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গভর্নর কুউম্বমা মহাসড়ক কমীম্বের সুরক্ষা িৃবির র্তুর্ পেম্বক্ষপগুবল 2021 অর্নিছম্বরর 
কার্নবর্িনাহী িাম্বেম্বে অন্তভুন ক্ত করার ঘ াষণা বেম্বেম্বছর্  

  
রােপর্ কমী, ঘমােরর্ার্ পবরেেনক এিং ঘমাের কোবরোর তেন্তকারীম্বের বিরুম্বি সবহংস 

পেম্বক্ষম্বপর ের্ে কম্ব ার োবির চাবপম্বে ঘেওো SLOW এোম্বের প্রম্বোগসমূহ পবরমাপ করা হম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ FY 2021-এর নর্র্নাহী র্ামজমে স্লা ডাউর্ এযান্ড লুক আউে ফর 
হাইওম়ে ও়োকন ার্ন এযান্ড স্েমডনি়োর্র্ অ্যাক্ট (Slow Down and Look Out for Highway 
Workers and Pedestrians Act, SLOW Act) অ্ফ 2020 র্াস্তর্া়েমর্র জর্য একটি র্তুর্ 
েদমেে অ্ন্তভুন ক্ত কমরমের্, যা SLOW অ্যাক্ট নহর্ামর্ও েনরনিত। এই েদমেেটি মহার্ড়ক কমীমদর 
নর্রুমে র্নহিংর্ েদমেমের জর্য এর্িং আরও স্র্নি েথিারী এর্িং র্াইনিস্টমদর নর্রােত্তা র্যর্স্থা 
র্াড়ামর্ার জর্য কম ার অ্েরাধমূলক জনরমার্া আমরাে কমর।  
  
"র্ড়ক কমীমদর কাজটি কঠির্, প্রা়েিই রুে আর্হাও়ো়ে এর্িং কঠির্ েনরনস্থনতমতও আমামদর রাস্তা 
ও স্র্তুগুনল ভালভামর্ কাযনেম রাখমত হ়ে এর্িং কমনমেমে তামদর নর্রােদ রাখমত আমামদর 
র্ামমথনযর মমধয র্মস্ত নকেু করা প্রম়োজর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "SLOW অ্যাক্ট এর মাধযমম, 
নর্উ ই়েকন  মহার্ড়ক কমীমদর নর্রুমে র্নহিংর্ র্া গানফলনতমূলক নি়োকলামের নর্রুমে রুমখ 
দাাঁড়ামে, তামদর র্যনক্তগত নর্রােত্তা ও আমামদর র্ড়কেমথর র্ুরো দার্ কমর।"  
  
র্াম্প্রনতক র্েরগুনলমত নর্উ ই়েকন  রাজয েনরর্হর্ অ্নধদপ্তমরর (New York State Department of 
Transportation) প্রনতনিত কমন অ্ঞ্চলগুনলমত র্ড়ক কমীমদর উের হামলা এর্িং যার্ িালকমদর 
অ্র্ুপ্রমর্মির র্িংখযা স্র্মড়মে। এই কমন অ্ঞ্চলগুমলামত গত োাঁি র্েমর হাইওম়ে কমীমদর উেমর 
900টিরও স্র্নি অ্র্ুপ্রমর্ি এর্িং র্নহিংর্তার ঘের্া ঘমেমে র্মল জার্া স্গমে।  
  
SLOW অ্যাক্ট-এর অ্ধীমর্, রাজেথ কমী, স্মােরযার্ েনরদিনক এর্িং স্মাের কযানর়োর তদন্তকারীমদর 
নর্রুমে র্নহিংর্ েদমেে নর্মল তা 2়ে মাোর আিমণ নহমর্মর্ গণয করা হমর্, যা একটি িার্ নড 
(Class D) অ্েরাধ। র্তন মামর্ এটি 3়ে মাোর আিমণ নহমর্মর্ গণয, যা একটি িার্ এ (Class 
A) অ্েকমন।  
  



আইর্টি "র্ড়ক কমীমক ভীনত প্রদিনর্ (menacing a highway worker)" করামক র্তুর্ অ্েরাধ 
নহমর্মর্ ততনর কমর যখর্ স্কার্ও র্যনক্ত স্কার্ও র্ড়ক কমীমক ইোকৃতভামর্ মৃতুয র্া িারীনরক 
আঘামতর ভ়ে স্দখামর্। যা িার্ ই(Class E)-এর অ্ন্তভূন ক্ত গুরুতর অ্েরাধ।  
  
র্ড়ক কমীমদর 1ম, 2়ে র্া 3়ে মাো়ে লানিত করার অ্নভমযামগ স্দাষী র্ার্যস্ত হও়ো র্া র্ড়ক 
কমীমক 1ম, 2়ে র্া 3়ে মাো়ে ভীনতপ্রদিনর্ করা হমল, তারা ে়ে মামর্র জর্য তামদর িালমকর 
লাইমর্ন্স অ্নর্লমে স্থনগমতর মুমখামুনখ হমর্ - র্মস্ত র্তুর্ জনরমার্া এই প্রস্তামর্র আওতা়ে থাকমর্।   
  
এোড়াও, আইর্টি "র্নি়ে কমনমেমে অ্র্ুপ্রমর্ি" করামক র্তুর্ অ্েরাধ নহমর্মর্ ততনর কমর, ট্রানফক 
নর়্েন্ত্রমণর দান়েমে থাকা স্কার্ও র্যনক্ত র্া ট্রানফক নর়্েন্ত্রণ নডভাইর্ দ্বারা নর্মদন নিত র্া হমল স্কার্ও 
িালক র্নি়ে কমনমেমে প্রমর্ি করমত োরমর্র্ র্া। লঙ্ঘর্ হমর্ একটি িার্ নর্ (Class B) অ্েকমন 
যার ফমল 250-500 মানকন র্ ডলার জনরমার্া এর্িং/অ্থর্া 3 মার্ েযনন্ত স্জল হমত োমর।  
  
SLOW অ্যাক্ট গভর্নমরর ট্রযানফক স্র্ফটি কনমটিমক (Governor's Traffic Safety Committee) 
নর্মদনি স্দ়ে - র্ম্পনকন ত র্িংস্থা, কতৃন েে এর্িং স্থার্ী়ে আইর্ প্রম়োগকারীমদর র্ামথ েরামিনিমম - 
আিমণ, দঘুনের্া হ্রার্ এর্িং কমনমেমের র্ুরো উন্ন়েমর্র লমেয একটি জর্র্াধারমণর প্রিার ও 
র্মিতর্তামূলক কমনর্ূনির র্কিা ও প্রম়োগ করার। যথাযথ র্রুো র্া স্র়্োর ফমল েথিারী র্া 
র্াইনিস্টমদর আঘাতকারী িালকমদর জর্য জনরমার্া র্ানড়ম়ে েথিারীমদর র্ুরো র্াড়া়ে এটি। এই 
েনরনস্থনতমত িারীনরক আঘামতর জর্য জনরমার্া র্তন মামর্ 500 মানকন র্ ডলার স্থমক 1,000 মানকন র্ 
ডলামর উন্নীত করা হম়েমে। গুরুতর িারীনরক আঘামতর জনরমার্াটি র্তন মামর্ 750 মানকন র্ ডলার 
স্থমক 1,500 মানকন র্ ডলামর উন্নীত হম়েমে।  
  
তদনতনরক্ত, এই আইর্টি স্কার্ও র্াগনরমকর নর্মজর গানড়টি স্কার্ও স্োেখাে দঘুনের্া কর্নলত হমল 
ট্রানফমকর প্রর্াহ স্থমক র্নরম়ে নর্ম়ে যাও়োর দান়েে স্পষ্ট কমর, যামত র্ড়কেথ স্থমক যার্র্াহর্ 
এর্িং ধ্বিংর্ার্মিষ অ্ের্ারণ করা়ে নর্সৃ্তত প্রনতনি়ো প্রদিনর্ করা যা়ে।  
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