
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্িনাহী িাম্বেট 2021 এর অন্তভুন ক্ত উচ্চতা ও ওের্ সীবমতকরণ সংক্রান্ত আইর্ 
লঙ্ঘর্কারী যার্িাহর্গুবলর বিরুম্বে োবি িৃবে করার ের্ে র্তুর্ িেিস্থার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
অতোবিক িড় এিং সীমািে গাবড়গুবল, যা বিম্বের সাম্বথ সঙ্ঘম্বষনর কারণ হম্বত পাম্বর, তাম্বের 

উপর প্রম্বযােে হম্বি এই িেিস্থা  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 অ্র্নবছমরর নর্বনাহী বামজট ঘ াষণা কমরমছর্, এর মমযয 
রম়েমছ ঘেই েব যার্বাহমর্র উপর শানি বৃনি করার বযবস্থা যা উচ্চতা ও ওজর্ েংক্রান্ত 
নবনযনর্মষয লঙ্ঘর্ কমর এবং ঘেতুর োমর্ েঙ্ঘমষনর কারণ হমত পামর। র্তুর্ বযবস্থা অ্র্ুযা়েী, এই 
নবনযনর্মষয লঙ্ঘর্কারী মানলক ও পনরচালকরা উমেখমযাগয জনরমার্ার েম্মুখীর্ হমব এবং গান়ির 
ঘরনজমেশর্ও েম্ভাবয স্থনগতাদমশর েম্মুখীর্ হমব।  
  
"ঘেতুর োমর্ েঙ্ঘষন েমবনাত্তম ঘেমে অ্গ্রহণী়ে এবং বয়েবহুল ট্রানিক েমেযা ততনর কমর যার 
েনতযকামরর অ্র্ননর্নতক পনরণাম র্ামক এবং েব ঘচম়ে খারাপ ঘেমে, এগুনল এক েবনজর্ীর্ 
নর্রাপত্তার নবপনত্ত যা ঘমাটর চালকমদর এবং যােীমদর জীবর্মক নবপন্ন কমর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই শনিশালী জনরমার্াগুনলর োহামযয আমরা আমামদর আক্রমণাত্মক পদমেপ ঘর্ও়ো 
চানলম়ে যানি এই েং ষনগুনলর হার কমামর্ার জর্য এবং আমামদর রািাগুনলর নর্রাপত্তা এবং 
নর্ভন রমযাগযতা উন্নত করার জর্য।"  
  
রাজয পনরবহণ দিতর (State Department of Transportation) েূমে খবর, নর্উ ই়েকন  রাজয 
জমু়ি প্রনত বছর প্রা়ে 150টি গান়ির োমর্ ঘেতুর েঙ্ঘষন হ়ে। এর িমল হও়ো রািার নভ়ি, 
ঘটাউইং, পনরষ্কারক এবং ঘেতুর োমর্ েঙ্ঘমষনর ঘমাকানবলা করার প্রম়োজর্ী়ে কমীমদর খরচ প্রনত 
বছর আর্ুমানর্ক 30 নমনল়ের্ মানকন র্ ডলার হ়ে রামজযর। নর্বনাহী বামজমট অ্ন্তভুন ি করা র্তুর্ 
পনরমাপগুনল উমেখমযাগয আনর্নক প্রভাব েীনমত করমব যা অ্নতনরি উচ্চতা এবং অ্নতনরি ওজমর্র 
যার্বাহর্গুনল ঘিলমত পামর রাজয হাইওম়ে এবং ঘেতু নেমেমমর উপর যখর্ ঘেগুনল আইর্ লঙ্ঘর্ 
কমর পনরচানলত হ়ে।  
  
এই প্রিামবর অ্যীমর্, র্তুর্ জনরমার্া এবং দণ্ড ওজমর্র ঘেণী অ্র্ুযা়েী ঘভমে ঘদও়ো হম়েমছ: 
10,000 পাউমের কম; 10,000 পাউে এবং 26,000 পাউমের মমযয; আর ওভার 26,000 
পাউে। জনরমার্া/অ্র্নদণ্ডগুনল নর্ম্নরূপ:  



 

 

• 10,000 পাউমের কম  

o প্রর্ম লঙ্ঘর্ - 250 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 15 নদমর্র কারাবাে  
o 18 মামের মমযয নিতী়ে লঙ্ঘর্ - 500 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 45 নদমর্র 

কারাবাে  
o 18 মামের মমযয তৃতী়ে লঙ্ঘর্ - 750 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 90 নদমর্র 

কারাবাে  

• 10,000 এবং 26,000 পাউমের মমযয  

o প্রর্ম লঙ্ঘর্ - 1000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 15 নদমর্র কারাবাে  
o 18 মামের মমযয নিতী়ে লঙ্ঘর্ - 1500 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 45 নদমর্র 

কারাবাে  
o 18 মামের মমযয তৃতী়ে লঙ্ঘর্ - 2500 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 90 নদমর্র 

কারাবাে  

• 26,000 পাউমের ঘবনশ  

o প্রর্ম লঙ্ঘর্ - 5000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 15 নদমর্র কারাবাে  
o 18 মামের মমযয নিতী়ে লঙ্ঘর্ - 7500 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 45 নদমর্র 

কারাবাে  
o 18 মামের মমযয তৃতী়ে লঙ্ঘর্ - 10,000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 90 নদমর্র 

কারাবাে  
  
ঘবনশ উচ্চতার যার্বাহমর্র জর্য র্তুর্ জনরমার্া/অ্র্নদণ্ড:  

• প্রর্ম অ্পরায - 5000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 30 নদমর্র কারাবাে  
• নিতী়ে অ্পরায - 7500 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 60 নদমর্র কারাবাে  

  
তাছা়িাও, 26,000 পাউে (বা অ্র্যর্া েংজ্ঞান়েত) অ্নতক্রম কমর ঘয যার্বাহর্, তামদর লঙ্ঘমর্র 
জর্য, মানলমকর নর্বন্ধীকরণ এক বছমরর জর্য স্থনগত করা হমত পামর।  
  
26,000 পাউমের কম ওজমর্র যার্বাহমর্র জর্য যা অ্নতমাো়ে ওজর্ বহর্ কমর জনরমার্া এবং 
শানি নর্ম্নরূপ:  

• প্রর্ম লঙ্ঘর্ - 250 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 15 নদমর্র কারাবাে  
• নিতী়ে লঙ্ঘর্ - 500 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 45 নদমর্র কারাবাে  
• তৃতী়ে লঙ্ঘর্ - 750 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 90 নদমর্র কারাবাে  

  



 

 

26,000 পাউমের ঘবনশ ওজমর্র অ্নতনরি ওজর্বাহী যার্বাহমর্র বতন মার্ েীমাবিতা, জনরমার্া ও 
অ্র্নদণ্ড নর্ম্নরূপ:  

• প্রর্ম লঙ্ঘর্ - 350 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 15 নদমর্র কারাবাে  
• 18 মামের মমযয নিতী়ে লঙ্ঘর্ - 700 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 45 নদমর্র কারাবাে  
• 18 মামের মমযয তৃতী়ে বা পরবতী লঙ্ঘর্ - 1000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 90 নদমর্র 

কারাবাে  
  
অ্নতমাো়ে উচ্চ যার্বাহমর্র জর্য বতন মার্ জনরমার্া/অ্র্নদণ্ড:  

• প্রর্ম লঙ্ঘর্ - 200 মানকন র্ ডলার ঘর্মক 500 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 30 নদমর্র 
কারাবাে  

• নিতী়ে লঙ্ঘর্ - 500 মানকন র্ ডলার ঘর্মক 1000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্র্বা 60 নদমর্র 
কারাবাে  

  
গত বছর গভর্নর কুওমমার বামজমট 25 নমনল়ের্ মানকন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি নছল নিজ ও পাকন ওম়েমত 
েং ষন প্রশনমত করার জর্য নর্উ ই়েকন  ঘেট জমু়ি র্তুর্ আযুনর্কতম প্রযুনি এবং স্ব়েংনক্র়ে 
নডভাইে নর্ম়োগ করার জর্য -- যার অ্ন্তভুন ি তিত ইর্ফ্রা-ঘরড রনি, েবণমযাগয  ন্টা, এবং দপ 
দপ কমর জ্বমল এমর্ আমলা েহ েতকন তা নচহ্ন -- গান়ির চালকমদর অ্নবলমে আেন্ন নবপদ েেমন্ধ 
েতকন  করার জর্য।  
  
এই বেমন্ত শুরু হও়ো আেন্ন নডপাটন মমন্ট অ্ি ট্রান্সমপামটন শমর্র (Department of Transportation, 
DOT) কযানপটাল ঘপ্রাগ্রামমর োমর্ নমনলম়ে প্রকল্পগুনল ঘপ্রাগ্রাম করা হমি ।  
  
ওম়েেমচোর কাউনন্টর নকং নেট নিমজ গত বছর একটি 1.8 নমনল়ের্ মানকন র্ ডলামরর ঘেতু েঙ্ঘষন 
প্রনতমরায প্রকল্পও ঘশষ করা হম়েমছ। এই প্রকল্পটি একটি ঘবনশ-উচ্চতার যার্ শর্ািকরণ বযবস্থা 
স্থাপর্ কমর এবং নর্চু ঘেতুমত অ্নতনরি েতকন তার বযবস্থা স্থাপর্ কমর, যা রামজযর অ্র্য ঘকামর্া 
ঘেতুর ঘচম়ে ঘবনশ যার্বাহমর্র োমর্ েঙ্ঘামত নলপ্ত নছল - ঘমাট 130 বার 2008 োল ঘর্মক 2018 
োমলর মমযয।  
  
2018 োমল DOT একটি 4.3 নমনল়ের্ মানকন র্ ডলামরর প্রকল্প েম্পন্ন কমর, লং আইলযাে 
পাকন ওম়েমত আটটি অ্নতনরি ঘবনশ-উচ্চতার বাহর্ নডমটক্টর স্থাপর্ করার জর্য, যা লং আইলযাে 
জমু়ি 16টি পযনন্ত এই প্রনতবন্ধকতার নেমেমমর েংখযামক নিগুণ কমর।  
  
গভর্নর কুওমমার নর্মদনশর্া়ে পনরবহর্ দপ্তর একটি আঞ্চনলক ঘেতু েঙ্ঘষন টাস্ক ঘিামেনর (Bridge 
Strike Task Force) েদেয, যার িমল হানচর্ের্ র্দী, ে নমল র্দী, ক্রে কানি ও ঘেইর্ ব্রুক 
পাকন ওম়ে এবং রয্ামম্পর প্রমবশপমর্ র্তুর্ োইমর্জ ও িুটপাত নচহ্ন বোমর্া হম়েমছ এবং তার োমর্ 
হানচর্ের্ নরভার পাকন ওম়েমত ঘ াকার র্  ্ যাম্প-এ ঘবনশ উচ্চতার নডমটক্টর স্থাপর্ কমরমছ।  
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