অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/4/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

র্তু র্ স্কু ল ির্ন শুরু হওযায ছাত্র বর্রাপত্তা বর্বিত করম্বত পদম্বেপ নর্ওযার কথা ন ার্ণা কম্বরর্
গভর্ন র কুওম্বমা

রাজ্ে পুবলে রাজ্ে জ্ুম্ব়ে পুবলম্বের টহল িৃবি করম্বছ এিং আম্বমবরকার্ অম্বটাম্বমািাইল
অোম্বিাবিম্বযের্ (American Automobile Association, AAA)-র িম্বে অংেীদাবরত্ব করম্বছ নমাটর
চালকম্বদর ছাত্রম্বদর িম্পম্বকন িজ্াগ থাকার জ্র্ে
গত এবপ্রল মাম্বি একবদম্বর্র এর্ম্ব ািন ম্বমন্ট চলাকালীর্ নিআইবর্ভাম্বি নথম্বম থাকা স্কু ল িাম্বির পাে
কাটাম্বর্ার জ্র্ে 640টিরও নিবে টিবকট জ্াবর করা হম্বযম্বছ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে র্তু র্ স্কু ল বষন শুরু হওযায ববপজ্জর্ক
গাব়ির চালকমের উপর র্জরোরী করমত এবং োত্রমের বর্রাপে রাখমত রাজয পুবলশ টহলোরী বৃবি
করমব। গভর্নর গাব়ির চালকমের অ্র্ুমরাধ কমরমের্ তারা ঘের্ সজাগ থামকর্ োত্রমের সম্পমকন োরা
ঘহেঁ মট অ্থবা বাইমক স্কু মল োয, তারা ঘের্ ঘপাস্ট করা বিড বলবমট ঘমমর্ চমলর্, এবং আইর্ ঘমমর্
চমলর্ েখর্ই একটি স্কু ল বামসর লাল বাবত ঝলমল কমর এবং তার স্টপ আমন বা়িামর্া থামক। এই
এর্ম াসনমমন্ট ও সমচতর্তামূলক উমেযাগ চলমার্ বর্রাপত্তা বযবস্থা সমথনর্ কমর ো গভর্নর বর্উ
ইযমকন র বশক্ষাথীমের সুরক্ষা বর্বিত করার জর্য বাস্তবাযর্ কমরমের্।
"একটি বাচ্ছা ঘেভামবই স্কু মল োেক র্া ঘকর্ - স্কু ল বামস, বাইমক, স্কু টামর, বা পাময ঘহেঁ মট তামের বর্রাপে ঘবাধ করা উবচত", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আবম প্রমতযক ড্রাইভারমক অ্র্ুমরাধ
করবে তামের োবযত্ব পালর্ করার জর্য -- সতকন ঘহার্ এবং রাস্তার বর্যম ঘমমর্ চলুর্। ঘে সব
গাব়ির চালক বাচ্ছামের জীবর্ ববপমের মুমখ ঘ মলর্, তামের োযবি করা হমব।"
টহলোরী বা়িামর্ার সামথ রাজয পুবলশ আবার তামের বাবষনক "স্কু ল ঘখালা - সাবধামর্ গাব়ি
চালার্" অ্বভোমর্র জর্য AAA-র সমে অ্ংবশোবরত্ব করমব। রাজয পুবলশ সব বচবিত টহলোরী
গাব়ির উপর AAA-র "স্কু ল ঘখালা" বাম্পার বস্টকার প্রেশনর্ করমব, ঘমাটর চালকমের জর্য একটি
অ্বতবরক্ত অ্র্ুস্মারক প্রোর্ করার জর্য তারা ঘের্ োত্রমের সম্পমকন সজাগ থামকর্।
নেট পুবলম্বের িুপাবরম্বন্টর্ম্বেন্ট বকথ এম. নকারম্বলট িম্বলর্, "ট্রাব ক বর্রাপত্তা আমামের সংস্থার
জর্য একটি প্রধার্ অ্গ্রাবধকার। ঘেমহতু স্কু মলর বাস ঘ রত আমস এবং বাচ্চারা আমামের এলাকা বেময
হােঁটাচলা কমর, রামজযর ট্রু পাররা তামের বলবতকরণ বৃবি করমব এবং চালকমের সমচতর্তা বৃবি

করমব আ াত প্রবতমরাধ করমত এবং জীবর্ বােঁচামত। আমরা সবাইমক বলবে - বাবা-মা, প্রবতমবশী
ও ঘমাটর চালকমের - আইর্ বলবতকারী সংস্থার সামথ কাজ করমত এবং সকল বশশুর জর্য
বর্রাপে োত্রা বর্বিত করার জর্য গাব়ি চালামর্ার সময সজাগ থাকমত বলবে। আমরা বর্বিত
করমত চাই এই স্কু ল বেরটি আমামের ক্ষু দ্রতম বর্উ ইযকন ামরর জর্য ঘের্ বর্রাপে।"
মাকন নজ্.এ . নরাোর, বেপাটনম্বমন্ট অ নমাটর নভবহক্লম্বির (Department of Motor Vehicles,
DMV) কবমের্ার ও গভর্ন ম্বরর ট্রাব ক বর্রাপত্তা কবমটির (Governor's Traffic Safety
Committee, GTSC) নচযারমোর্ িম্বলর্, "র্তু র্ স্কু ল বের শুরু হওযায, আবম সকল ঘমাটর
চালকমের সতকন েৃবি বেমত অ্র্ুমরাধ করবে, কখর্ এবং ঘকাথায বশশুরা স্কু ল ঘথমক আসার বা স্কু মল
োওযার পমথ থাকমত পামর। আর েবে ঘেমখর্ ঘকার্ও স্কু ল বাস থামমে, তার লাল আমলা েপেপ
করমে এবং তার "স্টপ" বচি বার করমে, ঘকাণ কারমণই ঘসটি পার করমবর্ র্া। এক মুহূমতন র
অ্ধধেনতার মামর্ হমত পামর একটি পবরবামরর জীবর্ভর ঘবের্া এবং বর্মজর এক ভযার্ক
পবরণবত।"
গভর্নর কুওমমা োত্রমের বর্রাপত্তামক অ্গ্রাবধকার বেমযমের্ এবং গত মামসই একটি আইর্ স্বাক্ষর
কমরমের্ ো স্কু ল বডবিক্টগুবলমক স্টপ-আমন কযামমরা ইন্সটল করার অ্র্ুমমাের্ বেমযমে। গভর্নমরর
ট্রযাব ক ঘস টি কবমটি (GTSC) অ্র্ুমার্ কমর ঘে রাজয জুম়ি প্রবতবের্ 50,000 ঘমাটর গাব়ি
ঘবআইবর্ ভামব স্কু ল বামসর পাশ কাটায।
ঘম মামস রাজয জুম়ি 640টিরও ঘববশ চালকমক অ্ধবধভামব ঘথমম থাকা স্কু ল বাস পাশ কাটামর্ার
জর্য টিমকট ঘেওযা হয "অ্পামরশর্ ঘস স্টমপর" (Operation Safe Stop) সময, একটি
একবেমর্র বলবতকরমণর প্রমচিা। রাজয পুবলশ ও স্থার্ীয আইর্ বলবতকারীরা 1,991টি টিবকটও
জাবর কমরর্ অ্র্যার্য ট্রযাব ক লঙ্ঘমর্র জর্য এবং 74টি ঘগ্র তার কমরর্ বববভন্ন অ্পরামধর জর্য
োর মমধয রমযমে মত্ত অ্বস্থায গাব়ি চালামর্া এবং বামজভামব লাইমসন্সববহীর্ অ্বস্থায গাব়ি
পবরচালর্ার জর্য। এই বলবতকরমণর প্রমচিার মমধয বেল 75টি আইর্ বলবতকরণ সংস্থার 702
জর্ পুবলশ আবধকাবরক।
বর্ম্নবলবখত অ্ঞ্চলগুবলমত একটি স্কু ল বাস পাস করার জর্য টিমকট ইসুয করা হমযবেল:
অঞ্চল

স্কু ল িাি পাে কাটাম্বর্ার জ্র্ে
টিবকট

কযাবপটাল বরবজযর্
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইযকন
লং আইলযান্ড
মধয-হাডসর্
ঘমাহক ভযাবল

13
1
25
10
2

বর্উ ইযকন বসটি
সাউোর্ন টিযার
পবিম বর্উইযকন
NYS পুবলশ
(ঘস্টটওযাইড)

571
1
6

নমাট

646

17

অ্পামরশর্ ঘস স্টপ, GTSC, বর্উইযকন ঘস্টট বশক্ষা ববভাগ (New York State Education
Department), বর্উ ইযকন অ্যামসাবসমযশর্ র বপউবপল ট্রান্সমপামটনশর্ (New York Association
for Pupil Transportation), বর্উইযকন ঘস্টট স্কু ল বাস ঠিকাোর সংস্থা (New York State School
Bus Contractors Association), োত্র পবরবহর্ বশল্প এবং রাষ্ট্রীয ও স্থার্ীয আইর্ এর্ম াসনমমন্ট
সংস্থাগুবল দ্বারা সমবথনত।
একটি ঘথমম থাকা স্কু ল বামসর পাশ কাটিময োওযার জর্য ঘোষী সাবযস্ত চালকমের 250 মাবকন র্
ডলার ঘথমক 400 মাবকন র্ ডলার পেনন্ত জবরমার্া হমব এবং তামের লাইমসন্স উপর পােঁচ পমযন্ট েুক্ত
হমব প্রথম লঙ্ঘমর্র জর্য। বতর্ বেমরর মমধয বতর্বার লঙ্ঘমর্র জর্য, চালকমের সবনাবধক জবরমার্া
1,000 মাবকন র্ ডলার হমব, চালমকর লাইমসন্স বাবতল করা হমব সবনবর্ম্ন েয মামসর জর্য এবং
ঘজলও হমত পামর।
গত বের গভর্নর কুওমমা এক বমবলযর্ বর্উইযকন বসটি স্কু মলর বশশুমের দ্রুতগবতর োর্বাহর্ ঘথমক
রক্ষা করার জর্য একটি বর্বনাহী আমেমশ স্বাক্ষরও কমরর্। গভর্নমরর এই পেমক্ষপ শহমরর স্কু ল
ঘজামর্র বিড কযামমরা ঘপ্রাগ্রাম পুর্বনহামলর পথ প্রশস্ত করল।
এো়িাও 2018 সামল, গভর্নর কুওমমা সব স্কু ল বাস চালকমের জর্য েেৃচ্ছভামব ড্রাগ এবং
অ্যালমকাহল পরীক্ষার জর্য রামজযর প্রমযাজর্ীযতা আরও শবক্তশালী করমত একটি ববল স্বাক্ষর কমরর্।
এই আইর্ বাস চালকমের তামের বশ মটর অ্ন্তত আট ন্টা আমগ মেযপার্ করা বর্বষি কমর, ো
আমগর েয ন্টার সীমার ঘথমক ঘববশ।
AAA বর্উ ইযকন নেম্বটর মুখপাত্র জ্র্ নকাম্বলট িম্বলর্, "আমামের সবার অ্বতবরক্ত সাবধার্তা
ঘেখামত হমব েখর্ েু টির পর স্কু ল ঘখামল এবং গ্রীমের আর্ন্দ কাটিময বশক্ষাথীরা ঘেণীকমক্ষ ব মর
োয। বযস্ত রাস্তায পাকন করা গাব়ি ােঁক বেময েু মট ঘবরমর্া বশশুরা এবং স্কু ল বামস উঠমে বা তা
ঘথমক র্ামমে ঘে বশশুরা, তামের জর্য চালকমের ববমশষভামব সতকন থাকমত হমব। সব স্কু মলর
বশশুমের বর্রাপত্তা বর্বিত করমত সতকন তা একটি গুরুত্বপূণন ভূ বমকা পালর্ কমর।"
বর্উ ইযকন অোম্বিাবিম্বযের্ র বপউবপল ট্রান্সম্বপাম্বটনেম্বর্র বর্িন াহী পবরচালক নেবভে বিম্বো ার
িম্বলর্, "বর্উ ইযকন রামজয একটি স্টপ আমন কযামমরা আইমর্র জর্য বহু বের ধমর NYAPT প্রচার
চাবলমযমে এবং আমরা খুবই আর্বন্দত ঘে আইর্টি অ্বমশমষ পাস হমযমে। আমামের ববশ্বাস, র্তু র্

আইর্টি আমামের রামজয ঘথমম থাকা স্কু ল বাসমক অ্ধবধভামব পাশ কাটামর্ার গুরুতর ববষযটি
কমামত সাহােয করমব । NYAPT-র জবরমপর বহসাব বলমে, প্রবতটি স্কু ল বেবমস ঘথমম থাকা স্কু ল
বামসর পাশ কাটামর্ার 50,000টিরও ঘববশ েৃিান্ত রমযমে। প্রবতটি অ্ধবধ পাশ করার টর্া োত্রমের
জর্য এক ঝুেঁ বক ততবর কমর োমের আমামের বর্রাপমে স্কু মল বর্ময োওযা এবং স্কু ল ঘথমক বর্ময
আসার জর্য পবরবহমর্র োবযত্ব র্যাস্ত করা আমে। আমরা গাব়িগুমলামক মমর্ামোগ বেময গাব়ি চালামত
ববল এবং লাল বাবত েপেপ করা অ্বস্থায ঘথমম থাকা স্কু ল বামসর জর্য থামমত ববল। একটি বশশুর
জীবর্ এর উপর বর্ভন র কমর!"
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