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বেক্ষার্থীম্বের বর্রাপত্তা বর্বিত করম্বত গভর্নর কুওম্বমা সু্কল িাম্বের উপর স্টপ-আমন কোম্বমরা 

অর্ুম্বমাের্ করম্বত আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

এই আইর্ সু্কল বিবিক্টগুবলম্বক সু্কল িাম্বে স্টপ-আমন কোম্বমরা িোম্বর্ার অর্ুমবত দেয়  
  

স্টপ-আমন কোম্বমরাগুম্বলা দিআইবর্ভাম্বি পাে দকম্বে এবগম্বয় যাওয়া সু্কল িাম্বের গবতবিবি দরকিন  
কম্বর, যার ফম্বল টিবকে ইেুে করা হয়  

  
এই আইর্ প্রণয়র্ বেল গভর্নর কুওম্বমার র্োয়বিচার এম্বেন্ডার একটি গুরুত্বপণূন অঙ্গ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সু্কমের বামে স্টপ-আমন ক্যামমরা ইর্স্টে ক্রার জর্য সু্কে 
ডিডিক্টগুমোমক্ অ্র্ুমমাদর্ ডদমে আইর্ (S.4524B/A.4950B) স্বাক্ষর ক্মরমের্, যামে থেমম োক্া 
থক্ামর্া সু্কে বােমক্ অ্ববধভামব অ্ডেক্রম ক্রা চােক্মদর ধরা যাে এবং ডর্উ ইেমক্ন র ডিক্ষােীমদর 
ডর্রাপত্তা ডর্ডিে ক্রা যাে। এই বযবস্থাটি গভর্নর কুওমমার র্যােডবচার এমজন্ডার এক্টি গুরুত্বপূর্ন 
উপাদার্ ডেে।  
  
"থক্ামর্া অ্ডভভাবক্মক্ আর ক্খর্ও ডচন্তা ক্রমে হমব র্া থয োমদর েন্তামর্র সু্কমে আো-যাওোর 
েমে বাে যাত্রা ডর্রাপদ হমব র্া এবং যাত্রা েহজ হমব র্া", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
পদ্ধডেটিমক্ আইমর্ রূপান্তর ক্মর স্বাক্ষর ক্রার মাধযমম, আমরা সু্কে ডিডিক্টগুমোমক্ থবপমরাো 
চােক্মদর জবাবডদডহোর আওোে ডর্মে আেমে এবং আমামদর সু্কেগামী থেমেমমমেমদর ডর্রাপদ 
রাখার জর্য ডর্উ ইেক্ন  থস্টমের োহেী উমদযাগমক্ এডগমে ডর্মে থযমে প্রমোজর্ীে েরঞ্জাম প্রদার্ 
ক্রডে।"  
  
"আমামদর সু্কেগামী ডিক্ষােীমদর সু্কমে যাোোমের ডর্রাপত্তা ডর্ডিে ক্রমে আমরা 
প্রডেশ্রুডেবদ্ধ", দলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্থ দহাচুল িম্বলর্। "এই আইর্ সু্কমের বামে ক্যামমরা 
বোমর্ার জর্য অ্র্ুমডে থদমব, যার ফমে সু্কেবােমক্ অ্ববধভামব পাি ক্াটিমে েরুর্মদর জীবর্ 
ডবপমদর মুমখ থফমে থদওো চােক্মদর ক্ম ার আইমর্র আওোে আর্া েম্ভব হমব। এই প্রমচষ্টাটি 
তেডর হমেমে ডিক্ষােী ও ডর্উ ইেমক্ন র েক্েমক্ ক্ষডের হাে থেমক্ রক্ষা ক্রার জর্য আমামদর 
অ্র্যার্য প্রগডেিীে র্ীডের উপর ডভডত্ত ক্মর।"  
  



প্রডে বের ডর্উ ইেক্ন  থস্টমে প্রাে 1.5 ডমডেের্ ডিক্ষােী সু্কমে আো যাওো ক্রার জর্য সু্কে বাে 
বযবহার ক্মর োমক্ এবং োমদর ডর্রাপত্তার খাডেমর থেমম োক্া থক্ামর্া সু্কে বােমক্ অ্ডেক্রম ক্রা 
থবআইডর্। েমব, সু্কে বাে পাি ক্াটিমে যাওো থদাষীমদর েক্ষয ক্মর 2018-এর এডপ্রমে পডরচাডেে 
অ্পামরির্ থেফ স্টপ (Operation Safe Stop) র্ামক্ এক্ ডদমর্র এক্টি অ্ডভযামর্ থদখা যাে থয 
িে িে মার্ুষ এই আইর্মক্ অ্গ্রাহয ক্রমে এবং 850 জর্ থোক্মক্ টিডক্ে থদওো হে। 180 
ডদমর্র এক্টি সু্কে ইোমর, থেমম োক্া থক্ামর্া সু্কে বাে পাি ক্াটিমে যাওোর এই েংখযাটি 
150,000 বামরর থবডি, যা এই থস্টমের েক্ে সু্কেগামী ডিক্ষােীর ডর্রাপত্তা ডবপন্ন ক্রমে। এই 
আইর্ চােক্মদর জবাবডদডহোর আওোে ডর্মে আেমব এবং সু্কমে যাোোমের পমে ডিক্ষােীমদর 
ডর্রাপত্তা ডর্ডিে ক্রার মাধযমম ডিক্ষােীমদর ডর্রাপত্তার ডবষমে গভর্নমরর থর্েৃমত্বর ইডেহােমক্ োমমর্ 
এডগমে ডর্মে যাে।  
  
গভর্নর ডক্উমমা স্বীক্ার ক্মরর্, আমামদর েন্তার্মদর ডর্রাপত্তা আমামদর েমবনাচ্চ অ্গ্রাডধক্ার। এই 
বেমরর প্রেম ডদমক্, গভর্নর কুমযমমা ডর্উ ইেক্ন  ডেটিমে স্পীি ক্যামমরা থপ্রাগ্রাম পুর্বনহাে এবং 
অ্র্ুমমাডদে সু্কে স্পীি থজামর্র েংখযা 140 থেমক্ বাডিমে 750 ক্রমে আইর্ স্বাক্ষর ক্মরমের্। 
এোিাও, এই ডবেটি থপ্রাগ্রামমর েমে ক্মনডদবমে েক্াে 6ো থেমক্ রাে 10ো পযনন্ত েম্প্রোডরে 
ক্মরমে। এোিাও, ডিক্ষােীমদর ডর্রাপত্তা বৃডদ্ধ ক্রমে, 2016 োমে গভর্নর কুওমমা ডর্উ ইেমক্ন র 
সু্কমের ডর্রাপত্তা আইর্ আধুডর্ক্ ক্মরমের্। আপমিে ক্রা আইর্ অ্র্ুযােী সু্কে থজোগুডেমক্ এক্টি 
থযাগামযামগর স্থার্ ডর্ডদনষ্ট ক্রমে হমব থক্ামর্া েঙ্কমের জর্য, ডিক্ষক্ এবং ক্মীমদর প্রডিক্ষমর্র 
প্রমোজর্ বডৃদ্ধ ক্রা এবং ডর্রাপত্তা েংক্রান্ত অ্র্ুিীের্গুডে আপমিে ক্রা, যার মমধয এক্টি পৃেক্কৃ্ে 
আেক্ রাখার প্রমোজর্ হে এমর্ ঘের্া অ্ন্তভুন ক্ত|  
  
বেম্বর্ের টিম দকম্বর্বি িম্বলর্, "ডর্উ ইেক্ন  থস্টে জমুি প্রডেডদর্, 50,000 চােক্ ইচ্ছাকৃ্েভামব 
আইর্ ভঙ্গ ক্মর এবং থেমম োক্া থক্ামর্া সু্কেবােমক্ অ্ডেক্রম ক্মর আমামদর ডিশুমদর জীবর্ ও 
ডর্রাপত্তামক্ ঝুুঁ ডক্র মমধয থফমে।। এো এমক্বামরই অ্গ্রহর্মযাগয। এইেব অ্পরামধর ডবরুমদ্ধ আরও 
ক্ম ার বযবস্থা গ্রহর্ ডর্ডিেক্ারী এই ডবিদ আইর্টি প্রমযাগ ক্মর, আমরা এক্টি িডক্তিােী বােন া 
পা াডচ্ছ: যডদ আপডর্ ডর্উ ইেমক্ন  থেমম োক্া থক্ামর্া সু্কে বাে অ্ডেক্রম ক্মরর্, োহমে আপডর্ 
ধরা পরমে যামচ্ছর্, আপর্ামক্ জডরমার্া ক্রা হমব এবং আপর্ামক্ জবাবডদডহ ক্রমে হমব। এই ডবমে 
স্বাক্ষর ক্রার জর্য আডম গভর্নরমক্ ধর্যবাদ জার্াই, যা ডর্িঃেমেমহ জীবর্ রক্ষা ক্রমব এবং ডর্উ 
ইেমক্ন র ডিক্ষােীমদর ডর্রাপত্তামক্ অ্গ্রাডধক্ার থদমব।"  
  
অোম্বেেবল দমোর উইবলয়াম বি. মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার থর্েৃমত্ব ডর্উ ইেক্ন  সু্কমের 
ডিশুমদর জর্য জােীেভামব অ্র্যেম িডক্তিােী এক্টি েুরক্ষা আইর্ প্রর্ের্ ক্মরমে। সু্কমে যাোোে 
আমরা ডর্রাপদ ক্রার জর্য এই আইর্টি এক্টি ডবরাে পদমক্ষপ। এমে স্বাক্ষর ক্রার জর্য আডম 
গভর্নরমক্ োধুবাদ জার্াই এবং সু্কমের ডর্রাপত্তাে আমামদর থস্টমের অ্গ্রগডে অ্বযাহে রাখার জর্য 
োর োমে ক্াজ ক্রার জর্য আগ্রহী।"  
  

###  
  

https://www.governor.ny.gov/news/mothers-day-governor-cuomo-signs-legislation-reinstating-and-expanding-new-york-city-speed-zone
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