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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল িোাংকসবগবভাং সপ্তা াম্বের জর্ে হেট পুবলে ট্র্োবিক বর্রাপত্তা
কোম্বেইর্ হ াষণা করম্বলর্

হেট পুবলে ও স্থার্ীয় আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাব র্ী ছুটটর সমম্বয় অোলম্বকা ল িা
মাদক গ্র ম্বণর পর িা আগ্রাসী গাবি চালাম্বর্া হেকাম্বে ট ল িৃদ্ধি করম্বি
বর্মাণ
ন সাংক্রাে হলর্ িন্ধ িাকায় সপ্তা াম্বের ছুটটম্বে আরামদায়ক ভ্রমণ সীবমে কম্বর
হদয়
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ (New York State
Police) এবং স্থার্ীয় আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী একজন্সিগুথল অথর্রাপদ গাথি চালাকর্া সংক্রান্ত
আচরণ হেক্াকে এক্টট থবকশষ ট্র্যাথিক্ থর্রাপত্তা উকদযাকগ অংশগ্র ণ ক্রকব হেক েু
শীেক্ালীর্ ছুটটর হমৌসুম শুরু কে োকে। িযাংক্সথগথভং সপ্তা াকন্তর উকদযাগটট 24 র্কভম্বর,
বুধবার হিকক্ 28 র্কভম্বর রথববার পেন্ত
ন চলকব।
"েখর্ আমরা পথরবার ও বন্ধুকদর সাকি িযাংক্সথগথভং উদোপর্ ক্রার অকপক্ষা ক্রথছ, েখর্
আমাকদর মকধয অকর্কক্ই োত্রাপকি সময় ক্াটাকব এবং থর্রাপকদ ছুটটর ভ্রমণ ক্রা থর্ন্সিে
ক্রকে আমাকদর সম্ভাবয সব থক্ছু ক্রা অেযন্ত গুরুত্বপূণ,"ন গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "মাদক্ বা
অযালকক্া ল দ্বারা প্রভাথবে িাক্া অবস্থায় গাথি চালাকে োওয়া শুধুই আমাকদর জীবর্কক্
ঝুুঁ থক্গ্রস্ত ক্কর। এই বছর, দাথয়ত্বশীল থসদ্ধান্ত থর্র্ এবং বাথিকে োওয়ার এক্টট থর্রাপদ ও
হর্শামুক্ত উপায় পথরক্ল্পর্া ক্কর আপর্ার মকো থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর থর্রাপদ রাখকে সা ােয
ক্রুর্।"
বযস্ত িযাংক্সথগথভং সপ্তা াকন্ত ভ্রমণ স জ ক্রার প্রকচষ্টায়, 24 র্কভম্বর, বুধবার হভার 6টা হিকক্
29 র্কভম্বর হসামবার হভার 6টা পেন্ত
ন থর্উ ইয়ক্ন হেকটর াইওকয়গুথলকে সিক্ ও হসেু থর্মাণ
ন
প্রক্কল্পর জর্য অস্থায়ী বন্ধ হলর্ খুকল হদওয়া কব। গাথিচালক্কদর জার্াকর্া োকে হে স্থায়ী
ক্ংন্সক্রট প্রথেবন্ধক্োর হপছকর্ জরুথর হমরামে ক্াজ অবযা ে িাক্কে পাকর। থর্মাণ
ন বন্ধ থর্উ
ইয়ক্ন হেকটর ড্রাইভাস িােন
ন
উকদযাকগর সাকি থমকল োয়, ো ট্র্যাথিক্ জযাম ক্মাকর্ার জর্য এবং
সিক্ ও হসেু র ক্াকজর জর্য োত্রা থবলম্ব ক্মাকর্ার জর্য গাথি চালকক্র সুথবধাকক্ অগ্রাথধক্ার
প্রদার্ ক্কর।

বর্উ ইয়কন হেট পুবলে সুপাবরর্ম্বটর্ম্বেন্ট হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "পুকরা
িযাংক্সথগথভং সপ্তা াকন্ত অযালকক্া ল বা মাদক্ দ্বারা প্রভাথবে এবং হবপকরায়া গাথিচালক্কদর
ধরার জর্য ট্ রুপারকদর অকর্ক্ হবথশ হদখা োকব। অর্ুগ্র ক্কর থলকখ রাখা গথে সীমা অর্ুসরণ
ক্রুর্, আপর্ার হমাবাইল হিার্ হরকখ থদর্, এবং ধীকর চাথলকয় জরুথর ও াইওকয় রক্ষণাকবক্ষণ
োর্বা র্কক্ আকগ হেকে হদওয়া থর্ন্সিে ক্রুর্। সবকিকক্ গুরুত্বপূণ, ন আপথর্ অযালকক্া ল বা
মাদক্ দ্বারা প্রভাথবে কল গাথি চালাকবর্ র্া। আমাকদর লক্ষয ল সবাই োকে োকদর ছুটট
উদোপর্ ক্রকে থর্রাপকদ োত্রা ক্রকে পাকর ো থর্ন্সিে ক্রা।"
গভর্ম্বরর
ন
ট্র্োবিক বর্রাপত্তা কাউদ্ধিম্বলর প্রধার্ এিাং বেপাটন ম্বমন্ট অি হমাটর
হভব ম্বকলম্বসর (Department of Motor Vehicles, DMV) কবমের্ার মাকন হজ. এি.
হরাোর িম্বলর্, "আমরা চাই হে োরা পথরবার ও বন্ধুকদর হদখকে োত্রা ক্রকছর্ োরা সবাই
হের্ থর্রাপকদ গন্তকবয হপৌৌঁছাকে পাকর এবং এটট ক্রা োকব হবপকরায়া ও অযালকক্া ল বা মাদক্
দ্বারা প্রভাথবে কয় গাথি চালাকর্া এথিকয় চলকল। অযালকক্া ল বা মাদক্ দ্বারা প্রভাথবে কয়
গাথি চালাকল ো আপর্ার, আপর্ার সাকির োত্রী এবং রাস্তার অর্য সবাইকক্ থবপকদ হিকল। এই
িযাংক্সথগথভংকয় হর্শামুক্ত অবস্থায় গাথি চাথলকয় দুুঃখজর্ক্ টর্া প্রথেকরাধ ক্রুর্।"
হেট বেপাটন ম্বমন্ট অি ট্র্ািম্বপাম্বটন ের্ কবমের্ার মোবর হটম্বরস েবমর্গুম্বয়জ িম্বলর্,
"থিপাটন কমন্ট অি ট্র্ািকপাকটন শর্ িযাংক্সথগথভং সপ্তা াকন্তর জর্য থর্মাণ
ন ক্াজ বন্ধ
রাখকব।কেট এবং স্থার্ীয় আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী একজন্সিগুথল োর্বা র্ ও ট্র্যাথিক্ আইর্
প্রকয়াগ ক্রার জর্য বাইকর িাক্কব োকে গাথিচালক্কদর থর্রাপদ রাখকে সা ােয ক্রকে
পাকর।আথম ছুটটর সপ্তা াকন্ত থর্য়ম হমকর্ এবং অযালকক্া ল বা মাদক্ দ্বারা প্রভাথবে কয় বা
অর্যমর্স্ক কয় গাথি র্া চাথলকয় োকদর দাথয়ত্ব পালর্ ক্রার জর্য সক্ল গাথিচালক্কক্
অর্ুকরাধ ক্রথছ।আপর্ার হিার্ হরকখ থদর্ এবং মকর্াকোগ থদর্।চলুর্ এই িযাংক্সথগথভংকয়
আমরা সবাই থর্রাপকদ আমাকদর গন্তবযস্থকল োই।"
হেট পুথলশ হেটজুকি থর্য়থমে ট লদাথরর সাকি অযালকক্া ল বা মাদক্ দ্বারা প্রভাথবে কয়
গাথি চালাকর্ার জর্য থর্কবথদে ট ল দার্ক্ারী েুক্ত ক্রকব োর মকধয িাক্কব মাদক্ সর্াক্তক্ারী
থবকশষজ্ঞ, মদযপ অবস্থা পরীক্ষার জর্য থস্থর হচক্পকয়ন্ট, অপ্রাপ্তবয়স্ককদর মদযপার্ থর্য়ন্ত্রণ,
গথে থর্য়ন্ত্রণ এবং ক্র্থসল্ড আইকিথন্টটট ট্র্যাথিক্ এর্কিাসকমন্ট
ন
(Concealed Identity Traffic
Enforcement, CITE) ট ল োর্ বযব ার ক্কর াকে ধরা েন্ত্র বযব ার ক্কর ক্িা বলকে িাক্া বা
হটক্সট ক্রকে িাক্া গাথিচালক্কদর আকরা ভাকলাভাকব সর্াক্ত ক্রা।এই থচহ্নথব ীর্ োর্গুথল
প্রথেথদকর্র স্বাভাথবক্ ট্র্যাথিকক্র সাকি থমকশ োয়, থক্ন্তু জরুথর আকলা সন্সক্রয় ক্কর থদকল
এগুথলকক্ জরুথর োর্ থ কসকব স কজই হচর্া োকব।
হবথশ পথরমাকণর োকর্র সমাগম সাধারণে িযাঙ্কসথগথভং ছুটটর সপ্তা াকন্ত কট। এটা এমর্
এক্টা সময় েখর্ অযালকক্া ল হসবর্ বৃন্সদ্ধ পায়। 2020 সাকলর িযাংক্সথগথভং ছুটটর সমকয়,
ট্ রুপাররা 155 চালক্কক্ হগ্রিোর ক্কর মাোল অবস্থায় গাথি চালাকর্ার জর্য (Driving While
Intoxicated, DWI), 4,871টট হবথশ গথেকে গাথি চালাকর্ার টটথক্ট এবং 228টট অর্যমর্স্কভাকব
গাথি চালাকর্ার টটথক্ট জাথর ক্কর। হেটবযাপী, আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ী 901 জর্কক্

DWI-র জর্য হগ্রিোর ক্কর 7,406টট হবথশ গথেকে গাথি চালাকর্ার টটথক্ট এবং 627টট
অর্যমর্স্কভাকব গাথি চালাকর্ার টটথক্ট জাথর ক্কর।
অযালকক্া ল বা মাদক্ দ্বারা প্রভাথবে কয় গাথি চালাকর্া থর্রুৎসাথ ে ক্রকে গভর্করর
ন
ট্র্যাথিক্
হসিটট ক্থমটট (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) এবং োর অংশীদাকররা
#BoycottBlackoutWednesday যাশটযাগ বযব ার ক্কর হদশবযাপী এক্টট হসাশযাল থমথিয়া
থিৎকজ অংশগ্র ণ ক্রকব।
িযাংক্সথগথভং অযালকক্া ল বা মাদক্ দ্বারা প্রভাথবে কয় গাথি চালাকর্ায় আইর্ বলবে ক্রার
উকদযাগটট GTSC ক্েৃক্
ন অিায়র্ক্
ন
ৃ ে।GTSC এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকটর STOP-DWI িাউকেশর্
(New York State STOP-DWI Foundation) গাথিচালক্কদর মকর্ ক্থরকয় থদকে হে োকদর
" যাভ এ প্ল্যার্ (Have a Plan)" হমাবাইল অযাপটট, অযাপল, অযার্ড্রকয়ি এবং উইকোজ
স্মাটন কিাকর্র জর্য উপলভয। অযাপটট থর্উ ইয়ক্নারকদর এক্টট টযান্সক্স বা রাইি হশয়ার পথরকষবা
খুকুঁ জ বার ক্রকে এবং ক্ল ক্রকে এবং এক্টট মকর্ার্ীে ড্রাইভার োথলক্া হপ্রাগ্রাম ক্রকে
সক্ষম ক্কর। এটট DWI আইর্ এবং জথরমার্া সম্পকক্নও েিয প্রদার্ ক্কর, এবং এক্জর্
সকে ভাজর্ চালক্ সম্পকক্ন থরকপাটন ক্রারও উপায় প্রদার্ ক্কর।
আপথর্ েথদ মাোল র্ বা মাদক্দ্রবয হসবর্ ক্কর গাথি চালার্ ো কল আপথর্ হক্বল থর্কজর
জীবর্ এবং অকর্যর জীবর্কক্ই থবপন্ন ক্রকছর্ োই র্য়, আপথর্ হগ্রপ্তার কে পাকরর্, হজকল
সময় ক্াটাকে কে পাকর এবং বি জথরমার্া এবং উথক্কলর থিকয়র সম্মুখীর্ কে পাকরর্। গি
মদযপার্ ক্কর গাথি চালাকর্ার ক্ারকণ হগ্রিোকরর জর্য 10,000 িলার পেন্ত
ন খরচ য়।
হগ্রপ্তার ওয়া মদযপ ও মাদক্াসক্ত চালক্রা োকদর চালকক্র লাইকসি, উচ্চের বীমার ার এবং
অযাটথর্ থি,
ন
জথরমার্া এবং আদালকের খরচ, গাথি েু কল থর্কয় োওয়া এবং হমরামে এবং
ক্াকজর সময় র্ষ্ট ওয়ার ক্ারকণ বহু অপ্রেযাথশে খরকচর সম্মুখীর্ কে পাকরর্।
অযালকক্া ল বা মাদক্ দ্বারা প্রভাথবে কয় গাথি চালাকর্া হরাকধ থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ, GTSC ও
র্যাশর্াল াইওকয় ট্র্যাথিক্ হসিটট অযািথমথর্কেশর্ (National Highway Traffic Safety
Administration, NHTSA) থর্কের স জ পরামশগুকলা
ন
হমকর্ চলার সুপাথরশ ক্কর:
•
•
•

•
•

মজা শুরু ক্রার আকগই বাথি হিরার থর্রাপদ উপাকয়র এক্টট পথরক্ল্পর্া ক্রুর্।
মদযপাকর্র আকগ, এক্জর্ সুস্থ চালক্কক্ মকর্ার্ীে ক্রুর্।
আপথর্ েথদ প্রভাথবে র্, ো কল টযান্সক্স বা রাইিকশয়াথরং পথরকষবা বযব ার ক্রুর্,
এক্জর্ মাোল র্য় এমর্ বন্ধুকক্ বা পথরবাকরর সদসযকক্ ক্ল ক্রুর্, বা গণপথরব র্
বযব ার ক্রুর্।
আপর্ার ক্থমউথর্টটর মাোল-র্য়-এমর্ রাইি হপ্রাগ্রাম বযব ার ক্রুর্।
আপথর্ েথদ সকে ক্করর্ হে রাস্তায় এক্জর্ চালক্ হর্শাগ্রস্থ, ো কল থর্থদ্বধায়
ন
আপর্ার স্থার্ীয় আইর্ বলবেক্রণ থবভাকগর সাকি হোগাকোগ ক্রুর্।

আপথর্ েথদ এমর্ ক্াউকক্ হচকর্র্ থেথর্ হর্শাগ্রস্থ অবস্থায় গাথি চলকে োকের্ ো কল োকদর
চাথব থর্কয় থর্র্ এবং োকদর সা ােয ক্রুর্ োরা হেখাকর্ হেকে চার্ হসখাকর্ থর্রাপকদ োবার
জর্য অর্য বযবস্থা ক্রকে।
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