
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা গবি সীমা লঙ্ঘম্বর্র বিরুম্বে স্টেটিোপী কম্ব ার িেিস্থার ফলাফল স্ট াষণা 
কম্বরম্বের্   

  
21,428 বিব িং টিম্বকট গবি সম্বেির্িা সপ্তাম্বে স্টেটজমু্বে ইসুে করা েম্বেম্বে  

  
30,273 অর্োর্ে যার্িাের্ এিিং ট্রাবফক আইর্ লঙ্ঘম্বর্র জর্ে টিবকট ইসুে করা েম্বেম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে সারা ঘেমে আইর্ প্রম াগকারী সংস্থাগুম া 
গতি সমেির্িা সপ্তামে 21,428টি টিতকে ইসুয কমরমে, ো 6 আগে ঘেমক 12 আগে পেনন্ত 
েম তে । এ সম  কমনকিন ারা অ্র্যার্য োর্বাের্ এবং ট্রাতিক আইর্  ঙ্ঘমর্র জর্য 30,273টি 
টিতকে ইসুয কমরর্।  
  
গভর্নর কুম্বোম্বমা িম্বলর্, "দ্রুি গতিমি মারাত্মক পতরণতি েমি পামর এবং এড়ামর্া ো  এমর্ এবং 
অ্প্রম াজর্ী  তবম াগান্তক  ের্া  মে। তর্উ ই মকন  ঘবপমরা া ভামব গাতড় ো ামর্ার ঘেমে আমামের 
ঘকামর্া সের্শী িা ঘর্ই এবং ঘকামর্া ভু  করমবর্ র্া: তবপজ্জর্ক ো কমের ধরা েমব এবং িামের 
জবাবতেতে করা েমব।"  
এই বেমরর কােনকর প্রোরণার সম  তর্ম্নত তিি টিতকে ইসুয করা েম মে:  
   
লঙ্ঘর্  টিবকম্বটর সিংখ্ো  
গতিসীমা  ঙ্ঘর্  21,428  
অ্র্যার্য  ঙ্ঘর্  26,141  
তসেমবল্ট সংক্রান্ত আইর্ ঙ্ঘর্:  1,984  
প্রতিবন্ধী ড্রাইতভং  995  
তবভ্রান্ত ড্রাইতভং  662  
আইর্ ঘমমর্ র্া ে া  491  
                                                          স্টমাট  51,701  
   
প্রতি আগমে তিড উইক অ্র্ুতিি ে , েির্ অ্তর্রাপে গতির সামে জতড়ি মারাত্মক ে ুনের্া 
সাধারণি ঘবতশ  মে োমক। িেয ঘেিামে ঘে সবমেম  মারাত্মক ে ুনের্াগুত  জরু্ ঘেমক ঘসমেম্বমরর 



 

 

মমধয গতির কারমণ  মে। র্যাশর্া  োইওম  ট্রাতিক ঘসিটি অ্যাডতমতর্মেশমর্র গমবষণা অ্র্ুসামর, 
ঘে সব ো ক গতি বাতড়ম মের্ িামের অ্র্যার্য ট্রাতিক আইর্  ঙ্ঘমর্র সম্ভাবর্া ঘবতশ।  
  
এই বের, তর্উ ই কন  ঘেমে গতি বাড়মে বম  মমর্ েমে। আ মবতর্ তবশ্বতবেযা   (University at 
Albany)-এর রকমি ার কম জ (Rockefeller College)-এর ট্রাতিক ঘসিটি মযামর্জমমন্ট অ্যান্ড 
তরসােন  ইর্তেটিউে (Institute for Traffic Safety Management and Research)-এর প্রােতমক 
িেয ঘেিামে ঘে 2019 সাম  জার্ু াতর ঘেমক ঘম পেনন্ত মারাত্মক ে ুনের্ার 30 শিাংমশর িু র্া  
অ্তর্রাপে গতি এ বেমরর একই সমম  34 শিাংশ মারাত্মক ে ুনের্ার কারণ তে ।  
  
ব পারটম্বমন্ট অফ স্টমাটর স্টভবেক্লম্বসর (Department of Motor Vehicles) কবমের্ার এিিং গভর্নরস 
ট্রাবফক স্টসফটি কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) সভাপবি মাকন  স্টজ. এফ. 
স্টরা ার িম্বলর্, "দ্রুি গতিমি গাতড় ো ামর্ার জর্য ঘকামর্া অ্জেুাি ঘর্ই। তর্উ ই কন  ঘেে 
ঘমােরো কমের তশতেি করমি োকমব এবং আমামের রাস্তা  তর্রাপত্তা তর্তিি করমি এই তবমশষ 
প্রোরাতভোমর্র মাধযমম আইর্ প্রম াগ করা অ্বযােি রািমব।"  
  
বর্উ ইেকন  স্টেট পবুলম্বের (New York State Police) সুপাবরম্বন্টর্ম্ব ন্ট বকথ এম. স্টকারম্বলট িম্বলর্, 
"আতম আমামের ঘেে টু্রপার এবং সক  আইর্ প্রম াগকারী সংস্থার সেসযমের প্রশংসা করতে দ্রুি 
গতিমি এবং আক্রমণাত্মক ভামব গাতড় ো ামর্ার  েয কমর আমামের রাস্তা  তর্রাপত্তা বাড়ামর্ার 
জর্য। মারাত্মক ে ুনের্ার জর্য মূ ি গতিই ো ী এবং আমরা োই সক  ো ক তর্ধনাতরি গতিমবগ 
ঘমমর্ ে কু এবং সবার আমগ তর্রাপত্তা বজা  রািুক।"  
  
"গতি সমেির্িা সপ্তাে" োড়াও, গভর্নর ট্রাতিক ঘসিটি কতমটি (GTSC) সারা বের ধমর তবতভন্ন 
ট্রাতিক তর্রাপত্তা কােনক্রম সমন্ব  কমর এবং পেোরী, ঘমােরসাইমক  এবং সাইমক  তর্রাপত্তা 
উন্ন মর্ ে মার্ উমেযাগমক সমেনর্ কমর। GTSC আইর্ শৃঙ্খ া রোকারী বাতের্ীর জর্য 
সমাম াের্ামূ ক প্রতশেমণর পৃিমপাষকিা কমর, তকমশার ড্রাইভার এবং িামের তপিামািার জর্য 
সম্পে প্রোর্ কমর এবং ঘেেবযাতপ তসেমবল্ট বযবোর প্রোর কমর।  
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