
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
  

গভর্নর কুওম্বমা প্রবিিন্ধীম্বের গাব়ি চালাম্বর্ার বিরুম্বে অবভযাম্বর্র ঘ াষণা বেম্ব়েম্বের্  
  

আইর্ প্রম্ব়োগকারী সংস্থার ঘর্োমুক্ত হম্ব়ে গাব়ি চালার্ র়্েি ধরা বের্ র্াম্বমর প্রচারাবভযার্ 
আগস্ট 19 ঘেম্বক শ্রম বেিস পযনন্ত  

  
মারাত্মক প্রবিিন্ধী ড্রাইবভং ক্র্োে 2010 ঘেম্বক 2019 পযনন্ত 19েিাংম্বের ঘিবে কম্বম ঘগম্বে  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো দিম়েমের্ ঘে দর্উ ই়ের্ন  ঘেট পুদিশ এবং আইর্ প্রম়েোগর্োরী 
সংস্থোগুমিো 19 আগে বুধবোর ঘেমর্ শ্রম দিবস, ঘসোমবোর, 7 ঘসমেম্বর পেনন্ত প্রদিবন্ধীমির গোদ়ি 
চোিোমর্োর উপর র্ম োর বযবস্থো গ্রহণ র্রমব। ঘর্শোমকু্ত হম়ে গোদ়ি চোিোর্ র়্েি ধরো দির্  
(STOP-DWI "Drive Sober or Get Pulled Over") প্রচোরোদভেোর্টি হোমি ঘর়্েো হম়েমে ঘর্শো 
এবং অর্যোর্য ঘর্শো সমৃ্পক্ত েোর্বোহর্ ক্র্যোশ র্মোমি  
  
"গোদ়ি চোিোমর্োর জর্য ঘর্োর্ অজহুোি ঘর্ই- এটো ঘবপমরো়েো এবং শুধু দর্মজমর্ র়্ে, সবোইমর্ দবপমি 
ঘেমি ঘি়ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই িোদ়েত্বজ্ঞোর্হীর্ আচরমণর প্রদি আমোমির ঘর্োর্ 
সহর্শীিিো ঘর্ই এবং আমরো এর্টি পদরষ্কোর বোিন ো পো োমর্োর জর্য টহি দিদি: আপদর্ েদি ঘর্শো 
র্মরর্ এবং গোদ়ি চোিোর্, িোহমি আপদর্ ধরো পম়ি েোমবর্ এবং আপর্োমর্ জবোবদিদহ র্রমি হমব।"  
  
এই অদভেোমর্র মমিো টোমগনমটড দশক্ষো এবং প্রম়েোগ উমিযোমগর মোধযমম িবুনি গোদ়ি চোিোমর্ো র্মোমি 
দর্উ ই়েমর্ন র প্রমচষ্টো র্োজ র্রমে। আিবোদর্ ইউদর্ভোদসনটির (University at Albany) রমর্মেিোর 
র্মিমজর (Rockefeller College) ট্রোদের্ ঘসেটি মযোমর্জমমন্ট অযোন্ড দরসোচন  ইর্দেটিউমটর 
(Institute for Traffic Safety Management and Research) প্রোেদমর্ িেয অর্ুেো়েী, 2010 
ঘেমর্ 2019 সোি পেনন্ত এর্জর্ প্রদিবন্ধী চোিমর্র মোরোত্মর্ ি ুনটর্ো 19 শিোংমশর ঘবদশ র্মম ঘগমে।  
  
এই এর্মেোসনমমন্ট দিৎজ জমু়ি, আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোর্োরী বোদহর্ী টহি বো়িোমব, এবং দর্উ ই়ের্ন  ঘেট 
থ্রুওম়ে অেদরটি (NYS Thruway Authority) এবং ঘেট দডপোটন মমন্ট অে ট্রোন্সমপোমটন শর্ (State 
Department of Transportation) এই দবপজ্জর্র্ আচরণ প্রদিমরোমধ সোহোেয র্রোর জর্য গোদ়ি 
চোির্মির সির্ন  র্রমব। 2019 আইর্ প্রম়েোগ প্রচোরোদভেোর্ চিোর্োমি, ঘেট জমু়ি আইর্ প্রম়েোগ 
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অদভেোর্ 4,995 টি টিমর্ট জোদর র্মর মোিোি হম়ে গোদ়ি চোিোমর্োর জর্য এবং অর্যোর্য েোর্বোহর্ ও 
ট্রোদের্ আইর্ িঙ্ঘমর্র জর্য 170,378 টি টিদর্ট জোদর র্মর।  
  
গভর্নমরর ট্রোদের্ দর্রোপত্তো র্দমটি (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) এবং দর্উ 
ই়ের্ন  ঘেমটর STOP-DWI েোউমন্ডশর্ (New York State STOP-DWI Foundation) ঘমোটর 
চোির্মির মমর্ র্দরম়ে ঘি়ে ঘে িোমির "হযোভ এ প্ল্যোর্" (Have a Plan) ঘমোবোইি অযোপটি, 
অযোপি, অযোর্ড্রম়েড এবং উইমন্ডোজ স্মোটন মেোমর্র জর্য পোও়েো েো়ে। অযোপটি দর্উ ই়ের্ন বোসীমির 
এর্টি টযোদি বো রোইডমশ়েোর পদরমষবো ডোর্মি এবং এর্টি মমর্োর্ীি চোিমর্র িোদির্ো সদক্র়্ে র্রোর 
সুমেোগ ঘি়ে। এেো়িোও এটি DWI আইর্ এবং জদরমোর্ো সম্পমর্ন  িেয প্রিোর্ র্মর এবং এর্টি 
সমেহভোজর্ ি ুনটর্োপ্রবণ চোির্ সম্পমর্ন  দরমপোটন  র্রোর এর্টি উপো়ে প্রিোর্ র্মর।  
  
বিপারটম্বমন্ট অফ ঘমাটর ঘভবহক্লম্বসর (Department of Motor Vehicles) কবমের্ার এিং গভর্নরস 
ট্রাবফক ঘসফটি কবমটির সভাপবি মাকন  ঘে. এফ. ঘরাম্ব়েিার িম্বলম্বের্, "মোির্ দ্রবয বো 
অযোিমর্োহি দ্বোরো ক্ষদিগ্রস্ত অবস্থো়ে গোদ়ি চোিোমর্ো এর্টি বয়েবহুি দসদ্ধোন্ত- জদরমোর্ো এবং আইদর্ 
দে ঘেমর্ শুরু র্মর সবমচম়ে উমেখমেোগযভোমব, জীবর্ হোদরম়েমে। এটো সবোর দর্রোপত্তোর সোমে 
আমপোস র্মর, দর্ন্তু এটো 100 শিোংশ প্রদিমরোধমেোগয। পেেটি সহজ-সোমমর্ পদরর্ল্পর্ো র্রুর্ েোমি 
আপদর্ এবং রোস্তোর সবোই দর্রোপমি আপর্োর গন্তমবয ঘপ ৌঁেোমি পোমরর্।"  
  
STOP-DWI অোম্বসাবসম্ব়েেম্বর্র ঘচ়োর এিং র্া়োগ্রা কাউবন্ট ঘেবরম্বফর অবফম্বসর কোম্বের্ রি 
বরচািন স িম্বলর্, "আদম সর্ি দর্উ ই়ের্ন বোসীমর্ এর্টি পদরর্ল্পর্ো অযোপ ডোউর্মিোড র্রমি 
উৎসোদহি র্দর েো অযোপি এবং অযোন্ড্রম়েড দডভোইমসর জর্য উপিব্ধ। অযোপটি সহো়ের্ িেয ধোরণ 
র্মর ঘেমর্ এর্টি দর্দিনষ্ট ড্রোইভোর িোদির্ো ঘপ্রোগ্রোম র্রো, এর্টি টযোদি বো রোইডমশ়েোর ঘসবো খুৌঁমজ 
ঘবর র্রো এবং ঘেোগোমেোগ র্রো, এবং রমক্ত অযোিমর্োহমির দবষ়েবস্তুর মোত্রো সম্পমর্ন  িেয। উপরন্তু, 
বযবহোরর্োরীরো এর্টি সমেহভোজর্ প্রদিবন্ধী ড্রোইভোর দরমপোটন  র্রমি পোমরর্। জ্ঞোর্ ই শদক্ত। 
আপর্োর প্রস্তুি এই িেয েোর্ো িোদ়েত্বশীি দসদ্ধোন্ত ঘর্ও়েোর চোদবর্োঠি।"  
  
বর্উ ই়েকন  ঘস্টট পবুলে-এর সুপাবরম্বন্টর্ম্বিন্ট বকে এম. ঘকারম্বলট িম্বলর্, "দশক্ষো এবং প্রম়েোমগর 
মোধযমম দর্উ ই়ের্ন  ঘেট পুদিশ মোিোি চোির্মির রোস্তো ঘেমর্ িমূর রোখমি এবং মোর্ুষমর্ মিযপোর্ 
এবং গোদ়ি চোিোমর্োর দবপমির র্েো স্মরণ র্দরম়ে দিমি র্োজ র্মর। প্রদিবন্ধী চোির্রো অপ্রম়েোজর্ী়ে 
মৃিুয এবং আহি হ়ে। এর্সোমে, আমরো দর্উ ই়ের্ন  ঘেমটর রোস্তো জোদির মমধয সবমচম়ে দর্রোপি 
রোখমি পোদর।"  
  
ও়েোদশংটর্ র্োউদন্ট ঘশদরে এবং দর্উ ই়ের্ন  ঘেট ঘশদরেস অযোমসোদসম়েশমর্র ঘপ্রদসমডন্ট ঘজদি মোদেন  
বমির্, "দর্উ ই়ের্ন  ঘেট ঘশদরেমির পক্ষ ঘেমর্, আমরো সর্ি মোর্ুষমর্ স্মোটন  ড্রোইভ এবং শোন্ত 
ভোমব গোদ়ি চোিোমি উৎসোদহি র্দর। প্রদিবন্ধী চোির্রো দর্মজমির, িোমির েোত্রী এবং অর্যোর্য স়ির্ 
বযবহোরর্োরীমির জর্য দবপজ্জর্র্। গ্রীমের ঘশষ দির্গুমিো উপমভোগ র্রুর্ দর্ন্তু আপর্োর এবং 
অর্যমির জর্য এর্টি পদরর্ল্পর্ো আমে েোমি িোরো গোদ়ি চোিোমি র্ো পোমর।"  
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 বভম্বলে অফ ইবল়ের্ পবুলে বচফস টিম্বমাবে বি. পাবরবস, এর্ও়োইএস অোম্বসাবসম্ব়েের্ অফ 
পবুলম্বের আসন্ন সভাপবি টিম্বমাবে বি. িম্বলর্, "আমোমির এমসোদসম়েশর্ িঢৃ়ভোমব সমেনর্ র্মর এবং 
এই বোদষনর্ উমিযোমগ সদক্র়্ে অংশগ্রহণর্োরী হমব। আমোমির স়ির্পে ঘেমর্ প্রদিবন্ধী চোির্মির 
সর্োক্ত এবং অপসোরণ রোজযবযোপী আমোমির সিসয সংস্থোগুদির এর্টি ঘম দির্ মূি িক্ষয।"  
  
েপ-দডও়েোই " দর্রোপমি চোিোও অেবো ধরো িোও" প্রচোরোদভেোর্টি প্রদিবন্ধী চোিোমর্ো বন্ধ এবং 
েোর্বোহর্ দর্রোপত্তো উন্নি র্রমি গভর্নমরর ট্রোদের্ ঘসেটি র্দমটির সমদেনি চিমোর্ প্রমচষ্টোর অংশ। 
দর্উ ই়ের্ন  ঘেট েপ-দডও়েোই ঘপ্রোগ্রোমমর সোমে, দজটিএসদস সোরো বের ধমর আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোর্োরী 
বোদহর্ীর প্রদশক্ষণ এবং জর্গমণর িেয এবং দশক্ষো প্রচোরণোমর্ সমেনর্ র্মর। অদি সম্প্রদি, GTSC 
এর্টি র্িুর্ স্মোটন মেোর্ অযোদপ্ল্মর্শর্ তিদর র্মরমে, েোর েমি আইর্ শৃঙ্খিো রক্ষোর্োরী বোদহর্ীর 
র্মনর্িন োরো ড্রোগ দরর্গদর্শর্ এিপোমটন র (Drug Recognition Expert, DRE) সোমে আমরো িক্ষিোর 
সোমে ঘেোগোমেোগ র্রমি পোরমব।  
  
DRE হমি দবমশষভোমব প্রদশদক্ষি এমর্ অদেসোর েোমিরমর্ আইর্ প্রম়েোগর্োরী সংস্থো র্িৃন র্ েখর্ 
ঘর্োমর্ো চোির্মর্ আপোিভোমব মোিোি মমর্ হমিও, মোিমর্ ঘর্শোগ্রস্ত হবোর র্োরণ দর্ংবো এর্মোত্র 
র্োরণ দহমসমব দবমবচর্ো র্মর র্ো িখর্ বযবহোর র্রো হ়ে। DRE বযোপর্ প্রদশক্ষণ পো়ে, েো GTSC 
এর পৃষ্ঠমপোষর্িো়ে পদরচোদিি হ়ে, েো িোমির দবদভন্ন ড্রোগ ঘশ্রণীর মমধয িবুনিিোর সূচর্ পেনমবক্ষণ 
এবং র্দেভুক্ত র্রমি এবং দর্উ ই়ের্ন  ঘেট ঘরোডওম়ে ঘেমর্ প্রদিবন্ধী চোির্মির অপসোরমণর 
অর্ুমদি ঘি়ে।  
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