
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এই হ্োম্বলাউইম্বর্ মাতাল হ্ম্বে গাবি চালাম্বর্ার উপম্বর স্টেট পবুলে (STATE 
POLICE) এিং স্থার্ীে আইর্ প্রম্বোগকারী সংস্থার কম্ব ার িেিস্থার কথা স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
স্টেোল এর্ম্ব াসনম্বমন্ট কোম্বেইর্ চলম্বি 30 অম্বটাির স্টথম্বক 1 র্ম্বভের পর্নন্ত  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে হ্যাম াউইর্ জমুে মাতা  হ্মে গাদে চা ামর্া 
এবং অ্প্রাপ্তবেস্ক মিযপামর্র উপমর দর্উ ইের্ন  ঘেট পুদ শ এবং স্থার্ীে আইর্ প্রমোগর্ারী সংস্থা 
র্ম ার বযবস্থা গ্রহ্মণর উমেমশয টহ্  বদৃি র্রমব। এই দবমশষ ব বতর্রণ অ্দভোর্, 30 অ্মটাবর 
শুক্রবার ঘেমর্, 1 র্মভম্বর রদববার অ্বদি চ মব।  
  
"েখর্ আমরা সবাইমর্ এই মহ্ামারীর সমে দর্রাপমি এবং িাদেত্বশী ভামব হ্যাম াউইর্ উিোপর্ 
র্রমত উৎসাদহ্ত র্রদে, তখর্ আমামির অ্বশযই অ্প্রমোজর্ীে ি ুনটর্া এবং উন্মত্ত অ্বস্থাে গাদে 
চা ামর্া ঘেমর্ হ্ওো প্রদতমরািমোগয িখুঃজর্র্  টর্া েমর্ দর্মজমির সুরদিত রাখা অ্বযাহ্ত রাখমত 
হ্মব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বাতন াটি সহ্জ- উন্মত্ত চা র্মির িরা হ্মব এবং তামির িােবি 
র্রা হ্মব এবং আদম অ্র্ুমরাি র্রদে ঘে োরা চা মর্র আসমর্ বসার উপেুক্ত র্র্ তারা এই 
েুটির দিমর্ অ্র্যার্য বযবস্থা র্রুর্।"  
  
স্টেট পবুলম্বের সুপাবরম্বন্টর্ম্বেন্ট বকথ এম. স্টকারম্বলট িম্বলর্, "ঘেট টু্রপাররা হ্যাম াউইর্ সপ্তাহ্ামে 
উন্মত্ত এবং ঘবপমরাো চা র্মির ঘখাোঁমজ প্রব ভামব িশৃযমার্ োর্মবর্। দশশু এবং বাবা-মামেরা 
হ্াোঁটমত ঘবমরামবর্ এবং চা র্মির চরম সাবিার্তা অ্ব ম্বর্ র্রমত হ্মব। দর্রাপত্তামর্ আপর্ার 
সমবনাচ্চ অ্গ্রাদির্ার দির্ এবং আপদর্ েদি মিযপার্ র্মর োমর্র্ তাহ্ম  চা মর্র আসমর্ বসমবর্ 
র্া।  
  
বেপাটন ম্বমন্ট অ  স্টমাটর স্টভবহ্ক্লম্বসর (DMV) কবমের্ার এিং গভর্নম্বরর ট্র্োব ক স্টস টি কবমটির 
সভাপবত মাকন  স্টে. এ . স্টরাোর িম্বলর্, "গভর্নমরর ট্রাদির্ ঘসিটি র্দমটি (Governor's Traffic 
Safety Committee) গমবনর সামে এই ব বৎর্রণ প্রচারণামর্ সমেনর্ র্মর ো উন্মত্ত চা র্মির 
রাস্তা ঘেমর্ সরামত সাহ্ােয র্রমব। োরা অ্ংশগ্রহ্ণ র্রমে তামির জর্য হ্যাম াউইর্ এর্টি মজার 
সমে হ্ওো উদচত - উন্মত্ত অ্বস্থাে গাদে চা ামর্ার ঘবপমরাো দসিাে দর্মে এটিমর্ এর্টি 
ঘবির্ািাের্  টর্াে পদরণত র্রমবর্ র্া। দর্রাপমি বাদে ঘিরার পদরর্ল্পর্া র্রুর্ এবং 
পেচারীমির উমেমশয র্জর রাখুর্।  



 

 

  
এই সমমে ঘমাটর চা র্রা দর্েু ঘসাব্রােটি ঘচর্পমেন্ট এবং অ্দতদরক্ত সংখযর্ মাতা  অ্বস্থাে 
চা র্া (Drive while Impaired, DWI)-র টহ্ িারী আশা র্রমত পামরর্। আইর্ প্রমোগর্ারী 
বাদহ্র্ী এোোও ঘসসব ঘমাটর চা র্মির দিমর্ র্জর রাখমবর্ োরা গাদে চা ামর্ার সমে তামির 
ঘিার্ ও অ্র্যার্য ইম র্ট্রদর্র্ দিভাইস বযবহ্ার র্রমবর্। চা র্মির এোোও দর্উ ইেমর্ন র সের্ 
পমে চ াচম র সমে রাস্তার পামশ ঘেমম োর্া জরুদর ও আপতর্া ীর্ োর্বাহ্র্মর্ "জােগা ঘেমে 
ঘিওোর" র্োও মমর্ রাখা উদচৎ।  
  
আইর্  ঙ্ঘর্র্ারী গাদে চা র্মির আরও সহ্মজ দচদিত র্রার জর্য এই জরুদর অ্বস্থার অ্ংশ 
দহ্সামব টু্রপাররা দচদিত রাজয পুদ মশর োর্বাহ্র্ এবং ঘগাপর্ পদরচেিারী ট্রাদির্ ব বতর্ারী 
(Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) োর্, উভেই বযবহ্ার র্রমবর্। ঘগাপর্ 
পদরচেিারী ট্রাদির্ ব বতর্ারী োর্গুদ  (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) 
টু্রপারমির গাদে চা ামর্া সংক্রাে আইর্  ঙ্ঘর্গুম ামর্ ভাম াভামব পেনমবিণ র্রার সুমোগ ঘিে। এই 
োর্গুম া দির্দির্ ট্রযাদিমর্র সামে দমমশ োে দর্ন্তু জরুরী আম া সদক্রে হ্ওোর পমর জরুদর োর্ 
দহ্সামব এগুম ামর্ দচর্মত ভু  হ্ে র্া।  
  
উচ্চ সংখযর্ দশশু এবং পদরবার দট্রর্ অ্র দট্রট এ বাইমর োর্াে হ্যাম াউইমর্র রাত দবমশষভামগ 
দবপজ্জর্র্ হ্মত পামর। জাতীে মহ্াসের্ ট্রাদির্ দর্রাপত্তা প্রশাসর্ (National Highway Traffic 
Safety Administration, NHTSA) জাদর্মেমে ঘে 2014 ঘেমর্ 2018 সাম র মমিয হ্যাম াউইমর্র 
রামত উন্মত্ত অ্বস্থাে গাদে চা ামর্া সংক্রাে ি ুনটর্াে ঘিশবযাপী 145 জর্ দর্হ্ত হ্মেমে। জাতীে 
মহ্াসের্ ট্রাদির্ দর্রাপত্তা প্রশাসর্ এর মমত,হ্যাম াউইমর্র রামত ঘমাটর গাদে ি ুনটর্ার 41% এর 
সামে উন্মত্ত অ্বস্থাে গাদে চা ামর্া জদেত।  
  
গত বেমরর উমিযামগ ঘেট টু্রপাররা উন্মত্ত অ্বস্থাে গাদে চা ামর্ার জর্য 280 জর্মর্ ঘগ্রিতার 
র্মর এবং 21,467 ঘমাট টিদর্ট জাদর র্মর। টু্রপাররা 2,092টি ি ুনটর্ার তিে র্মর, োর িম  
দতর্জর্ দর্হ্ত হ্ে এবং 269 জর্ আহ্ত হ্ে।  
  
আন্ডারএজ দরংর্ার এর্মিাসনমমন্ট দিমটই স এর মািযমম ঘেট পুদ শ ঘেট জমুে অ্প্রাপ্তবেস্কমির 
র্ামে অ্ববি অ্যা মর্াহ্  দবদক্রর দিমর্ও র্জর রাখমব।  
  
হ্যাম াউইমর্র উন্মত্ত অ্বস্থাে গাদে চা ামর্াে আইর্ ব বত র্রার উমিযাগটি গভর্নমরর ট্রাদির্ 
দর্রাপত্তা র্দমটি(Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) র্তৃন র্ অ্েনাের্রৃ্ত। GTSC 
এবং দর্উ ইের্ন  ঘেমটর STOP-DWI িাউমন্ডশর্ (New York State STOP-DWI Foundation) 
ঘমাটর চা র্মির মমর্ র্দরমে ঘিে ঘে তামির "হ্যাভ এ প্ল্যার্ (Have a Plan) ঘমাবাই  
অ্যাপটি", অ্যাপ , অ্যার্রমেি এবং উইমন্ডাজ স্মাটন মিামর্র জর্য পাওো োে। অ্যাপটি দর্উ 
ইের্ন বাসীমির এর্টি টযাদি বা রাইিমশোর পদরমষবা িার্মত এবং এর্টি মমর্ার্ীত চা মর্র 
তাদ র্া সদক্রে র্রার সুমোগ ঘিে। এোোও এটি DWI আইর্ এবং জদরমার্া সম্পমর্ন  তেয প্রিার্ 
র্মর এবং এর্টি সমিহ্ভাজর্ ি ুনটর্াপ্রবণ চা র্ সম্পমর্ন  দরমপাটন  র্রার এর্টি উপাে প্রিার্ র্মর।  

http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6aac0f02-362d3d61-6aaef637-000babd9069e-40747cc5f9eb8a84&q=1&e=c16dddc3-0717-4f3a-8748-8dab27181365&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6aac0f02-362d3d61-6aaef637-000babd9069e-40747cc5f9eb8a84&q=1&e=c16dddc3-0717-4f3a-8748-8dab27181365&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp


 

 

  
আপদর্ েদি মিযপ বা ঘর্শাগ্রস্ত অ্বস্থাে গাদে চা ার্, আপদর্ শুিু আপর্ার ও অ্র্যমির জীবর্মর্ 
ঝুোঁ দর্মত ঘি মের্ তা র্া, আপদর্ ঘগ্রিতার, র্ারামভাগ এবং েমেষ্ট পদরমাণ জদরমার্া ও উদর্ম র 
খরমচর সম্মুখীর্ হ্মতও পামরর্। মিযপার্রত অ্বস্থাে গাদে চা ামর্ার িম  ঘগ্রিতামর গমে 10,000 
মাদর্ন র্ ি ার মমতা খরচ হ্ে।  
  
মিযপ ও ঘর্শাগ্রস্ত অ্বস্থাে ঘগ্রিতাররৃ্ত চা র্গণ তামির রাইদভং  াইমসন্স হ্ারামর্া, উচ্চ বীমা 
হ্ার এবং উদর্ম র খরচ, জদরমার্া ও আিা দত খরচ, গাদে টার্া ও ঘমরামত এবং র্মন ণ্টা 
হ্ারামর্া সহ্ িজর্খামর্র্ অ্প্রতযাদশত বযমের সম্মখুীর্ হ্ে।  
  
মাতা  হ্মে গাদে চা ামর্া ঘরামি দর্উ ইের্ন  ঘেট পুদ শ (New York State Police), GTSC 
ও NHTSA দর্মের সহ্জ পরামশনগুম া ঘমমর্ চ ার সুপাদরশ র্মর:  

• মজা শুরু র্রার আমগই বাদে ঘিরার দর্রাপি উপামের এর্টি পদরর্ল্পর্া র্রুর্;  
• পার্ শুরু র্রার আমগ, পার্ র্রমব র্া এমর্ এর্জর্ গাদেচা র্ দর্িনারণ র্রুর্;  
• আপদর্ েদি মাতা  হ্র্, তাহ্ম  টযাদি বা রাইিমশোদরং পদরমষবা বযবহ্ার র্রুর্, 

আপর্ার মাতা  র্ে এমর্ বনু্ধ বা পদরবামরর সিসযমর্ ঘিার্ র্রুর্, বা 
গণপদরবহ্র্ বযবহ্ার র্রুর্;  

• আপর্ার র্দমউদর্টির মাতা -র্ে-এমর্ রাইি ঘপ্রাগ্রাম বযবহ্ার র্রুর্;  
• আপদর্ েদি রাস্তাে ঘর্ামর্া মাতা  বা ি ুনটর্াপ্রবণ গাদেচা র্ ঘিমখর্, তাহ্ম  

দিিাহ্ীর্ভামব স্থার্ীে আইর্ প্রমোগর্ারী সংস্থার সামে ঘোগামোগ র্রুর্;  
• আপদর্ েদি এমর্ র্াউমর্ ঘচমর্র্ দেদর্ মাতা  অ্বস্থাে গাদে চা ামত োমের্, 

তাহ্ম  তামির চাদব দর্মে দর্র্ এবং অ্র্য ঘর্ামর্া বযবস্থাে োমত তারা দর্রাপমি 
গেমবয ঘপ োঁোমত পামর তার জর্য তামির সাহ্ােয র্রুর্।  
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