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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আজ গবি সীমা লঙ্ঘম্বর্র বিরুম্বে স্টেট পুবলম্বের কম্ব ার িেিস্থা স্টর্ওয়ার কথা
স্ট াষণা কম্বরম্বের্

গবি সপ্তাহ (Speed Week) িলিত্করণ প্রচারাবভযার্ 12ই জুর্ অিবি চলম্বি
গবি সীমা লঙ্ঘম্বর্র জর্ে প্রবি িের বর্উ ইয়ম্বকন ভয়ািহ দু ন টর্া ম্বট
বর্উ ইয়কন স্টেট পুবলেম্বক কাম্বজর অঞ্চম্বল র্জরদাবর এিং ‘মুভ ওভার আইর্’ এর লঙ্ঘর্কারীম্বদর
জবরমার্া করা অিোহি রাখম্বি হম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট পুনিশ সপ্তাহ জুমে চিা
একটি নিমশষ ট্র্যানিক িিিত্করণ উম্যামগর সময় গনি সীমা িঙ্ঘর্ এিং আগ্রাসীভামি গােী
চািামর্া ড্রাইভারম্র নিরুমে িযিস্থা ঘর্ওয়ার িক্ষ্য ঘরমেমে। এই িেমরর "গনি সপ্তাহ"
িিিত্করমণ কম ার িযিস্থা গ্রহণ 6ই জুর্ িৃহস্পনিিার ঘেমক শুরু হময় িুধিার 12ই জুর্ অ্িনধ
চিমি। ট্র্যানিক পুনিমশরা সনিয়ভামি হাইওময়র কামজর অ্ঞ্চিগুনিমি টহি ঘ্মি এিং নর্উ ইয়মকন র
“মুভ ওভার” আইর্ িঙ্ঘর্কারীম্র ন্মক র্জর রােমি।
"আমরা গনি সীমা িঙ্ঘর্ এিং ঘিপমরায়া গােী চািমর্ামক একটি অ্িযন্ত স্বাভানিক কারমণই ির্াস্ত
করি র্া: এর জর্য প্রমিযমকরই নিপ্ টমি পামর এিং গনি সীমা িঙ্ঘমর্র িমি প্রনি িের নর্উ
ইয়কন ঘেমট ভয়ািহ ্ু নটর্া মট োমক", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা সমস্ত ড্রাইভারম্র
নর্রাপত্তামক সিনানধক গুরুত্বপূণন নহসামি ঘ্েমি, গনি সীমা ঘমমর্ চিমি, আপর্ার ইমিকট্র্নর্ক
নিভাইস িযিহার র্া করমি, এিং রাস্তার পামশ এমামজননি গােী এিং হাইওময় কমীম্র ঘ্েমি সমর
নগময় িাম্র জায়গা ঘ্ওয়ার সনর্িনন্ধ অ্র্ুমরাধ জার্াই।"
বর্উ ইয়কন স্টেট পুবলম্বের ভারপ্রাপ্ত সুপাবরম্বের্ম্বেে বকথ এম. স্টকাম্বরম্বলট িম্বলর্, "ঘেমহিু এটি
গ্রীষ্মকািীর্ ভ্রমমণর সময়, আমরা চাই ড্রাইভাররা িুঝুক ঘে ঘিনশ গনিমি গােী চািামি িা
্ুুঃেজর্ক পনরনস্থনি তিনর করমি পামর। এই ট্র্যানিক আইর্ িিিত্করমণর সমময় এিং গ্রীমষ্মর
গােী চািামর্ার সময় জুমে, ড্রাইভারম্র সূনচি গনি সীমা অ্র্ুসরণ কমর গােী চািামর্া এিং
ঘিপমরায়া ড্রাইভারম্র নর্য়ন্ত্রমণ রােমি আমাম্র ট্র্যানিক পুনিমসরা কো র্জর রােমি।"
"সমস্ত ড্রাইভারম্র গনি সীমা ঘমমর্ চিমি এিং কের্ও অ্র্যমর্স্ক িা অ্সংিগ্ন হময় গােী র্া
চািামর্ার জর্য আনমও গভর্নমরর সামে সনর্িনন্ধ অ্র্ুমরাধ জার্ানি", মাকন স্টজ. এফ. স্করম্বয়োর,

বর্উ ইয়কন স্টেট বেপাটনম্বমে অফ স্টমাটর স্টভবহম্বকলস (Department of Motor Vehicles) এর
কবমের্ার এিং গভর্ন ম্বরর ট্র্োবফক স্টসফটি মবমটির (Governor's Traffic Safety Committee)
সভাপবি, িম্বলম্বের্। "গনি সীমা িঙ্ঘমর্ একটি নিপজ্জর্ক এিং পনরহােন ড্রাইনভং অ্পরাধ ো
রাস্তার সকিমক ঝুুঁ নকর সম্মুেীর্ কমর। োরা এই প্রচারানভোমর্র সময় এিং সারা িের ধমর
আমাম্র সেক পনরিহর্ িযিস্থামক সুরনক্ষ্ি রামের্, আমাম্র ঘসই আইর্রক্ষ্াকারী অ্ংশী্ারম্র
প্রনি গভর্নমরর ট্র্যানিক ঘসিটি কনমটি কৃ িজ্ঞ।"
নর্উ ইয়কন ঘেমট টা সমস্ত ভয়ািহ ্ু নটর্ার প্রায় এক িৃ িীয়ংমশর কারণ হি গনি সীমা িঙ্ঘমর্।
ইউনর্ভানসনটি অ্ি অ্যািমিনর্মি ইর্নেটিউট ির ট্র্যানিক ঘসিটি মযামর্জমমন্ট অ্যান্ড নরসামচনর
(Institute for Traffic Safety Management and Research, ITSMR) ঘ্ওয়া পনরসংেযার্
অ্র্ুোয়ী, 2017 সামি, নর্উ ইয়কন ঘেমট গনি-সম্পনকন ি ্ু নটর্ার কারমণ 301 জর্ মারা ঘগমের্
এিং 18,178 জর্ আহি হময়মের্। ন্ র্যাশর্াি হাইওময় ট্র্যানিক ঘসিটি অ্যািনমনর্মেশর্
(National Highway Traffic Safety Administration) জানর্ময়মে ঘে োর্িাহমর্র মমধয সং ষন হি
নির্ ঘেমক 33 িের িয়সী মার্ুমষর মৃিুযর প্রধাণ কারণ।
এই "গনি সপ্তাহ" িিিত্করমণর সমময়, ট্র্যানিক পুনিমসরা িাম্র কামজর অ্ংশ নহসামি ঘেট
পুনিমশর এিং পনরচয় ঘগাপর্কারী ট্র্যানিক িিিত্করমণর (Concealed Identity Traffic
Enforcement, CITE) নচহ্নেুক্ত ্ুই ধরমণর গােীই িযিহার করমি োকমি। CITE গােীগুনি
ট্র্যানিক পুনিসম্র গােী চািামর্ার সময় আইর্ অ্মার্যকারী গােী চািকম্র আরও সহমজ নচনহ্নি
করার সুমোগ কমর ঘ্য়। এই োর্গুনি স্বাভানিক ট্র্যানিমকর সামে নমমশ ঘেমি পামর, নকন্তু জরুনর
আমিা সনিয় কমর ন্মি এগুনিমক জরুনর োর্ নহমসমি সহমজই ঘচর্া োয়।
সি ধরমণর গােীর গনি সীমা িঙ্ঘর্, ঘসইসামে অ্র্যার্য ট্র্যানিক আইর্ িঙ্ঘর্কারী টর্ার
নিরুমে, সারা িেমরর আইর্ প্রণয়র্কারী টর্ার সংেুনক্ত নহসামি এই সপ্তাহ জুমে কম ারভামি
িযিস্থা ঘর্ওয়া হমি। ট্র্যানিক পুনিমসরা, অ্র্যমর্স্ক িা অ্সংিগ্ন ড্রাইভার, গােীর আমরাহীগণ োরা
ঠিকমমিা নসট ঘিল্ট িাুঁমধর্নর্, এিং ঘে সমস্ত ড্রাইভার নর্উ ইয়মকন র মুভ ওভার আইর্ িঙ্ঘর্
করমের্ িাম্র সহ অ্র্যার্য টযানিক আইর্ অ্মার্যগুনির উপরও র্জর রােমি োকমি।
2018 সামির জুর্ মামসর গনি সপ্তাহ প্রচারানভোমর্র সময়, ঘেট ট্র্যানিক পুনিস ঘমাট 24,581টি
টিনকট ইসুয কমরমে, িার মমধয গনি সীমার উপমর গােী চািামর্ার জর্য 11,380টি, অ্র্যমর্স্ক
হময় গানে চািামর্ার জর্য 673টি, এিং মুভ ওভার আইর্ িঙ্ঘমর্র জর্য 388টি টিনকট।
প্রবি ণ্টায় 55 মাইল গবি সীমার হাইওম্বয়ম্বি িা প্রবি ণ্টায় 65 মাইল গবি সীমার হাইওম্বয়ম্বি
গবি সীমা লঙ্ঘম্বর্র জবরমার্া বর্ম্নরূপ:
গনি সীমার উপমর
গনি সীমার উপমর
গনি সীমার উপমর

ণ্টায় 10 মাইি িা িার কম – র্ুযর্িম 45 িিার/সিনানধক 150 িিার
ণ্টায় 11 ঘেমক 30 মাইি – র্ুযর্িম 90 িিার/সিনানধক 300 িিার
ণ্টায় 31 মাইি িা িার ঘিনশ – র্ুযর্িম 180 িিার/সিনানধক 600 িিার

নিিীয়িার একই অ্পরাধ করমি
গনি সীমার উপমর
গনি সীমার উপমর
গনি সীমার উপমর

ণ্টায় 10 মাইি িা িার কম – র্ুযর্িম 45 িিার/সিনানধক 300 িিার
ণ্টায় 11 ঘেমক 30 মাইি – র্ুযর্িম 90 িিার/সিনানধক 450 িিার
ণ্টায় 31 মাইি িা িার ঘিনশ – র্ুযর্িম 180 িিার/সিনানধক 750 িিার

িৃ িীয়িার একই অ্পরাধ করমি
গনি সীমার উপমর
গনি সীমার উপমর
গনি সীমার উপমর

ণ্টায় 10 মাইি িা িার কম – র্ুযর্িম 45 িিার/সিনানধক 525 িিার
ণ্টায় 11 ঘেমক 30 মাইি – র্ুযর্িম 90 িিার/সিনানধক 675 িিার
ণ্টায় 31 মাইি িা িার ঘিনশ – র্ুযর্িম 180 িিার/সিনানধক 975 িিার

আদালম্বির সারচাজন বর্ম্নরূপ:
শহর িা গ্রামমর আ্ািি - 93 িিার
অ্র্যার্য আ্ািি (নসটি ট্র্যানিক আ্ািি, ইিযান্) - 88 িিার
লঙ্ঘম্বর্র পম্বয়ম্বের
গনিসীমার উপমর
গনিসীমার উপমর
গনিসীমার উপমর
গনিসীমার উপমর
গনিসীমার উপমর

িরণ:
ন্টায় 1 ঘেমক 10 মাইি = 3 পময়ন্ট
ন্টায় 11 ঘেমক 20 মাইি = 4 পময়ন্ট
ন্টায় 21 ঘেমক 30 মাইি = 6 পময়ন্ট
ন্টায় 31 ঘেমক 40 মাইি = 8 পময়ন্ট
ণ্টায় 40 মাইি = 11 পময়ন্ট (িাইমসি িানিি হময় ঘেমি পামর)
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