অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/2/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 4 জুলাই ছু টির বিম্বর্DWI এর িোপাম্বর কম্ব ার িেিস্থাস্বরূপ স্টেট পুবলে
স্টমাতাম্বেম্বর্র স্ট াষণা স্টির্

"ড্রাইভ স্ট ািার িা স্টগট পুলড অভার" কোম্বেইর্টি এই শুক্রিার শুরু হম্বি এিং রবিিার পর্ন ন্ত
চলম্বি
স্টেটিোপী অপ্রমত্ততা র্াচাইস্থল (Sobriety Checkpoints) পবরচালর্া এিং স্টিপম্বরাো ও বিভ্রান্ত
চালকম্বির উম্বেম্বেে ট্রুপার স্টমাতাম্বের্ করা হম্বেম্বছ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা ঘের্ ঘে নর্উ ইয়র্ন ঘেট পুনিশ এবং স্থার্ীয় আইর্
প্রময়াগর্ারী সংস্থাগুমিা 4 জুিাই শনর্বামরর ছু টির নেমর্ মেযপ ও ঘর্শাগ্রস্ত অ্বস্থায় গানি চািামর্া
ও অ্র্যার্য ট্র্যানির্ আইর্ িঙ্ঘমর্র বযাপামর র্ম ার বযবস্থা নর্মে টহি বযবস্থা বৃনি র্রমব ো 3
জুিাই শুক্রবার ঘেমর্ শুরু হময় 5 জুিাই রনববার পেনন্ত চিমব। ঘেট ট্র্ু পারগণ ভ্রমমণর জর্য
অ্র্যেম সবমচময় বযস্তেম গ্রীষ্মর্ািীর্ ছু টির নেমর্ নর্উ ইয়মর্ন র মহাসির্গুমিা নর্রাপে রাখার
প্রমচষ্টায় অ্প্রমত্তো োচাইস্থিগুমিা পনরচাির্া র্রমবর্ এবং ঘেটবযাপী ঘবপমরায়া ও আগ্রাসী গানি
চাির্মের আটর্ র্রমবর্।
"েনেও চার জুিাই সাপ্তানহর্ ছু টির নের্ পনরবার এবং বন্ধুবান্ধবমের সামে উেোপর্ র্রার এবং
সময় র্াটামর্ার সময়, েোনপ প্রায়ই বানিমে োওয়ার সময় মেযপামর্র র্ারমণ খারাপ নসিান্ত
ঘর্ওয়া হয়। এই ছু টিমে আমামের রাস্তায় সুরক্ষা নর্নিে র্রমে, ঘেট পুনিশ এবং স্থার্ীয় আইর্
প্রময়াগর্ারীগণ ঘেমর্ামর্া ধরমর্র ত্রুটিপূণন গানি চািামর্া বন্ধ র্রমব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"আনম সর্ি নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ োনয়ত্বশীিভামব র্াজ র্রমে এবং বানি ঘিরার নর্রাপে উপায়
ঘখাোঁজার বযবস্থা র্রমে অ্র্ুমরাধ র্রনছ - র্খমর্া মেযপার্ র্মর গানি চািামবর্ র্া।"
গে বছর, ঘেট পুনিশ 4 জুিাইময়র ছু টির নেমর্ প্রায় 13,410 টি োর্বাহর্ ও ট্র্যানির্ টিমর্ট
ইসুয র্মর। ট্র্ু পারগণ মাোি অ্ব
স্থায় গানি চািামর্ার (Driving While Intoxicated, DWI)
র্ারমণ 249 জর্মর্ ঘগ্রিোর র্মর এবং 187টি েু নটর্া েেন্ত র্মর ঘেখামর্ েুইটি প্রাণহানর্র টর্া
মটমছ।

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 রাখমে হমব।
বর্উ ইেকন স্টেট পুবলে-এর ুপাবরম্বের্ম্বডে বকথ এম. স্টকারম্বলট িম্বলর্, "ত্রুটিপূণন, মাের্াসক্ত
এবং ঘবপমরায়া ড্রাইভারমের পেনমবক্ষমণ ট্র্ু পারগণ এই সপ্তাহামন্ত অ্েযন্ত েৃশযমার্ হমবর্। আমামের
বােন া সহজ: েনে আপনর্ মেযপার্ র্মর গানি চািার্, োহমি সম্ভবে আপনর্ ঘজমি োমবর্।
নর্রাপে োকুর্ এবং এমর্ ঘর্ামর্া মারাত্মর্ নসিান্ত নর্মবর্ র্া ঘে র্ারমণ আপর্ার জীবর্ বা অ্র্য
র্ামরা জীবমর্র ক্ষনে হমব।"
ট্র্ু পারগণ এই র্ােনক্রমমর অ্ংশ নহমসমব ঘেট পুনিমশর নচনিে োর্বাহর্ এবং পনরচয় িুর্ামর্া
ট্র্যানির্ এর্মিাসনমমন্ট (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) োর্বাহর্ উভয়ই
বযবহার র্রমবর্। CITE োর্বাহর্গুনি ট্র্ু পারমের 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।
বডপাটনম্বমে অফ স্টমাটর স্টভবহক্লম্ব র (Department of Motor Vehicles, DMV) কবমের্ার এিং
গভর্ন ম্বরর ট্রোবফক স্ট ফটি কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) ভাপবত
মাকন স্টজ. এফ. স্টরাডার িম্বলর্, "ত্রুটিপূণন গানি চািামর্া সবমচময় নবপজ্জর্র্ র্াজ, নবমশষ র্মর এখর্
আমামের স্বাস্থযমসবা বযবস্থার এই র্ঠির্ সমময়। আনম নর্উ ইয়র্ন বাসীমের অ্র্ুমরাধ র্রনছ সঠির্
র্াজটি র্রমে- নর্রাপমে বানি ঘিরার পনরর্ল্পর্া র্রমে।"
চার জুিাইময়র উমেযামগ গভর্নমরর ট্র্যানির্ নর্রাপত্তা র্নমটি (GTSC)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 স্মাটনমিামর্র
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 েু ট
ন র্াপ্রবণ চাির্ সম্পমর্ন নরমপাটন র্রার এর্টি উপায় প্রোর্ র্মর।
আপনর্
ঝুোঁ নর্মে
খরমচর
মানর্ন র্

েনে মেযপ বা ঘর্শাগ্রস্ত অ্বস্থায় গানি চািার্, আপনর্ শুধু আপর্ার ও অ্র্যমের জীবর্মর্
ঘিিমছর্ ো র্া, আপনর্ ঘগ্রিোর, র্ারামভাগ এবং েমেষ্ট পনরমাণ জনরমার্া ও উনর্মির
সম্মুখীর্ হমেও পামরর্। মেযপার্রে অ্বস্থায় গানি চািামর্ার িমি ঘগ্রিোমর গমি 10,000
িিার মমো খরচ হয়।

মেযপ ও ঘর্শাগ্রস্ত অ্বস্থায় ঘগ্রিোরর্ৃ ে 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।
মাোি হময় গানি চািামর্া ঘরামধ নর্উ ইয়র্ন ঘেট পুনিশ (New York State Police), GTSC
ও NHTSA নর্মের সহজ পরামশনগুমিা ঘমমর্ চিার সুপানরশ র্মর:
•
•
•
•
•
•

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 বন্ধু 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 োমের্, োহমি
োমের চানব নর্ময় নর্র্ এবং অ্র্য ঘর্ামর্া বযবস্থায় োমে োরা নর্রাপমে গন্তমবয ঘপ োঁছামে
পামর োর জর্য োমের সাহােয র্রুর্।
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