
 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 5/27/2022  গভর্ নর কোবথ হাক 

 

 

গভর্ নর হাক হ াণা কম্বরম্বের্ এই হমম্বমাবরয়া হে প্তাাম্বে রাজ্ে পুবল, স্থার্ীয় 

আইর্ ববতকরণ ংস্থাগুব অপ্রকৃবতস্থ অবস্থায় বা হবপম্বরায়াভাম্বব গাবশ চাাম্বর্ার 

ববরুম্বে ধর পাকশ করম্বব  

  

মাচন 31 পয নে ববতকরণ প্রচারণা চম্বব  

  

  

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজ হ ালণা ক্রযরেন হম থনউ ইয়ক্ন হেট ুথর এফং স্থানীয় আইন 

প্ররয়াগক্াযী ংস্থাগুথর ভদয, ফযত অফস্থায় এফং হফরযায়াবারফ গাথ চারারনায থফরুরে 

তরদাথয ফদৃ্ধে ক্যরফ মূ্পণ ন হভরভাথযয়ার হে প্তাান্ত জহু। STOP-DWI প্ররয়ারগয ভয়ক্ার 

শুক্রফায, 27 হভ, 2022-এ ন্ধ্যা 6:00 টায় শুরু য় এফং 31 হভ, 2022 ভঙ্গরফায ক্ার 3:00 

ম নন্ত চরর৷ হভরভাথযয়ার হে ফেরযয ফ হচরয় ফযস্ততভ ভ্রভণ-েুটটগুথরয ভরধয এক্টট এফং ুথর 

আভারদয াইওরয় হথরক্ অপ্রকৃ্থতস্থ এফং হফরযায়া গাথয চারক্রদয অাযণ ক্যরত ূণ ন 

ক্ষভতায় ক্াজ ক্যরফ।  

  

"অপ্রকৃ্থতস্থ অফস্থায় গাথ চারারনা এক্টট হফরযায়া, থফজ্জনক্ ক্াজ মা ফহু হফথ ংখ্যক্ 

ভানুলরক্ ফযয়ফহুর এফং ম্ভাফয ভাযাত্মক্ থযণথতয ঝুুঁ থক্রত হপরর," গভর্ নর হাক বম্বর্। 

"মখ্ন আভযা হভরভাথযয়ার হে প্তাারন্তয জনয ফনু্ধ্ এফং থযফারযয ারথ ভ্রভণ এফং এক্দ্ধিত 

ওয়ায প্রস্তুথত থনদ্ধি, আথভ ভস্ত গাথ চারক্রদয দাথয়রেয ারথ গাথ চারারনায জনয এফং 

থনযারদ ফাথ মাওয়ায থযক্ল্পনা ক্যায জনয অনুরযাধ ক্যথে৷ আথন মথদ ভদযান ক্রযন তরফ 

চাররক্য আরন ফরফন না মারত আথন থনরজরক্ ফা অনযরদয থফহদ না হপরর আনায 

প্তাান্ত উরবাগ ক্যরত ারযন।"  

  

গাথয চারক্যা এই েুটটয প্তাারন্ত প্রকৃ্থতস্থতা যীক্ষা ক্যায হচক্রয়ন্ট এফং যারজযয ুথর 

এফং স্থানীয় আইন প্ররয়াগক্াযী ংস্থাগুথরয দ্বাযা ফথধ নত টরদাযী হদখ্রত াওয়ায আা ক্যরত 

ারযন। আইন রঙ্ঘনক্াযী গাথয চারক্রদয আরযা রজ নাক্ত ক্যায উরেরয ট্যুাযযা 

এই ধয-াক্রয অং থররফ হেট ুথররয প্রতীক্মুক্ত মানফান এফং াদা হাারক্ ট্রাথপক্ 

আইন প্ররয়াগক্াযী ংস্থায (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) মানফান, উবয় 

ধযরনয মানফানই ফযফায ক্যরফ। CITE মানফানগুররা গাথ চারারনায হক্ষরি রঙ্ঘরনয 

 টনাগুররা আরযা বাররাবারফ ম নরফক্ষণ ক্যায ুরমাগ ক্রয হদয়। এই মানগুথর স্বাবাথফক্ 

ট্রযাথপরক্য ারথ থভর হমরত ারয, থক্ন্তু জরুথয আররা দ্ধক্রয় ক্রয থদরর এগুথররক্ জরুথয মান 

থররফ রজই হচনা মায়।  



  

রাম্বজ্ের পুবল ুপার হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ বম্বম্বের্, "ফহু থনউ ইয়ক্নফাীয জনয, 

হভরভাথযয়ার হে গ্রীষ্মক্ারীন ভ্রভরণয ভযুরভয ূচনা ক্রয, মায অথ ন আভারদয ক্রথ 

অথতথযক্ত ট্রযাথপক্ এফং ফথধ নত ঝুুঁ থক্৷ আথন মখ্ন আনায েুটটয প্তাারন্তয প্রস্তুথত থনরিন, 

তখ্ন ভরন যাখ্রফন থনযাত্তারক্ আনায রফ নাচ্চ অগ্রাথধক্ায থদরত। আনায থট হফল্ট রুন, 

তক্ন থাকু্ন এফং রফ নাথয, াফধারন গাথ চারান। আথন মথদ ভদযান ক্রযন ফা ভাদক্ 

ফযফায ক্রযন, তারর হক্ান গাথয চাররক্য আরন ফরফন না - থযফরতন, থনযারদ ফাথ 

মাওয়ায থযক্ল্পনা ক্রুন। ট্যুাযযা েুটটয প্তাারন্ত আভারদয যাস্তাগুথররক্ থনযাদ যাখ্রত 

তক্ন থাক্রফ এফং হফরযায়া এফং অপ্রকৃ্থতস্থ গাথয চারক্রদয রক্ষয ক্যরফ।"  

  

হমাটরযার্ ববভাম্বগর (Department of Motor Vehicles) কবমলর্ার মাকন হজ্. এফ. 

হরাোর বম্বম্বের্, "গ্রীরষ্ময ভ্রভরণয ভযুভ শুরু ওয়ায ারথ ারথ এই হভরভাথযয়ার হে 

প্তাারন্ত যাস্তায় আযও ফহু গাথয চারক্ থাক্রফ৷ আভযা চাই হম ফাই থনযারদ তারদয গন্তরফয 

হৌঁেক্, তাই আভযা গাথয চারক্রদয অনুরযাধ ক্যথে হমন দুখ্:জনক্  টনা এারত দাথয়েীর 

থফক্ল্প হফরে হনন। আথন মথদ ভদযান ক্রযন ফা ড্রাগ ফযফায ক্রযন তারর গাথ চারারফন 

না। এোাও, অনুগ্র ক্রয যাস্তায থনয়ভ হভহন চরুন এফং থনযারদ অনযরদয ারথ যাস্তা বাগ 

ক্রয থনন।"  

  

আরফাথনয থফশ্বথফদযাররয়য (University at Albany) ইনথেটটউট পয ট্রাথপক্ হপটট 

ভযারনজরভন্ট অযান্ড থযাচন (Institute for Traffic Safety Management and Research) 

অনুমায়ী, 2020 ারর থনউ ইয়রক্নয হেরট 516 জরনয ভৃতুয য় এফং 5,067 জন আত ন 

দু নটনায় মায ারথ অপ্রকৃ্থতস্থ অফস্থায় থাক্া গাথয চারক্ জথত।  

  

এই উরদযাগটটয আংথক্বারফ অথ নায়ন ক্রযরে গবন নরযয ট্রযাথপক্ ুযক্ষা ক্থভটট (Governor's 

Traffic Safety Committee, GTSC)। GTSC এফং থনউ ইয়ক্ন হেরটয STOP-DWI পাউরন্ডন 

(New York State STOP-DWI Foundation) হভাটয চারক্রদয ভরন ক্থযরয় হদয় হম তারদয"যাব 

এ প্ল্যান" হভাফাইর অযাটট, থনউ ইয়ক্নফাীরদয ফাথ হপযায থনযাদ থ খ্ুুঁরজ হরত ায়তা 

ক্যরত ারয হক্ান আনন্দ-উৎরফয জায়গা হথরক্ হমখ্ারন তাযা য়ত ভদযান ক্যথেররন। 

থফনাভূররযয এই অযাটট ফযফাযক্াযীরদয এক্জন গাথ চারক্ ভরনানীত ক্যায, টযাদ্ধি োক্ায 

অথফা যাইে হয়ারযয ফযফায ক্যায, এফং ভাতার অফস্থায় গাথ চারারনায থযণথত ম নাররাচনা 

ক্যায ুরমাগ হদয়। এভনথক্ ফযফাযক্াযীযা এই অযা ফযফায ক্রয ভাতার ফা হনাগ্রস্ত গাথ 

চারক্ ম্পরক্ন থযরাটনও ক্যরত ারযন। এই অযাটট অযার (Apple), অযান্ড্ররয়ে (Android) ও 

উইরন্ডাজ (Windows ) স্মাটন হপারনয জনয উরব্ধ।  

  

2021 াররয হভরভাথযয়ার হেয প্তাারন্ত, ট্যুাযযা ভাতার অফস্থায় গাথ চারারনায ক্াযরণ 185 

জনরক্ হগ্রপতায ক্রয এফং 9,214টট হভাট টটথক্ট জাথয ক্রয, এফং 163টট ফযদ্ধক্তগত দু নটনায 

তদন্ত ক্রয হমখ্ারন দুইটট প্রাণাথনয  টনা  রট। থনউ ইয়ক্ন হেট ুথর োাও যাজয জরু 

অংখ্য ক্াউথন্ট এফং এরজদ্ধিগুথরও গত ফেরযয হভরভাথযয়ার হে ধয াক্র অংগ্রণ ক্রয।  

  

###  
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