
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 4 জলুাই ছুটির বিম্বর্ মাতাল অিস্থায় গাবি চালাম্বর্া (DRIVING WHILE 
INTOXICATED, DWI) এর িোপাম্বর কম্ব ার িেিস্থাস্বরূপ স্টেট পবুলে স্টমাতাম্বয়ম্বর্র স্ট াষণা স্টির্  

  
স্টেটিোপী অপ্রমত্ততা যাচাইস্থল (Sobriety Checkpoints) পবরচালর্া এিং স্টিপম্বরায়া ও বিভ্রান্ত 

চালকম্বির উম্বেম্বেে টু্রপার স্টমাতাম্বয়র্ করা হম্বয়ম্বছ  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা ঘের্ ঘে নর্উ ইয়র্ন  ঘেট পুনিশ এবং স্থার্ীয় আইর্ 
প্রময়াগর্ারী সংস্থাগুমিা 4 জিুাইময়র ছুটির নেমর্ মেযপ ও ঘর্শাগ্রস্ত অ্বস্থায় গানি চািামর্া ও 
অ্র্যার্য ট্র্যানির্ আইর্ িঙ্ঘমর্র বযাপামর র্ম ার বযবস্থা নর্মে টহি বযবস্থা বনৃি র্রমব ো 29 জরু্ 
শনর্বার ঘেমর্ শুরু হময় 5 জিুাই শুক্রবার পেনন্ত চিমব। ঘেট টু্র্পারগণ ভ্রমমণর জর্য অ্র্যেম 
সবমচময় বযস্তেম গ্রীষ্মর্ািীর্ ছুটির নেমর্ নর্উ ইয়মর্ন র মহাসির্গুমিা নর্রাপে রাখার প্রমচষ্টায় 
অ্প্রমত্তো োচাইস্থিগুমিা পনরচাির্া র্রমবর্ এবং ঘেটবযাপী ঘবপমরায়া ও আগ্রাসী গানি চাির্মের 
আটর্ র্রমবর্।  
  
"ঘেমহেু আমরা গ্রীষ্মর্ািীর্ ভ্রমমণর অ্র্যেম বযস্তেম ছুটির নেমর্র নর্র্টবেী হনি, ঘেট পুনিশ ও 
স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগর্ারী সংস্থাগুমিা ছুটির নেমর্ সারানের্ আমামের সির্গুমিার নর্রাপত্তা নর্নিে 
র্রমে ঘেমর্ামর্া ধরমর্র ে ুনটর্াপ্রবণ গানি চািামর্ার বযাপামর র্ম ার বযবস্থা ঘর্মবর্", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আসন্ন নের্গুমিামে ভ্রমণর্ারী সব ঘমাটর চাির্মেরমর্ সের্ন োর সামে গানি 
চািামে, নসটমবল্ট পনরধার্ র্রমে এবং মেযপার্রে অ্বস্থায় র্খমর্া গানি র্া চািামে আহ্বার্ 
জার্ানি।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট পবুলম্বের ভারপ্রাপ্ত সুপাবরম্বের্ম্বেে বকথ এম. স্টকাম্বরম্বলট িম্বলর্, "টু্র্পারগণ এই 
ছুটির নেমর্ বাইমর সনক্রয় োর্মবর্ এবং ে ুনটর্াপ্রবণ, নবভ্রান্ত ও ঘবপমরায়া ঘমাটর চাির্মের প্রনে 
েনৃষ্ট রাখমবর্ োরা অ্র্যমেরমর্ নবপোপন্ন র্মর ঘোমি। আমামের বােন া সহজ. মেযপার্রে অ্বস্থায় 
গানি চািামবর্ র্া! ে ুনটর্াপ্রবণ গানি চািামর্ার র্ারমণ  টা অ্র্েনর্ ঘশার্াবহ  টর্া প্রনেমরামধ 
সাহােয র্রুর্। নর্রাপে োকুর্ এবং এমর্ ঘর্ামর্া মারাত্মর্ নসিান্ত নর্মবর্ র্া ঘে র্ারমণ আপর্ার 
জীবমর্র বা অ্র্য র্ামরা জীবমর্র ক্ষনে হমব।"  
  
গে বছর, ঘেট পুনিশ 4 জিুাইময়র ছুটির নেমর্ প্রায় 10,500 টি োর্বাহর্ ও ট্র্যানির্ টিমর্ট 
ইসুয র্মর। টু্র্পারগণ মাোি অ্বস্থায় গানি চািামর্ার জর্য 216 জর্মর্ ঘগ্রিোর র্মর এবং 165 
টি ে ুনটর্া েেন্ত র্মর োমে চারটি মারাত্মর্ ে ুনটর্া  মট এবং 244 জর্ আহে হয়।  
  



 

 

এই আইর্ প্রময়াগর্ামি, চাির্গণ ঘবশ র্ময়র্টি অ্প্রমত্তো োচাইস্থি ও DWI টহি প্রেযাশা র্রমে 
পামরর্। আইর্ প্রময়াগর্ারী বানহর্ী এছািাও ঘসসব ঘমাটর চাির্মের নেমর্ র্জর রাখমবর্ োরা 
গানি চািামর্ার সময় োমের ঘিার্ ও অ্র্যার্য ইমির্ট্র্নর্র্ নিভাইস বযবহার র্রমবর্। চাির্মের 
এছািাও নর্উ ইয়মর্ন র সির্ পমে চিাচমির সময় রাস্তার পামশ ঘেমম োর্া জরুনর ও নবপোপন্ন 
োর্বাহর্মর্ "জায়গা ঘছমি ঘেয়ার" বযাপামরও মমর্ রাখমবর্।  
  
টু্র্পাররা এই র্ােনক্রমমর অ্ংশ নহমসমব ঘেট পুনিমশর নচনিে োর্ এবং পনরচয় িুর্ামর্া ট্র্যানির্ 
এর্মিাসনমমন্ট (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) োর্বাহর্ উভয়ই বযবহার 
র্রমবর্। CITE োর্বাহর্গুনি টু্র্পারমের গানি চািামর্ার সময় ঘছাট নিভাইস রাখা ঘমাটর চাির্মের 
আরও সহমজ নচনিে র্রার সুমোগ র্মর ঘেয়। এই োর্গুনি স্বাভানবর্ ট্র্যানিমর্র সামে নমমশ ঘেমে 
পামর, নর্ন্তু জরুনর আমিা সনক্রয় র্মর নেমি এগুনিমর্ জরুনর োর্ নহমসমব সহমজই ঘচর্া োয়।  
  
DMV কবমের্ার এিং গভর্নম্বরর ট্রোবিক স্টসিটি কবমটির (Governor's Traffic Safety 
Committee, GTSC) সভাপবত স্টজ. এি. সু্ক্রোর িম্বলর্, "েখর্ ঘমাটরগানি চাির্গণ এই গ্রীমষ্ম, 
নবমশষ র্মর ছুটির নেমর্ রাস্তায় র্ামমবর্ েখর্ আনম সবাইমর্ োনয়ত্ব নর্ময় গানি চািামে উৎসানহে 
র্রনছ। গানি চািামর্ার সময় ঘবপমরায়া আচরণ আপর্ামর্, আপর্ার োত্রীমর্ এবং রাস্তার সবাইমর্ 
নবপোপন্ন র্মর। এই ছুটির নেমর্র বযস্ত ভ্রমণর্ামি আমামের সির্পমের নর্রাপত্তা নর্নিে র্রার 
জর্য আনম আমামের ঘেট ও স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগর্ারী র্মনর্েন ামের প্রশংসা র্রনছ।"  
  
গভর্নমরর ট্র্যানির্ নর্রাপত্তা র্নমটি (GTSC) ঘচৌ া জিুাইময়র উমেযামগ আংনশর্ অ্েনায়র্ র্মরমছ। 
GTSC এবং নর্উ ইয়র্ন  ঘেট STOP-DWI িাউমেশর্ (New York State STOP-DWI 
Foundation) ঘমাটর চাির্মের মমর্ র্নরময় ঘেয় ঘে অ্যাপি, ড্রময়ি এবং উইমোজ স্মাটন মিামর্র 
জর্য োমের "এর্টি প্ল্যার্ আমছ" ঘমাবাইি অ্যাপ পাওয়া োয়। অ্যাপটি নর্উ ইয়র্ন বাসীমের এর্টি 
টযানি বা রাইিমশয়ার পনরমষবা িার্মে এবং এর্টি মমর্ার্ীে চািমর্র োনির্া সনক্রয় র্রার 
সুমোগ ঘেয়। এছািাও এটি DWI আইর্ এবং জনরমার্া সম্পমর্ন  েেয প্রোর্ র্মর এবং এর্টি 
সমেহভাজর্ ে ুনটর্াপ্রবণ চাির্ সম্পমর্ন  নরমপাটন  র্রার এর্টি উপায় প্রোর্ র্মর।  
  
আপনর্ েনে মেযপ বা ঘর্শাগ্রস্ত অ্বস্থায় গানি চািার্, আপনর্ শুধু আপর্ার ও অ্র্যমের জীবর্মর্ 
ঝুুঁ নর্মে ঘিিমছর্ ো র্া, আপনর্ ঘগ্রিোর, র্ারামভাগ এবং েমেষ্ট পনরমাণ জনরমার্া ও উনর্মির 
খরমচর সম্মুখীর্ হমেও পামরর্। মেযপার্রে অ্বস্থায় গানি চািামর্ার িমি ঘগ্রিোমর গমি 10,000 
মানর্ন র্ িিার মমো খরচ হয়।  
  
মেযপ ও ঘর্শাগ্রস্ত অ্বস্থায় ঘগ্রিোররৃ্ে চাির্গণ োমের ড্রাইনভং িাইমসন্স হারামর্া, উচ্চ বীমা হার 
এবং উনর্মির খরচ, জনরমার্া ও আোিনে খরচ, গানি টার্া ও ঘমরামে এবং র্মন ণ্টা হারামর্া 
সহ িজর্খামর্র্ অ্প্রেযানশে বযময়র সম্মুখীর্ হয়।  
  
মেযপার্রে অ্বস্থায় গানি চািামর্া ঘরামধ নর্উ ইয়র্ন  ঘেট পুনিশ, GTSC ও NHTSA নর্মের সহজ 
পরামশনগুনির ঘমমর্ চিার সুপানরশ র্মর:  
  

http://safeny.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/url?k=9b9a24f8-c71b1c03-9b98ddcd-000babd9f8b3-f3c1c109068a7726&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp


 

 

• মজা শুরু র্রার আমগই বানি ঘিরার নর্রাপে উপায় পনরর্ল্পর্া র্রুর্;  
• পার্ শুরু র্রার আমগ, পার্ র্রমব র্া এমর্ এর্জর্ গানিচাির্ নর্ধনারণ র্রুর্;  
• আপনর্ েনে মাোি হর্, টযানি ঘসবা বযবহার র্রুর্, আপর্ার মাোি র্য় এমর্ বনু্ধ বা 

পনরবামরর সেসযমর্ র্ি র্রুর্, বা গণপনরবহর্ বযবহার র্রুর্;  
• আপর্ার র্নমউনর্টির মাোি-র্য়-এমর্ রাইি ঘপ্রাগ্রাম বযবহার র্রুর্;  
• আপনর্ েনে রাস্তায় ঘর্ামর্া মাোি বা ে ুনটর্াপ্রবণ গানিচাির্ ঘেমখর্, োহমি নিধাহীর্ভামব 

স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগর্ারী সংস্থার সামে ঘোগামোগ র্রুর্;  
• আপনর্ েনে এমর্ র্াউমর্ ঘচমর্র্ নেনর্ মাোি অ্বস্থায় গানি চািামে োমির্, োহমি 

োমের চানব নর্ময় নর্র্ এবং অ্র্য ঘর্ামর্া বযবস্থায় োমে োরা নর্রাপমে গন্তমবয ঘপৌুঁছামে 
পামর োর জর্য োমের সাহােয র্রুর্।  

  
###  

  

 
অ্নেনরক্ত েেয ঘপমে ঘেখুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়র্ন  ঘেট | এনিনর্উটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব র্রুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=11ad83c3-4d8bb798-11af7af6-000babd905ee-43653f6e843eef2b&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES92ECD22FFB4EA9EE85258427005F6B3A00000000000000000000000000000000

