অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/14/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বলমুবির্ সেফটি আইর্ প্োম্বকি বর্ম্বে বেম্বর্ম্বের েংখ্োগবরষ্ঠ সর্তা কাবির্ে এিং
অোম্বেেবল বিকার সেবির োম্বে বিপ্াবিক চু বির কো স াষণা কম্বরর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ লিমুলজর্ সেফটি লর্য়মাবিীর প্যামেজ লর্ময় লেমর্মের েংখ্যাগলরষ্ঠ
সর্তা অ্যালন্ড্রয়া স্টু য়ােন-োলজন্স এবং অ্যামেম্বলি লিোর োিন সেলস্টর োমে লিপ্ালিে চু লির েো
স াষণা েমরর্। এই 10 প্ময়ন্ট প্যামেমজ র্তু র্ লর্রাপ্ত্তা প্রলবধার্ প্রবতন র্ েমর, সেমর্: লেেমবমের
প্রময়াজর্ীয়তা, ত্রুটিপ্ূণন লিমুলজর্ প্লরচাির্া বন্ধ েরা, অ্ববধ ইউ-োমর্নর জর্য শালি বৃলি, GPS
এর প্রময়াজর্ীয়তা, গ্রােে প্লরমষবা েংস্থামর্র প্রময়াজর্ীয়তা, লর্য়লমত োর্বােমর্র ববধতােরণ এবং
এবং চািমের লর্রাপ্ত্তা েংক্রান্ত তেয, লিমুলজর্ চািেমের জর্য র্তু র্ বালণলজযে চািমের
িাইমেমন্সর প্রময়াজর্ীয়তা, এেটি োিীর োস্ক সফােন বতলর েরা এবং ড্রাগ এবং অ্যািমোেি প্রীিা।
"এই বযাপ্ে েংস্কার েতৃন প্িমে রািা সেমে লবপ্জ্জর্ে োর্বাের্ অ্প্োরণ েরমত, খ্ারাপ্
প্লরচািেমের প্রলতমরাধ েরমত এবং োধারণ জ্ঞামর্র লর্রাপ্ত্তার মার্ স্থাপ্র্ েরার জর্য বহু
প্রময়াজর্ীয় র্তু র্ িমতা প্রোর্ েরমব, ো লর্উ ইয়মেন র প্রলতটি সোণায় জর্োধারমণর লর্রাপ্ত্তা
বৃলি েরমব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ভয়াবে েু নের্াগুলি োর ফমি এই প্েমিপ্ সর্ওয়া েয়,
তা রামজযর এমেবামর মূমি আ াত েমরমে এবং োরা এই েব েু ে
ন র্ায় লপ্রয়জর্মের োলরময়মের্
তামের প্ামশ আমরা রময়লে এবং অ্ক্লান্ত প্লরশ্রম েমরলে োমত ভলবষযমত এরেম েুখ্ঃজর্ে ের্া
প্রলতমরাধ েরমত োোেয েরমত প্ালরলচরতমর।"
"উৎেমবর জর্যই লিমুলজর্ বযবোর েরা েয় োধারণত, এবং লেমর্ে গণতালিে েংখ্যাগলরষ্ঠ ঠিে
সেোই বজায় রাখ্মত চায়," সেম্বর্ে েংখ্োগবরষ্ঠ সর্তা অোবন্ড্রো িু োেন-কাবিন্স িম্বলর্,
"অ্লর্রাপ্ে লিমুলজর্ এবং লশলেি লর্য়মাবিীর জর্য সে েু ে
ন র্াগুমিা মেমে, তা েুখ্ঃজর্ে এবং এই
েমেযার সমাোমবিার োলয়ত্ব আমামের। লেমর্ে েংখ্যাগলরষ্ঠ সে েব প্লরবার লিমুলজর্ েু ে
ন র্ায়
তামের লপ্রয়জর্মের োলরময়মের্ এবং োরা সেই েষ্টমে আমদািমর্ প্লরণত েমরমের্, তামের প্ামশ
রময়মের্ এবং তামের েুঃমখ্ সশাে প্রোশ েমরর্। এই লবিগুলি, ো লেমর্ে েংখ্যাগলরষ্ঠ, অ্যামেম্বলি
েংখ্যাগলরষ্ঠ এবং গভর্নর কুওমমার েমেনর্ প্রাপ্ত েময়মে, লর্রাপ্ত্তা উন্নত েরমত োোেয েরমব,
েংস্থাগুলিমে োয়বি েরমব, এবং জীবর্ বাাঁচামব।"
"লিমুলজর্ প্রায়েই আর্মদর অ্র্ুষ্ঠামর্ - লবময়, প্রম এবং লবমশষ অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য প্েমদর বাের্
লেমেমব বযবহৃত েয়। লেন্তু আমরা অ্মর্েগুলি সবের্াোয়ে ের্ায় প্লরণত েমত সেমখ্লে,"

অোম্বেেবল বিকার কালন সেবি িম্বলর্। "আমরা গত বেমরর বামজমে সে অ্গ্রগলত েমরলে, তার
উপ্র উপ্র লভলত্ত েমর গমে সতামি আজমের প্াশ েরা লবিগুলি, ভাোর-জর্য লিমুলজর্ লশমের
প্রময়াজর্ীয় তত্ত্বাবধামর্র বযবস্থা েমর এবং তামের োমত োয়বি েরা োয় তা লর্লিত েমর। এেব
গুরুত্বপ্ূণন েংস্কারগুলির মামর্ েমব আমরা লর্রাপ্ে োর্বাের্, আমরা লর্রাপ্ে রািা এবং আমরা জীবর্
বাাঁচামর্া।"
প্বরিের্ েংক্রান্ত কবমটির (Committee on Transportation) সচোরমোর্ বেম্বর্ের টিম্বমাবে এম.
সকম্বর্বি িম্বলর্, "আইমর্র এই েমলিত প্যামেজ প্াে েমর লেমর্ে ও অ্যামেম্বলি লর্উইয়েন সস্টে জুমে
মার্েমূে শলিশািী েরমে এবং োিী লর্রাপ্ত্তামে অ্গ্রালধোর সেওয়া লর্লিত েরার জর্য এইলশে
সেভামব লর্য়িণ েরা েয় তা প্লরবতন র্ েরমে। সে েব প্লরবারগুলি সস্কামেয়ার এবং োমচামগর
লিমমা েু ে
ন র্ায় লপ্রয়জর্মের োলরময়মের্, তারা এই েংস্কারগুলি প্রবতন মর্র সিমি অ্গ্রণী ভূ লমো প্াির্
েমরমের্, লর্উইয়েন মে লর্রাপ্ে েরার জর্য তামের অ্ঙ্গীোর লর্ঃেমদমে অ্র্য প্লরবারগুমিামে তারা
সে মমনালন্তে অ্লভজ্ঞতা িাভ েমরমের্, তা সেমে সেমে লর্বৃত্ত েরমব। আলম গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমমা,
েংখ্যাগলরষ্ঠ সর্তা অ্যালন্ড্রয়া স্টু য়ােন-োলজন্স, এবং লিোর োিন সেলস্টমে ধর্যবাে জার্াই এই
ঐলতোলেে চু লিমে ত্বরালিত েরার উমেমশয আমামের োমে োজ েরার জর্য, এবং আলম এই
গুরুত্বপ্ূণন বযবস্থাগুমিা লবলধবি েওয়া সেখ্মত উেগ্রীব।"
প্বরিের্ কবমটির (Committee on Transportation) সচোরমোর্ অোম্বেেবল েদেে উইবলোম
মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "লর্উ ইয়েন সস্টমের ঠিে এখ্ামর্ েওয়া ভয়াবে েু ে
ন র্াগুলি লিমুলজর্ েংক্রান্ত
আমামের রামজযর ট্রালফে লর্রাপ্ত্তা আইমর্র অ্প্েনাপ্ততার প্রলত জাতীয় মমর্ামোগ আেষনণ েমরমে।
ড্রাইভার এবং োিী উভময়র জর্য লর্রাপ্ত্তার চযামিমের এেটি অ্র্র্য সেে উপ্লস্থত েমর
লিমুলজর্গুলি। আমার আইর্ এই ধরমর্র লেেু ােলত সমাোমবিার জর্য োোেয েরমব, এই েব
োর্বাের্ লেেমবে লেময় েলজ্জত েরা লর্লিত েমর, লিমমা চািেমের অ্র্যার্য উচ্চ মািায় অ্লধেৃ ত
গালের চািেমের োমে এেই মামর্ সরমখ্ এবং আমরা এই লর্রাপ্ত্তা েংক্রান্ত লবষয়গুমিা অ্ধযয়র্
েরমত োো লর্লিন্ত েমর এবং ভলবষযমত প্রময়াজর্ীয় প্লরবতন র্গুলির েম্পাের্ লর্লিত েমর।"
বেেম্বিল্ট প্রম্বোির্ীেতা (S. 6191C/A. 9057)
এই আইর্ প্রোর্ েমর সে সমাের োর্ সেচ লিমুলজমর্ রূপ্ান্তলরত েয় 01 জার্ুয়ারী 2021 তালরমখ্
বা তার প্মর, তামত োমমর্র আেমর্র জর্য অ্ন্তত 2টি সেফটি সবে এবং অ্ন্তত এেটি সেফটি
সবে োেমত েমব লপ্েমর্র আেমর্র বোর জর্য লর্ধনালরত োিীমের প্রমতযমের জর্য, এবং তার
োমে 01 জার্ুয়ারী 2023 এর মমধয প্রমতযেটি সেচ লিমুলজমর্র জর্য লেেমবে িাগামর্া বাধযতামূিে
েমব।
র্তু র্ িাবণবিেক ড্রাইভাম্বরর লাইম্বেন্স প্রম্বোির্ীেতা বলমুবির্ চালকম্বদর ির্ে (S.
6192A/A.8474A)
এই আইর্ অ্র্ুোয়ী সে েেি বযলি চািে েে 9 বা তার সবলশ োিী বের্োরী লিমুলজর্
প্লরচাির্া েমরর্, তামের এেটি োিী অ্র্ুমমালেত বালণলজযে চািমের িাইমেন্স োোবাধযতামূিে।

ত্রুটিপ্ূণন বলমুবিম্বর্র প্বরচালর্া িন্ধ করা এিং আেক করা(S. 6193C/A. 9056)
এই আইর্ প্লরবেণ েলমশর্ারমে লর্লেন ষ্ট প্লরলস্থলতমত সেচ লিমুলজর্ প্লরচাির্া বন্ধ েরমত বা
আেে েরার অ্র্ুমমাের্ প্রোর্ েমর এবং এই লবলধবি েমর সে েতিণ র্া েলমশর্ার লিলখ্ত
লবজ্ঞলপ্ত সের্ সে োর্টি প্ুর্ঃপ্রীিণ প্াশ েমরমে, ততিণ সেটি োো েমব র্া। েলমশর্ামরর
অ্র্ুমমাের্ োো সোর্ও গালে োো েমি তার জর্য 10,000 মালেন র্ ডিার প্েনন্ত জলরমার্া ধােন
েরা েমত প্ামর।
অবিধ ইউ-োম্বর্ন র ির্ে োবি িৃবি (S. 6188B/A. 8172B)
িঙ্ঘমর্র জর্য 250 মালেন র্ ডিার সেমে 400 মালেন র্ ডিার জলরমার্া এবং/অ্েবা 15 লের্ প্েনন্ত
োরাবাে েমত প্ামর। আঠামরা মামের মমধয লিতীয় িঙ্ঘমর্র জর্য 600 মালেন র্ ডিার সেমে 750
মালেন র্ ডিার জলরমার্া এবং/অ্েবা 45 লের্ প্েনন্ত োরাবাে েমত প্ামর। অ্ন্তত এেজর্ োিী লর্ময়
এেটি অ্ববধ ইউ-োর্ন েরার জর্য এেটি সেচ লিমুলজর্মে 750 মালেন র্ ডিার সেমে 1,000
মালেন র্ ডিার জলরমার্াএবং/অ্েবা 180 লের্ প্েনন্ত োরাবামের েন্ডামেশ প্রোর্ েরা েমত প্ামর।
বলম্বমাবের্ম্বের ির্ে GPS এর প্রম্বোির্ীেতা (S. 6187C/A. 9058)
এই আইর্ বালণলজযে গালের জর্য লবমশষভামব প্লরেলেত এবং সফডারাি মার্ প্ূরণ েমর এমর্
GPS প্রেুলি বযবোর েরা বাধযতামূিে েমর।
র্তু র্ কািমার োবভনে বরম্বোেন (S. 6185B/A.8214B)
এই আইর্ অ্র্ুোয়ী প্লরবের্ ও সমাের সভলেমেিে এর েলমশর্ারমের প্রময়াজর্ এেটি সেলিমফার্
েেিাইর্ চািু েরা, রিণামবিণ েরা, প্েনমবিণ েরা এবং সমাের সভলেমেি লবভামগর
রিণামবিমণর আওতায় রাখ্া েমব, সেচ লিমমা েংক্রান্ত লর্রাপ্ত্তার লবষয়গুলি জার্ামর্ার জর্য এবং
এেটি লর্রাপ্ে লিমমা ওময়বোইে ো বজায় রাখ্মব প্লরবেণ েফতর। প্লরবেণ লবভাগ
(Department Of Transportation, DOT) ও লডপ্ােনমমন্ট অ্ফ সমাের সভলেক্লে (Department Of
Motor Vehicles, DMV) েেিাইমর্ উৎপ্ালেত লরমপ্ােনগুলির তেন্ত েরমত প্ামর এবং তামের
প্রময়াগোরী েমনোমে সেই েব লরমপ্ামেনর োচাই েরা তেয বযবোর েরমত প্ামরর্।
ড্রাইভাম্বরর লাইম্বেন্স যাচাইকরণ (S. 6604B/A.9059)
এই আইর্ বাধযতামূিে েমর সে প্রলতটি সমাের েযালরয়ার সমাের সভলেমেি লবভামগর োমে প্রলতটি
প্লরবলতন ত সমাের গালের এেটি তালিো প্রোর্ েমর ো 9টি বা তার সবলশ োিী বের্ েরমত
প্লরেলেত এবং এও বাধযতামূিে েমর সে সমাের সভলেক্লে েলমশর্ার বালষনেভামব প্রলতটি বাে
ড্রাইভামরর ফাইি প্েনামিাচর্া েমরর্ োরা এেটি সমাের গালের েযালরয়ার িারা লর্েুি োরা সেচ
লিমুলজর্ প্লরচাির্া েমরর্, এবং তার োমে লবলভন্ন লর্রাপ্ত্তার সমলট্রক্স প্রোশ েমরর্। DMV-সে
অ্বশযই বালষনেভামব তামের ওময়বোইে আপ্মডে েরমত েমব সমাের েযালরয়ারমের তেয প্রোর্ েরার
জর্য োরা সেচ লিমুলজর্ প্লরচাির্া েমরর্ এবং লিমুলজর্ প্লরচাির্া এবং চািেমের েম্পমেন তেয
প্রোর্ েরমত েমব।
যািী োস্ক সফােন েৃবি (S. 6189C/A.1316C)

এই আইর্ সেচ লিমুলজর্ োিীর লর্রাপ্ত্তার োস্ক সফােন প্রলতষ্ঠা েমর সেচ লিমুলজমর্র লর্রাপ্ত্তা,
প্েনাপ্ততা, েিতা এবং লর্ভন রমোগযতা প্রভালবত েমর সে লবষয়গুলি তার এেটি বযাপ্ে প্েনামিাচর্া
প্লরচাির্া েরার জর্য।
ড্রাগ এিং অোলম্বকােল সেবিং (S. 6186B/A.712A)
এই আইমর্র আওতায় প্রময়াজর্ েমব বে-ভাোর-গালের ড্রাইভার এবং সমাের েযালরয়ারমের প্রােেমনেংস্থার্ এবং েমমন লর্েুি োোর েময় এমিামমমিাভামব ড্রাগ এবং অ্যািমোেি প্রীিা েরামর্া।
েোবি ও বলভাবর প্বরবেত যার্িােম্বর্ বেেম্বিল্ট িেিোর (S. 7134/A. 8990)
এই আইর্ লেে-ভাো গালের জর্য লেেমবে বযবোমরর প্রময়াজর্ীয়তা প্রোলরত েমর।
বেম্বর্ের সিমে গগরার্ িম্বলর্, "আজ আমরা গুরুত্বপ্ূণন লিমমা লর্রাপ্ত্তা আইর্ লর্ময় বযবস্থা লর্লি
ো োিী ও চািেমের এেইভামব রিা েরমব। এই লবিগুলি, োর মমধয রময়মে বাধযতামূিে লেে
সবে এবং সবআইলর্ ইউ-োমর্নর লবরুমি প্েমিপ্ সর্ওয়া, ো গুরুত্বপ্ূণন লর্রাপ্ত্তা বযবস্থা সেগুলি
েময়ে বের আমগ োমচামগ মাি েময়ে বের আমগ ো সবের্াোয়ে েু নের্ার মত েু ে
ন র্া
প্রলতমরাধ েরমব। আলম োমচাগ এবং েমস্কাোলরর েু নের্ায় জলেত প্লরবারগুলির োেেী এবং অ্ক্লান্ত
প্রচারমে ধর্যবাে জার্াই ো আজমের লবিগুমিার এবং লর্রাপ্ত্তার জর্য িোই েরার সপ্েমর্
চাির্শলি।"
সেম্বর্ের র্োম্বচল সম িম্বলম্বের্, "গ্রযাজুময়শর্ বা লবময় আপ্র্ার জীবমর্র অ্র্যতম সেরা েময় েওয়া
উলচত। আপ্র্ার ভাো েরা লিমমা প্লরমষবা লেমর্র সশমষ আপ্র্ামে লর্রাপ্মে বালে লফলরময় লর্ময়
সেমত প্ারমব লের্া তা লর্ময় লচন্তা েরার েো র্য় আপ্র্ার। আমার লবি লর্রাপ্ত্তার লবষয়গুলি
আমরা েেমজ প্লরবেণ েলমশর্ামরর োমে জার্ামর্ার বযবস্থা েমর সেমব। আমরা অ্মর্ে
প্রলতমরাধমোগয েুখ্ঃজর্ে ের্া সেমখ্লে োরণ লিমুলজর্গুলি ভািভামব রিণামবিণ েরা েয়লর্ বা
লর্য়লমত প্লরেশনর্ েরা েয়লর্। লর্উ ইয়েন বােীরা আমরা ভামিা তত্ত্বাবধার্ প্রাপ্য।"
সেম্বর্ের সিমে েোন্ডােন িুবর্ের িম্বলর্, "প্েচারী ও সমাের চািে, উভময়র লর্রাপ্ত্তা লর্লিত
েরার জর্য এই লবিটি গুরুত্বপ্ূণন। এো অ্তযাবশযে সে DMV-র োমে সেচ লিমুলজর্ েংস্থাগুলি
এবং তামের চািেমের েংক্রান্ত োির্াগােেৃ ত সরেডন োমে, লবমশষ েমর ত্রুটি এবং েু নের্া
েম্পমেন । আমরা েবাই জালর্ সে এেটি গােী এেটি লবপ্জ্জর্ে অ্স্ত্র েমত প্ামর েলে তা েঠিেভামব
প্লরচালিত র্া েয়, এবং েখ্র্ আমরা সেই েব োর্বাের্ েম্পমেন লচন্তা েলর সেগুলি সেচ
লিমুলজমর্র সচময়ও বে ো প্রায়ই বহু মার্ুষ প্লরবের্ েমর, তখ্র্ আমামের আমরা সবলশ েতেন েমত
েমব।"
সেম্বর্ের আর্া কাপ্লার্ িম্বলর্, "োমচাগ এবং সস্কাোলরর অ্েের্ীয় েু নের্া লেি সেচ লিমুলজমর্র
লর্রাপ্ত্তা েম্পমেন লর্উ ইয়েন বােীমের জর্য এে রূঢ় জাগরণ। আইর্ প্রণয়র্োরী লেমেমব আমামের
রাজয জুমে প্লরবারগুলির প্রলত েতন বয রময়মে এই ধরমর্র অ্েনেীর্ সবের্াোয়ে ের্া আবার োর

প্রলতমরাধ েরার, এবং আমামের অ্লধবােীমের লর্রাপ্ে রাখ্ার জর্য সেই প্রমচষ্টার অ্ংশ লেমেমব আলম
আইমর্র প্ৃষ্ঠমপ্াষেতা েরমত সপ্মর খ্ুবই গলবনত।"
সেম্বর্ের সির্ সমেিগার িম্বলর্, "সস্কাোলরর 2018-এর েু নের্া সেমে সে লবধ্বংেী প্রাণোলর্ েময়মে,
তা মার্ুষমে আমামের রািায় লর্রাপ্মে রাখ্ার জর্য আরও শলিশািী আইমর্র জর্য বযবস্থা সর্ওয়ার
আহ্বার্ লেি। আমার লবি ো লিমমা চািে এবং অ্র্যার্য ভাো েরা োর্বােমর্র জর্য ড্রাগ এবং
অ্যািমোেি প্রীিা েরামর্া বাধযতামূিে েমর, এবং তার োমে অ্র্যার্য জরুরী আইর্ ো আমরা
আজ প্াশ েমরলে, জীবর্ বাাঁচামব এবং ভলবষযমত েুখ্ঃজর্ে ের্া প্রলতমরাধ েরমব। আইমর্র এই
অ্তযাবশযে প্যামেজটি েমেনর্ েরার জর্য আলম লেমর্ে ট্রান্সমপ্ামেনশর্ সচয়ার টিম সেমর্লডমে
ধর্যবাে জার্ামত চাই।"
বেম্বর্ের ব্র্োি েম্বেলমোর্ িম্বলর্, "সেবি 2018 োমি েযালক্স ও লিভালর োর্বােমর্ 40টি মারাত্মে
বা েঙ্কেজর্ে আ াত েে েু নের্া মেলেি। লেে সবে এেটি প্রমালণত উপ্ায় জীবর্ বাাঁচামর্ার এবং
গুরুতর আ াত প্রলতমরাধ েরার — এবং সস্কামেলরর ভয়াবে েু নের্া আমামের ো সেখ্ায়, লেে
সবে র্া প্রমি তার প্লরণলত সবের্াোয়ে েমত প্ামর। সে োরমণই েযালক্স বা ভাো জর্য গালের
প্রলতটি োিীর জর্য সবে বাাঁধা এত গুরুত্বপ্ূণন। লেমর্ে েংখ্যাগলরষ্ঠ সর্তা অ্যালন্ড্রয়া স্টু য়ােন-োলজন্স
এর সর্তৃ ত্বমে ধর্যবাে, র্তু র্ লেমর্ে েংখ্যাগলরষ্ঠ েেি লর্উ ইয়েন বােীমের লর্রাপ্ে োো লর্লিত
েরার জর্য োধারণ জ্ঞামর্র আইর্ প্াে েরমে।"
অোম্বেেবল েদেে এবম প্বলর্ িম্বলর্, "আজমের আইর্ বযবস্থা আমামের রািায় চািে, োিী এবং
েেমির জর্য সেচ লিমুলজর্ লর্রাপ্ে েমর তু িমব। প্রণীত লবিগুলি লিমুলজর্ লশমের প্রলতটি লেমে
তত্ত্বাবধার্ এবং েংস্কার লর্ময় আেমব, িাইমেন্স এবং প্লরেশনর্ সেমে লেেমবে এবং GPS বযবোমরর
অ্বলধ। আমার লবশ্বাে এই প্লরবতন র্গুলি জীবর্ বাাঁচামব এবং ভলবষযমত েুখ্ঃজর্ে ের্া প্রলতমরাধ
েরমব।"
অোম্বেেবল েদেে এম্বেম্বলা োন্টািািন ারা িম্বলর্, "সস্কাোলরমত মমনালন্তে লিমুলজর্ েু নের্া ো 20
জমর্র জীবর্ সর্য় তা প্রায় এে েশমের মমধয েব সচময় ভয়াবে প্লরবের্ লবপ্েনয় বমি মমর্ েরা
েয়। এই ভয়াবে ের্া আমামের েম্প্রোময়র উপ্র এেটি োগ সরমখ্ সগমে এবং োির্াগােেৃ ত
আইর্ ো সেচ লিমুলজমর্র প্লরচাির্া লর্য়িণ েরমব, তার প্রময়াজর্ীয়তা প্রেে। এেব লবি োিীমের
লর্রাপ্ত্তা লর্লিত েরমত লর্য়মোর্ুর্ সজারোর ও মার্ উন্নয়মর্র িমিয প্রণয়র্ েরা। এো গুরুত্বপ্ূণন
সে আমরা এই আইমর্র প্যামেজটি েত দ্রুত েম্ভব আইমর্ স্বাির েরামত প্ালর, োমত এই ধরমর্র
েুখ্ঃজর্ে ের্া প্রলতমরাধ েরা োয়।"
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