
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা স্টেট পবুলম্বের হ্োম্বলাইর্ সপ্তাম্বহ্র আইর্ প্রম্ব াগ অবভযাম্বর্র ফলাফল স্ট াষণা 

করম্বলর্  
  

িাবষনক প্রম্বেষ্টা-র সম  মাতাল হ্ম্ব  গাবি োলাম্বর্ার অপরাম্বে স্টেট পবুলে (State Police) 280 
জর্ম্বক স্টেফতার, 21,450টির স্টিবে টিবকট ইসুে কম্বরম্বে  

  
স্টেট জমু্বি আইর্ প্রম্ব াগকারী সংস্থা 40,272টি টিম্বকট ইসুে কম্বরম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে, অ্মটাবর 25, 2019 তাদরমে শুরু এবং 
র্মভম্বর 1, 2019 তাদরে পেনন্ত চলা বাদষনক হ্যামলাউইর্ আইর্ প্রমোগ অ্দভোমর্র সমে ঘেট পুদলশ 
মাতাল হ্মে গাদি চালামর্ার অ্পরামে 21,467টি টিদকট ইসুয কমরমে। এোিা, ঘেটবযাপী অ্র্যার্য 
আইর্ প্রমোগকারী সংস্থা দবদভন্ন ট্রাদিক লঙ্ঘমর্র জর্য 40,272টি টিমকট ইসুয কমর, োর মমেয 
রমেমে মাতাল হ্মে গাদি চালামর্া, দ্রুতগদতমত চলা, দসট ঘবল্ট দর্েম লঙ্ঘর্ করা এবং মভু ওভার 
দবষেক আইর্ লঙ্ঘর্। এই আইর্ প্রমোমগর প্রচারাদভোর্টির অ্র্নাের্ কমরদেল গভর্নমরর ট্রযাদিক 
দর্রাপত্তা কদমটি (Governor's Traffic Safety Committee)।  
  
"মাতাল গাদি চালকমির দ্বারা সৃষ্ট অ্র্াবশযক ট্রযামজদি প্রদতমরাে করার মােযমম এই উমিযাগ একটি 
দর্রাপি হ্যামলাউইমর্র দর্দিেতা প্রিার্ কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মাতাল চালকমির প্রদত 
দর্উ ইেমকন র সহ্র্শীলতা শুর্য এবং এই প্রচারাদভোমর্র িলািল দহ্মসমব ঘিমে ঘগল, োরা মাতাল 
হ্ে এবং গাদি চালাে তামির ঘেপ্তার করা হ্মব।"  
  
প্রচারাদভোমর্র সমে, ঘেট পুদলশ ঘসাব্রােটি ঘচকপমেন্ট, অ্দতদরক্ত মাতাল অ্বস্থাে গাদি চালর্া 
(DWI) টহ্ল বসাে, এবং হ্ামত ইমলক্ট্রদর্ক দিভাইস র্াকা দবভ্রান্ত চালকমির টিদকট প্রিার্ 
কমর। আইর্ লঙ্ঘর্কারী গাদি চালকমির আরও সহ্মজ দচদিত করার জর্য এই জরুদর অ্বস্থার 
অ্ংশ দহ্সামব টু্রপাররা দচদিত ঘেট পুদলশ োর্বাহ্র্ এবং ঘগাপর্ পদরচেোরী ট্রাদিক এর্মিাসনমমন্ট 
(Concealed Identity Traffic Enforcement -CITE) োর্বাহ্র্ উভেই বযবহ্ার কমরদেমলর্। এই 
োর্গুদল স্বাভাদবক ট্রযাদিমকর সামর্ দমমশ ঘেমত পামর, দকন্তু জরুদর আমলা সদিে কমর দিমল 
এগুদলমক জরুদর োর্ দহ্মসমব সহ্মজই ঘচর্া োে। টু্রপারগণ মাতাল অ্বস্থাে গাদি চালামর্ার জর্য 
280 জর্মক ঘেিতার কমর এবং 2,092 টি ি ুনটর্া তিন্ত কমর োমত দতর্জর্ দর্হ্ত এবং 269 
জর্ আহ্ত হ্ে।  
  



বর্উ ই কন  স্টেট পবুলে-এর সুপাবরম্বের্ম্বেে বকথ এম. স্টকারম্বলট িম্বলর্, "মাতাল ও ঘবপমরাো 
চালকমিরমক সিক ঘর্মক িমূর রাোর জর্য আমামির টু্রপাররা সিা জােত। তমব, দশশু এবং 
অ্দভভাবরা েুটির দিমর্, ঘেমর্ হ্যামলাউইমর্র মত দির্গুমলামত েের্ হ্াাঁটমত ঘবর হ্র্, তের্ 
সমচতর্তার মাত্রা বৃদি করা এবং ঘমাটরচালকমিরমক অ্দতদরক্ত সতকন তা অ্বলম্বর্ করমত বলা 
আমামির জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন। ঘকউ েের্ মাতাল অ্বস্থাে দকংবা ঘবপমরাোভামব গাদি চালামর্ার 
মতর্ ভুল দসিান্ত েহ্ণ কমর, তের্ তার পদরণাম মারাত্মক হ্মত পামর। একসামর্, আমরা এই 
েরমর্র ট্রামজদিগুমলা প্রদতমরাে করমত পাদর।"  
  
বর্উ ই কন  স্টেট বেপাটন ম্বমে অফ স্টমাটর স্টভবহ্ম্বকলস (Department of Motor Vehicles) এর 
কবমের্ার এিং গভর্নম্বরর যার্িাহ্র্ বর্রাপত্তা কবমটির সভাপবত মাকন  স্টজ.এফ, স্টরাোর 
িম্বলর্, "আমামির সিকপর্ দর্রাপত্তার অ্েগদতমত সহ্ােতাকারী এবং এিামর্ামোগয  টর্া প্রদতমরামে 
সাহ্ােযকারী এই দবমশষ আইর্ প্রমোগকারী প্রচারাদভোর্মক গভর্নমরর ট্রাদিক দর্রাপত্তা কদমটি গমবনর 
সামর্ সমর্নর্ কমর। মাতাল হ্মে গাদি চালামর্ার ঘকার্ ক্ষমা ঘর্ই। আপদর্ মিযপার্ করমল, আমগই 
দর্দিত করুর্ ঘে বাদিমত দর্রাপমি োওোর একটি পদরকল্পর্া আপর্ার রমেমে। আপর্ার ঘেোমর্ই 
োওো প্রমোজর্ ঘসোমর্ োওোমক মাতাল হ্মত গাদি চালামর্া-বন্ধ করুর্ 'পদরকল্পর্া কমর রােরু্' 
(STOP-DWI 'Have a Plan') ঘমাবাইল অ্যাপ সহ্জ কমর দিমেমে।"  
  
বলবতকরমণর অ্ংশ দহ্সামব, টু্রপাররা ঘেমটর দ্রুত গদতমত চলা এবং উে চালকমির দিমক লক্ষয 
দিমেদেল। দর্মে ইসুয করা ঘমাট টিমকমটর একটি র্মুর্া ঘিওো হ্ল:  
  
গদতসীমা লঙ্ঘর্           7,852টি  
দবভ্রান্ত ড্রাইদভং     714টি  
দসট-ঘবল্ট আইমর্র লঙ্ঘর্     599টি  
জােগা ঘেমি র্া ঘিো আইমর্     242  
  
  

স্টসর্া  অঞ্চল  গবত  

DWI 
স্টেফতার  
(বযদক্ত 
র্ম্বর)  

বিভ্রান্ত 
ড্রাইবভং  

বেশু 
প্রবতম্বরাে /  
সীট স্টিল্ট  

জা গা 
স্টেম্বি র্া 
স্টে া  

স্টমাট  
টিম্বকট  
(অ্র্যার্য 
লঙ্ঘর্ 
অ্ন্তভুন ক্ত)  

A  
পবিম বর্উ 
ই কন   

884  21  63  56  21  2,167  

B  র্থন কাবি  368  23  19  22  15  1,396  

C  
সাউোর্ন 
টি ার  

660  12  33  23  16  1,500  



D  
স্টসিাল বর্উ 
ই কন   

717  24  55  62  23  1,896  

E  
বফঙ্গার 
স্টলকস  

828  19  42  81  15  2,301  

F  
আপার 
হ্ােসর্ 
ভোবল  

788  57  108  82  21  2,393  

G  
কোবপটাল 
বরবজ র্  

886  33  134  67  26  2,356  

K  
স্টলা ার 
হ্ােসর্ 
ভোবল  

1,018  37  54  76  28  2,216  

L  লং আইলোন্ড  304  29  69  51  21  1,479  

NYC  
বর্উ ই কন  
বসটি  

24  0  80  21  2  1,046  

T  
বর্উ ই কন  
স্টেট থ্রুওম্ব   

1,375  25  57  58  54  2,717  

  
  
  
গত বেমরর হ্যামলাইর্ আইর্ প্রমোগ প্রচারাদভোমর্র সমে, মাতাল অ্বস্থাে গাদি চালামর্ার অ্পরামে 
ঘেট পদুলশ ঘমাট 16,801টি টিদকট ইসুয এবং 267 জর্মক ঘেিতার কমরদেল।  
  
  

###  
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