অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/4/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা সুপার বিাল উইকএম্বে বর্োগ্রস্থ অিস্থায় গাব়ি চালাম্বর্ার বিরুম্বে রাজ্েিোপী
অবভযাম্বর্র ব াষণা কম্বরম্বের্

5 বেব্রুয়াবর বেম্বক 8 বেব্রুয়াবর পযন ন্ত এর্ম্বোসন ম্বমন্ট কোম্বেইর্ চলম্বি
গত িেম্বরর এর্ম্বোসন ম্বমন্ট কোম্বেইম্বর্র সময় 26,000 এরও বিেী যার্িাহর্ এিং ট্রাবেক আইর্
লঙ্ঘম্বর্র টিম্বকট ইসুে করা হম্বয়ম্বে সুপার বিাল এর্ম্বোসন ম্বমন্ট কোম্বেইর্ DWI এর জ্র্ে 850 জ্র্
বগ্রেতার সহ
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রাজয ও স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাগুম া
নর্উ ইয়কন জুমে সুপার ঘ াম র সপ্তাহামে ঘর্শাগ্রস্থ অ্ স্থায় গানে চা ামর্ার উপর কম ার পদমেপ
গ্রহণ করার উমেমশয টহ
ৃনি করম । আইর্ প্রময়ামগর এই প্রচারানভোর্টি শুক্র ার ঘেব্রুয়ানর 5
ঘেমক ঘেব্রুয়ানর 8 ঘসাম ার পেনে চ ম । এই নর্রাপত্তার উমদযাগ অ্যা মকাহ এ ং মাদক সংক্রাে
ট্রানেক দু ট
ন র্া কমামর্ার জর্য প্রস্তুত করা হময়মে। এটি গভর্নমরর ট্রানেক ঘসেটি কনমটির তহন
নদময় STOP-DWI দ্বারা পৃষ্ঠমপাষকতা করা হয়।
"সুপার ঘ া উইকএন্ড েমরর একটি ঘরামাঞ্চকর সময়, এ ং আনম সক নর্উ ইয়কন াসীমক
দানয়ত্বশী ভাম উদোপর্ করার আহ্বার্ জার্ানি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "মদযপ অ্ স্থায় গানে
চা ামর্ার যাপামর নর্উ ইয়মকন র শূর্য সহর্শী তা রময়মে এ ং নর্উ ইয়কন াসীমদর নর্রাপদ রাখমত
আমামদর পুন শ এই সপ্তাহামে কম ারভাম আইর্ প্রময়াগ করম । আপনর্ েনদ পার্ কমরর্ এ ং গানে
চা ার্, তাহম আপনর্ ধরা পমে োম র্, তাই ানে ঘেরার জর্য নর্রাপদ ভ্রমমণর পনরকল্পর্া কমর
যয় হু এ ং সম্ভা য মারাত্মক পনরণনত এনেময় চ র্
ু ।"
2020 সাম র সুপার ঘ া প্রচারানভোমর্র সময়, সারা রাজয জুমে আইর্ শৃঙ্খ া রোকারী ানহর্ী
গানে এ ং ট্রানেক আইর্ ঙ্ঘমর্র জর্য 26,375টি টিমকট ইসুয কমর, োর মমধয উন্মত্ত অ্ স্থায়
গানে চা ামর্ার (Driving While Intoxicated, DWI) জর্য 850 জর্মক ঘগ্রেতার করা হয়।
এখামর্ সম্পূণন ন রণ ঘদওয়া হ :
ঙ্ঘর্

টিনকমটর সংখযা

প্রনত ন্ধী ড্রাইনভং
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অ্র্যার্য
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এই STOP-DWI প্রময়াগ প্রচারানভোর্গুন সারা ের ধমর অ্র্ুনষ্ঠত হয়। সাম্প্রনতক "ড্রাইভ ঘসা ার
অ্র ঘগট পুল্ড ওভার" প্রচারানভোমর্র সময়, ো 16 নিমসম্বর ঘেমক 1 জার্ুয়ানর পেনে যস্ত েু টির
ঘমৌসুমম অ্র্ুনষ্ঠত হয়, সারা রাজয জুমে আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাগুম া গানে এ ং ট্রানেক আইর্
ঙ্ঘমর্র জর্য 70,000 এরও ঘ শী টিমকট প্রদার্ কমর এ ং DWI এর জর্য 2,067 জর্মক ঘগ্রপ্তার
কমর।
বেট পুবলম্বের ভারপ্রাপ্ত সুপাবরম্বন্টম্বেন্ট বকবভর্ বপ ব্রুইর্ িম্বলর্, "উন্মত্ত অ্ স্থায় গানে চা াম
আপর্ার, তার েম আপর্ার োত্রী এ ং রাস্তায় অ্র্যমদর জর্য মমনানেক পনরণনত হমত পামর। সম্ভা য
উন্মত্ত চা কমদর ঘখাোঁমজ এই সপ্তাহামে ট্রু পাররা টহ ঘদম । আপনর্ েনদ এই সপ্তাহামে ে ঘখ াটি
উদোপর্ করার পনরকল্পর্া কমর োমকর্, অ্র্ুগ্রহ কমর এটি নর্রাপমদ করুর্, এ ং আমগ ঘেমক
পনরকল্পর্া করুর্ অ্ে া সুস্থ অ্ স্থায় গানে চা ার্।"
বর্উইয়ম্বকনর বমাটর যার্ দপ্তম্বরর (Department of Motor Vehicles, DMV) কবমের্ার ও গভর্ন ম্বরর
ট্রাবেক সুরক্ষা কবমটির (GTSC) সভাপবত মাকন বজ্.এে. বরাডার িম্বলর্, "উন্মত্ত অ্ স্থায় গানে
র্া চা ামর্ার জর্য ুনিমার্ নসিাে গ্রহণ কমর দানয়ত্বশী ভাম সুপার ঘ া উইকএন্ড উপমভাগ
করুর্। আমরা চাই রাস্তার স াই নর্রাপমদ োকুর্ এ ং হাসপাতাম নগময় র্া ঘপৌোঁের্ ঘেখামর্
আমামদর সাহসী স্বাস্থয ঘপশাজী ীরা COVID-19 এর সামে োই করমত যস্ত। আপনর্ েখর্ ঘখ া
উপমভাগ করার পনরকল্পর্া করমের্, তখর্ নর্রাপমদ ানে ঘেরার পনরকল্পর্া করুর্।"
বর্উ ইয়কন বেম্বটর STOP-DWI অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State STOP-DWI Association)
বচয়ারমোর্ এিং র্ায়াগ্রা কাউবন্ট বেবরম্বের অবেম্বসর (Niagara County Sheriff's Office)
কোম্বের্ রিাটন বরচাডনস িম্বলর্, "একটি পনরকল্পর্া কমর সুপার ঘ া রন ার উদোপর্ করুর্।
STOP-DWI নর্উ ইয়মকন র "হযাভ এ প্ল্যার্" ঘমা াই অ্যাপ িাউর্ম াি। এই অ্যাপটি
য হারকারীমদর রামত ানে ঘেরার জর্য একটি গানের পনরমষ া খুোঁমজ ঘ র করমত এ ং ক

করমত ঘদয়, একটি নর্নদন ষ্ট চা মকর তান কা ঘপ্রাগ্রাম করমত ঘদয়, DWI আইর্ এ ং জনরমার্া
সম্পমকন তেয প্রদার্ করমত এ ং এমর্নক একজর্ সমেহভাজর্ উন্মত্ত চা ক সম্পমকন নরমপাটন করমত
ঘদয়। STOP-DWI নর্উ ইয়মকন র েয হমি অ্যা মকাহ
া অ্র্যার্য মাদক সংক্রাে ট্রানেক
দু নটর্ায় নর্হত া আহত যনির সংখযা কমামর্া। আপর্ার ভূ নমকা পা র্ করুর্ এ ং
দানয়ত্বশী ভাম উদোপর্ করুর্!"
টিম্বমাবে পোবরবস, ইবলয়র্ PD (Ilion PD) এর বচে এিং বর্উ ইয়কন বেট অোম্বসাবসম্বয়ের্ অে
বচেস অে পুবলম্বের (New York State Association of Chiefs of Police) এর বপ্রবসম্বডন্ট
িম্বলর্, "আমামদর সদসয সংস্থাগুম া এ ং এই রাজয যাপী প্রমচষ্টা সমেনর্ কমর, এ ং সনক্রয়ভাম
অ্ংশগ্রহণ করম । কমনকতন ারা আমামদর রাস্তায় উন্মত্ত চা কমদর জর্য
তকরণ উমদযাগ এ ং তার
পমরও সজাগ োকম র্। আমরা আপর্ামক দানয়ত্বশী হমত উৎসানহত করনে, নর্মজমক এ ং অ্র্যমদর
ঝুোঁ নকর মমধয ঘে ম র্ র্া।"
ওয়াবেংটর্ কাউবন্ট বেবরে এিং NYS বেবরেস অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (NYS Sheriffs' Association)
বপ্রবসম্বডন্ট বজ্বি মাবেন িম্বলর্, "একটি দ
ুনিমার্ভাম ঘখম সুপার ঘ া নজতম । আপর্ামক শুধু
একটা ুনিমার্ ঘখ া ঘখ মত হম ো হ উন্মত্ত অ্ স্থায় গানে চা াম র্ র্া। নর্উ ইয়কন ঘেমটর
ঘশনরেরা চার্ আপনর্ সুপার ঘ া উইকএন্ড উপমভাগ করুর্ এ ং উন্মত্ত অ্ স্থায় গানে র্া
চা ামর্ার একটি পনরকল্পর্া কমর নর্রাপমদ তা করুর্।"
GTSC সারা ের ধমর ন নভন্ন ট্রানেক নর্রাপত্তা কােনক্রম সমন্বয় কমর এ ং পেচারী,
ঘমাটরসাইমক এ ং সাইমক নর্রাপত্তা উন্নয়মর্র জর্য চ মার্ উমদযাগমক সমেনর্ কমর। GTSC
আইর্ শৃঙ্খ া রোকারী ানহর্ীর জর্য সমাম াচর্ামূ ক প্রনশেমণর পৃষ্ঠমপাষকতা কমর, নকমশার
ড্রাইভার এ ং তামদর নপতামাতার জর্য সম্পদ প্রদার্ কমর এ ং ঘেট যানপ নসটম ল্ট য হার প্রচার
কমর।
নর্মজ া নর্মজর ঘকামর্া নপ্রয়জর্ আসনিমত ভু গমে এমর্ পনরনস্থনতমত নর্উ ইয়মকন র ানসোরা
সাহােয ও প্রতযাশা খুোঁমজ ঘপমত পামরর্ ঘেমটর ঘটা মুি ঘহাপ াইর্ 1-877-8-HOPENY
(877-846-7369-এ ঘোর্ কমর া HOPENY (সংনেপ্ত ঘকাি 467369)- এ ঘটক্সট াতন া
পাঠিময়, াইর্টি সপ্তামহ 7 নদর্ 24 ণ্টা ঘখা া োকম । 1-)
FindAddictionTreatment.ny.gov এ নর্উ ইয়কন ঘেমটর অ্যা মকাহন জম ও মাদকদ্র য অ্প য হার
সানভন মসস (NYS OASAS) এর নচনকৎসা প্রানপ্তর িযাশম ািন য হার কমর অ্ে া
NYS OASAS-এর ওময় সাইট এর মাধযমম সঙ্কট/নিটক্স, ইর্মপমশন্ট, কনমউনর্টির ানসো া
আউটমপমশমন্টর পনরচেনা সহ আসনির নচনকৎসা পাওয়া োম ।
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