
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম ো  দ্যপ অবস্থোয় গোড়ি চোলোমর্োর ডবরুমে অডভযোমর্র ঘ োষণো কমরমের্ এই ঘেন্ট 
পযোডিক'ে ঘে-ঘে  

  
মার্ন  21 পর্নন্ত িলিতকরণ কোম্বেইর্ র্লম্বি  

  
গত িছম্বরর িলিতকরণ কোম্বেইম্বর্র সময় 77,000 এরও বিেী র্ার্িাহর্ এিং ট্রাবিক আইর্ 
লঙ্ঘম্বর্র টিম্বকট প্রদার্ করা হম্বয়ম্বছ, র্ার মম্বযে DWI এর জর্ে 1,944 জম্বর্র বেিতার অন্তভুন ক্ত  

  
গভর্নর অযোনু্ড্র এ . কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘয রোজয ও স্থোর্ীয় আইর্ বলবেকোরী েংস্থোগুমলো 
ডর্উ ইয়কন  জমু়ি ঘেন্ট পযোডিক'ে ঘে-ঘে ঘর্শোগ্রস্থ অবস্থোয় গোড়ি চোলোমর্োর উপর কম োর পদ্মেপ 
গ্রহণ করোর উমেমশয টহলদ্োরী বৃডে করমব। এই বলবেকরণ কযোমেইর্  োচন  21, রডববোর পযনন্ত 
চলমব। এই ডবমশষ িযোডিক বলবেকরণ উমদ্যোগ অযোলমকোহল এবং  োদ্ক েংক্রোন্ত িোডিক দ্ ুনটর্ো 
ক োমর্োর জর্য প্রস্তুে করো হময়মে। এটি গভর্নমরর িোডিক ঘেিটি কড টির েহডবল ডদ্ময় STOP-
DWI দ্বোরো পৃষ্ঠমপোষকেো করো হয়।  
  
"ডর্উ ইয়কন বোেীরো যখর্ ঘেন্ট পযোডিক ডদ্বে উদ্যোপর্ করমে, আড  েোমদ্র অর্ুমরোধ করডে 
ডর্রোপমদ্ এবং দ্োডয়ত্বশীলভোমব েো করমে," গভর্নর কুওম ো বমলর্। "ডর্উ ইয়মকন  ঘর্শোগ্রস্থ অবস্থোয় 
গোড়ি চোলোমর্ো আ রো ঘকোমর্োভোমবই বরদ্োস্ত করব র্ো। এটো চোলমকর পে ঘেমক অেযন্ত 
ঘবপমরোয়োভোমবর প্রদ্শনর্, এবং এটো রোস্তোয় যোরো আমে েোমদ্র ডবপমদ্ ঘিমল। ঘর্শোগ্রস্থ চোলকমদ্র ধরো 
হমব এবং দ্োয়বে করো হমব, েোই ডর্রোপমদ্ বোড়ি ঘিরোর পডরকল্পর্ো করুর্।"  
  
2020 েোমলর ঘেন্ট পযোডিক'ে ঘে কযোমেইমর্র ে য়, যো  োচন  13 ঘেমক  োচন  18 অবডধ পডরচোলর্ো 
করো হয়, েোরো রোজয জমু়ি আইর্ শৃঙ্খলো রেোকোরী বোডহর্ী গোড়ি এবং িোডিক আইর্ লঙ্ঘমর্র জর্য 
77,444টি টিমকট প্রদ্োর্ কমর, যোর  মধয  দ্যপ অবস্থোয় গোড়ি চোলোমর্োর (Driving While 
Intoxicated, DWI) জর্য 1,944 জমর্র ঘগ্রিেোর অন্তভুন ক্ত। এখোমর্ েেূণন ডববরণ ঘদ্ওয়ো হল:  
  
লঙ্ঘর্  টিডকমটর েংখযো  
প্রডেবন্ধী ড্রোইডভং  1,944  
ডবভ্রোন্ত ড্রোইডভং  2,913  
 ুভ ওভোর আইর্  584  
অর্যোর্য লঙ্ঘর্  51,993  



 

 

ডেটমবল্ট  2,090  
গডেেী ো লঙ্ঘর্  17,920  
ঘ োট  77,444  
  
এই STOP-DWI প্রময়োগ প্রচোরোডভযোর্গুডল েোরো বের ধমর অর্ুডষ্ঠে হয়। েোম্প্রডেক েুপোর ঘবোল 
কযোমেইমর্র ে য়, যো 5 ঘিব্রুয়োডর ঘেমক 8 ঘিব্রুয়োরী 2021 পযনন্ত পডরচোলর্ো করো হয়, েোরো 
রোজয জমু়ি আইর্ প্রময়োগকোরী েংস্থোগুমলো গোড়ি এবং িোডিক আইর্ লঙ্ঘমর্র জর্য 26,127 টিমকট 
প্রদ্োর্ কমর এবং DWI এর জর্য 846 জর্মক ঘগ্রপ্তোর কমর।  
  
ডর্উইয়মকন র ঘ োটর যোর্ দ্প্তমরর (Department of Motor Vehicles, DMV) কড শর্োর ও 
গভর্নমরর িোডিক েুরেো কড টির (GTSC) েভোপডে  োকন  ঘজ.এি. ঘরোেোর বমলর্, "যখর্ আপডর্ 
ঘেন্ট পযোডিক ডদ্বে উদ্যোপর্ করমের্, েখর্ ডর্মজর পর  ঘেৌভোমগযর উপর ভরেো করমবর্ র্ো 
আপর্োমক ডর্রোপমদ্ বোড়ি ঘপৌৌঁেমর্োর জর্য।  দ্যপ অবস্থোয় গোড়ি চোলোমর্োর িলোিল বযয়বহুল এবং 
 োরোত্মক উভয়ই হমে পোমর, েোই আমগ ঘেমকই একটি পডরকল্পর্ো কমর রোখুর্। আড  ডর্উ ইয়মকন র 
েকল আইর্ শৃঙ্খলো রেোকোরী বোডহর্ীমক ধর্যবোদ্ জোর্োই আ োমদ্র রোস্তো েরুডেে রোখোর জর্য এই 
গুরুত্বপূণন অডভযোমর্ অংশগ্রহমণর জর্য।"  
  
ঘেট পডুলমশর (State Police) ভোরপ্রোপ্ত েুপোডরমন্টমেন্ট ঘকডভর্ ডপ ব্রুইর্ বমলর্, "ডশেো এবং 
বলবেকরমণর  োধযম  ডর্উ ইয়কন  ঘেট পডুলশ  দ্যপ চোলকমদ্র রোস্তো ঘেমক দ্মূর রোখমে এবং 
ডবময়োগোন্ত  টর্ো প্রডেমরোধ করমে কোজ কমর। এই কযোমেইমর্র ে য়, আ রো  োর্ুষমক  দ্যপ 
অবস্থোয় গোড়ি চোলোমর্োর ডবপমদ্র কেো স্মরণ কডরময় ঘদ্ই।  দ্যপ চোলকরো অপ্রময়োজর্ীয়  ৃেুয এবং 
আ োমের কোরণ হয়। এই েপ্তোহোমন্ত, যডদ্ আপডর্ উদ্যোপর্ করমে চোর্, একটি পডরকল্পর্ো তেডর 
রোখুর্। এক েোমে, আ রো ডর্উ ইয়কন  ঘেমটর রোস্তোগুডল জোডের  মধয েব ঘচময় ডর্রোপদ্ রোখমে 
পোডর।"  
  
টিম োডে পযোডরডে, ইডলয়র্ PD এর ডচি এবং ডর্উ ইয়কন  ঘেট অযোমেোডেময়শর্ অি ডচিে অি 
পুডলমশর (New York State Association of Chiefs of Police) এর ঘপ্রডেমেন্ট বমলর্, "রোজয 
জমু়ি পুডলশ প্রধোর্রো গোড়ির চোলকমদ্র  মর্ কডরময় ডদ্মের্ ঘয যডদ্ অযোলমকোহল খোওয়ো আপর্োর 
ঘেন্ট পযোডিক ডদ্বে উদ্যোপমর্র অংশ হয় েোহমল পডরবহমর্র ডবকল্প উপোয় বযবহোর করোর জর্য 
আমগ ঘেমক পডরকল্পর্ো করমে হমব। খোরোপ ডেেোন্ত ডর্মল েোর পডরণডে ঘবদ্র্োদ্োয়ক হমে পোমর! 
আ োমদ্র রোস্তো োট েুরডেে রোখমে েোহোযয করুর্, দ্য়ো কমর েুস্থ অবস্থোয় গোড়ি চোলোর্।"  
  
ওয়োডশংটর্ কোউডন্ট ঘশডরি এবং NYS ঘশডরিে অযোমেোডেময়শমর্র (NYS Sheriffs' Association) 
ঘপ্রডেমেন্ট ঘজডি  োডিন  বমলর্, "ঘেন্ট পযোডিক ডদ্বে উদ্যোপর্ এই বের একটু ডভন্ন হমে পোমর ডকন্তু 
একটি ডবষময়র ঘকোর্ পডরবেন র্ হয়ডর্, েো হল  দ্যপ অবস্থোয় বো  োদ্ক ঘেবর্ কমর গোড়ি চোলোমর্ো 
 োরোত্মক হমে পোমর। রোস্তো ঘেমক ঘর্শোগ্রস্থ চোলকমদ্র েডরময় েকল যোত্রীমদ্র ডর্রোপদ্ রোখোর ঘচষ্টোয় 
ঘেপুটিরো টহল ঘদ্মবর্। ডর্উ ইয়কন  ঘেমটর ঘশডরিরো চোয় েবোই ঘেন্ট পযোডিক ডদ্বে এবং বেমন্তর 
শুরু উপমভোগ করুক, ডকন্তু একটি পডরকল্পর্ো ডর্ময় েো করুক এবং  দ্যপ অবস্থোয় চোলোর্।"  



 

 

  
ডর্উ ইয়কন  ঘেট STOP-DWI িোউমেশমর্র (STOP-DWI Foundation) ঘচয়োর যোর্ এবং র্োয়োগ্রো 
কোউডন্টর STOP-DWI এর ে ন্বয়কোরী ঘরডজর্োল্ড ক্রোউডল বমলর্, "আ রো আশো কডর েবোই এই 
েুটি উপমভোগ করমবর্, ডকন্তু দ্য়ো কমর ডর্ডিে করুর্ ঘয আপর্োর ডর্রোপমদ্ বোড়ি ঘিরোর জর্য 
একটি পডরকল্পর্ো আমে। STOP-DWI ডর্উ ইয়মকন র হযোভ এ প্ল্যোর্ (Have a Plan) ঘ োবোইল 
অযোপ েোউর্মলোে করুর্। এই অযোপটি বযবহোরকোরীমদ্র রোমে বোড়ি ঘিরোর জর্য একটি গোড়ির 
পডরমষবো খুৌঁমজ ঘবর করমে এবং কল করমে ঘদ্য়, একটি ডর্ডদ্নষ্ট চোলমকর েোডলকো ঘপ্রোগ্রো  করমে 
ঘদ্য়, DWI আইর্ এবং জডর োর্ো েেমকন  েেয প্রদ্োর্ করমে এবং এ র্ডক একজর্ েমেহভোজর্ 
উন্মত্ত চোলক েেমকন  ডরমপোটন  করমে ঘদ্য়। STOP-DWI ডর্উ ইয়মকন র লেয হমে অযোলমকোহল বো 
অর্যোর্য  োদ্ক েংক্রোন্ত িোডিক দ্ ুনটর্োয় ডর্হে বো আহে বযডক্তর েংখযো ক োমর্ো। আপর্োর ভূড কো 
পোলর্ করুর্ এবং দ্োডয়ত্বশীলভোমব উদ্যোপর্ করুর্!"  
 
বলবেকরণ কযোমেইমর্র েোমে একমত্র, গভর্নর িোডিক ঘেিটি কড টি (Governor's Traffic Safety 
Committee, GTSC) েোরো বের ধমর ডবডভন্ন িোডিক ডর্রোপত্তো কোযনক্র  ে ন্বয় কমর এবং 
পেচোরী, ঘ োটরেোইমকল এবং েোইমকল ডর্রোপত্তো উন্নয়মর্র উমেমশয চল োর্ উমদ্যোগমক ে েনর্ কমর।  
 
GTSC আইর্ শৃঙ্খলো রেোকোরী বোডহর্ীর জর্য গুরুত্বপূণন প্রডশেমণর পৃষ্ঠমপোষকেো কমর, ডকমশোর-
ডকমশোরী চোলক এবং েোমদ্র ডপেো োেোমদ্র জর্য েংস্থোর্ প্রদ্োর্ কমর এবং রোজয বযোপী ডেটমবমল্টর 
বযবহোর প্রচোর কমর।  
 
ডর্মজ বো ডর্মজর ঘকোমর্ো ডপ্রয়জর্ আেডক্তমে ভুগমে এ র্ পডরডস্থডেমে ডর্উ ইয়মকন র বোডেেোরো 
েোহোযয ও আশো খুৌঁমজ ঘপমে পোমরর্ ঘেমটর ঘটোল কু্ত ঘহোপলোইর্ 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) এ ঘিোর্ কমর বো HOPENY (েংডেপ্ত ঘকোে 467369)- এ ঘটক্সটবোেন ো 
পোঠিময়, লোইর্টি েপ্তোমহ 7 ডদ্র্ 24  ণ্টো ঘখোলো েোমক।  
 
FindAddictionTreatment.ny.gov এ ডর্উ ইয়কন  ঘেমটর অযোলমকোহডলজ  ও  োদ্কদ্রবয অপবযবহোর 
েোডভন মেে (NYS OASAS) এর ডচডকৎেো প্রোডপ্তর েযোশমবোেন  বযবহোর কমর অেবো NYS OASAS-
এর ওময়বেোইট এর  োধযম  েঙ্কট/ডেটক্স, ইর্মপমশন্ট, কড উডর্টির বোডেেো বো আউটমপমশমন্টর 
পডরচযনো েহ আেডক্তর ডচডকৎেো পোওয়ো যোমব। 
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