
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

সুপার বিাল উইম্বকম্বে মাতাল অিস্থায় গাবি চালাম্বর্ার জর্ে 122 জর্ম্বক বেফতাম্বরর জর্ে 
গভর্নর কুওম্বমা বেট পবুলেম্বক বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  

  
STOP DWI এর্ম্বফাসনম্বমন্ট কোম্বেইর্ চলাকাম্বল বেট টু্রপাররা 8,300 এর বিবে টিম্বকট ইসুে কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট পুলিশ সুপার ঘ াি উইমকমে একটি 
ল মশষ STOP DWI ট্রালিক এর্মিাসনমমন্ট লপলরয়মের সময় 8,300 এর ঘ লশ টিলকট ইসুয এ ং 
122 জর্মক ঘেিতার কমরমে। গত 1 ঘিব্রুয়ালর শুক্র ার ঘেমক শুরু হওয়া 3 ঘিব্রুয়ালর 2020 
ঘভার 4টা পেনন্ত চিা  ালষনক  ালষনক কযামেইর্টি চিাকামি ঘেট ঘেট পুলিশ মাতাি ড্রাইভারমের 
শর্াক্ত এ ং ঘেপ্তার করমত টহি  ালিময়মে এ ং ল পজ্জর্ক ঘচকপময়ন্টসমূহ পলরচাির্া করমে। 
গভন র্মরর ট্রালিক ঘসিটি কলমটি (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC)-এর 
অ্েনায়মর্ এ ং ঘেট জমুি স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাগুলিও এটি পলরচাির্া কমরলেমির্।  
  
"এমর্লক েলে আপর্ার েি এটিমক ঘেিায় পলরণত র্া কমর তম  সুপার ঘ াি উৎসম র একটি 
মহার্ ঐলতহয রময়মে োমত  নু্ধ এ ং লপ্রয়জর্মের সামে সময় কাটামর্া োয় লকন্তু এটি রাস্তায় 
অ্লতলরক্ত  ািা ালি এ ং মজা করার জর্য একটি অ্র্ুমমালেত র্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"লর্উ ইয়মকন  মেযপার্ এ ং গালি চািামর্ারর জর্য লজমরা টিামরন্স রময়মে এ ং এই িিািিগুমিা 
ঘেোয় ঘে আইর্টি লর্ময় আমামের েোেে প্রময়াগ কােনকর হমে এ ং এটি আমামের সিকপে ও 
মহাসিমক লর্উ ইয়মকন র অ্লি াসীমের লর্রাপে রােমত সাহােয করমে।"  
  
এই এর্মিামসনর সময় ঘেমটর টু্রপপাররা DWI-এর জর্য 122 জর্মক ঘেিতার কমরমে এ ং 370টি 
ে ুনটর্া তেন্ত কমরমে োমত 66 জর্মক আহত হময়লেি। ঘেট পুলিশ উইমকমে ঘকামর্া মারাত্মক 
ে ুনটর্ার প্রলতলক্রয়া জার্ায়লর্।  
  
এর্মিাসনমমমন্টর অ্ংশ লহমসম  টু্রপাররা ঘেটজমুি দ্রুতগলতর ও আোসী চািকমের িক্ষ্য কমর ল লভন্ন 
িরমর্র গালি ও ট্রালিক িঙ্ঘমর্র জর্য ঘমাট 8,372টি টিলকট ইসুয কমরর্। লর্মচ প্রেত্ত ঘমাট 
টিমকমটর র্মুর্া ঘেওয়া হময়মে:  
  
দ্রুতগলতর জর্যশীি                     2,841টি  
অ্মমর্ামোগীভাম  গালি চািামর্ার জর্য         183টি  



 

 

লসটম ল্ট  য হার র্া করার জর্য িঙ্ঘর্         201টি  
জায়গা ঘেমি র্া ঘেয়া আইমর্                               102টি  
 
বর্উ ইয়কন  বেট পবুলম্বের (New York State Police) সুপাবরম্বন্টর্ম্বেন্ট বকথ এম. বকারম্বলট িম্বলর্, 
"আমামের হাইওময়মত ল পজ্জর্ক ও ল ভ্রান্ত চািকমের জর্য লজমরা টিামরন্স রময়মে। ঘেমহতু স  
সময় আমরা আমামের সিকপে লর্রাপে রােমত  দ্ধপলরকর। চািকগণ লর্রাপত্তামক স নালিক 
অ্োলিকার লেময়ও তামের ভূলমকা রােমত পামর। লর্লিত করুর্ ঘে ঘকার্ ইমিকট্রলর্ক লেভাইস 
লর্মচ রােুর্, উপমর সরার্, িীর গলতমত এ ং অ্ শযই, ঘর্শামুক্ত ড্রাইভ করুর্।"  
  
বর্উইয়ম্বকন র বমাটর যার্ দপ্তম্বরর (Department of Motor Vehicles, DMV) কবমের্ার ও 
গভর্নম্বরর ট্রাবফক সুরক্ষা কবমটির (GTSC) সভাপবত মাকন  বজ.এফ. বরাোর িম্বলর্, "মাতাি হময় 
গালি চািামর্ার ঘকামর্া ক্ষ্মা ঘর্ই। িিািমি ঘেো োয়, মাতাি হময় গালি চািামর্ার ঘ পমরায়া 
লসদ্ধান্ত লর্মি আপলর্ িরা পিম র্ এ ং আপর্ামক জ া লেলহ করমত হম । আমামের সিকপে 
লর্রাপে রাোর জর্য ঘেট ও স্থার্ীয় আইর্শৃঙ্খিা রক্ষ্াকারী  ালহলর্র কম ার পলরশ্রমমর জর্য 
তামেরমক সাি ুাে জার্াই।"  
  
গত  েমর সুপার ঘ াি এর্মিাসনমমন্ট চিাকামি, ঘেট পুলিশ 8,000 এর ঘ লশ টিলকট ইসুয 
কমরলেি এ ং DWI-এর জর্য 146 জর্মক ঘেপ্তার কমরলেি।  
  
টু্রপ দ্বারা ক্ষ্লতেস্ত 2020 সামির প্রচারালভোমর্র িিািি লর্মচ পাওয়া োমে:  
  

বসর্া  অঞ্চল  

DWI 
বেফতার  
( যলক্ত 
র্ম্বর)  

গবত   
বিভ্রান্ত 
ড্রাইবভিং  

বেশু 
প্রবতম্বরাধ /  
সীট বিল্ট  

জায়গা 
বেম্বি র্া 
বদয়া  

বমাট  
টিম্বকট  
(অ্র্যার্য 
িঙ্ঘর্ 
অ্ন্তভুন ক্ত)  

A  Western NY  8  235  21  11  5  768  

B  
North 
Country  

5  104  5  9  3  527  

C  
Southern 
Tier  

5  174  4  2  5  500  

D  Central NY  11  288  15  15  6  914  

E  
Finger 
Lakes  

13  188  16  22  8  770  

F  
Upper 
Hudson 
Valley  

29  419  8  49  10  1,108  



 

 

G  
Capital 
Region  

14  193  32  16  13  722  

K  
Lower 
Hudson 
Valley  

24  466  29  23  20  1,033  

L  Long Island  7  187  22  21  1  509  

NYC  
New York 
City  

0  9  8  9  1  416  

T  
NYS 
Thruway  

6  578  23  24  30  1,105  

  
###  
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