
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সু্কম্বলর বেশুম্বের বর্রাপত্তা রক্ষার উম্বেম্বেে গভর্ নর হ াকম্বলর আইর্ স্বাক্ষর  

  

S.4661/A.7330 আইর্টি হকাম্বর্া সু্কল িাসম্বক হিআইবর্ভাম্বি অবিক্রম করার জর্ে 

ইসুেকৃি জবরমার্ার একটি অংে সু্কল িাম্বসর বর্রাপত্তা সম্পবকনি অধ্েয়র্ ও প্রচাম্বরর 

জর্ে কমবপ্রম্ব র্বসভ সু্কল িাস ড্রাইভার হসফটি হেবর্ং হপ্রাগ্রাম্বম (Comprehensive 

School Bus Driver Safety Training Program) স্থার্ান্তম্বরর সুম্ব াগ প্রোর্ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ আইর্ S.4661/A.7330 এ স্বাক্ষর ক্রররের্ যা হক্ারর্া সু্কল বাসরক্ 

হবআইথর্ভারব অথিক্রম ক্রার জর্য ইসুযকৃ্ি জথরমার্ার এক্টি অংশ সু্কল বারসর থর্রাপত্তা 

সম্পথক্নি অধ্যয়র্ ও প্রচাররর জর্য ক্মথপ্রর র্থসভ সু্কল বাস ড্রাইভার হসফটি হেথর্ং হপ্রাগ্রারম 

স্থার্ান্তররর সুরযাগ প্রদার্ ক্রর, যা হিরক্ সু্কল বারসর জর্য গাথি চালক্ থশক্ষা ি থবল প্রথিষ্ঠা 

ক্রা  রব। এই আইরর্র লক্ষয  রলা গাথি চালক্রদররক্ হিরম যাওয়া সু্কল বাসরক্ হবআইথর্ভারব 

অথিক্রম ক্রা হিরক্ থর্রুৎসাথ ি ক্রার মাধ্যরম সু্করলর থশশুরদর থর্রাপত্তা বদৃ্ধি ক্রা।  

  

"আমারদর থশশুরদররক্ থর্রাপদ রাখা আমার প্রশাসরর্র এক্ র্ম্বর অগ্রাথধ্ক্ার এবং আমরা টিক্ 

হসিাই ক্রার জর্য থবথভন্ন হক্ষরে পদরক্ষপ গ্র ণ ক্রথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "হক্ারর্া 

হিরম যাওয়া সু্কল বাসরক্ অথিক্রম র্া ক্রার থবষয়টি গাথি চালক্রদর জার্া িাক্া উথচি, থক্ন্তু 

আমরা এই সমসযা বার বার ঘিরি হদখথে। আথম এই আইরর্ স্বাক্ষর ক্ররি হপরি গথব নি হযটি 

সু্কল বারসর ড্রাইভাররদর প্রথশক্ষরণর উন্নথি ক্ররব এবং সু্করল যািায়ািক্ারী থশশুরদর আররা 

হবথশ সুরথক্ষি রাখরব।"  

  

এই আইর্ গাথি চালক্রদর হক্ারর্া সু্কল বাসরক্ অথিক্রম ক্রার থবপদগুরলা সম্পরক্ন থশথক্ষি 

ক্ররি এবং সু্কল বারসর থর্রাপত্তা উন্নি ক্ররি এক্টি পাবথলক্ থশক্ষা ক্ম নসূথচর র্ক্শা ও 

বাস্তবায়রর্র জর্য আহ্বার্ জার্ায়৷ এোিাও S.4661/A.7330 এক্টি সু্কল বারসর জর্য গাথি চালক্ 

থশক্ষা ি থবল প্রথিষ্ঠা ক্ররে, এবং সমসযাটি থর্রয় গরবষণা, লঙ্ঘরর্র ঘির্ার সংখযা ক্মারি 

প্রস্তাব প্রণয়র্, এবং সু্কল বারসর থর্রাপত্তা উন্নি ক্ররি অর্দুার্ প্রদার্ ক্রার পাশাপাথশ পূরব নাক্ত 

পাবথলক্ থশক্ষা ক্ম নসূথচর অি নায়রর্র ক্ারজ বযব াররর জর্য হক্ারর্া হিরম যাওয়া সু্কল বাসরক্ 

অথিক্রম ক্রার ফরল প্ররযাজয  ওয়া জথরমার্ার অি ন এই ি থবরল পথররশাধ্ ক্রার থর্রদনশ প্রদার্ 

ক্ররে।  

  

বসম্বর্ির হকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "থশক্ষািীরদর অগ্রাথধ্ক্ার হদয়ার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্রলর 

প্রশংসা ক্থর! সু্করল যাওয়ার জর্য সু্কল বারস প্ররবশ ক্রার মু িূ নটি হিরক্ই আমারদর থশক্ষািীরদর 



থর্রাপত্তা আমারদর জর্য এক্টি অগ্রাথধ্ক্ার। এই আইর্ শুধ্ ুগাথি চালক্রদর হিরম যাওয়া সু্কল 

বাসরক্ হবআইথর্ভারব অথিক্রম ক্ররি থর্রুৎসাথ িই ক্ররব র্া, বরং আমারদর থশশুরদররক্ 

প্রথিথদর্ সু্করল থর্রয় যাওয়া ও থর্রয় আসা ড্রাইভাররদর প্রথশক্ষরণর জর্য ি থবল প্রদার্ ক্ররিও 

আররা হবথশ পদরক্ষপ গ্র ণ ক্ররে।"  

  

অোম্বসেবল সেসে উইবলয়াম মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "সু্কল বাসগুরলারক্ হবআইথর্ভারব 

অথিক্রম ক্রর যাওয়ািা থর্উ ইয়ক্ন হেরি এক্টি গুরুির সমসযা থ রসরব থবদযমার্ ররয় হগরে। 

এই আইর্ এই থবপজ্জর্ক্ আচররণর থবরুরি ড্রাইভাররদর থশথক্ষি ক্ররি সা াযয ক্রার জর্য 

হবআইথর্ভারব অথিক্রম ক্রার েথব িুরল রাখার অর্ুমথি প্রদার্ ক্রা র্িুর্ আইর্টির সারি 

সদ্ধিথলিভারব ক্াজ ক্ররব।"  

  

###  
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