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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে রাজ্ে পুবলে এিং স্থার্ীয় আইর্ িলিতকারী এই
ঘমম্বমাবরয়াল ঘে সপ্তাহাম্বে অসংলগ্ন এিং ঘিপম্বরায়া গাবি চালাম্বর্ার কম্ব ারভাম্বি
ঘমাকাবিলা করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট পুনিশ এবং স্থার্ীয় আইর্
বিবতকারীরা ঘমমমানরয়াি ঘে সপ্তাহামে মাতাি, অ্সংিঘ্ন এবং ঘবপমরায়া গানি চািামর্ার নবরুমে
টহিদারী বৃনে করমব। STOP-DWI বিবতকরমণর ঘময়াদ শুক্রবার, 24 ঘম শুরু হমব এবং
ঘসামবার, 27 এ ঘম অ্বনি চিমব। ঘমমমানরয়াি ঘে বেমরর সব ঘচময় বযস্ততম ভ্রমমণর েু টির মমিয
একটি এবং পুনিশ পূণন শনিমত আমামদর হাইওময় ঘেমক অ্সংিঘ্ন এবং ঘবপমরায়া গানির চািকমদর
অ্পসারণ করার জর্য কাজ করমব।
"ঘমমমানরয়াি ঘে উইমকন্ড গ্রীষ্মকািীর্ ভ্রমমণর ঘমৌসুমমর শুরুমক নচনিত কমর, োর অ্েন আমরা
ট্রানিক এবং হাইওময়মত নবপজ্জর্ক গানি চািামর্ার সম্ভাবর্া", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "রাজয পুনিশ
এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারীরা এই সপ্তাহামে অ্সংিঘ্ন এবং ঘবপমরায়া গানি চািামর্ার কম ার
ঘমাকানবিা করার জর্য তামদর প্রমচষ্টা বানিময় তু িমে েখর্, আনম সকি গানির চািকমক
দানয়ত্বশীিভামব গানি চািামর্ার জর্য অ্র্ুমরাি করনে, এবং আপনর্ েনদ পার্ কমর োমকর্ তাহমি
চািমকর আসমর্ বসমবর্ র্া এবং সুস্থ অ্বস্থায় বানি ঘিরার জর্য আমগ ঘেমক পনরকল্পর্া করুর্।"
ঘেট পুবলম্বের ভারপ্রাপ্ত সুপাবরম্বের্ম্বেে বকথ এম. ঘকারম্বলট িম্বলর্, "আমামদর কাউনির প্রনত
কতন বয করার সময় োরা মারা ঘগমের্ তামদর সম্মার্ করার জর্য আমরা এই ঘমমমানরয়াি ঘে
সপ্তাহামে সময় নর্নি, আমরা সকি গানি চািকমদর উৎসাহ নদনি নর্রাপত্তামক তামদর প্রেম
অ্গ্রানিকার নদমত। সুস্থ অ্বস্থায় গানি চািার্, আপর্ার স্মাটনমিার্টি ঘরমখ নদর্ এবং রাস্তার পামশ
জরুনর োর্বাহর্ বা হাইওময় শ্রনমকমদর ঘদখমি গনত িীর করুর্ এবং রাস্তার পামশ সমর োর্।
আপর্ার েু টির পনরকল্পর্ায় েনদ মদ অ্েভুন ি োমক, তাহমি নর্রাপমদ বানি ঘিরার জর্য বযবস্থা
করুর্। এই সপ্তাহামে ঘেট ট্রু পাররা অ্তযে দৃশযমার্ োকমবর্, এবং অ্সংিঘ্ন, ঘবপমরায়া এবং
অ্মমর্ামোগী চািকমদর প্রনত তারা শূর্য সহর্শীিতা প্রদশনর্ করমবর্।"
চািকরা এই েু টির সপ্তাহামে রাজয পুনিশ এবং স্থার্ীয় আইর্ বিবতকারী সংস্থাগুনির দ্বারা মত্ততা
পরীক্ষা করার ঘচকপময়ি এবং বনিনত টহিদারী ঘদখমত পামবর্ বমি আশা করমত পামরর্। আইর্
িঙ্ঘর্কারী গানি চািকমদর আরও সহমজ নচনিত করার জর্য এই জরুনর অ্বস্থার অ্ংশ নহসামব
ট্রু পাররা নচনিত রাজয পুনিমশর োর্বাহর্ এবং ঘগাপর্ পনরচয়িারী ট্রানিক বিবতকারী
(Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) োর্, উভয়ই বযবহার করমবর্। CITE

োর্গুনি ট্রু পারমক গানি চািামর্ার িঙ্ঘর্গুনি ভামিাভামব িক্ষয করমত ঘদয়। এই োর্গুনি স্বাভানবক
ট্রযানিমকর সামে নমমশ ঘেমত পামর, নকন্তু জরুনর আমিা সনক্রয় কমর নদমি এগুনিমক জরুনর োর্
নহমসমব সহমজই ঘচর্া োয়।
2018 সামির ঘমমমানরয়াি ঘে সপ্তাহামে, ট্রু পাররা পার্ কমর গানি চািামর্ার অ্পরামি 237 জর্মক
ঘগ্রিতার কমরনেি, 13,318 ঘমাট টিনকট জানর কমরনেি এবং 154টি বযনিগত আ াত ক্রযাশ
অ্র্ুসন্ধার্ কমরনেি, োর িমি আটটি মৃতুয মটনেি। নর্উ ইয়কন ঘেট পুনিশ োিাও, রাজয জুমি
অ্গনণত কাউনি এবং এমজনি গত বেমরর ঘমমমানরয়াি ঘে ক্রযাকোউমর্ অ্ংশগ্রহণ কমরনেি।
অ্যািবানর্ নবশ্বনবদযািময়র ইিটিটিউট ির ট্রানিক ঘসিটি মযামর্জমমি অ্যান্ড নরসাচন (Institute for
Traffic Safety Management and Research, ITSMR) অ্র্ুোয়ী, 2017 সামি নর্উ ইয়কন
ঘেমটর মত্ত ড্রাইনভংময় 252 জর্ নর্হত এবং 5,647 জর্ আহত হয়। মাদক সম্পনকন ত ক্রযামশ
আমরা 205 জর্ নর্হত হময়মে।
"সবার উপমর এই ঘমমমানরয়াি ঘেমত আমরা ঘসই সাহসী পুরুষ ও মনহিামদর কৃ তজ্ঞতা জার্ামত
ঘদমশর সামে একনিত হময়নে োরা তামদর জীবর্ দার্ কমরমের্ আমামদর অ্নিকার এবং স্বািীর্তা
রক্ষা করার জর্য", ঘমাটর ঘভবহক্লস বিভাম্বগর (Department of Motor Vehicles) ভারপ্রাপ্ত
কবমের্ার ও গভর্নাম্বরর ট্রাবিক বর্রাপত্তা কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee,
GTSC) ভারপ্রাপ্ত ঘচয়ারমোর্, মাকন ঘজ্.এি. ঘরাোর িম্বলর্। "এই সপ্তাহামে নবষন্ন স্মৃনতচারণার
জর্য অ্মর্ক নবরনত ঘর্মবর্, আমরা অ্মর্মক রাস্তায় র্ামমবর্ বযস্ত ভ্রমমণর ঋতু শুরু হওয়ার সামে
সামে। আমরা চাই নর্উ ইয়কন বাসীরা নর্রাপমদ তামদর গেবযগুনিমত ঘপৌৌঁোর্, তাই আমরা গানির
চািকমদর বিনে তামদর গানিগুনি ভ্রমমণর জর্য প্রস্তুত তা নর্নিত করমত এবং নর্রাপমদ গানি
চািামর্ার কো মমর্ রাখমত। পার্ কমর গানি চািামবর্ র্া এবং ঘিার্টি র্ীমচ রাখুর্ নবভ্রানে
এিামত। আপর্ার েনদ বাচ্চা োমক, তাহমি নর্নিত করুর্ ঘে তারা তামদর মামপর জর্য সঠিক
আসমর্ সঠিক এবং সুরনক্ষত অ্বস্থায় বমসমে। সতকন োকার কো মমর্ রাখুর্ এবং সাইমকি চািক,
ঘমাটরসাইমকি চািক এবং পেচারীমদর সামে রাস্তা ভাগ করুর্। আপর্ার ভ্রমণ আপর্ামক ঘেখামর্
নর্ময় োক, নর্রাপদ োকুর্ এবং পমে নর্উ ইয়মকন র অ্নবশ্বাসয দৃশযাবিী উপমভাগ করুর্।"
গভর্নমরর ট্রযানিক নর্রাপত্তা কনমটি (GTSC) এই উমদযামগর আংনশক অ্েনায়র্ কমরমে। GTSC
এবং নর্উ ইয়কন ঘেট STOP-DWI িাউমন্ডশর্ (New York State STOP-DWI Foundation)
ঘমাটর চািকমদর মমর্ কনরময় ঘদয় ঘে অ্যাপি, ড্রময়ে এবং উইমন্ডাজ স্মাটনমিামর্র জর্য তামদর
"একটি প্ল্যার্ আমে" ঘমাবাইি অ্যাপ পাওয়া োয়। অ্যাপটি নর্উ ইয়কন বাসীমদর একটি টযানি
পনরমষবা োকমত এবং একটি মমর্ার্ীত চািমকর তানিকা সনক্রয় করমত ঘদয়। এটি DWI আইর্
এবং জনরমার্া সম্পমকন তেয প্রদার্ কমর, এবং একটি সমেহভাজর্ অ্সংিঘ্ন চািক সম্পমকন নরমপাটন
করার একটি উপায় প্রদার্ কমর।
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