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গভর্ নর হ াকল জর্স্বাস্থ্ে, বর্রাপত্তা এিং জীির্যাত্রার মার্ সুরবিত করম্বত 

উচ্চেব্দকারী, অবিধ মাফলার এিং এগজস্ট বসম্বস্টম িন্ধ করার বিবধমালায় স্বাির 

কম্বরম্বের্  

  

বিবধমালা (S.784-B/A.471) হসইসি হমাটরচালক ও হমরামতকারী হ াকাম্বর্র োস্তি িৃস্তি 

কম্বর যারা অবিধভাম্বি মাফলার ও এগজস্ট বসম্বস্টম পবরিতনর্ কম্বর হসগুবলম্বক 

হমাটরযার্ ও হমাটর সাইম্বকম্বলর জর্ে অবতবরক্ত উচ্চেব্দকারী িার্ায়  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ এমর্ থিথিমালা স্বাক্ষর ক্করকের্ যা হেইেি হমাটরচালক্ ও 

হমরামতক্ারী হ াক্াকর্র শাস্তি িসৃ্তি ক্কর যারা অবিিভাকি মাফলার ও এগজস্ট থেকস্টম 

পথরিতনর্ ক্কর হেগুথলকক্ হমাটরযার্ ও হমাটরোইকক্কলর জর্য অথতথরক্ত উচ্চশব্দক্ারী িার্ায় -

- এটট আগ্রােী গাথিচালাকর্ার োকি েংথিষ্ট ক্ায ন যা েম্প্র াকয়র স্বাস্থ্য, থর্রাপত্তা ও আরামকক্ 

থিথিত ক্কর। থিলটট যার্ ও ট্র্যাথফক্ আইর্কক্ েংকশাির্ ক্কর, জথরমার্া ও শাস্তি িসৃ্তি ক্কর এিং 

যার্িা কর্র েরঞ্জাকম আকরা ক্টির্ প্রথিিার্ েষৃ্ট ক্কর। অবিি েরঞ্জাম ইর্স্টকলর েি নথর্ম্ন 

জথরমার্া 1,000 মাথক্নর্ ডলার ক্রা  কি, যা পূকি নর হিকক্ 850 মাথক্নর্ ডলার হিথশ। এোিাও 

পরীক্ষণ হস্টশর্  রক্ার  কি হযখাকর্ মাফলার ও এগজস্ট অবিিভাকি পথরিতনর্ ক্রা  য়থর্ তা 

থর্স্তিত ক্রকত হমাটরোইকক্কল পরীক্ষা ক্রা  কি।  

  

"প্রথতটট থর্উ ইয়ক্নিােীর থর্কজর েম্প্র াকয় থর্রাপ  ও আরাকম িাক্ার অথিক্ার রকয়কে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "এই থিথিমালা গাথিচালক্ক র অবিি যার্ েরঞ্জাম, যার ফকল থিপজ্জর্ক্ 

শব্দেীমার েটৃষ্ট  য় যা আমাক র শ্রিণশস্তক্ত  ারাকর্ায় এিং থর্িঃেরণ িসৃ্তি ক্রকি, ইর্স্টল ক্রা 

হিকক্ প্রথত ত ক্রকি।"  

  

যখর্ অথিক্ েংখযক্ গাথিচালকক্র মাফলার ও এগজস্ট থেকস্টকমর এমর্ পথরিতনর্ ক্রকে যা 

শব্দ ও  ষূণ মাত্রা িসৃ্তি ক্কর, থিথিমালাটট জর্স্বাস্থ্য ও পথরকিশ উভকক্ রক্ষা ক্রকি। থিথিমালাটট 

শুি ুযার্িা কর্র মাথলক্ক র র্তুর্ ক্কর জথরমার্া িসৃ্তির মািযকম এইেি পথরিতনর্ ক্রা হিকক্ 

প্রথত ত ক্কর র্া, িরং হমরামতক্ারী হ াক্াকর্র মাথলক্ক র এইেি পথরিতনর্ ক্রা হিকক্ থিরত 

রাকখ। যথ  হমরামতক্ারী হ াক্াকর্র মাথলকক্রা ইচ্ছা ক্কর থিথিমালা লঙ্ঘর্ ক্কর এিং 18 মাকের 

মকিয থতর্িার অবিি যার্ েরঞ্জাম ইর্স্টল ক্কর, তা কল তাক র পরীক্ষণ হস্টশকর্র ের্  এিং 

অপাকরটটং ের্   ারাকর্ার ঝুুঁ থক্ িাক্কি। এইেি িযিস্থ্া থিপজ্জর্ক্ উচ্চশকব্দর েীমা প্রথত ত 



ক্রকি যা ক্াকে  া ুঁথিকয় িাক্া মার্ুকষর শ্রিণশস্তক্তর ক্ষথত ক্রকত পাকর, এক্ইোকি ক্ষথতক্র 

থর্িঃেরণ তযাগ ক্রকত পাকর।  

  

বসম্বর্টর অোন্্ডর ুগাউর্ার্নস িম্বলর্, "আজকক্, পুকরা হস্টকটর িাথেন্দারা স্বস্তির থর্শ্বাে হফলকত 

পারকি এটট জার্ার পর হয অথতথরক্ত হজারাকলা মাফলার এিং এগজস্ট থেকস্টকমর ক্ারকণ তাক র 

রাকতর ঘুম র্ষ্ট  কি র্া। আজকক্, পকুরা হস্টকটর িাথেন্দারা স্বস্তির থর্শ্বাে হফলকত পারকি এটট 

জার্ার পর হয অথতথরক্ত হজারাকলা মাফলার এিং এগজস্ট থেকস্টকমর ক্ারকণ তাক র রাকতর ঘুম 

র্ষ্ট  কি র্া। এটট এক্টট জীির্যাত্রার মার্ ও জর্থর্রাপত্তা েংক্রান্ত থিষয় যা আমাক র 

েম্প্র ায়কক্ অক তুক্ উচ্চশব্দ েটৃষ্ট োিা আর হক্ার্ও হযৌস্তক্তক্ ক্ারণ োিাই আক্রান্ত ক্রকে। 

এখর্ হযক তু স্টপ লাউড অযান্ড একেথেভ এগজস্ট পথলউশর্ (Stop Loud and Excessive 

Exhaust Pollution, SLEEP) অযাক্টটট আইর্ থ কেকি স্বাক্ষথরত  কয়কে, আমরা এইেি হজারাকলা 

এিং  ষূণক্ারী যার্িা র্ আমাক র েিক্ হিকক্ থচরতকর অপোরণ ক্রকত পারকিা। আমরা 

যাকত মার্ুষকক্ তাক র থিিক্ারী িযি াকরর জর্য থ োি থর্কত পাথর হেজর্য এই থিলটটকক্ স্বাক্ষর 

ক্রায় আথম গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অোম্বসেবলম্বমোর উইবলয়াম মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "পুকরা থর্উ ইয়কক্ন, অকর্ক্ েম্প্র ায় ও 

এলাক্া অবিি হজারাকলা যার্িা র্ চালাকর্া হমাটরচালক্ ও হমাটরোইকক্ল চালক্ক র দ্বারা 

থিরক্ত  কচ্ছর্, অকর্ক্ েময় হশষ রাকতও। থিলটট েমেযাটট হশষ ক্রকত চায় হেইেি 

হমরামতক্ারী হ াক্াকর্র থিরুকি ক্াজ ক্কর যারা অবিিভাকি গাথি, ট্র্াক্ ও হমাটরোইকক্কলর 

এগজস্ট থেকস্টম পথরিতনর্ ক্কর। উপরন্তু, জথরমার্া িসৃ্তি এক্টট প্রথতকরািক্ থ কেকি ক্াজ 

ক্রকি।"  

  

কাউস্তিলমোর্ জাবস্টর্ ব্রার্ার্ িম্বলর্,"থিলটট স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ 

ির্যিা  জার্াকত চাই। যখর্ হিকক্ আমরা গাথিচালক্ক র অবিিভাকি তাক র মাফলার পথরিতনর্ 

ক্কর আমাক র জীির্যাত্রার মার্ থিথিত ও েথতয িলকল মার্ুষকক্ ভয় হ খাকত হ কখথে -- এিং 

অিশযই শুকর্থে -- তখর্ হিকক্ই আমার ক্র্থস্টটুকয়ন্টরা প কক্ষপ  াথি ক্রকে। আমাক র আশা 

 ল র্তুর্ আইর্টট আমাক র এলাক্ায় রাকতর হিলা থক্েু শাথন্ত ও র্ীরিতা হফরত থর্কয় আেকি।"  

  

হি বরজ অোর্ম্বভাম্বকটস বকবপং এভবরওয়ার্ হসফ (Bay Ridge Advocates Keeping 

Everyone Safe, BRAKES) এর প্রবতষ্ঠাতা মবরর্ লোন্ডাস ন িম্বলর্, "পথরিথতনত এগজস্ট 

থেকস্টম ভীথত, থিশঙৃ্খলা এিং হুমথক্ োিা আকরা হক্ার্ও উকেশয পূরণ ক্কর র্া। SLEEP অযাক্টটট 

শব্দ ষূণ হ্রাে ক্রা এিং পথরিথতনত যাকর্র োকি থি যমার্ িাক্া হিপকরায়া গাথি চালাকর্ার েমেযা 

েমািাকর্ এক্টট মুখয প কক্ষপ। আমাক র েিক্কক্ েক্কলর জর্য থর্রাপ  ক্রকত থর্কজক র 

ক্তনিয পালকর্র জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এিং থেকর্টর অযান্্ডরু গাউর্ডাে নকক্ ির্যিা ।"  

  

###  
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