
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা মমম্বমাবরয়াল মে সপ্তাহাম্বে উন্মত্ত অিস্থায় গাবি চালাম্বর্ার জর্ে 225 জর্ম্বক রাজে 

পবুলে মেফতার কম্বরম্বে িম্বল ম াষণা কম্বরম্বের্  
  

টু্রপাররা প্রচারাবভযাম্বর্র সময় 13,000 টিবকট জাবর কম্বরম্বের্ উন্মত্ত এিং অসংলঘ্ন গাবি 
চালাম্বর্ার বিম্বরাবিতা করম্বত মমম্বমাবরয়াল মে সপ্তাহাে জমু্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে STOP-DWI ট্রাফিক বলবতকরণ সমম়ের 
অ্ংশ ফিসামব রাজয পুফলশ 13,693টি টিফকট জাফর কমরমে এবং 225 জর্মক আটক কমরমে অ্সংলঘ্ন 
গাফি চালামর্ার জর্য ঘমমমাফর়োল ঘে সপ্তািামে। 24ঘশ ঘম শুক্রবার ঘেমক 27ঘশ ঘম ঘসামবার 
অ্বফি এই উম্যাগটি অ্সংলঘ্ন ও ঘবপমরা়ো চালকম্র তার লমযযর মমিয ঘরমেমে।  
  
"আমাম্র বাতন া সিজ: আপফর্ েফ্ ম্যপার্ বা মা্ক বযবিার করার পমর গাফি চালার্ তািমল 
আপর্ামক ্া়েবদ্ধ করা িমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা অ্সংলঘ্ন এবং ঘবপমরা়ো গাফির 
চালকম্র দ্বারা সষৃ্ট প্রফতমরািমোগয ্ুুঃেজর্ক  টর্াগুফল ঘমমর্ ঘর্মবা র্া এবং োরা সিক বযবিার 
কমরর্ তাম্র জর্য সিকগুফল ফর্রাপ্ করার জর্য আমরা আমাম্র আক্রমর্াত্মক বলবতকরণ 
চাফলম়ে োব।"  
  
মেট পবুলম্বের ভারপ্রাপ্ত সুপাবরম্বের্ম্বেে বকথ এম. মকাম্বরম্বলট িম্বলর্, "এই বেমরর প্রচারাফভোমর্র 
িলািলগুফল ঘ্ো়ে ঘে বহু মার্ুষ ভুল ফসদ্ধাে ফর্মের্, এবং মা্মকর কারমণ উন্মত্ত বা অ্সুস্থ 
অ্বস্থা়ে চালমকর আসমর্ বসমের্। এই আচরমণর জর্য আমাম্র ঘকার্ সির্শীলতা ঘর্ই, এবং 
আমাম্র টু্রপাররা আমাম্র রাস্তা াট ঘেমক এই ঘবপমরা়ো বযফিম্র সফরম়ে ঘ্ও়োর জর্য সতকন  
োকমব।"  
  
"ঘমমমাফর়োল ঘে সপ্তািাে গ্রীষ্মকালীর্ ঋতু উ্োপমর্র এবং বনু্ধ এবং পফরবামরর সামে আর্ন্দ 
করার সম়ে িও়ো উফচত, তমব বহু সম়েই অ্সংলঘ্ন এবং ্াফ়েত্বিীর্ গাফি চালামর্ার কারমণ িও়ো 
্ুুঃেজর্ক  টর্ার িমল এই আর্মন্দর সম়ে সংফযপ্ত িম়ে পমি," বেপারটম্বমে অফ মমাটর 
মভবহক্লম্বসর (Department of Motor Vehicles) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং গভর্নরস ট্রাবফক মসফটি 
কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee) ভারপ্রাপ্ত মচয়ার মজ. এফ. সু্ক্রোর িম্বলর্, 
"প্রমতযমকর জর্য আমাম্র িাইওম়ে েতটা সম্ভব ফর্রাপ্ করার জর্য অ্সংলঘ্ন ও ঘবপমরা়ো গাফি 
চালামর্া হ্রাস করার জর্য তাম্র অ্র্মর্ী়ে প্রমচষ্টার জর্য আমরা ফর্উ ই়েকন  ঘেট পুফলশ (New 
York State Police) এবং আমাম্র অ্র্যার্য আইর্ বলবতকারী সংস্থাগুফলর প্রফত কৃতজ্ঞ।"  
  



 

 

গভর্নর ট্রাফিক ফর্রাপত্তা কফমটির (Governor's Traffic Safety Committee) দ্বারা আংফশকভামব 
অ্েনা়ের্ করা 54  ন্টার STOP-DWI কযামেইমর্র সম়ে ফর্উ ই়েকন  ঘেট পুফলশ টিল বাফিম়েফেল 
এবং মাতাল চালকম্র সর্াি করমত, আটকামত এবং ঘগ্রিতার করার জর্য সব্রাইটি ঘচকপম়েন্ট 
পফরচালর্া কমরফেল।  
  
ঘেট টু্রপাররা ফেোফিউআইম়ের জর্য 225 জর্মক ঘগ্রিতার কমরমে এবং 134টি বযফিগত আ ামতর 
্ ুনটর্া ত্ে কমরমে, োর িমল 190 জর্ আিত িম়েমের্ এবং চারজর্ মারা ঘগমের্। 
বলবতকরমণর অ্ংশ ফিসামব, টু্রপাররা রামজযর দ্রুত িাবমার্ এবং উগ্র চালকম্র লযয কমরমে। 
ফর্মচ প্র্ত্ত ঘমাট টিমকমটর র্মুর্া ঘ্ও়ো িম়েমে:  
  
গফতসীমা লঙ্ঘর্ 3,855  
ফবভ্রাে ড্রাইফভং 392  
ফসটমবল্ট সংক্রাে আইর্লঙ্ঘর্ুঃ 3,327  
মুভ ওভার আইর্ 267  
  
এই ক্রযাকোউর্ অ্ংশ ফিসামব টু্রপাররা রাজয পুফলমশর গাফির সামে কর্ফসলে আইমেফন্টটি ট্রাফিক 
এর্মিাসনমমন্ট (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) গাফিও বযবিার কমর। CITE 
োর্গুফল টু্রপারম্র গাফি চালামর্া সংক্রাে আইর্ লঙ্ঘর্গুফলমক ভামলাভামব ঘ্েমত ঘ়্ে কারণ তারা 
দ্র্ফন্দর্ ট্রযাফিমকর সামে ফমমশ ো়ে ফকন্তু জরুরী আমলা সফক্র়ে িও়োর পমর জরুফর োর্বাির্ 
ফিসামব এগুফল ফচর্মত অ্সুফবিা ি়ে র্া।  
  
2018 সামলর ঘমমমাফর়োল ঘে সপ্তািামে, টু্রপাররা অ্সংলঘ্ন গাফি চালামর্ার জর্য 234 জর্মক 
ঘগ্রিতার কমর এবং 13,318 ঘমাট টিফকট জাফর কমর।  
  
টু্রপ দ্বারা ঘমমমাফর়োল ঘে 2019 এর বলবতকরমণর িলািল পাও়ো োমব এোমর্।  
  

###  
  

 
অ্ফতফরি তেয ঘপমত ঘ্েুর্ www.governor.ny.gov 

ফর্উ ই়েকন  ঘেট | এফিফকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Memorial_Day_2019_stats.pdf
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=031625b1-5f971d4a-0314dc84-000babd9f8b3-18d94e8993876178&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESC02D7EC86C9CB11C8525840F005567D900000000000000000000000000000000

