

ঘেট পনুিশ েুটির ঘমৌসুম জমুড় অ্তযে ্শৃযমার্ হমত থ্াকমব। আমরা চািকম্র অ্র্ুমরাধ করনে 
ে র্ তারা গানড় চািামত আমস ত র্ সঠিক নসদ্ধাে ঘর্ওয়ার মাধযমম তাম্র কাজ করমত - 
শােভামব গানড় চািার্, ঘপাে করা নিড নিনমট অ্র্ুসরণ করুর্ এবিং আপর্ার স্মাটন  ঘিার্ ্মূর 
সনরময় রা ুর্।"  
  
গভর্নরস ট্রোবফক বসফটি কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) সভাপবি 
এিিং বডপাটন ম্বমে অি বমাটর বভবহকলম্বসর (Department Of Motor Vehicles, DMV) কবমের্ার 
মাকন  বজ. এফ. বরাডার িম্বলর্, "আনম সকি আইর্ শৃঙ্খিা রক্ষ্াকারী বানহর্ীর প্রশিংসা করনে োরা 
আমাম্র রাস্তা েতটা সম্ভব নর্রাপ্ রা ার জর্য এই আমদািমর্ অ্িংশ নর্ময়নেি। আমরা চাই সবার 
একটি নর্রাপ্ এবিং শুভ েুটির ঘমৌসমু ঘহাক। কামরা েুটির স্মৃনত অ্প্রময়াজর্ীয় ট্রযামজনড দ্বারা 
নবনিত করা উনচত র্য়। আপনর্ েন্ আপর্ার উ্োপমর্র অ্িংশ নহমসমব ম্যপার্ করার পনরকল্পর্া 
কমরর্, তাহমি অ্র্ুেহ কমর গানড় চািামবর্ র্া। একজর্ শাে চািক মমর্ার্ীত করার পনরকল্পর্া 
থ্াকমি অ্থ্বা বানড় ঘিরার বযবস্থা করমি জীবর্ বাোঁচামর্া োয়।"  
  
বিবতকরমণর অ্িংশ নহসামব, টু্রপাররা ঘেমটর দ্রুত ধাবমার্ এবিং উে চািকম্র িক্ষ্য কমরমে। 
নর্মচ প্র্ত্ত ঘমাট টিনকমটর র্মুর্া ঘ্ওয়া হময়মে:  
  
দ্রুত গানড় চািামর্া            4,871  
নবভ্রাে ড্রাইনভিং       228  
নসট-ঘবল্ট িঙ্ঘর্     1,825  
আইর্ র্া মার্া         188  
টু্রপ (Troop) দ্বারা ক্ষ্নতেস্ত প্রচারানভোমর্র িিািি:  
  

বসর্া  অঞ্চল  গবি  

DWI 
বগ্রফিার  
(বযনক্ত 
র্ম্বর)  

বিভ্রান্ত 
ড্রাইবভিং  

বেশু 
প্রবিম্বরাধ /  
বসট বিল্ট  

জায়গা 
বেম্বি র্া 
বেয়া  

বমাট  
টিবকট  
(অ্র্যার্য 
িঙ্ঘর্ 
অ্েভুন ক্ত)  

A  Western NY  418  5  19  164  7  1,198  

B  
North 
Country  

198  10  17  82  2  890  

C  
Southern 
Tier  

431  9  11  172  17  1,096  

D  Central NY  399  14  54  263  10  1,506  

E  
Finger 
Lakes  

479  8  31  152  8  1,240  



 

 

F  
Upper 
Hudson 
Valley  

634  32  39  392  30  1,930  

G  
Capital 
Region  

294  15  49  107  8  1,086  

K  
Lower 
Hudson 
Valley  

856  29  37  117  45  1,626  

L  Long Island  249  14  26  59  4  842  

NYC  
New York 
City  

58  4  34  135  9  734  

T  
NYS 
Thruway  

855  15  21  182  48  1,739  

  
  

###  
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