অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/21/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে আবথন ক িের 2020 এবিবকউটিভ িাম্বেট পবরিহর্ কমীম্বের
লাঞ্ছর্ার বিরুম্বে সুরক্ষা েবিোলী করম্বি

একের্ পবরিহর্কমীম্বক আক্রমণ করায় অবভেুি অপরাধীগণ একটি ক্লাস বি অপরাম্বধর ের্ে
ঘোষী সািেস্ত হম্বির্
ির্নমার্ সুরক্ষার আওর্াভু ি কমীম্বের িবধন র্ ঘেণীবির্োস ঘেম্বটর পবরিহর্ বিভাগ
(Department of Transportation, DOT), থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি, পুরসভা এিং সমগ্র ঘেম্বটর
এয়ারম্বপাটনগুবলম্বক অন্তভভন ি করম্বি।
ঘমম্বরাপবলটার্ রান্সম্বপাটন অথবরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA) মম্বধে
থাকা সুরবক্ষর্ কমীম্বের ধরণ িৃবে করম্বি
কাম্বের োয়গায় বর্রাপত্তার উপর ের্গণম্বক বেক্ষা ঘেওয়ার প্রচারাবভোর্ (Public Education
Campaign) কােন কর করম্বর্ গভর্ন ম্বরর রাবিম্বকর বর্রাপত্তাম্বক অর্ুম্বমাবের্ কম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে আর্থনক বের 2020 এর্ির্কউটিভ বামজট র্র্উ ইয়কন
ঘেমট পর্রবহর্ কমীমের লাঞ্ছর্া ঘথমক রক্ষা করার জর্য র্তু র্ উপায় অ্ন্তভভন ক্ত কমরমে। এই র্তু র্ র্বধার্
অ্র্ুোয়ী, একজর্ পর্রবহর্কমীমক আক্রমণ করায় অ্র্ভেুক্ত অ্পরাধীগণ একটি ক্লাস র্ি অ্পরামধর জর্য
ঘোষী সাবযস্ত হমবর্, োর জর্য সাত বের পেনন্ত কারােন্ড এবং 5,000 িলার পেনন্ত জর্রমার্া হমব। বতন মামর্,
শুধুমাত্র ঘমমরাপর্লটার্ রান্সমপাটন অ্মথার্রটির র্র্েীষ্ট র্কেু সংখ্যক কমনচার্র এই সুরক্ষাগুর্লর আওতাভু ক্ত।
গভর্নমরর প্রস্তাব MTA-র মমধয থাকা সুরর্ক্ষত কমীমের ধরণ বৃর্ি করমব। ঘসইসামথ এটি প্রথম বামরর জর্য
এই সুরক্ষাগুর্ল দ্বারা একটি বর্ধনত ঘেণীর কমীমের অ্ন্তভভন ক্ত করমব, োর মমধয পড়মব, হাইওময় কমী এবং ঘেট
র্িপাটনমমন্ট অ্ফ রান্সমপামটনশর্ এবং থ্রুওময় অ্মথার্রটির (Thruway Authority) সামথ কাজ করা কন্ট্রাক্টর,
র্মউর্র্র্সপাল হাইওময় কমী এবং কন্ট্রাক্টর, ঘসইসামথ সমগ্র ঘেমটর এয়ারমপামটনর কমীবৃন্দ। উপরন্তু, এই
প্রস্তাবটি ঘকামর্া গার্ড়চালক একটি সর্ক্রয় কামজর জায়গায় অ্োর্চতভামব প্রমবশ কমর হাইওময় কমীমের
র্বপমের সম্মুখ্ীর্ করমল র্তর্ মামসর কারােন্ড এবং 500 িলার পেনন্ত জর্রমার্ার শতন মকও আবর্শযক করমব।
"ঘকামর্া বযর্ক্ত অ্র্যায়ভামব পর্রবহর্ কমীমের জীবর্ ও র্র্রাপত্তা ঝুুঁ র্কর সুম্মুখ্ীর্ কমর তু লমল তার জর্য র্র্উ
ইয়কন শভণয সহর্শীলতা ঘমমর্ চমল", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমগ ঘথমক থাকা জর্রমার্াগুর্লমক আরও
শর্ক্তশালী কমর এবং এই সুরক্ষাগুর্লমত অ্ন্তভভন ক্ত কমীমের ঘেণী প্রসার্রত কমর, আমরা ভর্বষযমত লাঞ্ছর্ার টর্া
প্রর্তমরাধ করব, র্র্উ ইয়মকন র পর্রবহর্ কমীমের র্র্রাপত্তা সুর্র্র্িত করব এবং অ্পরাধীমের শার্স্তমোগয
করার জর্য আইর্ প্রণয়র্কারী র্বভাগমক তামের প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্ প্রোর্ করব।"

বতন মার্ র্র্উ ইয়কন ঘেট েন্ডর্বর্ধ অ্র্ুোয়ী ঘরর্ অ্পামরটর, বাস অ্পামরটর, টির্কট পরীক্ষক, কন্ডাক্টর এবং
ঘেশর্ এমজমন্টর মমতা র্র্েীষ্ট MTA কমনচারীমের লাঞ্ছর্া একটি ক্লাস র্ি অ্পরাধ এবং তার জর্য সাত বের
পেনন্ত কারােন্ড এবং 5,000 িলার পেনন্ত জর্রমার্া হমত পামর। আর্থনক বের 2020-র এর্ির্কউটিভ বামজমট
থাকা প্রস্তাব ঘেশর্ গ্রাহক সহায়কমের: ঘকামর্া বযর্ক্ত োর োর্য়ত্ব টির্কট র্বক্রয় করা বা ঘরমর্ বা বামস চড়ার
জর্য ভাড়া সংগ্রহ করা; ঘে সকল বযর্ক্তবমগনর অ্র্ফর্সয়াল কতন বয রক্ষণামবক্ষর্, ঘমরামত, পেনমবক্ষণ, সমসযা
সমাধার্, একটি রার্র্জট র্সগর্াল র্সমেম, উপমর থাকা বা মাটির র্র্মচর সাবওময় রযাক, রার্িট ঘেশর্
স্ট্রাকচার, বা ঘরর্ ইয়ািন পরীক্ষা বা পর্রস্কার করা; পযামসিারমের পর্রমষবা প্রোর্কারী কমনচার্রমের অ্ন্তভভন ক্ত
করমত আইর্টির অ্ধীমর্ সুরর্ক্ষত থাকা MTA কমীমের পর্রসর সম্প্রসারণ করমব।
উপরন্তু আইর্টি ঘেট DOT এবং থ্রুওময় অ্মথার্রটি, র্মউর্র্র্সপাল হাইওময় কমী এবং কন্ট্রাক্টর, ঘসইসামথ
টার্মনর্াল পর্রস্কারক, ঘকর্বর্ পর্রস্কারক, ঘফর্সর্লটি পর্রস্কারক, হুইলমচয়ার বযবহার করা বযর্ক্তমের সহায়তা
প্রোর্কারী কমনচার্র, বযামগজ বহর্কারী, স্কাইকযাপস, টির্কট এমজন্ট, গ্রাহক পর্রমষবা কমনচার্র, র্র্রাপত্তা রক্ষী,
লাইর্ পর্রচালর্কারী কমনচার্র, শামটল বাস ড্রাইভার বা টারমামক কাজ করা ঘে ঘকামর্া কমনচার্র সহ সমগ্র
ঘেমটর এয়ারমপাটন কমীমের একই সুরক্ষা প্রোর্ করামত প্রসার্রত হমব। আওতাভু ক্ত কমীমের মমধয ঘসই সকল
কমনচার্র অ্ন্তভভন ক্ত হমব োরা ঘকামর্া এয়ারমপাটন, এয়ারমপাটন কতৃন পক্ষ বা ঘকাম্পার্র্/ঘভন্ডর - সরকার্র বা
ঘবসরকার্র - োরা র্র্উ ইয়কন ঘেমটর একটি এয়ারমপাটনে এই পর্রমষবাগুর্ল প্রোর্ কমর।
ভারপ্রাপ্ত MTA ঘচয়ারমোর্ িার্ন াম্বডা ঘিরার িম্বলম্বের্, "আমামের রার্র্জট কমীরা প্রর্তর্ের্ লক্ষ লক্ষ
র্র্উ ইয়কন বাসীমের োতায়ামতর বমন্দাবস্ত কমর এবং কাজ করার সময় তামের এই সম্পভণন সুরক্ষা পাওয়া
উর্চৎ। এই বামজট অ্তযন্ত-প্রময়াজর্ীয় সুরক্ষ প্রোর্ করমব োমত আমামের কমীরা ঘেমশর সবমথমক বড় এবং
জটিল পর্রবহর্ বযবস্থা ঘমরামত এবং উন্নত করার র্েমক আরও ভামলা কমর মমর্ামোগ র্েমত পামর।"
ঘেট বিপাটনম্বমন্ট অি রান্সম্বপাম্বটনের্ এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পল এ. কারাস িম্বলম্বের্,
"এর্ির্কউটিভ বামজটটি ভ্রমণরত জর্সাধারমণর এবং আমামের র্বশাল পর্রবহর্ বযবস্থা রক্ষণামবক্ষমর্র জর্য
োরা কাজ করমের্ তামের র্র্রাপত্তা সুর্র্র্িত করমত স্বাভার্বক সমাধামর্র প্রস্তাব কমর। আর্ম গাড়ী
চালকমের আমস্ত কমর ঘেওয়া, ধীমর চালামর্া এবং সমগ্র ঘেমটর হাইওময় কামজর জায়গাগুর্লমত সাবধার্তার
সামথ গাড়ী চালামর্ামত েতই গুরুত্ব র্েমত বর্ল র্া ঘকর্ তা কখ্র্ই েমথষ্ট র্য়।"
থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবথউ ঘে. বিসম্বকাল িলম্বলর্, "প্রর্তর্ের্, রাস্তার ধামর
কমনরত কমীরা সমস্ত গাড়ী চালকমের জর্য রাস্তার র্র্রাপত্তা র্র্র্িত করমত তামের জীবর্কে ঝুুঁ র্কর সম্মুখ্ীর্
কমর। 2019-20 এর্ির্কউটিভ বামজমট শুধু র্র্মজর কাজটি করার ঘচষ্টারত কম ার পর্রেমী এবং র্র্মবর্েত
কমনচারীমের রক্ষা করার জর্য আইর্ প্রণয়মর্র মুখ্য কান্ডার্র গভর্নর কুওমমার কামে আমরা কৃ তজ্ঞ। এই বর্ধনত
জর্রমার্া সমস্ত চালকমের কামে একটি স্পষ্ট বাতন া পা াবে ঘে গাড়ী চালামর্ার সময় তামের অ্বশযই েথােথ
সাবধার্তা অ্বলম্বর্ করমত হমব, র্মচৎ আইর্ ঘমমর্ র্া চলার জর্য তামের কঠির্ শার্স্তর সম্মুখ্ীর্ হমত হমব।"
ঘপাটন অম্বথাবরটি বর্িন াহী পবরচালক বরক কটর্ িম্বলর্, "বন্দর কতৃন পমক্ষর (Port Authority)
এয়ারমপাটনগুর্লর র্র্রাপে ও সুেক্ষ কােনকার্রতা একটি র্স্থর্তশীল, অ্র্ুপ্রার্ণত এবং সু-সুরর্ক্ষত কমীবমলর উপর
োুঁর্ড়ময় আমে, ো সামর্গ্রক র্র্রাপত্তা প্রমচষ্টামক উন্নত করমব এবং গ্রাহকমের একটি অ্র্ভজ্ঞ, জ্ঞার্সম্পন্ন এবং
ইর্তবাচকভামব সহায়ত করমত পারমব। গত বের এয়ারমপাটন কমীমের র্ুযর্তম মজুর্রর একটি
উমেখ্মোগযভামব বৃর্ির সামথ, এই কমনচার্রমের সম্ভাবয লাঞ্ছর্ার ঘথমক আরও সুরর্ক্ষত করার এই প্রস্তাবগুর্ল

চাকর্র ঘেমড় োওয়ার সংখ্যা অ্মর্ক কমামব, তামের মমর্াবল বৃর্ি করমব এবং এয়ারমপাটন অ্পামরশর্ এবং
9/11-পরবতী পৃর্থবীর র্র্রাপত্তায় গুরুত্বপভণন অ্বোর্কারী আরও ভামলা প্রর্শর্ক্ষত কমীর ঘোগার্ ঘেমব।"
ভারপ্রাপ্ত DMV কবমের্ার এিং ভারপ্রাপ্ত GTSC ঘচয়ার মাকন ঘে.এি. ঘরাম্বয়িার িম্বলম্বের্, "এই
হাইওময় কমীরা ঘে কাজগুর্ল কমরর্ ঘসটি র্র্উ ইয়মকন র রাস্তা বযবহারকারী সকমলরই উপকার কমর, এবং তারা
তমের কাজগুর্ল ঘের্ র্র্রাপেভামব করমত পামরর্ ঘসটি অ্বশযই সুর্র্র্িত করমত হমব। তামেরও পর্রবার
আমে োরা র্েমর্র ঘশমষ তামের প্রর্তক্ষায় বমস থামক, এবং ঘসটি একটি বাতন া ো আমামের সকলমক ঘমমর্ র্র্মত
হমব। গাড়ী চালামর্া জর্সাধারণমক র্শর্ক্ষত কমর তু লমত এবং হাইওময় কমীমের সুরক্ষার জর্য েথাসম্ভব করমত
DOT এবং অ্র্যমের সামথ অ্ংশীোরীত্ব করমত ঘপমর আমরা গর্বনত।"
CSEA ঘপ্রবসম্বিন্ট িোবর্ িার্াউ িম্বলম্বের্, "পর্রবহর্ কমীমের সুরক্ষার জর্য আরও র্কেু করা এবং
কামজর জায়গার র্র্রাপত্তার গুরুত্ব সম্পমকন জর্গণমক র্শর্ক্ষত করার জর্য আমরা গভর্নরকে সাধুবাে
জার্াই। আমামের রাস্তাগুর্লমক র্র্রাপে রাখ্ার জর্য আমামের কমীরা প্রর্তর্ের্ তামের জীবর্মক ঝুুঁ র্কর
সম্মুখ্ীর্ কমর এবং তামের রক্ষা করমত সহায়তার জর্য ঘে ঘকামর্া প্রমচষ্টামক আমরা সমথনর্ কর্র।"
সাম্প্রর্তক বেরগুর্লমত, হাইওময় কমীমের লাঞ্ছর্া এবং কামজর জায়গায় ঘমাটর গাড়ী র্র্ময় প্রমবমশর একটি
সতকন তামভলক সংখ্যার র্রমপাটন পাওয়া ঘগমে। স্থার্ীয় প্রশাসর্ ও সরকার্র কতৃন পমক্ষর মার্লকার্াধীর্ এবং
পর্রচার্লত ঘফর্সর্লটিগুর্লমতও একই ধরমণর টর্ার র্রমপারটন পাওয়া ঘগমে, ঘেগুর্ল প্রস্তার্বত আইমর্র
আওতাভু ক্ত। 2014 ঘথমক 2017য়, DOT 610 জমর্র কামজর জায়গায় অ্োর্চত প্রমবমশর র্রমপাটন কমরমে, ো
ফ্ল্যাগারমের পাশ কাটিময় এবং কামজর জায়গার মমধয র্েময় দ্রুত গর্তমত গাড়ী চালামর্ামক অ্ন্তভভন ক্ত কমরমে।
আর্থনক বের 2020 এর্ির্কউটিভ বামজমট অ্ন্তভভন ক্ত আইর্ গভর্নমরর রার্ফক ঘসফটি কর্মটি (Traffic Safety
Committee) ঘক একটি সবনজর্ীর্ র্শক্ষা এবং আউটর্রচ কমনসভর্চ কােনকর করার র্র্মেন শ ঘেয় ো হাইওময়
কামজর জায়গার গুরুত্ব সম্পমকন গাড়ী চালকমের সমচতর্তা বৃর্ি এবং কামজর জায়গার র্র্রাপত্তা উন্নত করা
এবং গর্ত বাড়ামর্া, কামজর জায়গায় অ্র্র্ধকার প্রমবশ এবং হাইওময় কমীমের ঝুুঁ র্ক বা আ ামতর সম্মুখ্ীর্
কমর এমর্ ঘে ঘকামর্া আচরণ সহ কামজর জায়গার টর্ার সংখ্যা কমায়।
গত বের, NYSDOT এবং গভর্নমরর রার্ফক ঘসফটি কর্মটি ফ্ল্যার্গং কমীমের সম্মার্ ঘেখ্ামর্ার গুরুমত্বর
উপর ঘফাকাস কমর একটি র্তু র্ সরকার্র পর্রমষবা ঘ াষণা এবং ঘসাশযাল র্মর্িয়া প্রচারার্ভোর্ প্রকাশ কমর।
PSA কামজর জায়গার র্র্রাপত্তা সম্পমকন প্রচারার্ভোর্ "ফ্ল্যাগারমেরও পর্রবার আমে", এটি ঘমাট গাড়ী
চালকমের মমর্ কর্রময় ঘেওয়ার জর্য র্িজাইর্ করা হময়মে ঘে ফ্ল্যার্গং কমীরা রার্ফকমক অ্সুর্বধা করার জর্য
র্কেু করমে র্া - তারা শুধু তামের কতন বয পালর্ করমে এবং র্েমর্র ঘশমষ তারা র্র্রাপমের মর র্ফরমত চায়।
PSA এখ্ামর্ এবং এখ্ামর্ ঘেখ্া ঘেমত পামর।
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