
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/26/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে র্িিম্বষনর সময় ঘেট পবুলে ঘিপম্বরায়া গাবি চালাম্বর্ার বিরুম্বে 

কম্ব ার িেিস্থা বর্ম্বি  

  

ছুটির িাবক সময়টাম্বে অবেবরক্ত টু্রপার রাস্তায় মাোল এিং ঘর্োগ্রস্থ গাবিচালক আম্বছ বকর্া ো 
ঘেখম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে বছমরর ঘেষ সময়টামে ঘবপমরায়া গাড়ি চােকমের ড়বরুমে 

কম ার বযবস্থা ড়র্মে ড়র্উ ইয়কন  ঘেট পুড়েে টহে বৃড়ে করমব। এই বেবৎকরণটি জােীয় "সংেে অ্বস্থায় 

গাড়ি চাোর্ বা জবাবড়েড়হ করুর্ (Drive Sober or Get Pulled Over)" কযামেইমর্র একটি অ্ংে, ো 1 

জার্ুয়াড়র, 2019 পেনন্ত চেমব। গাড়িচােমকরা এই কযামেইমর্র সময় মাোে-ড়কর্া পরীক্ষা করার ঘচকপময়ন্ট 

এবং রাস্তায় আমরা ঘবড়ে টু্রপার ঘেখমব।  

  

"আমরা র্ববমষনর কামছ চমে এমসড়ছ, োই ঘেট পড়ুেে রাস্তা াট ড়র্রাপে রাখার জর্য ঘবপমরায়া গাড়িচােকমের 

ড়বরুমে কম ার বযবস্থা ঘর্ওয়ার জর্য সকে েড়ি ড়র্ময় মাম  র্ামমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বছর্। "আমরা 
গাড়িচােকমের অ্র্ুমরাধ করমে চাই ঘে খুব সেকন  থাকমবর্ এবং অ্থনহীর্ ে ুনটর্া এিামর্ার জর্য োড়য়ত্বেীে 

ড়সোন্ত গ্রহণ করমবর্।"  

  

ঘর্োগ্রস্ত অ্বস্থায় গাড়ি চাের্া (Driving While Intoxicated, DWI) ঘচকপময়ন্ট ও টহে ছািাও, টু্রপাররা 
অ্মমর্ামোগী গাড়িচােক, ঠিক মমো ড়সটমবল্ট র্া বাধা গাড়ির োত্রী এবং গাড়িচােমকরা "মভু ওভার আইর্ 

(Move Over Law)" েঙ্ঘর্ করমছ ড়কর্া, ো হে রাস্তার পামে ঘথমক থাকা জরুড়র োর্বাহমর্র পাে কাটিময় 

োওয়ার সময় খুব সেকন  থাকার আইর্, এইসব বযাপামরও র্জর রাখমব। এছািাও ঘেট পুড়েে পুমরা ঘেমট 

েথােথ বয়স হওয়ার আমগই ঘকউ অ্যােমকাহে পার্ করমছ ড়কর্া ঘসই আইর্ প্রময়ামগও কাজ করমব।  

  

ঘেট পবুলম্বের সুপাবরম্বেম্বেে জজন  বপ. বিচ II িম্বলর্, "ঘেট পুড়েে এটি ড়র্ড়িে করমে চায় ঘে সবার 

ছুটি ড়র্রাপে ঘহাক। আপড়র্ েড়ে র্ববমষনর আমগর রাে উেোপর্ কমরর্, োহমে ো োড়য়ত্বেীেভামব একটি 

পড়রকল্পর্ার সামথ করুর্। একজর্ ড়র্ধনাড়রে গাড়িচােক হময়, বা কাউমক বাড়র্ময়, বা বাড়ি ঘেরার ড়র্রাপে 

পড়রবহমর্র বযবস্থা কমর, এই ছুটির ঘমৌসুমম প্রাণ বাাঁচামে আমামের সাহােয করুর্।"  

  

DMV কােনবর্িনাহী ঘেপটুি কবমের্ার এিং গভর্নরস ট্রাবিক ঘসিটি কবমটির (Governor's 

Traffic Safety Committee) ভারপ্রাপ্ত সভাপবে ঘটবর এগার্ িম্বলর্, "আমরা চাই সবাই ঘের্ ছুটি 

উপমভাগ করমে পামর এবং আপর্ামক অ্র্ুমরাধ করড়ছ ঘে োড়য়ত্বেীে ভামব উেোপর্ করুর্। বছরটি ে ুনটর্া বা 
ঘগ্রেোর ড়েময় ঘেষ করমবর্ র্া। ড়র্রাপমে বাড়ি ঘপৌাঁছামর্ার জর্য একটি পড়রকল্পর্া রাখুর্। একজর্ গাড়িচােক 

ড়র্ধনাড়রে করুর্ বা আমামের "পড়রকল্পর্া রাখুর্ (Have a Plan)" ঘমাবাইে অ্যাপটি ড়বর্ামূমেয ডাউর্মোড 

করুর্ ঘেটি আপর্ামক আপর্ার এোকার রাইড ঘেয়ার বা টযাড়ি ঘসবার সামথ েুি করমব।"  



 

 

  

কযামেইমর্র সময়, টু্রপাররা ঘেট পড়ুেমের ড়চড়িে োর্ এবং পড়রচয় েুকামর্া ট্রযাড়েক বেপ্রময়াগ 

(Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) োর্বাহর্ উভয় বযবহার করমব। CITE োর্ ড়েময় 

টু্রপাররা আমরা সহমজই গাড়ি চাোমর্ার সময় ঘোর্ বা এরকম ড়ডভাইস বযবহার করমছ এমর্ চােকমের ধরমে 

পামর এবং অ্মমর্ামোগী গাড়ি চাোমর্ার আইর্ েঙ্ঘর্ আমরা ভামোভামব পেনমবক্ষণ করমে পামর। এই োর্গুড়ে 

স্বাভাড়বক ট্রযাড়েমকর সামথ ড়মমে ঘেমে পামর, ড়কন্তু জরুড়র আমো সড়িয় কমর ড়েমে এগুড়েমক জরুড়র োর্ 

ড়হমসমব সহমজই ঘচর্া োয়।  

  

গে বছমরর "সংেে অ্বস্থায় গাড়ি চাোর্ বা জবাবড়েড়হ করুর্" কযামেইমর্, ঘেট পুড়েে 40,489টি টিমকট 

প্রোর্ কমরমছ। ঘসই টিমকটগুড়ের মমধয 13,394টির ঘবড়ে ড়ছে অ্ড়েড়রি গড়েমে গাড়ি চাোমর্ার জর্য, 
1,268টি অ্মমর্ামোগী গাড়ি চাোমর্ার জর্য এবং 571টি "মুভ ওভার আইর্" েঙ্ঘর্ করার জর্য। এছািা DWI 

এর জর্যও 645জর্ ঘগ্রেোর হময়মছ এবং সিক ে ুনটর্ায় 10 জর্ ড়র্হে হময়মছ। 2017 সামের কযামেইর্টি 

15 ড়ডমসম্বর শুিবার ঘথমক শুরু হময় ঘসামবার, 1 জার্য়ুাড়র, 2018 পেনন্ত চমেমছ।  

  

ট্রযাড়েক বেবৎকরণ এই কযামমেইর্টির অ্থনায়র্ কমরমছ গভর্নরস ট্রযাড়েক ঘসেটি কড়মটি।  

  

ছুটির ঘমৌসুমম আমামের রাস্তা াট ড়র্রাপে রাখমে, ড়র্উ ইয়কন  ঘেট পুড়েে এবং জােীয় হাইওময় ট্রযাড়েক 

ড়র্রাপত্তা প্রোসর্ (National Highway Traffic Safety Administration) এই টিপসগুড়ে ড়েময়মছেঃ  
  

• উেোপর্ শুরু করার আমগই বাড়ি ঘেরার ড়র্রাপে উপায় পড়রকল্পর্া করুর্;  

• পার্ শুরু করার আমগ, পার্ করমব র্া এমর্ একজর্ গাড়িচােক ড়র্ধনারণ করুর্;  

• আপড়র্ েড়ে মাোে হর্, টযাড়ি বা রাইডমেয়াড়রং ঘসবা বযবহার করুর্, আপর্ার মাোে র্য় 

এমর্ বনু্ধ বা পড়রবামরর সেসযমক ঘোর্ করুর্, বা গণপড়রবহর্ বযবহার করুর্;  

• আপর্ার কড়মউড়র্টির মাোে-র্য়-এমর্ রাইড ঘপ্রাগ্রাম বযবহার করুর্;  

• আপড়র্ েড়ে রাস্তায় ঘকামর্া মাোে গাড়িচােক ঘেমখর্, োহমে ড়িধাহীর্ভামব স্থার্ীয় আইর্ 

প্রময়াগকারী সংস্থার সামথ ঘোগামোগ করুর্; এবং  
• আপড়র্ েড়ে এমর্ কাউমক ঘচমর্র্ ঘে মাোে অ্বস্থায় গাড়ি চাোমে োমে, োমের চাড়ব ড়র্ময় 

ড়র্র্ এবং অ্র্য ঘকামর্া বযবস্থায় োমে োরা ড়র্রাপমে গন্তমবয ঘপৌাঁছামে পামর োর জর্য োমের 

সাহােয করুর্।  

  
###  
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