
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা ছুটির মমৌসুম্বম মাতাল অিস্থায় গাবি চালাম্বর্ার উপম্বর কম্ব ার িেিস্থা মর্য়ার 

ম াষণা বিম্বয়ম্বছর্  
  

 আইর্ প্রম্বয়াগকারী সংস্থার মর্োমুক্ত হম্বয় গাবি চালার্ র্য়ত ধরা বির্ (Drive Sober or Get 
Pulled Over) র্াম্বমর প্রচারাবভযার্ বিম্বসের 11 মেম্বক জারু্য়াবর 1 তাবরখ পযনন্ত চলম্বি  

  
গত িছম্বরর আইর্ প্রম্বয়াগকারী সংস্থার চালাম্বর্ার প্রচারাবভযাম্বর্ মেট জমু্বি 144,000টিরও মিবে 
যার্িাহর্ম্বক ও ট্র্োবিক আইর্ লঙ্ঘম্বর্র জর্ে টিবকট মিয়া হম্বয়ম্বছ এিং 4,142 জর্ম্বক মাতাল 

অিস্থায় গাবি চালর্ার জর্ে মেিতার করা হম্বয়ম্বছ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজমুে ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে ঘেট ও স্থার্ীে আইর্প্রমোগকারী 
সংস্থাগুম া দর্উ ইেকন  জমুে ভ্রমণ করার ব্যস্ত েুটির দির্গুম ামে মাো  হমে গাদে চা ামর্ার উপমর 
কম ার ব্যব্স্থা গ্রহমণর উমেমযয টহ  ব্দৃি করমব্। আইর্ প্রমোমগর এই প্রচারাদভোর্টি দিমসম্বর 11 
ব্ুধব্ার ঘেমক শুরু হমে জার্ুোদর 1 ব্ধুব্ার পেনন্ত চ মব্। জােীে "ঘর্যামকু্ত হমে গাদে চা ার্ 
র্েে ধরা দির্" উমিযামগর অ্ংয দহমসমব্, এই ব্যব্স্থা মি এব্ং মািক-সংদিষ্ট োর্ব্াহর্ ি ুনটর্া 
কমামর্ার উমেমযয গ্রহণ করা হমেমে। এটি গভর্নমরর ট্র্যাদিক সুরক্ষা কদমটির (Governor's Traffic 
Safety Committee, GTSC) অ্েনােমর্ মাো  হমে গাদে চা ামর্ার দব্ষেক দব্মযষ ট্র্যাদিক দব্কল্প 
ঘপ্রাগ্রাম (Special Traffic Options Program) কেৃন ক স্পর্সর করা হমেমে।  
  
"আমরা চাই দর্উ ইেকন ব্াসীরা দর্রাপমি ভ্রমণ করুক োমে কমর োরা েুটিগুম া োমির ব্নু্ধব্ান্ধব্ 
এব্ং পদরব্ামরর সামে উিোপর্ করমে পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মাো  অ্ব্স্থাে গাদে 
চা ামর্ার সমে একজর্ চা ক দর্মজর এব্ং অ্র্যমির জর্য ঘে দব্পি তেদর কমর ো দব্মব্চর্া করার 
জর্য আদম প্রদেটি চা কমক অ্র্ুমরাধ করদে। মাো  হমে গাদে চা ামর্ার অ্পরামধ যূর্য সহর্যী ো 
প্রিযনর্ করা হমব্ এব্ং মাো  চা করা ধরা পেমে এব্ং আইমর্র আওোে আর্া হমে ো দর্দিে 
করার উমেমযয ঘেট এব্ং স্থার্ীে আইর্ প্রমোগকারীরা ঘব্দয ঘব্দয টহ  দিমব্।"  
  
আইর্ প্রমোগকারী প্রচারাদভোর্ শুরু করার উমেমযয, আজ আ ব্াদর্র ক্রসমগটস মম  (Crossgates 
Mall) একটি ঘপ্রস ইমভন্ট অ্র্ুদিে হে। গভর্নমরর ট্র্াদিক সুরক্ষা কদমটি (GTSC) এব্ং ঘমাটর 
োর্ িপ্তমরর (Department of Motor Vehicles, DMV) কমনকেন াগমণর সামে ঘেট এব্ং স্থার্ীে 
আইর্প্রমোগকারী সংস্থা ও সমগ্র ঘেট ঘেমক মাো  অ্ব্স্থাে গাদে চা র্া ব্ন্ধ করুর্ (STOP-
DWI) সমন্বেকরা ঘোগিার্ কমরর্। মািক ও মমির ক্ষদের প্রভাব্ এব্ং দকভামব্ একজর্ ব্যদক্তর 



 

 

গাদে চা র্ার ক্ষমোমক মািক ব্া মি প্রভাদব্ে কমর ো আরও ভাম াভামব্ ব্ুঝমে এই ইমভমন্টর 
পর, ঘক্রোমির দব্মযষাদেে চযমা পোর সুমোগ দে ।  
  
2018 আইর্ প্রমোগ প্রচারাদভোর্ চ াকাম , ঘেট জমুে আইর্ প্রমোগ অ্দভোর্ 4,142 জর্মক 
মাো  হমে গাদে চা ামর্ার জর্য ঘগ্রিোর কমর এব্ং োর্ব্াহর্ ও ট্র্াদিক আইর্  ঙ্ঘমর্র জর্য 
144,197টি টিদকট জাদর কমর।  
  
বর্উইয়ম্বকন র মমাটর যার্ িপ্তম্বরর (Department of Motor and Vehicle) কবমের্ার ও গভর্নম্বরর 
ট্র্াবিক সুরক্ষা কবমটির (GTSC) সভাপবত মাকন  মজ.এি. মরািার িম্বলর্, "পদরব্ার এব্ং 
ব্নু্ধব্ান্ধব্মির সামে ঘিখা করার উমেমযয চা করা এই েুটির ঘমৌসুমম ভ্রমণ করাে িাদেত্বযী  
ড্রাইদভংমক অ্ব্যযই প্রেমম অ্গ্রাদধকার দিমে হমব্। মাো  হমে গাদে চা ামর্া অ্মাজন র্ীে এব্ং 
অ্কারমণ সেমক চ াচ  করা আপর্ামক এব্ং অ্র্যমক দব্পমি ঘিম । আদম ঘেট জমুে আমামির 
আইর্ প্রমোগকারী সংস্থা এব্ং মাো  হমে গাদে চা ামর্া ব্ন্ধ করুর্-এর সমন্বেকারীমির সব্াইমক 
মাো  হমে গাদেমে চা ামর্ামক আমামির সেক ঘেমক উমেি করার উমেমযয োমির প্রমচষ্টার জর্য 
সাধুব্াি জার্াই।"  
  
বর্উ ইয়কন  মেট পবুলে-এর সুপাবরম্বের্ম্বিে বকে এম. মকারম্বলট িম্বলর্, "সারা ব্ের ধমর, 
আমামির সিসযরা মাো  হমে গাদে চা ামর্ার কারমণ হওো ি ুনটর্া হ্রাস করমে এব্ং ট্র্াদিক 
সুরক্ষার প্রচামরর উমেমযয দর্র সভামব্ কাজ কমর। েুটির ঘমৌসুমম আমামির  ক্ষয হমে আমামির 
সেকগুম া ঘেমক ঘর্যাগ্রস্ত ও মাো  গাদে চা কমিরমক অ্র্যার্য চা ক এব্ং োমির োত্রীমির আহে 
ব্া হেযা করার আমগই উমেি করার পিমক্ষপ গ্রহণ করা, এব্ং উিোপর্কাম  সব্াইমক 
িাদেত্বযী ভামব্ গাদে চা ামর্ার কো মমর্ কদরমে ঘিো। সব্াই একটি হাদসখযুী েুটি কাটাক এটি 
চাওোর পাযাপাদয আমরা এটিও চাই ঘে োমে ঘসই েুটিটি দর্রাপি হে।"  
  
ওর্াইিা কাউবে মেবরি এিং বর্উ ইয়কন  বসটির মেবরি অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (NYS Sheriffs' 
Association) সভাপবত রিাটন  মোকম্বয়ল িম্বলর্, "দর্উ ইেকন  ঘেমটর ঘযদরিরা চার্ আপর্ার েুটির 
আর্ন্দমে এব্ং উপমভাগয ঘহাক। আমরা এও চাই ঘে সব্াই দর্রাপি োকুক, ঘসজর্য আমামির 
ঘিপুটিরা মাো  হমে গাদে চা ামর্া িমর্ করার উমেমযয কােনকর োকমব্। মাো  ব্া মািকাসক্ত 
অ্ব্স্থাে গাদে চা ামর্া প্রদেমরাধমোগয, িম  একটি পদরকল্পর্া রাখুর্; দর্মজমক, আপর্ার োত্রীমক 
দকংব্া অ্র্যমক রাস্তাে হেযা ব্া আহে করমব্র্ র্া।"  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি পবুলে প্রধার্ম্বির অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (NYS Association of Chiefs of Police) 
সভাপবত, বচি পোবট্র্ক বি.মিলার্ িম্বলর্, "আদম আমামির অ্যামসাদসমেযর্ সক  সিসযমির 
ঘেটব্যাপী এই গুরুত্বপূণন সদক্রে আইর্ প্রমোগকারী প্রচারাদভোমর্ অ্ংয ঘর্োর জর্য উৎসাদহে 
করদে। মহাসেক ঘেমক ঘর্যাগ্রস্থ গাদে চা ামর্া ব্মন্ধ ব্া অ্পসারণ করার উমেমযয এব্ং েুটির 
ঘমৌসুমম ভ্রমণমক েেটা সম্ভব্ দর্রাপি করাে ট্র্াদিক সুরক্ষা সমেনকমির সামে ঘেটব্যাপী আমামির 
অ্ংযীিাদরমত্বর উমেযয এক।"  
  



 

 

ঘর্যাগ্রস্থ অ্ব্স্থাে গাদে চা ামর্া ঘমাকামব্ াে দর্উইেমকন র প্রমচষ্টার একটি প্রধার্ উপািার্ হ  
ঘর্যাগ্রস্থ অ্ব্স্থাে চা র্ার জর্য দব্মযষ ট্র্যাদিক দব্কল্প ঘপ্রাগ্রাম (Special Traffic Options 
Program)। ঘেমটর মাো  হমে গাদে চা ামর্া ব্ন্ধ করুর্ কমনসূদচটি ঘিমযর প্রেম স্বদর্ভন রযী  
ঘর্যাগ্রস্থ গাদে চা র্া কমনসূদচ। কমনসূদচটি ঘিাষী মাো  চা কমির কেৃন ক প্রিার্কৃে জদরমার্ ঘেমক 
অ্েনাের্ করা হে। ঘপ্রাগ্রাম সমন্বেকারীরা আইর্ প্রমোগকারী এব্ং র্র্-  আইর্ প্রমোগকারী 
(Non-law enforcement) সহ দব্দভন্ন ঘপযািার ব্যাকগ্রাউমের সমন্বমে গঠিে।  
  
মি ও অ্র্যার্য মািক সংক্রান্ত ট্র্াদিক ি ুনটর্া কমামে স্থার্ীে প্রমচষ্টার সমন্বমের উমেমযয 
কাউদন্টগু র ক্ষমোেমর্ এই মাো  হমে গাদে চা ামর্ার ব্নু্ধ করুর্ কমনসূদচ তেদর করা হমেদে । 
62 কাউদন্টর সব্গুম া অ্ংযগ্রহণ কমরদে । মাো  হমে গাদে চা ামর্া ব্ন্ধ করুর্ কেৃন ক অ্েনাের্ 
করা কমেকটি ঘপ্রাগ্রামমর উিাহরণ হ : মাো  হমে গাদে চা র্া ব্ন্ধ করা প্রমোমগর জর্য দর্মব্দিে 
দব্মযষভামব্ প্রদযদক্ষে পুদ য ইউদর্ট, মাম ার ভার পদরচা র্ার জর্য দব্মযষ প্রদসদকউটর এব্ং 
প্রমব্যর্ অ্দিসারমির দর্মোগ, ইগদর্যর্ ইন্টার ক দিভাইসগুম া পেনমব্ক্ষণ, পরু্ব্নাসর্ পদরমষব্াগুম া 
সহােো, এব্ং োমির দর্জ অ্ঞ্চম র সম্প্রিামের জর্য উপেুক্ত কমর পাব্দ ক েেয এব্ং দযক্ষা প্রচার 
করা। আরও জার্মে, http://www.stopdwi.org/ পদরিযনর্ করুর্।  
  
মাো  হমে গাদে চা ামর্া ব্ন্ধ করুর্ োোও, গভর্নমরর ট্র্াদিক সুরক্ষা কদমটি মািক যর্াক্তকরণ 
দব্মযষজ্ঞ (Drug Recognition Experts, DRE) প্রদযক্ষমণ সহােো কমর। মািক যর্াক্তকরণ 
দব্মযষজ্ঞ (DRE) হমে দব্মযষভামব্ প্রদযদক্ষে এমর্ অ্দিসার োমিরমক আইর্ প্রমোগকারী সংস্থা 
কেৃন ক েখর্ ঘকামর্া চা কমক আপােভামব্ মাো  মমর্ হম ও, মিমক ঘর্যাগ্রস্থ হব্ার কারণ দকংব্া 
একমাত্র কারণ দহমসমব্ দব্মব্চর্া কমর র্া েখর্ ব্যব্হার করা হে। প্রদেটি DRE দব্সৃ্তে প্রদযক্ষণ 
গ্রহণ কমর ো জােীে মহাসেক ট্র্যাদিক সুরক্ষা অ্যািদমদর্মেযর্ (National Highway Traffic 
Safety Administration) এব্ং আন্তজন াদেক পুদ য প্রধার্মির অ্যামসাদসমেযর্ কেৃন ক অ্র্ুমমাদিে। 
প্রদযক্ষণ অ্দিসারমিরমক অ্বব্ধ ও ঘপ্রসদক্রপযর্ ড্রাগ সহ সােটি মািক কযাটাগদরর মমধয প্রমেযকটিমে 
োকা িবু্ন োর  ক্ষণ এব্ং দর্মিনযকগুম া পেনমব্ক্ষণ ও প্রমাণ করমে সমেন কমর। GTSC সম্পমকন  
আমরা েমেযর জর্য, safeny.ny.gov দভদজট করুর্, অ্েব্া ঘিসব্ুক ও টুইটামর GTSC কমোপকের্ 
অ্র্ুসরণকরুর্।  
  
DMV সম্পমকন  আমরা েমেযর জর্য, dmv.ny.gov দভদজট করুর্, অ্েব্া 
অ্র্ াইমর্ ঘিসব্ুক, টুইটার এব্ং ইর্োগ্রামম DMV কমোপকের্ অ্র্ুসরণ করুর্।  
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