
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
মাদার্ন ডেম্বে, জীির্ িাাঁচাম্বে, গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  বিে ডজার্ কোম্বমরা ডপ্রাগ্রাম (NEW 
YORK CITY SPEED ZONE CAMERA PROGRAM) পরু্িনহাল এিং প্রর্াবরে করম্বে আইম্বর্ 

স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  নিটিমে স্পীড র্যামমরা প্রাগ্রাম পুর্র্নহাল এর্ং 
অ্র্ুমমানিে সু্কল স্পীড প্জামর্র িংখ্যা 140 প্েমর্ র্ানিময় 750 র্রমে আইমর্ (S.4331 / 
A.6449) স্বাক্ষর র্মরমের্। নর্লটি প্রাগ্রামটির িময়িীমাও র্ািায় িপ্তামহর নির্গুনলমে ির্াল 
6:00টা প্েমর্ রাে 10টা পর্নন্ত  
  
"সু্কমল র্াওয়া এর্ং আিার মে িহজ র্াজও নিমর্র ির্ প্েময় নর্পজ্জর্র্ অ্ংশ হমে পামর, নর্মশষ 
র্মর এই জটিলো এর্ং এই ঘর্ র্িনে িহ শহমর। আমরা এটা র্ঠির্ভামর্ নশমখ্নে। আমরা অ্মর্র্ 
মার্ুষমর্ হানরময়নে, নর্মশষ র্মর অ্মর্র্ অ্ল্পর্য়ষ্কমির। আমামির আরও ভাল র্রমে হমর্ এর্ং 
আমরা ভাল র্রমে পারর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নর্লটি শহমরর নস্পড র্যামমরা িংখ্যা 
140 প্েমর্ 750 অ্র্নি র্ৃনি র্রমর্, নস্পড র্যামমরাগুনলর র্ামজর িময় িীমা রিানরে র্রমর্ এর্ং 
গনে এর্ং ক্র্যাশ প্ডটার নভনিমে র্যামমরাগুনলস্থাপমর্র স্থার্ নর্িনারণমর্ অ্গ্রানির্ার প্িমর্। এটা 
িািারণ জ্ঞার্। এটা র্াজ র্মর এর্ং এটি র্িাই িঠির্।"  
  
"আমামির নশক্ষােীমির সু্কমল র্াওয়া আিার িময় নর্রাপিামর্ নর্নিে র্রার রনে আমামির 
অ্নির্ারর্িোমর্ নিগুণ র্রার প্েময় র্ি আর প্র্ার্ও র্ােন া প্র্ই মািািন প্ডমে", ডলম্বের্োন্ট 
গভর্নর কোবি ডহাচুল িম্বলর্। "প্র্ার্ও নপো-মাোমর্ প্র্র্ এই রশ্ন র্রমে র্া হয় প্র্ োরা 
নিমর্র প্শমষ আর্ার োমির িন্তার্মর্ প্িখ্মে পামর্র্ নর্র্া। এই আইর্ নর্উ ইয়র্ন  নিটির সু্কলগুনলর 
োরপামশ স্পীড র্যামমরাগুনলর রিানরে নক্র্য়ার্লামপর অ্র্ুমনে প্িয়। নস্পড র্যামমরা ট্রানির্ 
নর্রীক্ষণ র্মর এর্ং আমামির োত্রমির ক্ষনে হমে প্িয় র্া এর্ং জীর্র্ র্াাঁোমে িাহার্য র্মর।"  
  
গভর্নর র্েৃন র্ স্বাক্ষনরে 2013 িামলর এর্টি নর্ল পুর্র্নহাল র্মর এর্ং িম্প্রিানরে র্মর এই 
আইর্টি, র্া র্যামমরা রর্ুনি র্যর্হার র্মর প্রাগ্রামটি নর্র্াশ র্রার অ্র্ুমমাির্ প্িয় শহরমর্ এর্ং 
সু্কল প্জার্গুনলমে গনেিীমা লঙ্ঘমর্র ঘটর্া প্রর্ডন  এর্ং র্লর্ে র্রমে প্িয়। 2018 িামলর জলুাই 
মামি প্রাগ্রামটির প্ময়াি প্শষ হওয়ার পর এর্ং নরপার্নলর্ার্-নর্য়নিে নিমর্ট নর্িার্িভা অ্নিমর্শর্ 
প্শষ হওয়ার আমগ এর র্েৃন ত্ব রিানরে র্রমে র্যেন হর্ার পমর, গভর্নর কুওমমা এর্টি 
এর্মজনর্উটিভ অ্ডন ার স্বাক্ষর র্মরর্, র্ামে প্ময়াি প্শষ হওয়া আইমর্র অ্িীমর্ অ্র্ুমমানিে এর্ই 
জনরমার্া আমরাপ র্রা র্ামর্ এর্ং েেয অ্যামেি র্রা র্ামর্ DMV প্েমর্, 2018-19 নশক্ষার্মষন 
অ্র্ুষ্ঠার্টি োলামর্ার জর্য।  

https://www.governor.ny.gov/news/school-year-set-begin-governor-cuomo-declares-state-emergency-new-york-city-reinstate-speed


  
র্যামমরা িনক্র্য় র্রার পমর, গনের র্যামমরা িহ সু্কল প্জার্গুনলমে িঘুনটর্ার র্ারমণ নর্হে র্া 
গুরুের আহেমির িংখ্যা 21 শোংশ হ্রাি প্পময়মে এর্ং অ্েযানির্ গনেমে দিনর্র্ লঙ্ঘমর্র হার 60 
শোংশ র্মমমে।  
  
"সু্কল প্জামর্র মমিয োত্র এর্ং পেোরীমির িরুক্ষা নর্নিে র্রা িািারর্ র্ুনির মমিয পমর", বর্ম্বর্ট 
র্ংখ্োগবরষ্ঠ ডর্ো অোবন্ড্রয়া সু্টয়াটন -কাবজন্স িম্বলর্, "নস্পড র্যামমরা িঘুনটর্া এিায় এর্ং জীর্র্ 
র্াাঁোয় র্মল রমানণে হময়মে। অ্যামিম্বনলমে আমামির অ্ংশীিারমির, এর্ং গভর্নমরর িামে আমরা 
নর্নিে র্রমে িাহার্য র্রর্ প্র্ োত্ররা প্র্র্ আমরা ভামলাভামর্ িুরনক্ষে োমর্ আমরা প্র্নশ এলার্ায় 
নস্পড র্যামমরার র্যর্হার রিানরে র্মর। আনম এই গুরুত্বপূণন নর্ষময় োর প্র্েৃমত্বর জর্য নিমর্টর 
গাউর্াডন মির রশংিা র্নর।"  
  
"নর্উ ইয়মর্ন র নশক্ষােীমির এর্টি ভামলা নশক্ষা প্পমে রময়াজর্ীয় িমস্ত িরঞ্জাম এর্ং িংস্থার্ উপলব্ধ 
রময়মে, এটি নর্নিে র্রার জর্য নর্িার্িভার গনরষ্ঠরা অ্নির্ারর্ি, র্ার মমিয রময়মে সু্কমল 
নর্রাপমি র্াওয়া এর্ং আিা", অোম্বর্েবল বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  নিটির নস্পড 
র্যামমরা প্রাগ্রামটি জীর্র্িায়ী র্মল রমানণে হময়মে - সু্কল প্জামর্ গনেমর্গ হ্রাি র্রা, অ্মমর্ামর্াগী 
গানি োলামর্া এর্ং নর্পজ্জর্র্ িঘুনটর্া হ্রাি র্রার জর্য। আনম আর্নিে প্র্ আমরা অ্র্মশমষ এই 
প্রাগ্রামটি পুর্ঃরনেষ্ঠা এর্ং রিানরে র্রনে, রাস্তাগুনল আমামির ির্ল োত্রমির, র্ার্া-মা, সু্কমলর 
র্মীমির এর্ং পেোরীমির জর্য আমরা নর্রাপি র্মর েুমল।"  
  
বর্ম্বর্টর অোনু্ড্র গাউর্ােন র্ িম্বলর্, "আজমর্র নির্টি পে নর্রাপিার লিাইময় এর্টি র্ি নর্জয়। 
প্র্ার্ র্ার্া-মা, গনরষ্ঠ, র্া প্র্ প্র্ার্ র্য়মির পেোরী দ্রুে িার্মার্ ট্রযানিমর্র র্ারমণ রাস্তা 
অ্নেক্র্ম র্রমে প্জর্ ভয় র্া পার্। আজ এই নর্লটি স্বাক্ষর র্মর আইমর্ পনরণে র্রমল ো 
ট্রযানিমর্র গনে হ্রাি র্রমর্ এর্ং জীর্র্ র্াাঁোমর্। এটাই খ্ুর্ িহজ র্ো। আনম নস্পড র্যামমরা 
প্রাগ্রাম পুর্র্নর্ীর্রণ এর্ং রিানরে র্রার উমেমশয এেটা অ্নির্ারর্িোর জর্য গভর্নর কুওমমা এর্ং 
িংিি িিিয প্ডমর্ারা নির্মর্ ির্যর্াি জার্াই। িমর্নাপনর, আনম প্িই ির্ল পনরর্ারগুনলমর্ ির্যর্াি 
জার্ামে োই র্ারা নরয়জর্মির হানরময়মের্ এর্ং োমির এই র্ানহর্ীগুনল প্শয়ার র্মর র্ারা এটি 
র্রমে িাহার্য র্মরমের্। োরা োমির র্যোমর্ উমেমশয পনরণে র্মরমের্ এর্ং এই র্াজটি িমূ্পর্ন 
র্মরমের্। আমরা োমির োিা আজ এখ্ামর্ োর্োম র্া।"  
  
অোম্বর্েবল র্দর্ে ডেম্বিারাহ ডজ. বিক িম্বলর্, "আনম আজ খ্ুনশ প্র্ আমার সু্কল প্জার্ নস্পড 
র্যামমরা রিারণ নর্ল স্বাক্ষর র্মর রামজযর আইমর্ পনরণে র্রনে। এই নর্লটি প্র্শ র্ময়র্ র্ের 
িমর র্রা র্ামজর প্শষ পনরণনে র্ামে আমরা নর্নিে র্রমে পান র প্র্ িমস্ত নশশু, োমির 
পনরের্নার্ারী এর্ং সু্কমলর র্মনোরীরা দ্রুেিার্মার্ গানি োলমর্র নর্পিগুনলর নর্রুমি িুরনক্ষে োমর্ 
সু্কমল র্াওয়া আিার িময়। 2013টি র্যামমরা িহ অ্র্স্থামর্ এর্টি রিশনর্ র্মনিূেী পাি র্রার পর, 
গনেিীমা লঙ্ঘর্ 60% প্েমর্ও প্র্নশ হ্রাি প্পময়মে এর্ং ট্রযানির্ িঘুনটর্ার র্ারমণ মৃেুযর হার 55% 
োনিময় প্গমে র্মল প্িখ্া প্গমে। এই নর্লটি এই রমানণে জীর্র্িায়ী প্রাগ্রামটি রিানরে র্মর, প্র্ 
ির্ল সু্কল প্জামর্ নস্পড র্যামমরা পনরোলর্া র্রা প্র্মে পামর, োর িংখ্যা 140 প্েমর্ র্ানিময় 750 
র্মর। আনম গভর্নমরর িমেনমর্র জর্য এর্ং নিমর্টর গাউর্ামডন মির অ্ংশীিানরমত্বর জর্য রৃ্েজ্ঞ। এই 



অ্নিমর্শমর্ আমরা রাজনর্নের্ ভামর্র উপর নশশুমির নর্রাপিামর্ স্থাপর্ র্রমে প্পমরনে এর্ং 
পেোরী এর্ং িাইমর্ল োলর্মির নর্রাপিার জর্য এই র্ম ার লিাইময়র মািযমম রাপ্ত িুরক্ষা অ্জন র্ 
র্রমে িক্ষম হময়নেলাম। ির্ প্েময় গুরুত্বপূণন নর্ষয় হল, আমরা এই গুরুত্বপূণন িমিযাটির জর্য 
প্র্েৃমত্বর রিামর্র জর্য রোর প্গাষ্ঠী, িযানমনলজ ির প্িি নিট (Families for Safe Streets) 
অ্যান্ড ট্রান্সমপামটন শর্ অ্ল্টামর্নটিভমির (Transportation Alternatives) র্ামে রৃ্েজ্ঞ।"  
  
"নস্পড র্যামমরা আমামির র্াচ্চামির নর্রাপি রাখ্মে এর্ং জীর্র্ র্াাঁোমে। আমামির আমরা প্র্নশ 
সু্কমল আমরা প্র্নশ র্াচ্চামির িুরনক্ষে র্রার িরর্ার নেল, এর্ং এখ্র্ আমামির এটি র্রার শনি 
রময়মে", িম্বলর্ ডময়র বে ব্লাইম্বজা| "আনম গভর্নর কুওমমা, নিমর্ট প্মজনরটি নলডার সু্টয়াটন -র্ানজন্স, 
নস্পর্ার নহনস্ট এর্ং িমগ্র আইর্িভামর্ ির্যর্াি জার্ামে োই আমামির র্াচ্চামির জর্য িঠির্ র্াজ 
র্রার জর্য এর্ং আমামির শহমরর রাস্তার্গুনলমর্ আমরা নর্রাপি র্রমে িাহার্য র্রার জর্য।"  
  

###  
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