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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 16 িছর িা তার বিেী িয়সী সকল বমাটর গাব়ির যাত্রীম্বের বসট বিল্ট পরার
জর্ে আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বছর্

গভর্ন র কুওম্বমা: "আমরা েেম্বকর পর েেক ধম্বর জাবর্ বয বসট বিল্ট জীির্ িাাঁচায় এিং এই
পেম্বক্ষম্বপর মাধেম্বম আমরা আমাম্বের আইর্ম্বক আরও েবিোলী করবছ এিং অপ্রম্বয়াজর্ীয়
মমন াবিক ঘটর্া প্রবতম্বরাম্বধ সাহাযে করবছ। আমার বপতার বর্তৃ ম্বে বর্উ ইয়কন বেম্বের প্রথম বেট
বহম্বসম্বি বসট বিল্ট আইর্ পাস কম্বর, এিং জাবত তার বর্তৃ ে অর্ুসরণ কম্বর। এখর্ আমরা এই
উত্তরাবধকাম্বরর উপর বভবত্ত কম্বর গম্ব়ি তু লবছ এিং সিার জর্ে একটি বর্রাপে এিং েবিোলী
এম্পায়ার বেট গম্ব়ি তু লম্বত সাহাযে করবছ।"

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ (S.4336/A.6163) যার ফমে 16
বেমরর ববশী বয়সী সকে যাত্রীমক সসট ববল্ট পরমে হমব। বেন মামর্, 16 বের বা োর ববশী
বয়সী যাত্রীমের শুধুমাত্র চােমকর পামশ সামমর্র পযামসঞ্জার সসমট বসা অ্বস্থায় সসট ববল্ট পরমে
হয়।
"আমরা েশমকর পর েশক ধমর জাসর্ বয সসট ববল্ট জীবর্ বাাঁচায় এবং এই পেমক্ষমপর মাধযমম
আমরা আমামের আইর্মক আরও শসিশােী করসে এবং অ্প্রময়াজর্ীয় মমনাসিক ঘটর্া প্রসেমরামধ
সাহাযয করসে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমার সপোর বর্েৃ মে সর্উ ইয়কন বেমশর প্রথম বেট
সহমসমব সসট ববল্ট আইর্ পাস কমর, এবং জাসে োর বর্েৃ ে অ্র্ুসরণ কমর। এখর্ আমরা এই
উত্তরাসধকামরর উপর সভসত্ত কমর গম়ে েু েসে এবং সবার জর্য একটি সর্রাপে এবং শসিশােী
এম্পায়ার বেট গম়ে েু েমে সাহাযয করসে।"
1984 সামে, গভর্নর মাসরও কুওমমার অ্ধীমর্, সর্উ ইয়কন একটি বাধযোমূেক সসট ববল্ট আইর্ পাস
করা প্রথম বেট হময় ওমে এবং একই বেমর, সর্উ ইয়কন বেট সিপাটনমমন্ট অ্ফ বমাটর বভসহকেস
অ্র্ুসামর, প্রায় 16 শোংশ বযসি সসট ববল্ট পরমের্। 2008 র্াগাে, আইর্ প্রণয়মর্র 24 বের
পর, বমমর্ চোর হার 89 শোংশ পযনি সেে।
বসম্বর্টর বেবভে কালুনবচ িম্বলর্, "সসট ববল্ট র্া পরা বথমক আপসর্ বয আঘাে সহয করমে পামরর্
ো মারাত্মক হমে পামর, এবং আপসর্ গাস়ের সামমর্ বা সপেমর্ বযখামর্ই বমসর্ র্া বকর্ ো সেয।
এই সবে আইমর্ স্বাক্ষসরে হওয়ার মাধযমম, আমরা সর্উ ইয়মকন মমনাসিক ঘটর্া প্রসেমরাধ এবং জীবর্

বাাঁচামে সাহাযয করব। এই আইমর্র প্রসে োমের েৃঢ় সমথনমর্র জর্য অ্যামমসরকার্ অ্মটামমাবাইে
অ্যামসাসসময়শর্ (American Automobile Association, AAA) সহ সমথনকমের ধর্যবাে।"
অোম্বসেবল সেসে ওয়াল্টার টি. বমাজবল িম্বলর্, "সসটমবল্ট আমামের রাস্তা সর্রাপে এবং
অ্মটামমাবাইে েুঘট
ন র্ায় মৃেুযর সংখযা কমামর্ার একটি প্রমাসণে উপায়। এই আইর্ বসই েক্ষয অ্জন র্
এবং ভ্রমমণর সময় সকে যাত্রী যামে সর্রাপমে থামক ো সর্সিে করার সেমক অ্মর্ক েূর এসগময়
যামব। আসম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাে জার্াই এই সবমে স্বাক্ষর কমর আইমর্ পসরণে করার জর্য
এবং আমামের বেমটর উপর এর ইসেবাচক প্রভাব বেখার জর্য মুসখময় আসে।"
গভর্নমরর ট্রাসফক বসফটি কসমটি ইসিে সেময়মে বয সর্উ ইয়মকন হাইওময়মে মৃেুযর 30 শোংশ যাত্রী
সসট ববল্ট দ্বারা বাধা থামক র্া। সর্রাপত্তা সবমশষজ্ঞরা সবশ্বাস কমরর্ বয সপেমর্র সসট ববল্ট
বযবহামরর ফমে েুঘনটর্ার কারমণ েুই েৃ েীয়াংমশর ও ববশী মৃেুয এবং গুরুের আহে হওয়ার ঘটর্া
প্রসেমরাধ করা সম্ভব। এই আইর্ বমাটর গাস়ের সকে আমরাহীমক সসট ববল্ট পরমে বাধয করার
মাধযমম গাস়ে েুঘট
ন র্ায় মৃেুয এবং হোহমের সংখযা কমামে চায়।
এই র্েু র্ আইর্টি 1 র্মভম্বর বথমক কাযনকর হমব।
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