
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/6/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ জাতীয় কমন অঞ্চল সম্বেতর্তা সপ্তাহ "অপাম্বরের্ হার্ন হোট" 
েলাকালীর্ রাজে পবুলে এিং স্থার্ীয় আইর্ প্রম্বয়াগকারীরা 444টি টিবকট জাবর কম্বরম্বে  

  
পবুলে, পবরিহর্ বিভাগ এিং থ্রুওম্বয় অথবরটির মম্বযে উম্ব্োগটি বর্মনাণ কাম্বজর এলাকায় হাইওম্বয় 

শ্রবমকম্ব্র বর্রাপ্ রাখার লক্ষ্ে বস্থর কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পনুিশ এবং আমরকটি আইর্ 
প্রময়াগকারী সংস্থা ইম ামমযয গ  সপ্তামের অ্পামরশর্ োর্ন েযাট (Operation Hardhat) চিাকািীর্ 
444টি টিনকট ইসুয কমরমে, ো আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থা, নর্উ ইয়কন  ঘেট পনরবের্ নবভাগ (New 
York State Department of Transportation, DOT) এবং নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় অ্থনরটি 
(New York State Thruway Authority) এর মমযয কমনমেমের িঙ্ঘর্ বন্ধ করম  এবং ঘেট 
মোসড়কগুনিম  নর্মনাণ, রেণামবেণ ও জরুনর কােনক্রম পনরচাির্ার সময় নর্রাপদ গানড় চাির্ার 
গুরুত্ব  ুমি যরার উমদযাগ। 26 এনপ্রি ঘথমক 30 এনপ্রি পেনন্ত অ্র্ুনি  জা ীয় কমনঅ্ঞ্চি সমচ র্ া 
সপ্তামের সমথনমর্ নর্উ ইয়কন  রামজযর প্রায় প্রন টি অ্ঞ্চমি অ্পামরশর্ োর্ন েযামটর টেি অ্র্ুনি  েয়। 
এই প্রময়াগ এবং সমচ র্ া নর্উ ইয়কন  ঘেমটর সাম্প্রন ক কমন অ্ঞ্চি িঙ্ঘর্ বৃনির প্রাক্বামি এমসমে 
ঘেখামর্ ন র্টি দ ুনটর্ায় গ  সপ্তামেই েয়জর্ মোসড়ক শ্রনমক আে  েময়মে।  
  
অ্পামরশর্ োর্ন েযামটর সময়, আইর্ প্রময়াগকারীরা নর্পাটন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামটন শর্ এবং থ্রুওময় 
অ্থনরটির ওয়াকন  ঘজামর্র গন র সীমা বিবৎ করম  এবং ঘমাটরচািকরা ফ্ল্যানগং কমীমদর ঘমমর্ 
চিমে  া নর্নি  করার জর্য ঘজার্গুনিম  টেি ঘদয়।  
  
"আমামদর মোসড়মকর কমীরা প্রায়শই নবপজ্জর্ক পনরনস্থন ম  অ্ যন্ত গুরুত্বপূণন কাজ কমর োম  
আমরা সবাই নর্রাপমদ এবং র্ূযর্ ম নবিমের সামথ আমামদর গন্তমবয ঘেম  পানর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "গ  সপ্তামেই ওয়াকন  ঘজার্ দ ুনটর্ার ফমি রামজযর কমনমেমের েয় জর্ মোসড়ক কমীমক 
োসপা ামি পাঠামর্া েময়মে। োরা অ্পামরশর্ োর্ন েযামট অ্ংশ নর্ময়নেমির্  ামদর আনম সাযুবাদ 
জার্াই এবং গানড় চািকমদর কামজর অ্ঞ্চমি নর্রাপমদ গানড় চািামর্ার আহ্বার্ জার্াই। নর্উ ইয়কন  
ঘেমটর এমর্ ড্রাইভারমদর প্রন  ঘকার্ সের্শীি া ঘর্ই োরা আমামদর নর্মবনদ  কমীমদর নবপন্ন 
কমর।"  
  
গ  সপ্তামে অ্পামরশর্ োর্ন েযামটর সময় জানর করা 444টি টিনকমটর মমযয নর্ম্ননিনখ  িঙ্ঘর্অ্ন্তভুন ক্ত 
নেি:  

https://ops.fhwa.dot.gov/wz/outreach/wz_awareness.htm
https://ops.fhwa.dot.gov/wz/outreach/wz_awareness.htm


 

 

•   অ্ন নরক্ত গন  - 81  
•   নসটমবল্ট - 41  
•   ঘসিমফার্ - 135  
•   সমর ঘেম  বযথন া - 47  
•   ট্রানফক কমরাি নর্ভাইস ঘমমর্ চিম  বযথন া - 1  
•   অ্র্যার্য িঙ্ঘর্ - 139  
  
অ্পামরশর্ োর্ন েযামটর টেমির ফমি রামজযর প্রায় প্রন টি অ্ঞ্চমি িঙ্ঘর্ েময়মে, োর মমযয রময়মে:  
•   োর্সর্ ভযানি - 161  
•   িং আইিযান্ড - 59  
•   কযানপটাি নরনজওর্ - 53  
•   ঘসরাি নর্উ ইয়কন  - 46  
•   সাউদার্ন টিয়ার - 44  
•   ঘমােক ভযানি - 37  
•   ওময়োর্ন নর্উ ইয়কন  - 26  
•   র্থন কানর - 18  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট পুনিশ রাজয জমুড় ঘবনশরভাগ অ্পামরশর্ োর্ন েযাট টেি পনরচাির্া কমরনেি। 
ওমর্ইর্া কাউনন্ট ঘশনরমফর অ্নফস সপ্তামের মমযয ঘেট নর্পাটন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামটন শমর্র সামথ 
অ্ংশীদানরত্ব কমর কাকন িযামন্ডর কামে একটি ওয়াকন  ঘজামর্ টেি ঘদয়, 17টি টিনকট প্রদার্ কমর। এর 
আমগ, 13 এনপ্রি, রাজয পনুিশ নফঙ্গার ঘিকস অ্ঞ্চমির মর্মরা কাউনন্টম  ইন্টারমেট 490 বরাবর 
একটি অ্পামরশর্ োর্ন েযাট টেিও আময়াজর্ কমর, োর ফমি 41টি টিনকট ইসুয করা েয়, োর মমযয 
19টি দ্রু  গন র জর্য।  
 
"অ্পামরশর্ োর্ন েযাট" এর অ্যীমর্, পুনিশ অ্নফসাররা োইওময় রেণামবেণ কমীমদর ঘপাশাক পমর 
োইওময় ওয়াকন  ঘজামর্ উপনস্থ  থাকমব ঐসব চািকমদর শর্াক্ত করার উমেমশয োরা গানড় চািামর্ার 
সমময় ববদযুন ক নর্ভাইস বযবোর কমর মমর্ামোগেীর্ থামক, প াকাবােী কমীমদর অ্মার্য কমর, 
ওয়াকন  ঘজামর্ ঘজামর গানড় চািায় বা ঘেমটর মুভ ওভার আইর্ িঙ্ঘর্ কমর, ো জরুনর এবং 
রেণামবেণ উভয় োর্বােমর্র ঘেমে প্রমোজয। নর্মনাণ মরসমু জমুড় অ্ন নরক্ত টেি অ্র্ুনি  েমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট পবরিহর্ বিভাগ (New York State Department of Transportation) এর 
কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস ঘর্াবমম্বেজ িম্বলর্, "অ্পামরশর্ োর্ন েযাট ওয়াকন  ঘজার্ নর্রাপত্তা বিবৎ 
করার একটি অ্নবশ্বাসয কােনকর উপায় এবং আনম আইর্ প্রময়াগকারী আমামদর অ্ংশীদারমদর েমথষ্ট 
যর্যবাদ নদম  পারমবা র্া ঘে  ারা আমামদর পনরবের্ কমীমদর সরুোয় সোয় া করার জর্য কাজ 
করমে, োরা প্রন নদর্ এই কামজ নবশাি নবপমদর সম্মুখীর্ েয়। 27 এনপ্রি, েখর্ DOT পনরবামরর 
দইু সদসযমক োসপা ামি ভন ন  করা েয়, একজর্ গুরু র আে  েয়, ইন্টারমেট 87 বরাবর একটি 
ওয়াকন  ঘজামর্ গানড়র সং মষনর পমর - একটি সাইট ো মাে অ্ল্প সময় আমগ অ্পামরশর্ োর্ন েযাট 
টেমির অ্বস্থার্ নেি  খর্ এই নবপদগুনির মাো খুবই স্পষ্ট েময় ওমঠ। এটা অ্পনরোেন ঘে 



 

 

ঘমাটরচািকরা  ামদর ঘফার্ র্ানমময় রামখ, মমর্ামোগ ঘদয় এবং োইওময় ওয়াকন  ঘজামর্ নর্রাপমদ 
গানড় চািায় এবং আমামদর পনরবের্ কমীমদর  ামদর প্রাপয সম্মার্ প্রদশনর্ কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওম্বয় অথবরটি-এর এবিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর মোবথউ ঘজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, 
"ইম ামমযয এই নর্মনাণ ঘমৌসুমম, নর্উ ইয়কন  ঘেমটর রাস্তায় অ্সংখয  টর্া  মটমে ো রাস্তার পামশর 
কু্রমদর নবপমদ ঘফমিমে, োর মমযয একটিম  DOT কমীমদর গুরু র আে  কমরমে। অ্পামরশর্ 
োর্ন েযামটর মম া উমদযাগগুনি ওয়াকন  ঘজার্ সুরোর জর্য সমচ র্ া প্রচার কমর এবং এটি গুরুত্বপূণন 
ঘে ঘমাটরচািকরা কামজর অ্ঞ্চমি ভ্রমমণর সময় সুরোমক অ্গ্রানযকার ঘদয়। এর উপর জীবর্ নর্ভন র 
কমর। থ্রুওময়মক নর্রাপদ রাখার জর্য এবং ঘমাটরচািক এবং আমামদর কমীমদর জীবর্ রোর জর্য 
আমরা নর্উ ইয়কন  ঘেট পুনিশ টু্রপ টি-ঘ  আমামদর অ্ংশীদারমদর যর্যবাদ জার্াই।"  
  
ভারপ্রাপ্ত ঘেট পবুলে সুপাবরম্বেম্বেে ঘকবভর্ বপ. ব্রুইর্ িম্বলর্, "আইর্ প্রময়াগকারী এবং 
মোসড়মকর শ্রনমকসে অ্র্যার্য জরুনর প্রন নক্রয়াকারীরা প্রন নদর্ নবপজ্জর্ক পনরমবমশ  ামদর কাজ 
কমর এবং ভ্রমণকারী জর্গণমক নর্রাপদ রাখার জর্য  ামদর জীবর্ ঝুুঁ নকম  ঘফমি। দভুন াগযবশ , 
আমামদর টু্রপাররা কামজর অ্ঞ্চমি ঘবপমরায়া ভামব গানড় চািামর্ার কারমণ অ্মর্ক দুুঃখজর্ক  টর্ার 
সােী েময়মে। দয়া কমর, গন  যীর করুর্, ঘপাে করা গন র সীমা অ্র্ুসরণ করুর্ এবং আপনর্ 
গানড় চািামর্ার সময় আপর্ার ঘফার্গুনি নর্মচ রাখুর্। ঘমাটরচািকরা রাস্তার নর্য়ম ঘমমর্ চিার 
জর্য দায়ী এবং মভু ওভার আইর্ িঙ্ঘর্ এবং ওয়াকন  ঘজামর্ অ্র্ুপ্রমবশ বরদাস্ত করা েমব র্া।"  
 
কমনমেমের আমশপামশ ও কমনমেমের নবনভন্ন সংমক  নচর্ম  ও বুঝম  পারা সব চািক ও 
সড়কপমথর কমীমদর জর্য অ্পনরোেন। ঘমাটরগানড় চািকমদর স্মরণ কনরময় ঘদয়া েমে ঘে একটি 
কমনমেমে গন সীমা অ্ন ক্রম করমি নিগুণ জনরমার্া গুণম  েমব এবং 2005 সামির ওয়াকন  ঘজার্ 
ঘসফটি অ্যাক্ট (Work Zone Safety Act) অ্র্ুসামর ঘকামর্া বযনক্ত েনদ কমনমেমে দইু বা  ার 
ঘবনশ বার গন সীমা অ্ন ক্রম কমর  ােমি বযনক্তর ড্রাইনভং িাইমসন্স বান ি করা েম  পামর। 
কমনমেমে নর্রাপত্তা নবষয়ক আরও পরামশন পাওয়া োমব thruway.ny.gov এখামর্।  
  
ঘেটবযাপী রেণামবেণ কমীগণ প্রন নদর্ দ্রু গামী োর্বােমর্র পাশাপানশ কাজ কমরর্,  ারা জামর্র্ 
ঘে  ামদর জীবর্ নর্ভন র করমে চািকমদর স কন , বযেনযশীি ও সাবযার্ থাকার উপর। এটি অ্ যন্ত 
গুরুত্বপূণন ঘে ঘমাটর গানড় চািকগণ মমর্ামোগ নবমেপ হ্রাস করমব, গানড় চািামর্ায় মমর্ামোগ ঘদমবর্ 
এবং কমীমদর জর্য জায়গা ঘেমড় ঘদমবর্।  
  
ওয়াকন  ঘজার্ সমচ র্ া সপ্তামের সময়, থ্রুওময় ক ৃন পে ওয়াকন  ঘজার্ অ্র্ুপ্রমবমশর মমনানন্তক নভনর্ও 
প্রকাশ কমর। 19 এনপ্রি, একটি থ্রুওময় রেণামবেণ কু্র আিবানর্র কামে I-90 এ কাজ করনেি 
েখর্ একজর্ ঘমাটরচািক ওয়াকন  ঘজামর্ প্রমবশ কমর এবং একটি থ্রুওময় রেণামবেণ ট্রাকমক যাক্কা 
মামর। কু্ররা  ামদর গানড়র সামথ যাক্কা মারার কময়ক মুেূ ন  আমগ নফমর এমসনেি, এবং কৃ জ্ঞ ার 
সামথ ঘকউ আে  েয়নর্।  
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/safety/workzonesafety.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=dfa7e2d4-803cda09-dfa51be1-0cc47aa8c6e0-df739a346119154e&q=1&e=f87a3187-f64c-4fb6-87a9-655be8ede861&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ffb.watch%252F5h9bg7uFhw%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Ce9b3c62e626a4f0a4c0508d90f34c970%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637557541679413021%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DSBEpszt8axoZJJqi4mhmHERVp7G2yMMkvDMlNzZclO4%253D%26reserved%3D0


 

 

ঘেমে ু নর্মনাণ মওসুম শুরু েময়মে, ঘমাটরগানড় চািকমদর জর্য সড়কগুনি নর্রাপদ  া নর্নি  
করম  ঘমরাম  ও উন্নয়র্ কামজর জর্য অ্নযক সংখযক রেণামবেণ কমী ও অ্র্যার্য কমী বানের্ী 
সড়মক থাকমবর্। সমস্ত ভ্রমণকারীমদর গন  হ্রাস করম  এবং কামজর অ্ঞ্চিগুনির মযয নদময় োওয়ার 
সময় স কন  থাকম  প্রস্তু  থাকম  েমব। 2000 সাি ঘথমক, জা ীয় কমনমেমে সমচ র্ া সপ্তাে 
ঘফর্ামরি মোসড়ক প্রশাসর্ (Federal Highway Administration) ক ৃন ক স্বীকৃ । এই বেমরর নথম 
েি: "নর্রাপমদ ড্রাইভ করুর্। নর্রাপমদ কাজ করুর্।প্রাণ বাুঁচার্।"  
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