
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা গবি সীমা লঙ্ঘম্বর্র বিরুম্বে স্টেটিোপী কম্ব ার িেিস্থা স্টর্ওয়ার কথা স্ট াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
6 আগে স্টথম্বক 12 আগে পর্নন্ত এর্ম্ব াসনম্বমন্ট কোম্বেইর্ চলম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পনুিশ এবং স্থার্ীয় আইর্ 
শৃঙ্খিা রক্ষাকারী বানির্ী ঘেটবযাপী গনি সীমা িঙ্ঘমর্র নবরুমে আগামী সপ্তামি র্জরদানর বাডামব। 
আিমবনর্র রকমেিার কমিমজর নবশ্বনবদযািময়র ইর্নেটিউট ের ট্রানেক ঘসেটি মযামর্জমমন্ট অ্যান্ড 
নরসামচন র িথ্য অ্র্ুোয়ী, এই বেমরর জার্ুয়ানর ঘথ্মক ঘম পেনন্ত সকি মারাত্মক দ ুনটর্ার 34 
শিাংমশর মমযয অ্নর্রাপদ গনির অ্বদার্ নেি, ঘেখামর্ 2019 সামির একই সমময় এর পনরমাণ 
নেি 30 শিাংশ।  
  
"গনি সীমা ঘকার্ পরামশন র্য়, এগুনি আইর্ এবং এগুনি জীবর্ বাাঁচায়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"উচ্চ গনিমি গানড চািামর্ার ঘকার্ অ্জিুাি ঘর্ই- এটা অ্প্রময়াজর্ীয় এবং রাস্তার সবাইমক নবপমদ 
ঘেমি ঘদয়- এবং আনম নর্উ ইয়কন বাসীমদর স্মাটন  এবং যীর গনিমি গানড চািামর্ার অ্র্ুমরায করনে 
কারণ আপর্ার পরবিী োিায়ামি কময়ক ঘসমকন্ড বাাঁচামর্া বা ঘদাকামর্ োওয়ার জর্য জীবমর্র ঝুাঁ নক 
ঘর্ওয়া উনচি র্য়।"  
  
এই উচ্চ দশৃযমার্িা সম্পন্ন এর্মোসনমমন্ট প্রচারণা গভর্নমরর ট্রানেক ঘসেটি কনমটি দ্বারা সমনথ্নি 
োমি দ্রুি গনিমি গানড চািামর্া বন্ধ করা োয় এবং অ্নর্রাপদ গনির কারমণ দ ুনটর্া এডামর্া 
োয়। এর্মোসনমমন্ট চিাকািীর্, একটি "ঘকার্ অ্জিুাি ঘর্ই" পাবনিক সানভন স ঘ াষণা ঘেটবযাপী 
সম্প্রচার এবং ঘকবি ঘর্টওয়ামকন  প্রচানরি িমব, ঘেখামর্ দ্রুি গনিমি গানড চািামর্ার শানস্তর 
নবষয়টি িুমি যরা িমব। উপরন্তু, ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ে ট্রান্সমপামটন শমর্র (Department of 
Transportation, DOT) পনরবিন র্শীি বািন া নচহ্ন থ্াকমব ো ঘমাটরচািকমদর দ্রুি গনিমি গানড 
চািামর্ার নবপদ সম্পমকন  সিকন  করমব।  
  
িথ্য ঘদখামে ঘে নর্উ ইয়মকন  অ্নর্রাপদ গনি বনৃের কারমণ গ্রীষ্মকামি মারাত্মক দ ুনটর্া বৃনে পায়, 
ো জরু্ ঘথ্মক ঘসমেম্বর পেনন্ত সমবনাচ্চ িয়। র্যাশর্াি িাইওময় ট্রানেক ঘসেটি অ্যািনমনর্মেশর্ 
(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) নরমপাটন  কমরমে ঘে 2018 সামি 
ঘেমটর সকি ট্রানেক মৃিুযর প্রায় এক-িৃিীয়াংশ দ্রুি গনিমি গানড চািামর্ার কারমণ  মটমে, এবং 
এই মৃিুযর মমযয 42 শিাংশ স্থার্ীয় রাস্তায়  মটমে- ঘেখামর্ ঘপাে করা গনি সীমা নেি  ণ্টায় 

https://vimeo.com/391071110


 

 

55 মাইি বা িার কম। উপরন্তু, 2018 সামি, গনি সম্পনকন ি মারাত্মক এবং বযনিগি আিি 
িওয়া দ ুনটর্ার 36 শিাংশ দপুুর ঘথ্মক সন্ধযা 6টার মমযয  মটমে।  
  
NHTSA-এর মমি, ঘেসব চািক উচ্চ গনিমি গানড চািার্ িামদর অ্র্যার্য ঝুাঁ নকপূণন আচরমণর সামথ্ 
জনডি থ্াকার সম্ভাবর্া ঘবনশ, ঘেমর্ নসট ঘবল্ট র্া পরা, মদযপার্ কমর গানড চািামর্া, অ্থ্বা 
গানড চািামর্ার সময় ঘসিমোর্ বযবিার করা।  
  
বিপারটম্বমন্ট অ  স্টমাটর স্টভবিক্লম্বসর (Department of Motor Vehicles) কবমের্ার এিং গভর্নরস 
ট্রাব ক স্টস টি কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) সভাপবি মাকন  স্টে. এ . 
স্টরািার িম্বলর্, "গনি সমচির্িা সপ্তামির মি নবমশষ এর্মোসনমমন্ট প্রচারানভোমর্র প্রনি GTSC এর 
অ্বযািি সমথ্নর্ শুযুমাত্র গুরুত্বপূণন ট্রানেক নর্রাপত্তা সম্পমকন  সমচির্িা বাডায় র্া, বরং নর্উ 
ইয়মকন র সডকপথ্গুমিামক ভ্রমণকারীমদর জর্য নর্রাপদ কমর ঘিামি। দ্রুি গনিমি গানড চািামর্ার 
জর্য ঘকার্ অ্জিুাি ঘর্ই। যীমর গানড চািার্ োমি আপনর্ এবং রাস্তার সবাই নর্রাপমদ গন্তমবয 
ঘপ াঁমে ঘেমি পামরর্।"  
  
স্টেট পবুলম্বের সুপাবরম্বন্টর্ম্বিন্ট বকথ এম. স্টকারম্বলট িম্বলর্, "এই সিয এনডময় োওয়ার ঘকার্ 
উপায় ঘর্ই: দ্রুি গনিমি গানড চািামর্া নবপজ্জর্ক আচরণ ো অ্প্রময়াজর্ীয়ভামব মিুৃয এবং গুরুির 
আিি িওয়ার কারণ িয়। এই প্রচারানভোর্ চিাকািীর্ এবং সারা বের এর্মোসনমমন্ট প্রমচষ্টার 
মাযযমম, আমামদর িক্ষয িমে গনি সংক্রান্ত দ ুনটর্া কমামর্া এবং নর্উ ইয়মকন র রাস্তায় সবার জর্য 
নর্রাপদ ভ্রমণ উন্নি করা। আমরা সকি চািকমদর অ্র্ুমরায করনে - নর্রাপত্তা উন্নি করমি এবং 
ঘপাে করা গনি সীমা ঘমমর্ চিমি, প্রনিরক্ষামূিকভামব গানড চািার্, এবং েখর্ আপনর্ ড্রাইনভং 
হুইমির নপেমর্ থ্ামকর্ িখর্ আপর্ার স্মাটন  ঘোর্ দমূর রাখুর্।"  
  
পবরিির্ বিভাম্বগর (Department of Transportation, DOT) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার মাবর স্টথম্বরস 
িবমংম্বগে িম্বলর্, "িাইওময় ওয়াকন  ঘজামর্, নর্রাপদ গনি সীমা অ্র্ুসরণ করা আক্ষনরক অ্মথ্নই 
জীবর্ এবং মিুৃযর নবষয়। শুযু চািকমদর সুরক্ষার জর্যই র্য়, িাইওময়র নর্রাপত্তার র্ামম প্রনিনদর্ 
ঘে সব শ্রনমক নর্মজমদর ঝুাঁ নকর মমযয ঘেমি ঘদয়, িামদর নর্রাপত্তার জর্য কমনমক্ষমত্র গনি সীমা রময় 
ঘগমে। নর্উ ইয়কন  ঘেমটর িাইওময়মি নর্রাপদ গনি বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পমকন  সমচির্িা বাডামি 
'নিি উইক'-এর মমিা জর্নর্রাপত্তা প্রচারানভোর্মক সমথ্নর্ করমি পনরবির্ নবভাগ গনবনি এবং 
আমরা নর্উ ইয়কন  জমুড আইর্ শৃঙ্খিা রক্ষাকারী বানির্ীর সামথ্ অ্ংশীদানরত্ব চানিময় োব োমি 
ঘমাটরচািকরা রাস্তার নর্য়ম ঘমমর্ চমি।"  
  
ওয়াবেংটর্ কাউবন্ট স্টেবর  এিং বর্উ ইয়কন  স্টেট স্টেবর স অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র স্টপ্রবসম্বিন্ট স্টেবি 
মাব ন  িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘশনরেমদর পক্ষ ঘথ্মক, আমরা সবাইমক গনি সীমা ঘমমর্ চিমি 
উৎসানিি করনে। দ্রুি গনিমি গানড চািামর্া প্রায়ই দ ুনটর্ার একটি কারণ নিমসমব উেৃি করা 
িয়, নবমশষ কমর ঘেগুনিমি মার্ুষ আিি এবং নর্িি িয়। গনি সীমার মমযয ড্রাইনভং করা 
আপর্ামক প্রনিনক্রয়া জার্ামি আমরা সময় ঘদয় এবং দ ুনটর্া এনডময় োওয়ার আশা করা োয়।"  
  



 

 

টাউর্ অ  বিম্বসর পবুলে প্রধার্ এিং NYS অোম্বসাবসম্বয়ের্ অ  বচ স অ  পবুলে পোবট্রক 
ব লার্ িম্বলর্, "এটা দভুন াগযজর্ক ঘে সমনিি রাষ্ট্রীয় প্রমচষ্টা সমেও, উচ্চ গনিমি গানড চািামর্া 
ট্রানেক দ ুনটর্ার একটি প্রযার্ উপাদার্। আমরা এই যরমর্র সিমোনগিামূিক এবং নর্মবনদি 
প্রচারানভোর্মক দঢৃ়ভামব সমথ্নর্ কনর ো বাযযিামূিক ট্রানেক নর্রাপত্তা সমচির্িা বািন া এবং 
অ্িযন্ত দশৃযমার্ প্রময়াগ কােনক্রমমক একনত্রি কমর।"  
  
"গনি সমচির্িা সপ্তাি" বিবৎকরণ প্রচারণা নর্উ ইয়মকন র রাস্তায় নর্রাপত্তা উন্নয়মর্ গভর্নমরর 
ট্রানেক ঘসেটি কনমটির চিমার্ প্রমচষ্টার অ্ংশ। আইর্ শৃঙ্খিা রক্ষাকারী বানির্ীর জর্য জরুনর 
প্রনশক্ষণ িন্সর করার পাশাপানশ, GTSC সারা বের যমর নশক্ষা এবং এর্মোসনমমন্ট প্রচারানভোমর্র 
অ্থ্নায়র্ কমর এবং নকমশার-নকমশারীমদর গানড চািামর্া,  ুনমময়  ুনমময় গানড চািামর্া, ঘমাটরসাইমকি 
নর্রাপত্তা, পথ্চারীমদর নর্রাপত্তা এবং নসটমবল্ট বযবিামরর মি গুরুত্বপূণন ট্রানেক নর্রাপত্তা নবষময় 
সমচির্িা বৃনের জর্য জর্গমণর অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ কমর।  
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