
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিট বিল্ট িেিহার বর্ম্বে রাজ্েিোপী অবভযাম্বর্র ব াষণা কম্বরম্বের্  
  

21তম িাবষনক "িাকল আপ বর্উ ইেকন , বিক ইট অর টিম্বকট" িলিতকরণ কোম্বেইর্ চলম্বি 29 
র্ম্বভের, 2020 পযনন্ত  

  
র্তুর্ রাম্বজ্ের আইর্ বপেম্বর্র আিম্বর্র যাত্রীম্বের বিট বিল্ট পরা িাধ্েতামূলক কম্বর  

  
Xfinity বিবরজ্ ড্রাইভার রি বচম্বেইর্ বর্উ ইেম্বকন  বিট বিম্বল্টর িেিহাম্বরর প্রচাম্বর িহােতা 

করম্বের্  
  

GTSC-র র্তুর্ বিট বিল্ট PSA বেখুর্ এখাম্বর্  
  

গভর্নর আনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে 21তম বোর্ষনক "বোকল আপ র্র্উ ইয়কন , র্িক 
ইট অর টিমকট" (Buckle Up New York, Click It or Ticket) বলবৎকরণ অর্ভেোর্ চলমে 
এবং 29 র্মভম্বর, 2020 পেনন্ত চলমব। রোজযবযোপী প্রচোরোর্ভেোর্, গভর্নমরর ট্রোর্িক ঘেিটি কর্মটি 
(Governor's Traffic Safety Committee), টি র্েট ঘবল্ট পরোর গুরুত্ব েম্পমকন  েমচতর্তো বৃর্ি 
কমরমে। এই প্রমচষ্টো জমু়ে, রোজয এবং স্থোর্ীয় আইর্ বলবতকরণ েংস্থোগুমলো র্চর্িত এবং অর্চর্িত 
েোর্বোহর্, ঘচকপময়ন্ট এবং ঘবল্টর্বহীর্ আমরোহীমের জর্য টহলেোরী েল বযবহোর করমে। আইর্ 
বলবতকোরীরো এও র্র্র্িত করমে ঘে র্িশুমের েথোেথভোমব েংেত রোখো হমে। গত বেমরর 
প্রচোরণোয়, পুর্লি র্েট ঘবল্ট এবং র্িশু র্র্য়ন্ত্রণ লঙ্ঘমর্র জর্য 26,432টি টির্কট জোর্র কমর।  
  
"আপর্োর র্েট ঘবল্ট পরো শুধু আইর্ র্য়, র্কন্তু এটি একটি অপ্রময়োজর্ীয় ট্রযোমজর্ি প্রর্তমরোমধ 
েোহোেয করোর জর্য েব ঘচময় বুর্িমোর্ র্েিোন্ত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমোর বোবো ঘেমির 
প্রথম র্েট ঘবল্ট আইর্ প্রর্তষ্ঠো করমত েোহোেয করোর পর ঘথমক র্র্উ ইয়কন  এই র্বষময় একজর্ 
জোতীয় ঘর্তো হময় ঘথমকমে, এবং েখর্ আমরো বেমরর পর বের ধমর অমর্ক অগ্রগর্ত কমরর্ে, 
আমরো এখমর্ো এমর্ উেোহরণ ঘেখমত পোই ঘেখোমর্ ঘেগুমলো বযবহোর করো হমে র্ো। ঘকোর্ র্বতকন  
ঘর্ই -- র্েট ঘবল্ট জীবর্ বোাঁচোয় এবং েোরো র্র্উ ইয়মকন র রোস্তোয় ভ্রমণ কমর তোরো তো র্র্রোপমে 
করমত পোমরর্ তো র্র্র্িত করমত েোহোেয করোর জর্য আমরো এই অর্বতর্কন ত র্বষময় েমচতর্তো 
বৃর্ি অবযোহত রোখমবো।"  
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আগস্ট মোমে গভর্নর কুওমমো র্র্উ ইয়মকন র রোস্তোর েবোইমক আমরো ভোমলোভোমব রক্ষো করোর জর্য 
রোমজযর ঐর্তহোর্েক র্েট ঘবল্ট আইর্গুর্লমক ির্িিোলী কমর এমর্ ঘলর্জমেিমর্ স্বোক্ষর কমরর্। 1 
র্মভম্বর, 2020 পেনন্ত, েোত্রীবোহী েোর্বোহমর্র প্রমতযকমক, তোরো ঘেখোমর্ই বেরু্ র্ো ঘকর্, র্েট ঘবল্ট 
পরমত হমব অথবো চোইল্ড ঘেিটি র্েমট েথোেথভোমব র্র্য়র্ন্ত্রত রোখমত হমব। র্র্উ ইয়মকন , পুর্লি র্েট 
ঘবল্ট র্ো পরোর জর্য গোর়্ে চোলকমের টিমকট র্েমত পোমরর্ ববধভোমব, ের্েও তোরো অর্য ঘকোর্ 
ট্রোর্িক আইর্ লঙ্ঘর্ করমের্ র্ো।  
  
"বোকল আপ র্র্উ ইয়কন , র্িক ইট ওর টিমকট" এর মত বলবতকরণ প্রমচষ্টো এবং (Governor's 
Traffic Safety Committee, GTSC) এর র্তুর্ র্িক্ষোমূলক প্রচোরণো PSA কোজ করমে। আলবোর্র্র 
রকমিলোর কমলমজর র্বশ্বর্বেযোলময়র (University at Albany's Rockefeller College) ট্রোর্িক 
ঘেিটি মযোমর্জমমন্ট অযোন্ড র্রেোচন  ইর্র্স্টটিউমটর (Institute for Traffic Safety Management and 
Research) তথয অর্েুোয়ী, 2010 েোল ঘথমক রোমজযর র্েট ঘবল্ট ঘমমর্ চলোর হোর 90 িতোংি বো 
তোর ঘবর্ি ঘথমকমে, এবং ঘরকিন  94 িতোংিমত ঘপ াঁেয় গত বের।  
  
েমচতর্তো আমরো বো়েোমত, GTSC এক্সর্ির্র্টি র্ের্রমজর (Xfinity Series) ড্রোইভোর রে ঘচমস্টইর্ 
এবং স্পোয়োর ঘস্পোটন মের (Spire Sports) েোমথ অংিীেোর্রত্ব অবযোহত ঘরমখমে "আপর্োর তরমুজ 
রক্ষো করুর্" (Protect Your Melon) প্রচোরণোর মোধযমম র্েট ঘবল্ট বযবহোর উৎেোর্হত করোর 
জর্য। এই উমেযোমগর অংি র্হমেমব বেন্ত ও গ্রীষ্মকোমল েোরো রোজয জমু়ে মুর্ের ঘেোকোমর্ 1,500,000 
তরমুজ র্বর্ি হয় েোমত "আপর্োর তরমুজ রক্ষো করুর্" এবং "বোকল আপ" ঘলমবল ঘেওয়ো থোমক 
এবং েোমথ ঘচমস্টইর্ কোিন মবোিন  কোট-আউট এবং তরমুজ র্বর্ ঘপোস্টোরও র্বর্ি করো হয়। উপরন্তু, 
ঘচমস্টইর্ র্র্উ ইয়মকন  র্েট ঘবল্ট বযবহোমরর প্রচোমরর জর্য তোর বৃহৎ েংখযক ঘেোিযোল র্মর্িয়োর 
অর্ুেরণকোরীমের বযবহোর কমরর্।  
  
র্যোির্োল হোইওময় ট্রোর্িক ঘেিটি অযোির্মর্র্মেির্ (National Highway Traffic Safety 
Administration, NHTSA) অর্ুেোমর 2017 েোমল ঘেিবযোপী ঘমোটর েোর্ ে ুনটর্োয় 37,133 জর্ 
র্র্হত হময়মে এবং র্র্হতমের মমধয 47 িতোংি র্েট ঘবল্ট পমর র্েমলর্ র্ো। NHTSA র্হমেব কমর 
ঘেমখমে ঘে 2017 েোমল র্েট ঘবল্ট 14,955 জমর্র প্রোণ বোাঁর্চময়মে এবং র্েট ঘবল্ট পমর থোকমল 
অর্তর্রি 2.549 জর্মক বোাঁচোমর্ো ঘেত।  
  
GTSA-র বচোরমোর্ এিং বিপাম্বমন ন্ট অফ বমাটর বভবহকলি (Department Of Motor Vehicles, 
DMV)-র কবমের্ার মাকন  বজ্.এফ. বরািার িম্বলর্, "এটো েহজ, ঘবল্ট ঘবাঁমধ ঘর্ওয়ো একটি গোর়্ের 
ে ুনটর্োয় মৃতুয বো আহত হওয়োর ঝুাঁ র্ক কমোমর্োর েব ঘচময় েহজ এবং েব ঘচময় কোেনকর উপোয়। 
আর্ম েকল র্র্উ ইয়কন বোেীমক উৎেোর্হত করর্ে প্রর্তবোর বুর্িমোর্ এবং র্র্রোপে র্েিোন্ত র্র্মত।"  
  
বর্উ ইেকন  বেট পবুলে-এর িুপাবরম্বন্টর্ম্বিন্ট বকথ এম. বকারম্বলট িম্বলর্, "র্তর্ েিমকরও ঘবর্ি 
েময় ধমর র্র্উ ইয়কন  ঘস্টট পুর্লি ঘমোটর েোর্বোহমর্ র্র্রোপত্তোর র্র্য়ন্ত্রণকোরী েরঞ্জোমমর বযবহোমরর 
গুরুমত্বর উপর ঘজোর র্েমে। ঘেিটি ঘবল্ট এবং চোইল্ড ঘেিটি র্েট েঠিকভোমব বযবহোর কমর, 
পর্রচোলকরো এবং েোত্রীরো র্োটকীয়ভোমব ঘমোটর গোর়্ের ে ুনটর্োয় গুরুতর আ োত বো মতুৃযর ঝুাঁ র্ক 
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র্োটকীয়ভোমব কর্মময় র্েমত পোমরর্। র্েটমবল্ট জীবর্ বোাঁচোয়। আমরো আমোমের কোজ চোর্লময় েোব 
অথনহীর্ আ োত এবং মতুৃয কমোমর্োর জর্য েো চোলকমের ঘবল্ট র্ো বোাঁধোর িমল  মট এবং চোলকমের 
মমর্ কর্রময় ঘেমব: র্িক করুর্ অথবো টর্কট পোর্।"  
  
বিম্বির পবুলে প্রধ্ার্ এিং NYS অোম্বিাবিম্বেের্ অফ বচফি অফ পবুলে (NYS Association of 
Chiefs of Police) পোবিক বফলার্ িম্বলর্, "েোরো রোজয জমু়ে আমোমের েেেয এবং তোমের কমীরো 
র্র্উ ইয়মকন র র্েট ঘবল্ট অর্ুবতীতোর হোর 94 িতোংি বমল গবন এবং আগ্রহ ঘবোধ কমরর্। আমোমের 
বযোপক অংিীেোর্রত্ব, জর্র্িক্ষো এবং েমচতর্তো কমনেচূী, এবং উচ্চ েিৃযমোর্তোর প্রমচষ্টো এই 
অগ্রোর্ধকোর ট্রোর্িক র্র্রোপত্তোর প্রচোরোর্ভেোমর্ একটি গুরুত্বপূণন ভূর্মকো পোলর্ কমর। ঘমোটর গোর়্ে 
ে ুনটর্োয় মৃতুয এবং আহত কমোমর্োর েবমচময় কোেনকর উপোয় র্হমেমব র্র্য়র্মত র্েট ঘবল্ট বযবহোরমক 
ের্োি করো হময়মে, আর্ম র্স্থর র্বশ্বোে কর্র ঘে আইর্ িৃঙ্খলো রক্ষোকোরী বোর্হর্ীর প্রমচষ্টো র্ের্ রোত 
অবযোহত থোকমব। তোই েয়ো কমর মমর্ রোখমবর্ 'বোকল আপ - প্রর্তটি েোত্রোয় এবং প্রর্তবোর!"  
  
ওোবেংটর্ কাউবন্ট বেবরফ এিং NYS বেবরফি অোম্বিাবিম্বেেম্বর্র (NYS Sheriffs' Association) 
বপ্রবিম্বিন্ট বজ্বি মাবফন  িম্বলর্, "গোর়্েমত র্র্রোপমে থোকোর জর্য েব ঘচময় েহজ কোজটি ঘেটি জীবর্ 
বোাঁচোমর্োর ও আ োত কমোমর্োরও ঘেরো উপোয় গো়েীর ে ূনটর্োর ঘক্ষমত্র, এবং তো হল র্েট ঘবল্ট পরো। 
গোর়্েমত থোকো প্রমতযকমক অবিযই র্েট ঘবল্ট বযবহোর করমত হমব অথবো একটি েথোেথ র্িশু 
র্র্য়ন্ত্রণকোরী েমন্ত্র থোকমত হমব। র্র্উ ইয়কন  ঘস্টমটর ঘির্রিরো চোর্ আপর্র্ আপর্োর র্েট ঘবল্ট পরুর্ 
কোরণ এটো স্মোটন , এটো েহজ, এবং এটোই আইর্!"  
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