অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/9/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ রাজ্ে পুবলে কলোস ঘে সপ্তাহাম্বে ট্রাবিক
িলিতকরণপবরচালর্া করম্বি

ট্রুপাররা র্র্ন কাবি, মধ্ে বর্উ ইয়কন, কোবপটাল বরবজ্য়র্, ঘসিাল বর্উ ইয়ম্বকন দ্রুতগবতম্বত
ধ্ািমার্ ও ঘর্োগ্রস্থ ঘমাটর চালকম্বের প্রবত র্জ্র ঘেম্বি
রাজ্েিোপী বেস্ট্র্োম্বেে ড্রাইবভিং এর্ম্বিাসন ম্বমন্ট কোম্বেইর্ 8 অম্বোির ঘর্ম্বক 12 অম্বোির পর্ন ে
চলম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে আসন্ন কলম্বাস ঘে সপ্তাহামে দর্উ ই়েকন ঘেট
পুদলশ দিমশষ ট্রাদিক িলিতকারী প্রমেষ্টা পদরোলর্া করমি দ্রুতগদতমত ধািমার্ এিং ঘর্শাগ্রস্থ
ঘমাটরোলকমির দিরত করার জর্য। 8 অ্মটাির, 2020, শুক্রিার, ঘেমক কলম্বাস ঘে কযামেইর্
শুরু হম়ে েলমি 12 অ্মটাির, 2020, ঘসামিার পেনে। এই সমম়ে েু টির দির্ এিং শরৎকালীর্
পেনটমর্র কারমণ আমামির সড়কগুদলমত িদধনত ট্রযাদিমকর পদরমাণ আশা করমের্ ট্রু পাররা ো
আমামির রাস্তাগুদলর উপর অ্দতদরক্ত ঝুুঁ দকর সৃদষ্ট কমর। এই িলিৎকরণ র্েন কাদি, দসরাদকউস
অ্ঞ্চল, কযাদপটাল দরদজ়ের্ এিং কযাটদিলমস অ্র্ুদিত হমি।
টামগনট কলম্বাস ঘে উইকএন্ড এর্মিাসনমমন্ট রাজযিযাপী "ইউ ড্রাইভ। ইউ ঘটক্সট। ইউ ঘপ।" এর
সামে দমমল ো়ে ো দিভ্রাে োলকমির রাস্তা ঘেমক িূমর রাখার জর্য পদরোদলত হমে। এই উচ্চ
িৃশযমার্ প্রোরণার সম়ে, রামজযর পুদলশ এিং স্থার্ী়ে আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাদহর্ী েু টির দিমর্
দিভ্রােভামি গাদড় োলামর্ার দিরুমে কম ার িযিস্থা ঘর্মি।
"একটি শরমতর গােপালা িশনর্ ভ্রমণ পদরিামরর জর্য একটি দর্রাপি এিং সামাদজক িূরত্ব িজা়ে
ঘরমখ ভ্রমণ উপমভাগ করার একটি েমৎকার উপা়ে, এিং আমামির সসর্যরা োরা দ্রুত গদতমত িা
অ্প্রকৃ তস্থ হম়ে গাদড় োলামত পেন্দ কমর তামির দ্বারা সৃষ্ট অ্প্রম়োজর্ী়ে ট্রযামজদে প্রদতমরামধর জর্য
টহল ঘিমি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "দর্উ ই়েমকন অ্প্রকৃ তস্থ এিং দিভ্রাে োলকমির প্রদত ঘকার্
সহর্শীলতা ঘর্ই। আদম সকল ঘমাটরোলকমির িাদ়েত্বশীলভামি গাদড় োলামর্া এিং জীির্ িাুঁোমর্ার
আহ্বার্ করদে।"
সুপাবরম্বন্টর্ম্বেন্ট বকর্ এম. ঘকারম্বলট িম্বলর্, "আমরা োই ড্রাইভাররা ঘের্ িুঝমত পামর ঘে দ্রুত
গদতমত গাদড় োলামর্া ঘিির্ািা়েক পদরণদত ঘেমক আর্মত পামর। এই ট্রযাদিক আইর্ িলিত্করমণর
সমম়ে ড্রাইভারমির সূদেত গদত সীমা অ্র্ুসরণ কমর গাড়ী োলামর্া এিং ঘিপমরা়ো ড্রাইভারমির
দর়্েন্ত্রমণ রাখমত আমামির ট্রু পাররা কড়া র্জর রাখমি। আমরা োলকমির ট্রাদিক আইর্ ঘমমর্ েলার

মাধযমম এিং সতকন ঘেমক এিং এিং মিযপার্ করমল একজর্ অ্মিযপ ড্রাইভারমক মমর্ার্ীত তামির
িাদ়েত্ব পালর্ করমত উৎসাদহত করদে। একসামে, োরা ভ্রমণ কমর তামির জর্য আমরা আমামির
রাস্তা াট দর্রাপি রাখমত পাদর।"
বেপারটম্বমন্ট অি ঘমাটর ঘভবহক্লম্বসর (Department of Motor Vehicles, DMV) কবমের্ার এিিং
গভর্ন রস ট্রাবিক ঘসিটি কবমটির (Governor's Traffic Safety Commission) সভাপবত মাকন ঘজ্.
এি. ঘরাোর িম্বলম্বের্, "এই সপ্তাহামে দর্উ ই়েকন ঘেমটর শরমতর রং পদরিতন মর্র দিষ়েটি ঘিখার
জর্য একটি িারুণ সম়ে, দকন্তু একটি দজদর্স ো কখর্ই পদরিতন র্ করা উদেত র়্ে তা হমে
একজর্ দর্রাপি ড্রাইভার হও়ো। দিভ্রােভামি গাদড় োলামর্া, দ্রুত গদতমত গাদড় োলামর্া
প্রদতমরাধমোগয এিং অ্প্রম়োজর্ী়েভামি সিাইমক দিপমি ঘিমল ঘি়ে। এই সপ্তাহামে এিং েখর্ই আপদর্
ভ্রমণ করমির্, অ্র্ুগ্রহ কমর দিে দলদমট অ্র্ুসরণ করুর্, আপর্ার ঘিার্ িূমর রাখুর্ এিং সিসম়ে
শােভামি গাদড় োলার্। আপদর্ েদি উিোপর্রত অ্িস্থা়ে োমকর্ তাহমল িাদড়মত দর্রাপমি োও়োর
একটি পদরকল্পর্া করুর্।"
ঘমাটর োলকরা োরা এই সপ্তাহামে ভ্রমণ করমির্, তারা এোড়াও দকেু অ্প্রমত্ততা পদরক্ষমণর
ঘেকপম়েন্ট এিং অ্দতদরক্ত ড্রাইদভং ঘহা়োইল ইন্টদক্সমকমটে (Driving While Intoxicated, DWI)
টহলিারমির আশা করমত পামরর্। আইর্ প্রম়োগকারী িাদহর্ী এোড়াও ঘসসি ঘমাটর োলকমির দিমক
র্জর রাখমির্ োরা গাদড় োলামর্ার সম়ে তামির ঘিার্ ও অ্র্যার্য ইমলকট্রদর্ক দেভাইস িযিহার
করমির্। োলকমির এোড়াও দর্উ ই়েমকন র সড়ক পমে েলােমলর সম়ে রাস্তার পামশ ঘেমম োকা
জরুদর ও আপতকালীর্ োর্িাহর্মক "জা়েগা ঘেমড় ঘিও়োর" কোও মমর্ রাখা উদেৎ।
আইর্ লঙ্ঘর্কারী গাদড় োলকমির আরও সহমজ দেদিত করার জর্য এই জরুদর অ্িস্থার অ্ংশ
দহসামি ট্রু পাররা দেদিত রাজয পুদলমশর োর্িাহর্ এিং ঘগাপর্ পদরে়েধারী ট্রাদিক িলিতকারী
(Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) োর্, উভ়েই িযিহার করমির্। ঘগাপর্
পদরে়েধারী ট্রাদিক িলিতকারী োর্গুদল ট্রু পারমির গাদড় োলামর্া সংক্রাে আইর্ লঙ্ঘর্গুমলামক
ভামলাভামি পেনমিক্ষণ করার সুমোগ ঘি়ে। এই োর্গুমলা সির্দন্দর্ ট্রযাদিমকর সামে দমমশ ো়ে দকন্তু
জরুরী আমলা সদক্র়ে হও়োর পমর জরুদর োর্িাহর্ দহসামি এগুমলামক দের্মত ভু ল হ়ে র্া।
রাজয পুদলশ সমস্ত ঘমাটর োলকমির দর্রাপি োকার কো মমর্ কদরম়ে দিমে, মিযপার্ কমর গাদড়
োলামির্ র্া!, গাদড় োলামর্ার সম়ে আপর্ার ঘমািাইল িযিহার করমির্ র্া!, গদতসীমার মমধয
গাদড় োলার্, এিং সি োত্রীমির ঘিল্ট ঘিুঁমধ দির্। এই উমিযামগর মূল লক্ষযই হল, অ্দর্রাপিভামি
গাদড় োলামর্ার আেরণমক প্রদতমরাধ করা এিং ট্রাদিক দর্রাপত্তার গুরুত্ব সেমকন সমেতর্তা িৃদে
করা।
2019 সামল "ইউ ড্রাইভ। ইউ ঘটক্সট। ইউ ঘপ।" এর সমম়ে, ো গভর্নমরর ট্রাদিক ঘসিটি কদমটি
দ্বারা সমদেনত, দিভ্রােভামি গাদড় োলামর্ার জর্য 5,000 এর ঘিশী টিমকট ইসুয করা হ়ে এিং
অ্র্যার্য গুরুতর ট্রাদিক লঙ্ঘমর্র জর্য 46,000 এর ও ঘিশী টিমকট ইসুয করা হ়ে, ঘেমর্
অ্প্রকৃ দতস্থ অ্িস্থা়ে গাদড় োলামর্া এিং উচ্চ গদতমত গাদড় োলামর্া।

গত িেম্বরর "ইউ ড্রাইভ ইউ ঘটক্সট। ইউ ঘপ।" িলিতকরণ কোম্বেইম্বর্র সময় ঘর্সি টিম্বকট
জ্াবর করা হম্বয়ম্বেেঃ
লঙ্ঘর্
দিভ্রাে ড্রাইদভং
অ্প্রকৃ দতস্থ
মুভ ওভার আইর্
দসট ঘিল্ট
গদতসীমা লঙ্ঘর্
অ্র্যার্য লঙ্ঘর্
ঘমাট

টিবকম্বটর সিংখ্ো
5,184
1,298
398
1,768
9,194
34,288
52,130

গাদড় োলামর্ার সম়ে গাদড় োলকমির হাত মুক্ত দেভাইস িযতীত ঘমািাইমল কো িলা, ঘটক্সট িা
ইমলকট্রদর্ক দেভাইস িযিহার করা ঘেমক দিরত রাখমত দর্উ ই়েকন ঘেট কম ার শাদস্ত দর্ধনারণ
কমরমে। 50 মাদকন র্ েলার ঘেমক 450 মাদকন র্ েলার পেনে জদরমার্া, 5টি ড্রাইভার লঙ্ঘর্ পম়েন্ট
এিং লাইমসন্স স্থদগত িা িাদতল করা হমত পামর।
বচি টিম্বমাবর্ পোবরবস, ইবলয়র্ বপবে এিিং বর্উ ইয়কন ঘেট অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি বচিস অি
পুবলম্বের 1ম ভাইস ঘপ্রবসম্বেন্ট িম্বলর্, "ঘেমহতু আমরা আমামির সম্প্রিাম়ের রাস্তা়ে গাদড় োলামর্ার
অ্মেৌদক্তক দিপি সেমকন সমেতর্, তাই আমরা আমামির সিসয সংস্থাগুমলামক এই জটিল মহাসড়ক
দর্রাপত্তা উমিযামগ অ্ংশগ্রহণ করমত উৎসাদহত করদে।"
ওয়াবেিংটর্ কাউবন্ট ঘেবরি এিিং বর্উ ইয়কন ঘেট ঘেবরিস অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র ঘপ্রবসম্বেন্ট ঘজ্বি
মাবিন িম্বলর্, "দিভ্রােভামি গাদড় োলামর্া আপর্ামক, আপর্ার োত্রী এিং সকল সড়ক
িযিহারকারীমির ঝুুঁ দকর মমধয ঘিমল ঘি়ে। একটি ঘটক্সট পড়ার জর্য, একটি র্ম্বর ো়োল করার
জর্য, এমর্দক আপর্ার ঘর্দভমগশর্ সমন্ব়ে করার জর্য িা ঘরদেও পদরিতন র্ করার জর্য রাস্তা
ঘেমক ঘোখ সদরম়ে ঘর্ও়ো দিপজ্জর্ক. ঐ সমম়ে আপদর্ কী িা কামক আ াত করমির্? দর্উ ই়েকন
ঘেমটর ঘশদরিরা োর্ আপদর্ গাদড়মত আপর্ার সম়ে উপমভাগ করুর্, আপর্ার গেমিয োর্, এিং
ঘকার্ দিভ্রাদে োড়াই দর্রাপমি এটা করুর্।"
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