অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/8/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ডেলাইট ডেবভিং টাইম (DAYLIGHT SAVING TIME) শুরু হওয়ায় গভর্ন র কুওম্বমা ডমাটর
চালকম্বেরম্বক বর্দ্রালু অিস্থায় গাবি র্া চালাম্বর্ার আহ্বার্ জার্ার্

েম্বচতর্তা িৃবির জর্ে গভর্ন ম্বরর ট্রাবিক বর্রাপত্তা কবমটি (Governor's Traffic Safety
Committee, GTSC) এিিং স্বাস্থে বিভাগ (Department of Health) বর্দ্রালু অিস্থায় গাবি
চালাম্বর্ার বিষম্বয় বিবভন্ন অর্ুষ্ঠার্ ও কম্বলজ বেক্ষার্থীম্বের জর্ে বভবেও পািবলক োবভনে
অোর্াউন্সম্বমন্ট (Public Service Announcements, PSA) কর্ম্বটম্বের আম্বয়াজর্ কম্বর
10 মার্চ 2019 তারিখ, িরিিাি ঘরিি কাটা িাত 2 টা থেকক এরিকে রিকে িাত 3 টা কিাি মাধ্যকম থেলাইট
থের িং টাইম শুরু হকি রিধ্াে ি র্চি অ্যান্ড্রু এম. কুওকমা আজ থমাটি র্ালককিি রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি
র্ালাকর্াি রিপি েম্পককচ স্মিণ করিকে থির্। েকর্তর্তা িািাকত, ি র্চকিি ট্রারিক রর্িাপত্তা করমটি এিিং
স্বাস্থয রি াি রির ন্ন রর্উ ইেককচ ি থেট ইউরর্ ারেচটি (State University of New York, SUNY)
কযাম্পাকে "থজকি োকুর্! থিেঁকর্ োকুর্! (Stay Awake! Stay Alive!)" ইক কেি আকোজর্ কিকি এিিং
পাশাপারশ জাতীে েিক রর্িাপত্তা িাউকেশর্ (National Road Safety Foundation)" এই
কযাম্পােগুকলাকত রশক্ষােীকিি জর্য থজকি োকুর্! থিেঁকর্ োকুর্!" র রেও পািরলক োর চ ে অ্যার্াউন্সকমে
কর্কটকেি পৃষ্ঠকপাষকতা ককি।
"রর্দ্রালু িা অ্িোিগ্রস্ত অ্িস্থাে িারি র্ালাকল তা িাস্তাি েিাইককই গুরুতি ঝুেঁ রককত থিলকত পাকি", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্, "থেকহতু রর্উ ইেকচ িােী িরিিাি তাকিি ঘরিি েমে পরিিতচ র্ ককি থিকি, তাই আরম েি
র্ালককিি িারিকত োওোি পূকিচ পেচাপ্ত পরিমাণ ঘুরমকে থর্োি জর্য উৎোরহত কিরি থকর্র্া োমার্য
অ্োিধ্ার্তা একটি করুণ পরিণরত থেকক আর্কত পাকি।"
থোরর্ ব্রুক, আযালকিরর্ ও িাকিকলা এি SUNY কযাম্পােগুকলাকত উিোরপত "থজকি োকুর্! থিেঁকর্ োকুর্!"
ইক ে রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্াি অ্তযরধ্ক েম্ভাির্া িকেকি এমর্ তরুণকিি মকধ্য েকর্তর্তা িািাকত
োহােয কিকি। এই ইক েগুকলাি মকধ্য অ্ন্ত চু ক্ত আকি জাতীে েিক রর্িাপত্তা িাউকেশর্ এি প্ররতরর্রধ্িণ,
SUNY থোরর্ ব্রুক এি রর্দ্রা রিকশষজ্ঞিণ (sleep experts) এিিং একজর্ ু ক্তক ারি উরকল, থজরর্িাি
রপোেচ, রেরর্ 2008 োকল রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্া জরর্ত একটি িুঘচটর্াে তাি থিার্কক হািার্।
রতর্টি একই কযাম্পাকে অ্র্ুরষ্ঠত PSA ককেে রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্াি অ্র্র্য ঝুেঁ রক েম্পককচ
েকর্তর্তা িৃরিি এিিং জর্িণকক িাস্তাে রর্িাপকি োকাি জর্য উৎোরহত কিাি প্ররত গুরুত্বাকিাপ ককি।
প্রেম-স্থার্ অ্জচর্কািী 1,500 মারকচ র্ েলাি র্িি পুিস্কাি পাকি এিিং তাকিি র রেও "টির্ রকেে রর্উজ
(Teen Kids News)" এ েম্প্রর্াকিি জর্য থপশািত াকি পুর্রুৎপাির্ কিা হকি। "টির্ রকেে রর্উজ"
150টি থটরলর শর্ থেশকর্ থপ েঁিাকর্া এিিং অ্র্লাইকর্ উপল য একটি জাতীে রেরেককটকৃ ত থপ্রাগ্রাম। রিতীে-

স্থার্ অ্জচর্কািী পাকি র্িি 750 মারকচ র্ েলাি এিিং তৃ তীে-স্থার্ অ্জচর্কািী পাকি র্িি 500 মারকচ র্ েলাকিি
পুিস্কাি।
রর্দ্রালু িা অ্িোিগ্রস্ত অ্িস্থাে, প্ররতক্রো কাল ধ্ীি হকে োে, রেিান্ত িুিচল হকে পকি এিিং িুঘচটর্াি ঝুেঁ রক িৃরি
পাে। ইন্সটিটিউট িি ট্রারিক থেিটি মযাকর্জকমে এে রিোর্চ (Institute for Traffic Safety
Management and Research, ITSMR) এি পরিেিংখযার্ অ্র্ুোেী, 2017 োকল থেটিযাপী
"অ্িোিগ্রস্ত/রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্া" িা "র্ালককি ঘুরমকে পিা" জরর্ত িুঘচটর্াে পুরলশ রিকপাটচ
আর্ুোেী মািাত্মক ও িযরক্তিত আঘাকতি েিংখযা রিল 2,337। ITSMR থেকক প্রাপ্ত 2018 োকল থেটিযাপী
ঐ একই কািকণ িুঘচটর্াে পুরলশ রিকপাটচ আর্ুোেী মািাত্মক ও িযরক্তিত আঘাকতি প্রািরম্ভক েিংখযা হে 2,273
ো আকিি থর্কে 2% এি থর্কেও থিরশ।
র্যাশর্াল রিপ িাউকেশর্ (National Sleep Foundation, NSF) এি মকত, রকিু মার্ুষ অ্র্যকিি তু লর্াে
রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্াি েমে থিরশ ঝুেঁ রককত োকক থেমর্ তরুণ থলাক, রশিট ওোকচ াি, িারণরজযক
র্ালক, থিাি ধ্িা পকিরর্ িা রর্রকৎো কিা হেরর্ এমর্ থিািী ও িারণরজযক পরিব্রাজক। NSF এি তেযমকত
18-29 িিি িেেী তরুণকিি রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্াি েম্ভাির্া 71% ো েিকর্কে থিরশ, 30-64
িিকিি থলাককিি থক্ষকে তা 52% এিিং 65 িিি ও তিুর্ধ্চ থলাককিি থক্ষকে তা 19%।
"রর্দ্রালু িা অ্িোিগ্রস্ত অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্া হকলা একটি ঝুেঁ রকপূণচ ড্রাইর িং আর্িণ ো আপর্াকক, আপর্াি
োেীকিিকক ও িাস্তাি পের্ািীকিিকক রিপকি থিকল", িম্বলম্বের্ মাকন ডজ.এি., ডরাোর, বর্উ ইয়কন ডেট
ডমাটরযার্ বিভাগ (Department of Motor Vehicles, DMV) এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং ও
GTSC এর ভারপ্রাপ্ত প্রধার্। "েি থমাটি র্ালককি রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্াি রর্হ্নেমূহ রর্র্কত থশখা
এিিং রিশ্রাম থর্োি মকতা রর্িাপি এলাকাে িারি োমাকর্া িা অ্র্য কাউকক িারি র্ালাকত থিওোি মত
উপেুক্ত পিকক্ষপ রর্কত থশখা উরর্ত।"
জাতীয় েিক বর্রাপত্তা িাউম্বেেম্বর্র অপাম্বরের্ বেম্বরক্টর মাইম্বকল অোোরের্ িম্বলর্, "আমিা
দ্রত িরতকত র্লা রিকে িাে কিরি এিিং আমিা েিাই খুিই িযস্ত। েতয এটি থে, িারি িুঘচটর্াগুকলা িেে িা
জীির্ ধ্ািাি উপি রর্ চ ি ককি র্া। আমিা আশা কিরি থে এই কর্কটে রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্াি
রিপকিি িযাপাকি একটি রিিাট েকর্তর্তা েৃরি কিকি এিিং আমাকিি েিককি এই প্ররতকিাধ্কোিয েমেযাি হাত
থেকক অ্কর্ক জীির্ থিেঁকর্ োকি।"
থ্রুওম্বয় অম্বর্থাবরটি (Thruway Authority) এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর মোবর্থউ ডজ. বিেম্বকাল
িলম্বলর্, "রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্া মাকর্ বিকলয অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্া। এটি থে কাউককই প্র ারিত
কিকত পাকি এিিং িাস্তাে অ্িস্থার্কািী েিাি জীির্কক ঝুেঁ রককত থিলকত পাকি। থেকহতু আমিা থেলাইট থের িং
টাইকমি জর্য আমাকিি ঘুকমি েমেেূরর্ েমন্বে ককিরি, তাই থমাটি র্ালককিি রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্াি
লক্ষণগুকলা েম্পককচ েকর্তর্ হকত হকি এিিং র্াকাি রর্কর্ োওোি পূকিচই তাকিিকক একটি িারেত্বপূণচ রেিান্ত রর্কত
হকি।"
বর্উ ইয়কন ডেট পুবলম্বের ভারপ্রাপ্ত েুপাবরম্বন্টর্ম্বেন্ট বকর্থ এম. ডকারম্বলট িম্বলর্, "একজর্ রর্দ্রালু
র্ালক প্ররত পকি দ্রুত, রকিংকতচ িযরিমূঢ় িা বিকলয অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্া র্ালককি মতই রিপজ্জর্ক হকত
পাকি। িু চ ািযিশত এিিং প্রাে েমকেই করুণ পরিণরতি রশকাি হকলও, অ্িোিগ্রস্ত িা রর্দ্রালু অ্িস্থাে থমাটি

োর্ র্ালাকর্াি রিপি েম্পককচ কম থলাকই স্বীকাি ককি। থমাটি র্ালকিা অ্প্রকোজর্ীে রিকোিান্তক ঘটর্া
প্ররতকিাকধ্ তাকিি ূ রমকা পালর্ কিকত পাকির্ এিিং অ্িোিগ্রস্ততাি লক্ষণ থর্র্াি মাধ্যকম এিিং রর্দ্রালু
অ্িস্থাে থমাটি র্ালাকর্া থেকক রিিত োকাি মাধ্যকম িাস্তাে আমাকিি জীির্কক রর্িাপি িাখকত পাকির্।"
বর্উ ইয়কন ডেম্বটর স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ো. হাওয়ােন জুকার িম্বলর্, "িারি র্ালাকর্াি েমে থজকি
োকা ও েকর্তর্ োকা জর্ স্বাস্থয ও রর্িাপত্তা িক্ষাি জর্য গুরুত্বপূণচ। েরি আপরর্ িুঝকত পাকির্ থে আপর্াি
থিশ ঘুম পাকে, তাহকল িারি অ্র্য র্ালককি হাকত রিকে রির্ অ্েিা িারি থকাোও োরমকে েতক্ষণ র্া আপরর্
েকতজ অ্র্ু ি কিকির্ ততক্ষণ পেচন্ত রিিরত রর্র্। এই োমার্য কাজ আপর্াি রর্কজি জীির্েহ েিাি জীির্
িােঁর্াকত পাকি।"
এিািাও, থেট পরিিহর্ রি াি (Department of Transportation, DOT) রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি
র্ালাকর্াি ঝুেঁ রকি েকর্তর্তা িৃরিি একটি প্রকর্িাে অ্িংশগ্রহণ কিকি। আজ শুক্রিাি, 8 মার্চ থেকক শুরু হওো
4 রিকর্ি এই কযাকম্পইকর্, DOT এি প্রধ্ার্ প্রধ্ার্ েিকজুকি রির ন্ন িাতচ া রর্হ্ন থমাটি র্ালককিি িলকি "থজকি
োকুর্, থিেঁকর্ োকুর্"।
থে থমাটি র্ালক রর্দ্রালু অ্র্ু ি কিকির্ তাি উরর্ত াকলা আকলা আকি এমর্ এলাকাে িারি োমাকর্া এিিং
20 রমরর্ট হালকা ঘুরমকে থর্ওো অ্েিা অ্র্য কাউকক র্ালাকত থিওো। রর্দ্রালু অ্িস্থাি রকিু োধ্ািণ লক্ষণ
রর্কর্ থিওো হকলা:
•
•
•
•
•

ক্রমািত হাই থতালা
থর্াখ থখালা িাখকত িা িৃরি রর্িি িাখকত কি হওো
থশষ ককেক মাইল িারি র্ালাকর্াি কো ু কল োওো
অ্র্য িারিি খুি কাকি র্ালাকর্া িা ট্রারিক েিংককত লক্ষয র্া কিা
ট্রারিক থলইকর্ি মকধ্য ু ল পকে র্ালাকর্া িা িরতপে থেকক রির্ু যত হওো

রর্দ্রালু অ্িস্থাে িারি র্ালাকর্া প্ররতকিাধ্ কিাি টিপে:
•
•
•

•
•

রর্েরমত রিিরত রর্র্ অ্েিা প্ররত 100 মাইল িা 2 ঘণ্টা পিপি র্ালক পরিিতচ র্ করুর্।
র্ালকিণ িুপুি 1 টা থেকক রিকাল 4 টা এিিং িাত 2 টা থেকক থ াি 6 টাি রিকক থিরশ রর্দ্রা অ্র্ু ি
ককির্। েম্ভি হকল, এই েমকে িারি র্ালাকর্া পরিহাি করুর্।
কযাকিইকর্ি উপি রর্ চ ি কিকির্ র্া। এটি োমরেক শরক্ত থজািাকত পাকি এিিং র্র্মকর্ িাখকত পাকি।
তকি মকর্ িাখকির্, এটিি প্র াি আপরর্ অ্র্ু ি কিকত 30 রমরর্ট েমে লািকি এিিং তা দ্রুত
িু রিকেও োকি।
িযিস্থাপে রিকে এিিং িযিস্থাপে িািা উ ে প্রকাি ওষুধ্ থেির্ পরিহাি করুর্ ো আপর্াকক রর্দ্রাগ্রস্ত
কিকত পাকি।
কখকর্াই মিযপার্ কিকির্ র্া। এটি আপর্াি প্ররতিতী রক্রো করমকে রিকি এিিং আপর্াকক রর্দ্রাগ্রস্ত
কিকি।

িারি র্ালাকর্াি েমে এটি রিকশষ াকি মকর্ িাখা উরর্ত থে িারিি জার্লাগুকলা খুকল থিো, থিরেও থশার্া িা
এোি করেশর্াি র্ালু কিা আপর্াকক রর্দ্রাহীর্ োককত োহােয কিকি র্া।

GTSC েম্পককচ আকিা তকেযি জর্য, safeny.ny.gov র রজট করুর্ িা থিেিুক ও টু ইটাকি GTSC এি
থপােগুকলা িকলা করুর্।
রর্উ ইেকচ থেকটি থমাটি োর্ রি াি (DMV) েম্পককচ আকিা জার্কত, dmv.ny.gov র রজট করুর্ িা
অ্র্লাইকর্ থিেিুক ও টু ইটাকি DMV এি থপােগুকলা িকলা করুর্।
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