
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল ছুটির মরশুম্বম িো ত অিস্থায় গাবি চালাম্বর্ার বিরুম্বে িলিতকরণ 

অবভযাম্বর্র হ াষণা কম্বরম্বছর্  

  

হর্োমুক্ত  ম্বয় গাবি চালার্ র্য়ত ধরা বির্ (Drive Sober or Get Pulled Over) র্াম্বমর 

প্রচারাবভযার্ বিম্বেের 17 হিম্বক জার্ুয়াবর 1 তাবরখ পয নন্ত চলম্বি  

  

গত িছম্বরর িলিতকরণ অবভযাম্বর্র েময় 70,000 এরও হিেী যার্িা র্ এিং ট্রাবিক 

আইর্ লঙ্ঘম্বর্র টিবকি প্রিার্ করা  ম্বয়ম্বছ, যার মম্বধে DWI এর জর্ে 2,067 জম্বর্র 

হেিতার অন্তভুনক্ত  

  

বি-হরাল এিং োউন্ডিাইিে অি বর্উ ইয়ম্বকনর মািক হচর্ার বিম্বেষজ্ঞম্বির প্রবেক্ষণ 

এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে রাজয ও স্থার্ীয় আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থাগুরলা 

থর্উ ইয়ক্ন জরুে ভ্রমণ ক্রার জর্য েুটির থির্গুরলারে উন্মত্ত অবস্থায় গাথে চালারর্ার উপরর 

ক্র ার বযবস্থা গ্র রণর উরেরযয ি লিারী বদৃ্ধি ক্ররব। এই উচ্চ-িৃযযমার্োর সম্পকৃ্তোর 

অথভোর্ শুক্রবার, থিরসম্বর 17 হিরক্ যথর্বার, জার্ুয়াথর 1 পে নন্ত চলরব। এই অথভোর্ জােীয় 

"হর্যামুক্ত  রয় গাথে চালার্ র্য়ে ধরা থির্" উরিযারগর অংয ো মি এবং মািক্-সংথিষ্ট 

োর্বা রর্র িু নির্া ক্মারর্ার উরেরযয তেথর ক্রা  রয়রে। এটি গভর্ নররর ট্রাথিক্ হসিটি 

ক্থমটির (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) ে থবল থিরয় STOP-DWI দ্বারা 

পষৃ্ঠরপাষক্ো ক্রা  য়।  

  

"েুটির মরশুম  ল েখর্ বনু্ধ এবং পথরবারগুথল জমারয়ে  য় আর্ন্দ ক্ররে এবং আমরা এই 

সমরয় পরি চলাচল ক্রা েেিা সম্ভব থর্রাপি ক্ররে অঙ্গীক্ারবি," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। 

"েুটির মরশুম জরুে েখর্ আপথর্ সির ক্ররর্, েখর্ সট ক্ ক্াজ ক্রুর্ এবং আরগ হিরক্ 

পথরক্ল্পর্া ক্রুর্ থর্রাপরি বাথে হিরার জর্য - ক্র আ াে পাওয়ার জর্য হক্বল এক্টিই 

ভুরলর প্ররয়াজর্  য়।  

  

অথভোর্টি শুরু ক্রার জর্য সাইরথক্উরজর হিসটিথর্ মরল এক্টি হপ্রস ইরভন্ট অর্ুটষ্ঠে  য়। 

GTSC এবং হমাির োর্ িপ্তররর (Department of Motor Vehicles, DMV) ক্ম নক্েনাগরণর সারি 

থর্উ ইয়ক্ন হেি অথিস অি ক্যার্াথবস মযারর্জরমরন্টর (New York State Office of Cannabis 

Management) এবং রাজয ও স্থার্ীয় আইর্ বলবৎক্ারীরির আথধক্াথরক্রা হোগিার্ ক্ররর্। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FF6lTloKkf4%2Ffi-4206520e-8b64-4952-b8fd-77d5b5cc7d87%2Ffv-86aa69a2-741d-4605-962d-983324291c6b%2FDRE_SoundbitesBroll_M_2160_02.mp4&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfd98d63888c642ef948d08d9bf3381aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751050219583717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=flyk%2FflreuchTD2X%2FvUwKnUynT3hG%2BRTIY%2F9P30Z%2BxQ%3D&reserved=0


মািক্ ও মরির ক্ষথের প্রভাব এবং থক্ভারব এক্জর্ বযদ্ধক্তর গাথে চালর্ার ক্ষমোরক্ মািক্ বা 

মি প্রভাথবে ক্রর ো আরও ভারলাভারব বুঝরে এই ইরভরন্টর পর, হক্রোরির থবরযষাথয়ে চযমা 

পোর সুরোগ প্রিার্ ক্রা  রয়থেল।  

  

2020 সারলর বলবৎক্রণ অথভোরর্র সময়, সারা রাজয জরুে আইর্-যঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ী 

2,067 জর্রক্ হগ্রিোর ক্রর উন্মত্ত অবস্থায় গাথে চালারর্ার জর্য। োর্বা র্ এবং ট্রাথিক্ 

আইর্ লঙ্ঘরর্র জর্য হমাি 70,878-টি টিথক্ি জাথর ক্রা  য়। এখারর্ সম্পূণ ন থববরণ হিওয়া  ল:  

  

লঙ্ঘর্  
টিথক্রির 

সংখযা  

প্রথেবন্ধী অবস্থায় গাথে চালারর্া  2,067  

মরর্ারোগ থবথক্ষপ্ত অবস্থায় 

গাথে চালারর্া  
1,605  

মুভ ওভার আইর্  475  

অর্যার্য লঙ্ঘর্  47,394  

থসিরবল্ট  1,983  

অেযাথধক্ গথেরে গাথে 

চালারর্া  
17,354  

সব নরমাি  70,878  

  

বিপািনম্বমন্ট অি হমাির হভব ক্লম্বের (DMV) কবমের্ার এিং GTSC এর েভাপবত মাকন 

হজ. এি. শ্রম্বয়িার িম্বলর্, "গভর্ নররর ট্রযাথিক্ হসিটি ক্থমটি এই বলবৎক্রণ অথভোর্রক্ 

গথব নেভারব সমি নর্ ক্রর ো আমারির রাস্তার থর্রাপত্তা থর্দ্ধিে ক্ররে সা ােয ক্রর। আথম 

আমারির আইর্-যঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ী এবং STOP-DWI ক্ম নক্েনারির ধর্যবাি জার্াই উন্মত্ত 

অবস্থায় গাথে চালারর্ার থবরুরি লোই ক্রার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির STOP-DWI অোম্বোবেম্বয়েম্বর্র (New York State STOP-DWI 

Association) হচয়ারমোর্ এিং র্ায়াো কাউবন্ট হেবরম্বির অবিম্বের (Niagara County 

Sheriff's Office) কোম্বের্ রিািন বরচািনে িম্বলর্, "েুটির মরশুম  ল বনু্ধ ও পথরবাররর জর্য 

- উন্ময়ে অবস্থায় গাথে চালারর্ার জর্য র্য়। চালরক্র আসরর্ বসার আরগ োরির ক্িা ভাবুর্। 

আমারির  যাভ এ প্ল্যার্ হমাবাইল অযাপ িাউর্রলাি ক্রুর্ আজরক্ই এবং এক্টি থর্রাপি 

োত্রার পথরক্ল্পর্া ক্রুর্!"  



  

বর্উ ইয়কন হেম্বির পুবলে েুপবরম্বন্টম্বন্ডন্ট হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "প্রথে বের 

থর্ষ্প্ররয়াজর্ িুভনাগযজর্ক্  ির্া  রি এবং োর থযক্াররা হিরক্ োর্ মািরক্র ক্াররণ বযা ে বা 

মিযপ গাথের চালক্রির জর্য। "থযক্ষা এবং বলবেক্ররণর মাধযরম থর্উ ইয়ক্ন হেি পুথলয 

মিযপ চালক্রির রাস্তা হিরক্ িরূর রাখরে ক্াজ ক্ররর্। হর্যামুক্ত  রয় গাথে চালার্ র্য়ে ধরা 

পরুর্ অথভোরর্র মাধযরম আমরা মার্ুষরির পার্ ক্রার এবং গাথে চালাবার থবপদ্গুথলর 

সম্পরক্ন মার্ুষরক্ মরর্ ক্থররয় থিই। এক্ সারি, আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেরির রাস্তাগুথল জাথের 

মরধয সব হচরয় থর্রাপি রাখরে পাথর,"  

  

NYS অোম্বোবেম্বয়ের্ অি বচিে অি পুবলম্বের (NYS Association of Chiefs of 

Police) হপ্রবেম্বিন্ট, ইবলয়র্ পুবলে বিভাম্বগর (Ilion P.D.) প্রধার্, টিমবি পাবরবে িম্বলর্, 

"আথম আমারির অযারসাথসরয়যর্ সক্ল সিসযরির এই রাজযবযাপী গুরুত্বপূণ ন উচ্চ-িৃযযমার্োর 

আইর্ প্ররয়াগক্ারী প্রচারাথভোরর্ অংয হর্ওয়ার জর্য উৎসাথ ে ক্রথে। আমরা স্থার্ীয়, 

ক্াউথন্ট এবং হেরির আইর্-যঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ীর ক্মীরির সারি হেৌিভারব এক্টি 

ঐক্যবি লক্ষয ভাগাভাথগ ক্থর োরে আমারির সেক্ হিরক্ উন্মত্ত গাথের চালক্রির সর্াক্ত 

এবং অপসারণ ক্রা োয় এবং এই েুটির হমৌসুরম সেক্ েেিা সম্ভব থর্রাপি ক্রা োয়।"  

  

কলবেয়া কাউবন্টর হেবরি এিং বর্উ ইয়কন হেম্বির হেবরিম্বির অোম্বোবেম্বয়ের্ 

(Sheriffs' Association) এর হপ্রবেম্বিন্ট হিবভি িািনম্বলি িম্বলর্, “আপথর্ েখর্ উন্মত্ত 

অবস্থায় গাথে চালার্ েখর্ আপথর্ এক্টি মারাত্মক্ থসিান্ত থর্রের্ ো আপর্ার, আপর্ার 

স োত্রীরির, এবং রাস্তায় িাক্া অর্যার্য মার্ুষরির ক্ষথে ক্ররে পারর। অর্মত্ত অবস্থায় গাথে 

চালারর্া থর্ষ্প্ররয়াজর্, থবপজ্জর্ক্ এবং অববধ। থর্উ ইয়ক্ন হেরির হযথরিরা চার্ আপথর্ এই 

েুটির মরশুম উপরভাগ ক্রুর্ থক্ন্তু ো বুদ্ধিমার্ভারব ক্রুর্ উন্মত্ত অবস্থায় গাথে র্া চালারর্ার 

এক্টি পথরক্ল্পর্া ক্রর।"  

  

STOP-DWI হপ্রাগ্রাম থর্উ ইয়রক্নর উন্মত্ত অবস্থায় গাথে চালারর্া হমাক্ারবলার প্ররচষ্টার এক্টি 

প্রধার্ উপািার্। STOP-DWI মারর্ "মাোল অবস্থায় গাথে চালারর্ার জর্য হেযাল ট্রাথিক্ 

অপযর্ হপ্রাগ্রাম (Special Traffic Options Program for Driving While Intoxicated)।" হেরির 

STOP-DWI ক্ম নসূথচটি হিরযর প্রিম স্বথর্ভনরযীল হর্যাগ্রস্থ গাথে চালর্া ক্ম নসূথচ। ক্ম নসূথচটির 

সম্পূণ ন অি নায়র্ ক্রা  য় হিাষী হর্যাগ্রস্থ চালক্রির ক্েৃনক্ প্রিার্ ক্রা জথরমার্ হিরক্। 

গুরুত্বপূণ নভারব, হপ্রাগ্রারমর সমন্বয়ক্ারীরা আইর্ প্ররয়াগক্ারী এবং আইর্ প্ররয়াগক্ারী র্য় এমর্ 

থবথভন্ন হপযািারী পিািপি হিরক্ আসা মার্ুষরির সমন্বরয় গট ে।  

  

মি ও অর্যার্য মািক্ সংক্রান্ত ট্রাথিক্ িু নির্া ক্মারে স্থার্ীয় প্ররচষ্টার সমন্বরয়র উরেরযয 

ক্াউথন্টগুলর ক্ষমোয়রর্ এই STOP-DWI ক্ম নসূথচ তেথর ক্রা  রয়থেল। 62 ক্াউথন্টর সবগুরলা 

অংযগ্র ণ ক্ররথেল। STOP-DWI ক্েৃনক্ অি নায়র্ ক্রা ক্রয়ক্টি হপ্রাগ্রারমর উিা রণ  ল: 

মাোল  রয় গাথে চালর্া বন্ধ ক্রা প্ররয়ারগর জর্য থর্রবথিে থবরযষভারব প্রথযথক্ষে পুথলয 

ইউথর্ি, মামলার ভার পথরচালর্ার জর্য থবরযষ প্রথসথক্উির এবং প্ররবযর্ অথিসাররির 

থর্রয়াগ, ইগথর্যর্ ইন্টারলক্ থিভাইসগুরলা পে নরবক্ষণ, পুর্ব নাসর্ পথররষবাগুরলা স ায়ো, এবং 



োরির থর্জ অঞ্চরলর সম্প্রিারয়র জর্য উপেুক্ত ক্রর পাবথলক্ েিয এবং থযক্ষা প্রচার ক্রা। 

আরও জার্রে http://www.stopdwi.org/ এ োর্।  

  

STOP-DWI োোও, GTSC মািক্ সর্াক্তক্রণ থবরযষজ্ঞ (Drug Recognition Experts, DRE) 

প্রথযক্ষরণ স ায়ো ক্রর। মািক্ যর্াক্তক্রণ থবরযষজ্ঞ (DRE)  রে থবরযষভারব প্রথযথক্ষে এমর্ 

অথিসার োরিররক্ আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থা ক্েৃনক্ েখর্ হক্ারর্া চালক্রক্ আপােভারব 

মাোল মরর্  রলও, মিরক্ হর্যাগ্রস্থ  বার ক্ারণ থক্ংবা এক্মাত্র ক্ারণ থ রসরব থবরবচর্া ক্রর 

র্া েখর্ বযব ার ক্রা  য়। এক্টি DRE থবস্েৃে প্রথযক্ষণ গ্র ণ ক্রর ো জােীয় ম াসেক্ 

ট্রযাথিক্ সুরক্ষা অযািথমথর্রেযর্ (National Highway Traffic Safety Administration) এবং 

আন্তজনাথেক্ পুথলয প্রধার্রির অযারসাথসরয়যর্ ক্েৃনক্ অর্ুরমাথিে। প্রথযক্ষণটি 

অথিসাররিররক্ অববধ ও হপ্রসদ্ধক্রপযর্ ড্রাগ স  সােটি মািক্ ক্যািাগথরর মরধয প্ররেযক্টিরে 

িাক্া িুব নলোর লক্ষণ এবং থর্রিনযক্গুরলা পে নরবক্ষণ ও প্রমাণ ক্ররে সমি ন ক্রর।  

  

GTSC সম্পরক্ন আররা েরিযর জর্য, https://trafficsafety.ny.gov/ এ োর্, অিবা হিসবুক্ ও 

িুইিার এ GTSC ক্রিাপক্ির্ িরলা ক্রুর্।  

  

DMV সম্পরক্ন আররা েরিযর জর্য, dmv.ny.gov এ োর্ অিবা 

অর্লাইরর্ হিসবুক্, িুইিার এবং ইর্োগ্রারম DMV এর ক্রিাপক্ির্ িরলা ক্রুর্।  

  

###  

  

 
আর ো সংবোদ পোওয়ো যোরব এখোরে www.governor.ny.gov -এ 

নেউ ইয়র্ক স্টেট | এক্সিনর্উটটভ স্টেম্বো  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfd98d63888c642ef948d08d9bf3381aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751050219583717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WKjbZxuTIR1q9yz6YHjVsiEc9YTKhxSFfGBl4iIS0Xc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrafficsafety.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfd98d63888c642ef948d08d9bf3381aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751050219593682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3cPQSUbOQI7uHeKBvoi5rd3Lrb4%2FiWpWNnTesJOsLr4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSafeNYGov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfd98d63888c642ef948d08d9bf3381aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751050219593682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Db4PLEu89n%2F4KevRXGwqSfj6P%2BLeLWZZnNIlXzzVsRw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysgtsc&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfd98d63888c642ef948d08d9bf3381aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751050219603635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=w4pk0io9hZ2YvCCXbhm9Q5TYBPFj0rxHWvHk5Gih5WU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfd98d63888c642ef948d08d9bf3381aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751050219603635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ebCyKu9g%2BjL7wm1N%2BBEpzVuV7Oa0tA%2F677w8uFaN4hU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysdmv&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfd98d63888c642ef948d08d9bf3381aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751050219613588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DKDom311kT3UUtyrEqsC3XUNsUZiUwUDOR5xf6asnpY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysdmv&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfd98d63888c642ef948d08d9bf3381aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751050219613588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v6MLa4jHyq9MKreb1OgSBw1nXfIxreXyuG7wxAcseT0%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

