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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা এবলম্বভটর সুরক্ষার উন্নয়র্কম্বে আইম্বর্ স্বাক্ষর করম্বলর্

এবলম্বভটম্বরর র্কো, বর্মন াণ, কমন পবরচালর্া, পবরদেন র্, রক্ষণাম্বিক্ষণ এিং মমরামম্বের কাম্বে
বর্যুক্ত সকল িেবক্তম্বক বর্উ ইয়কন মেট কেতন ক লাইম্বসন্সপ্রাপ্ত হম্বে হম্বি
বর্উ ইয়কন মেম্বটর এবলম্বভটর সুরক্ষা এিং মার্দম্বের পরামেন দাো মিার্ন তেবর করম্বলর্

গভর্নর কুউম ো এলিমভটর সুরক্ষোর উন্নয়র্কমে আইমর্ (S.4080-C/A.4509) স্বোক্ষর করমির্
র্তু র্ আইর্ অর্ুযোয়ী এলিমভটর লকিংবো োর্ুষ পলরবহমর্র অর্যোর্য স্বয়িংলিয় বযবস্থোর র্কশো, লর্ োন ণ,
ক নপলরচোির্ো, পলরদশনর্, রক্ষণোমবক্ষণ এবিং ম রো মতর কোমে লর্যুক্ত সকি বযলক্তমক লর্উ ইয়কন মেট
কততন ক িোইমসন্সপ্রোপ্ত হমত হমব। এলিমভটর পলরদশনমর্র সুপোলরশ ততলর করো, িোইমসমন্সর শতন পূরমণর
ের্য পরীক্ষো, এবিং পলরপোির্ ও ের্লর্রোপত্তো লর্লিত করোর ের্য আইর্ প্রময়োমগ সহোয়তোর উমেমশয
আইর্টি লর্উ ইয়কন মেমটর এলিমভটর সুরক্ষো ও োর্দমের পরো শনদোতো মবোর্নও ততলর কমর।
"িক্ষ িক্ষ লর্উ ইয়কন বোসী, ক নমক্ষত্র, স্কু ি এবিং বোলিমত লর্রোপমদ মযমত এবিং আসমত
এলিমভটরগুমিোর উপর লর্ভন র কমর এবিং বহু লবকিোঙ্গ লর্উ ইয়কন বোসীর ের্য এটি তোমদর চিোচমির
এক োত্র োধ্য ," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "দীর্নকোি ধ্মর অলর্রোপদ এবিং ত্রুটিযুক্ত এলিমভটর
অপ্রময়োের্ীয় আর্োত এবিং এ র্লক ত
ত ু যর কোরণ হময় দোাঁলিময়মে এবিং ম লশর্গুমিো লর্ভন রমযোগয
পলরমষবো সরবরোমহর ের্য সুরক্ষোর প্রময়োের্ীয় োর্গুমিো পূরণ কমর লকর্ো তো লর্লিত করোর
উমেমশয এই র্তু র্ আইর্টি এলিমভটমরর সোমে সিংলিষ্ট সকি বযলক্তর যেোযে প্রলশক্ষণ এবিং
শিংসোপত্রোলদ লর্লিত করমত সহোয়তো করমব।"
বসম্বর্টর বর্ম্বয়র্ মে. সাবভম্বর্া িম্বলর্, "এলিমভটর সুরক্ষো আইর্টি এলিমভটর ম কোলর্কমদর ের্য
র্ূযর্ত লশক্ষো এবিং প্রলশক্ষমণর োর্দে লর্ধ্নোরণ করোর োধ্যম লর্উ ইয়কন মেমটর এলিমভটর
সুরক্ষোর রূপোন্তর র্টোমব। লর্উইয়কন মেমট এমদমশ স স্ত লিফমটর 10 শতোিংশ রময়মে এবিং এই
সোধ্োরণ জ্ঞোর্ আইর্টি লর্উ ইয়কন বোসীমক লর্রোপত্তো রক্ষো করমব। আল গভর্নর কুউম োমক এই লবমির
গুরুত্ব স্বীকত লত এবিং আইমর্ স্বোক্ষর করোর ের্য ধ্র্যবোদ েোর্োই - তদলর্ক হোেোর হোেোর োর্ুষ
পলরবহর্ করো এলিমভটমর প্রলশলক্ষত মপশোদোররো কোে করমে তো লর্লিত করো 2020-এর একটি
দূদনোন্ত সূচর্ো।"

অোম্বসমব্লী সদসে মাকনস এ. মেসম্বপা িম্বলম্বের্, "আ োমদর মেট েুমি এলিমভটর স্থোপর্ এবিং
ম রো মতর ের্য একটি মেটবযোপী িোইমসন্স, একটি অলভন্ন োর্দে, এবিং দোলয়ত্ব বতলি করোর োধ্যম
আ রো মকবি োত্র ক নমক্ষমত্রর লর্রোপত্তো পলরলস্থলতই উন্নত করমবো র্ো, পোশোপোলশ, েীবর্ ও েীলবকোর
ের্য এলিমভটর বযবহোর করো সকি লর্উ ইয়কন বোসীর ের্য আরও মবলশ লর্রোপদ এবিং অলধ্ক
লবশ্বোসমযোগয পলরমষবোও লর্লিত করমবো। সমেহ মর্ই ময এই আইর্ এলিমভটর স্থোপর্োকোরী ও
ম রো ত ক ী এবিং বযবহোরকোরীমদর অর্ুরূপভোমব গুরুতর আর্োত এবিং প্রোণহোলর্ প্রলতমরোধ্ করমত
সোহোযয করমব। লবিটি অবমশষ আইমর্ পলরণত হওয়োয় আল গভর্নর কুউম ো, লসমর্টর র্োয়োর্
সোলভমর্ো, শ্রল ক মর্তো, শ্রল ক কল টি, অযোর্মভোমকটস এবিং শ্রল ক কল টির ক ী এবিং সদসযমদর
সোমে কোে করমত মপমর কত তজ্ঞ।"
অলর্রোপদ এবিং ত্রুটিযুক্ত লিফট এবিং অর্যোর্য স্বয়িংলিয় োর্ুষ চিোচিকোরী পলরবহর্গুমিোর বযবহোর
ের্সোধ্োরণমক অলর্রোপদ পলরলস্থলতমত মফমি মদয় এবিং সম্ভোবয গুরুতর আর্োত লকিংবো ততুযর কোরণ
হমত পোমর। অলধ্কন্তু, লকেু ঠিকোদোর এবিং তোমদর ক নচোরীরো ভু ি এবিং সঠিকভোমব র্ো মেমর্
মযভোমব এলিমভটর এবিং অর্যোর্য এ র্ পলরবহমর্র র্কশো, লর্ নোণ, পলরদশনর্, রক্ষণোমবক্ষণ, পলরবতন র্
ও ম রো ত কমর তো ের্সোধ্োরমণর ের্য একটি অপ্রময়োের্ীয়, এবিং প্রলতমরোধ্মযোগয, স্বোস্থয ও সুরক্ষো
ঝুাঁ লক ততলর কমর। সম্প্রলত, লর্উ ইয়কন মেমট এলিমভটমরর ত্রুটি সিংলিষ্ট কোরমণ একোলধ্ক ত
ত ু য এবিং
হতোহমতর র্টর্ো র্মটমে।
এই র্তু র্ আইর্টি এলিমভটর এবিং োর্ুষ পলরবহমর্র অর্যোর্য স্বয়িংলিয় বযবস্থোর সোমে েলিত সকি
বযলক্তমক লর্উ ইয়কন মেট কততন ক িোইমসন্সপ্রোপ্ত হবোর বোধ্যবোধ্কতো সতলষ্টর োধ্যম ের্সোধ্োরর্মক
লর্রোপদ রোখমত সহোয়তো করমব এবিং অরলক্ষত ও দূবনিভোমব রক্ষণোমবক্ষণ করো এলিমভটমরর কোরমণ
হওয়ো হতোহমতর র্টর্ো মেমক রক্ষো করমব। িোইমসন্স পোওয়োর ের্য এই বযলক্তমদর প্রময়োের্ীয়
মযোগযতো অেনর্ করমত হমব এবিং প্রলশক্ষণ ও ধ্োরোবোলহক লশক্ষোয় অিংশ লর্মত হমব।
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