
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রবিিন্ধকিা সহ গাব়ি চালাম্বর্ার বিরুম্বে অবভযাম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

স্টপ-বিওযাই এর "ড্রাইভ ঘসািার অর ঘগট পলু্ড অভার" প্রচারণার সময প্রবিিন্ধকিা সহ গাব়ি 
চালাম্বর্ার জর্ে 3,262টি টিবকট জাবর করা হম্বযম্বে  

  
অর্োর্ে যার্িাহর্ এিং ট্রাবিক আইর্ লঙ্ঘম্বর্র জর্ে 116,292টি টিবকট জাবর করা হম্বযম্বে  

  
মারাত্মক প্রবিিন্ধকিা সহ গাব়ি চালাম্বর্ার ক্র্োে 2010 ঘেম্বক 2019 সাম্বলর মম্বযে 19েিাংম্বের 

ঘিবে হ্রাস ঘপম্বযম্বে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে সারা ঘেট জমুে আইর্ প্রম াগকারী 
সংস্থাগুম া "ড্রাইভ ঘসাবার অ্র ঘগট পুল্ড ওভার" প্রচারণার সম , ো 19 আগে ঘেমক 7 আগে 
পেনন্ত চম ছে , 3,262টি টিছকট জাছর কমরছে  প্রছিবন্ধকিা সহ গাছে চা ামর্ার জর্য। এ সম  
কমনকিন ারা অ্র্যার্য োর্বাহর্ এবং ট্রাছিক আইর্  ঙ্ঘমর্র জর্য, ঘেমর্ দ্রুি ঘবমগ চা ামর্া এবং 
অ্মমর্ামোগীভামব গাছে চা ামর্ার জর্য 116,292টি টিছকট জাছর কমরর্।  
  
"ছর্উ ই কন  প্রছিবন্ধকিা সহ গাছে চা ামর্ার জর্য শূর্য সহর্শী িা প্রদশনর্ কমর এবং ি ািম  
ঘদখা োমে ঘবপমরা াভামব চা ামর্া গাছের চা কমদর ধরা হমব এবং এর জর্য দা ী করা 
হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর বািন া সহজ: সুস্থ অ্বস্থা  গাছে চা ার্ অ্েবা বাছে 
ঘিরার জর্য পছরকল্পর্া করুর্। প্রছিবন্ধকিা সহ গাছে চা ামর্া আপর্ামক এবং োরা রাস্তা ঘশ ার 
কমরর্ উভ মকই ঝুুঁ ছকর মমধয ঘিম  - এর কণ মামর্ হ  র্া।"  
  
গভর্নমরর ট্রাছিক ঘসিটি কছমটি (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) দ্বারা সমছেনি 
STOP-DWI "ড্রাইভ ঘসাবার অ্র ঘগট পু ড ওভার" প্রচারাছভোর্টি অ্যা মকাহ  এবং অ্র্যার্য 
মাদক সংক্রান্ত ট্রাছিক দ ুনটর্া কমামি সারা বের ধমর একাছধকবার অ্র্ুছিি হ । আ বাছর্র 
ছবশ্বছবদযা ম র রকমি ার কম মজর (Rockefeller College) ট্রাছিক ঘসিটি মযামর্জমমন্ট অ্যান্ড 
ছরসাচন  ইর্ছেটিউমটর (Institute for Traffic Safety Management) িেয অ্র্ুো ী, ছর্উ ই মকন র 
প্রছিবন্ধকিা সহ গাছে চা ামর্া কমামর্ার প্রমচষ্টা সি  হমে। প্রছিবন্ধকিা সহ চা ক জছেি 
মারাত্মক দ ুনটর্া 2010 ঘেমক 2019 সাম র মমধয 19 শিাংমশরও ঘবছশ হ্রাস ঘপম মে।  
  



 

 

বিপারটম্বমন্ট অি ঘমাটর ঘভবহক্লম্বসর (Department of Motor Vehicles, DMV) কবমের্ার এিং 
গভর্নরস ট্রাবিক ঘসিটি কবমটির সভাপবি মাকন  ঘজ. এি. ঘরািার িম্বলর্, "এটি আমরকটি সি  
প্রচারণা ঘেখামর্ ছবপজ্জর্ক চা কমদর িামদর কামজর ি াি  উপ ছি করমি বাধয করা হ , এবং 
আছম আমামদর রাজয এবং স্থার্ী  আইর্ প্রম াগকারী কমনকিন ামদর এই গুরুত্বপণূন প্রমচষ্টার প্রছি 
িামদর অ্ঙ্গীকারবদ্ধিার জর্য প্রশংসা করছে। মািা  হম  গাছে চা ামর্ার ঘকার্ ক্ষমা ঘর্ই। স্মাটন  
হও। সুস্থ অ্বস্থা  গাছে চা ার্ অ্েবা ছর্রাপমদ আপর্ার গন্তমবয ঘপ ুঁোমর্ার জর্য একটি পছরকল্পর্া 
তিছর রাখুর্।"  
  
সুপাবরম্বন্টর্ম্বিন্ট বকে এম. ঘকারম্বলট িম্বলর্, "প্রছিছদর্ আমামদর  ক্ষয হমে প্রছিবন্ধকিা সহ এবং 
ঘবপমরা াভামব গাছে চা ামর্া প্রছিমরাধ করা এবং িার িম  অ্প্রম াজর্ী  মিুৃয এবং আ াি প্রাছির 
 টর্া  মট িা রছহি করা। আমরা আমামদর ব বিকরণ এবং ছশক্ষার প্রমচষ্টা অ্বযাহি রাখমবা 
এবং সক  ছর্উ ই কন বাসীমদর জর্য হাইওম র ছর্রাপত্তা উন্নি করব।"  
  
STOP-DWI ঘপ্রাগ্রাম ছর্উ ই মকন র প্রছিবন্ধকিা সহ গাছে চা ামর্ার ঘমাকামব ার প্রমচষ্টার একটি 
প্রধার্ উপাদার্। STOP-DWI মামর্ "মািা  অ্বস্থা  গাছে চা ামর্ার জর্য ঘেশা  ট্রাছিক অ্পশর্ 
ঘপ্রাগ্রাম (Special Traffic Options Program for Driving While Intoxicated)।" রামজযর 
STOP-DWI কমনসূচীটি ঘদমশর প্রেম এবং এখর্ অ্বছধ একমাত্র স্বছর্ভন রশী  প্রছিবন্ধকিা সহগাছে 
চা র্ার কমনসূছচ। কমনসূছচটির অ্েনা র্ করা হ  ঘদাষী ঘর্শাগ্রস্থ চা কমদর কিৃন ক প্রদার্ করা 
জছরমার্ ঘেমক। গুরুত্বপূণনভামব, ঘপ্রাগ্রামমর সমন্ব কারীরা আইর্ প্রম াগকারী এবং আইর্ প্রম াগকারী 
র্  এমর্ (Non-law enforcement) সহ ছবছভন্ন ঘপশাদার পশ্চাদপমটর মার্ুষমদর সমন্বম  গঠিি।  
  
মদ ও অ্র্যার্য মাদক সংক্রান্ত ট্রাছিক দ ুনটর্া কমামি স্থার্ী  প্রমচষ্টার সমন্বম র উমেমশয 
কাউছন্টগুছ র ক্ষমিা মর্র জর্য এই STOP-DWI কমনসূচী তিছর হম ছে  GTSC-র িত্ত্বাবধামর্। 62 
কাউছন্টর সবগুম া অ্ংশগ্রহণ কমরছে । মািা  হম  গাছে চা ামর্া বন্ধ করুর্ কিৃন ক অ্েনা র্ করা 
কম কটি ঘপ্রাগ্রামমর উদাহরণ হ : মািা  হম  গাছে চা র্া বন্ধ করা প্রম ামগর জর্য ছর্মবছদি 
ছবমশষভামব প্রছশছক্ষি পুছ শ ইউছর্ট, মাম ার ভার পছরচা র্ার জর্য ছবমশষ প্রছসছকউটর এবং 
প্রমবশর্ অ্ছিসারমদর ছর্ম াগ, ইগছর্শর্ ইন্টার ক ছডভাইসগুম া পেনমবক্ষণ, পরু্বনাসর্ পছরমষবাগুম া 
সহা িা, এবং িামদর ছর্জ অ্ঞ্চম র সম্প্রদাম র জর্য উপেুক্ত কমর পাবছ ক িেয এবং ছশক্ষা প্রচার 
করা। আরও জার্মি, http://www.stopdwi.org/ ঘদখুর্।  
  
GTSC সারা বের ধমর ছবছভন্ন ট্রাছিক ছর্রাপত্তা কােনক্রম সমন্ব  কমর এবং পেচারী, 
ঘমাটরসাইমক  এবং সাইমক  ছর্রাপত্তা উন্ন মর্ চ মার্ উমদযাগমক সমেনর্ কমর, "ড্রাইভ ঘসাবার অ্র 
ঘগট পুল্ড ওভার" প্রচারণা োোও। GTSC আইর্ শৃঙ্খ া রক্ষাকারী বাছহর্ীর জর্য সমাম াচর্ামূ ক 
প্রছশক্ষমণর পৃিমপাষকিা কমর, ছকমশার ড্রাইভার এবং িামদর ছপিামািার জর্য সম্পদ প্রদার্ কমর 
এবং ঘেটবযাছপ ছসটমবল্ট বযবহার প্রচার কমর।  
  

###  
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