
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মমম্বমাবরয়াল মে এর ছুটিম্বে সড়ক ও মসেুর বর্মনাণ কাজ স্থবগে রাখার ম াষণা 
মের্  
  

বর্মনাণ সংক্রান্ত মলর্ িন্ধ থাকায় সপ্তাহাম্বন্তর ছুটিম্বে আরামোয়ক ভ্রমণ সীবমে কম্বর মেয়  
  

মমাটরচালকম্বের রাস্তার পাম্বের জরুবরকালীর্ ও রক্ষণাম্বিক্ষম্বণর কাম্বজ বর্ম্বয়াবজে যার্িাহম্বর্র 
জর্ে গাবড় ধীম্বর চালাম্বে ও জায়গা মছম্বড় বেম্বে উৎসাবহে করা হম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট মহাসড়কগুম ামে সড়ক ও 
ঘসেু নর্মনাণ প্রকমের জর্য ঘ র্গুন র সামনয়কভামে েন্ধ করার আমেশ 28 ঘম শুক্রোর সকা  6 
টা ঘেমক 1 ঘম মঙ্গ োর সকা  6 টা পেনন্ত স্থনগে করা হমে ঘমমমানরয়া  ঘে-র সপ্তাহান্ত জমুড় 
ভ্রমণ সহজের করার জর্য। নর্মনাণ কামজর উপমর নর্মষধাজ্ঞা জানর করা গভর্নর কুওমমার ড্রাইভাসন 
ফােন  (Drivers First) উমেযামগর সামে সংগনেপূণন, চা কমের সুনেধামেন সড়ক ও ঘসেুর কামজর 
কারমণ োর্জট এেং ঘপ ৌঁছামে ঘেনর হওয়ার মমো সমসযা কমামর্া এই উমেযামগর প্রধার্  ক্ষ্য। 
চা কমের মমর্ রাখমে হমে ঘে নকছু ঘক্ষ্মে, স্থায়়ী কংনক্রট প্রনেেন্ধকোর জর্য ো জরুনর সংস্কামরর 
জর্য সড়মক কাজ চান ময় ঘেমে পামর। গভর্নর ঘমাটরচা কমের নর্উ ইয়মকন র মুভ ওভার  য 
(Move Over Law) ঘমমর্ চ মে এেং োেন া পাঠামে, ঘফার্ ক  করমে, ও অ্র্যার্য অ্-
চা কসু ভ কাজগুম ার জর্য ঘেমটর সেনে অ্েনস্থে 64-টি ঘটক্সট েপ েযেহার করার আহ্বার্ 
জার্ামর্া হমে।  
  
"ঘমমমানরয়া  ঘে েছমরর অ্র্যেম েযস্ত ছুটি েখর্ মার্ুষ ভ্রমণ কমরর্ এেং আমরা চাই প্রনেটি 
নর্উ ইয়কন োস়ী সপ্তাহান্ত উপমভাগ করুক এেং ঘেখামর্ োরা ঘেমে চার্ ঘসখামর্ নর্রাপমে এেং 
েক্ষ্োর সামে ঘপ ৌঁছর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা রাস্তায় ভ্রমণকার়ীমের জর্য নে ম্ব হ্রাস 
করার জর্য সপ্তাহান্ত জমুড় সমস্ত রাস্তা এেং ঘসেু নর্মনাণ স্থনগে রাখে। "সে সমময়র মেই, আনম 
সোইমক এই সপ্তাহামন্ত সড়মক নর্রাপমে গানড় চা ামে, রাস্তার পামশ জরুনর ও রক্ষ্ণামেক্ষ্ণ কামজ 
নর্ময়ানজে োর্োহর্মক জায়গা ঘছমড় ঘেওয়ার কো মমর্ রাখমে এেং নেভ্রানন্তকর ড্রাইনভং এনড়ময় 
চ মে ঘটক্সট েপ েযেহার করার আহ্বার্ জার্ানে।"  
  
ঘমাটর চা কমের আইর্ প্রময়াগকার়ী কেতন পমক্ষ্র গানড়, আগুর্ ঘর্ভামর্ার ট্রাক, অ্যাম্বুম ন্স, গানড় 
উঠিময় নর্ময় োওয়ার ট্রাক এেং রাস্তায় পামশ োকা নর্মনাণ ো রক্ষ্ণামেক্ষ্মণর কামজ নর্ময়ানজে 
গানড়র নর্কমট আসম  নর্উ ইয়মকন র মুভ ওভার আইর্ ঘমমর্ সেমে গানড় চা ামর্ার, গানড়র গনে 



 

 

কম করার এেং নর্রাপে েরূমে গানড় োমামর্ার মমো নর্য়মগুন  ঘমমর্ চ মে হমে। প্রেম 
প্রনেনক্রয়াকার়ীমক রক্ষ্া করার জর্য 2010 সাম  আইর্টি প্রণয়র্ করা হময়নছ  এেং 2011 সাম  
টাও অ্পামরটর ও োরা রাস্তায় কাজ করমছর্ োমের অ্ন্তভুন ক্ত করমে এটি সম্প্রসারণ করা হয়। 
এটা েখর্ ঘেমক একটি নেস্ততে পনরসমরর জরুনর ও ঝুৌঁ নকপূণন োর্োহর্ অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য 
সম্প্রসানরে করা হময়মছ।  
  
ঘেট মহাসড়ক েরাের পাকন -ও-চা ামর্ার সনুেধা, নেশ্রাম স্থ , সানভন স এনরয়া ও পানকন ং এ াকাগুম া 
সহ ঘটক্সট েপ এেং নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময়মে নেভ্রানন্তকর ড্রাইনভং কমামে ঘেমটর প্রমচষ্টামক 
সমেনর্ কমর। সক  ঘটক্সট েমপজ ঘখা া োকমে, এমর্ একটি স্থার্ সরেরাহ করমে ঘেখামর্ 
ড্রাইভাররা নর্রাপমে ও সনুেধামমো োমের ঘফার্গুম া েযেহার করমে পারমে ও অ্র্যার্য ঘমাোই  
নেভাইসগুম া কন ং, ঘটক্সটিং, ঘর্নভমগট ও ঘমাোই  অ্যানিমকশর্গুম া অ্যামক্সস করমে পারমে। গানড় 
চা ামর্ার সময় খুমে োেন া ঘপ্ররণ করা নেমশষভামে নেপজ্জর্ক, কারণ এমে ঘমাটরচা করা রাস্তায় 
োমের ঘচাখ েন্ধ কমর, নিয়ানরং হুই  হাে ঘেমক ফসমক োয় এেং গানড় চা ামর্া ঘেমক মর্ 
নফনরময় ঘর্য়।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর মমধয সমস্ত অ্ভযেনর্ার ঘকন্দ্র, নেশ্রামমর এ াকা এেং ঘটক্সমটর েপগুন  ঘখা া 
োমক এেং নেশ্রামমর কক্ষ্ এেং ঘভনডং পনরমষোগুন  উপ ব্ধ োকা েজায় োমক। জর্নর্রাপত্তা েতনি 
করমে এেং COVID-19 -এর নেস্তার ঘরামধর জর্য নেশ্রামমর েপ এেং অ্ভযেনর্ার ঘকন্দ্রগুন মে 
েনধনে পনরেন্নোর েযেস্থা োস্তোয়র্ করা হময়মছ।  
  
মেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর মথম্বরস মোবমম্বেজ িম্বলর্, "ঘমমমানরয়া  ঘে -এর 
সপ্তাহান্ত গ্র়ীমের মরসুমমর ঐনেহযগে শুরু নচনিে কমর এেং নর্উ ইয়কন োস়ীরা এই েছর উেোপর্ 
করমে আগ্রহ়ী ঘেমহেু আমরা COVID-19 মহামার়ীর ঘেমক ঘেনরময় আনস। সপ্তাহামন্তর জর্য অ্স্থায়়ী 
ঘ মর্র েন্ধ স্থনগে করা গানড়চা কমের র্ূযর্েম নে মম্বর সামে ঘেখামর্ ঘেমে হমে ঘসখামর্ ঘেমে 
ঘেমে। "আনম সোইমক এই সপ্তাহামন্ত সড়মক নর্রাপমে গানড় চা ামে অ্র্ুমরাধ জার্াই – আপর্ামের 
ঘফার্ রাখরু্, রাস্তার পামশর জরুনর ও রক্ষ্ণামেক্ষ্মণর কামজ নর্ময়ানজে োর্োহর্মক জায়গা ঘছমড় 
ঘেওয়ার কো মমর্ রাখমে এেং নেভ্রানন্তকর ড্রাইনভং এনড়ময় চ মে ঘটক্সমটর েমপজ েযেহার 
করুর্।"  
  
বর্উ ইয়কন  মেট থ্রুওম্বয় অথবরটির (New York State Thruway Authority) এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর 
মোবথউ মজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "এই ঘমমমানরয়া  ঘে -এর সপ্তাহামন্ত, এক েছমররও ঘেনশ সময় 
আমগ মহামার়ী শুরু হওয়ার পর অ্মর্ক নর্উ ইয়কন োস়ীরা প্রেমোমরর মমো ভ্রমণ করমে। আমরা 
চাই ভ্রমণকার়ীরা নর্রাপমে োমের গন্তেযস্থামর্ ঘপ ৌঁছার্, এেং চা কমের রাস্তায় োকাকা ়ীর্ ধ়ীর গনে, 
ধধেন ধরমে এেং নেভ্রানন্ত স়ীনমে করমে উৎসানহে কনর। ে়ী ন ছুটির সপ্তাহামন্ত নর্মনামণর কাজ স্থনগে 
রময়মছ; েমে, জরুনর অ্েস্থার এেং রাস্তার পামশর কমীরা এখর্ও টহ  ঘেমে। আপনর্ েনে ঝ কানর্ 
আম া ঘেমখর্ - োহম  ধ়ীর করুর্, নর্রাপমে উপমর সমর োর্, এেং সেকন  োকুর্। একসামে, 
আমরা সোই ে়ী ন ছুটির সপ্তাহান্ত উপমভাগ করমে পানর এেং নর্রাপমে আমামের পনরোরমের কামছ 
োনড় ঘেমে পানর।"  



 

 

  
মমাটর যার্ েপ্তম্বরর (Department of Motor Vehicles, DMV) কবমের্ার ও গভর্নম্বরর ট্রাবিক 
সুরক্ষা কবমটির (Governer's Traffic Safety Committee, GTSC) সভাপবে মাকন  মজ.এি. মরাোর 
িম্বলর্, "আমরা চাই প্রমেযমক একটি নর্রাপে এেং উপমভাগয ঘমমমানরয়া  ঘে-এর সপ্তাহান্ত কাটাক 
এেং প্রনেেন্ধ়ী ো অ্র্যমর্স্ক ড্রাইনভংময়র কারমণ একটি অ্প্রময়াজর়্ীয় ে ুনটর্ার কারমণ োমের ছুটি 
র্ষ্ট র্া ঘহাক। আনম সোইমক অ্র্ুমরাধ করনছ ঘে আপর্ারা োমে প্রভানেে হময় গানড় র্া চা ামে 
পামরর্ ো নর্নিে করার জর্য একটি পনরকের্া করুর্, এেং অ্র্ুগ্রহ কমর সেনো ধ়ীর হময় োর্ 
এেং েন্ধ জরুনর অ্েস্থার এেং রক্ষ্ণামেক্ষ্মণর োর্োহমর্র কামছ োওয়ার সময় সমর োর্।"  
  
AAA এই ঘমমমানরয়া  ঘে -এর ছুটির সপ্তাহামন্ত ভ্রমমণর পনরকের্া করা আমমনরকার্মের সংখযায় 
একটি উমেখমোগয প্রেযােেন মর্র পূেনাভাস ঘেয়। 27 ঘম ঘেমক 31 ঘম পেনন্ত 37 নমন য়মর্রও ঘেনশ 
মার্ুষ োনড় ঘেমক 50 মাই  ো োর ঘেনশ পে অ্নেক্রম করমে েম  আশা করা হমে, ো গে 
েছমরর েু র্ায় 60% ঘেনশ।  
  
থ্রুওময় অ্মোনরটি (Thruway Authority) ঘমাটরোর্ চা কমের োমের ঘমাোই  অ্যাপ োউর্ম াে 
করার সুপানরশ কমর ো আইমফার্ ও অ্যান্ড্রময়ে নেভাইমস নের্ামূম য োউর্ম াে করা োমে। 
অ্যাপটি ঘমাটরোর্ চা কমের প্রকত ে-সমময় ট্রানফক এেং নেক-নর্মেনশর্া সহায়ো  ামভর সরাসনর 
সুমোগ প্রোর্ কমর। এছাড়াও ঘমাটরচা করা TRANSalert ইমমইম র জর্য সাইর্ আপ করমে পামর 
ো সমগ্র থ্রুওময় জমুড় সেনমশষ ট্রানফক পনরনস্থনে প্রোর্ কমর এখামর্।  
  
ভ্রমমণর পূমেন ভ্রমণকার়ীগণ NYSDOT-র 511NY ঘেমখ নর্মে পামরর্, 5-1-1 এ ক  কমর, এখামর্ 
511 ওময়েসাইমট নগময় অ্েো আইটিউর্ (iTunes) ো গুগ  ঘি (Google Play) ঘেমক 511NY 
ঘমাোই  অ্যাপটি নের্ামূম য োউর্ম াে করার মাধযমম। এই নের্ামূম যর পনরমষোর সাহামেয 
েযেহারকার়ীরা সড়মকর অ্েস্থা ঘজমর্ নর্মে পারমের্, 2219-টি ট্রানফক কযামমরা ঘেখমে পারমের্ 
এেং োয় ুও পনরেহমণর েমেযর ন ঙ্ক ঘপময় োমের্। অ্যাপটিমে এখর্ ড্রাইভ ঘমামের ধেনশষ্টয ঘোগ 
করা হময়মছ, এই ঘমামে েযেহারকার়ী োর ঘেমছ ঘর্ওয়া সড়ক ধমর গানড় চা ামর্ার সমময় অ্যা াটন  
শুর্মে পামের্, ঘেমকামর্া ে ুনটর্া অ্েো কর্িাকশমর্র কো োমের জানর্ময় ঘেওয়া হমে।  
  
ঘকার্ও অ্র্ষু্ঠামর্ ঘেখামর্ মেযপার্ করার সম্ভাের্া োমক, ঘসখার্ ঘেমক নর্রাপমে োনড় ঘফরার রাস্তা 
খুৌঁমজ ঘপমে নেপাটন মমন্ট অ্ফ ঘমাটর ঘভনহক্লস সক  গানড়র চা কমের হযাভ এ িযার্ (Have a 
Plan) অ্যাপ েযেহার করমে অ্র্ুমরাধ করমছ। গভর্নমরর ট্রানফক ঘসফটি কনমটি এেং NYS 
STOP-DWI ফাউমডশমর্র েফর ঘেমক নর্ময় আসা এই নের্ামূম যর অ্যাপটি আপর্ামক ড্রাইভার 
নর্ময়াগ করমে, ট্রযানক্স ভাড়া করমে অ্েো অ্র্য কামরার সামে ঘশয়ার কমর ঘেমে সাহােয করমে 
এেং মে ইেযানে পার্ কমর গানড় চা াম  ক়ী পনরণনে হমে পামর ো পেনাম াচর্া করমে সাহােয 
করমে। েযেহারকার়ীরা এই অ্যামপর মাধযমম মেযপ ো ঘর্শাগ্রস্ত চা মকর সম্পমকন  অ্নভমোগ জার্ামেও 
পারমের্। Apple, Android এেং Windows স্মাটন  ঘফামর্ েযেহামরর জর্য অ্যাপটি উপ ভয।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5c1853cb-03836b0c-5c1aaafe-000babd9f75c-74ac85a4d11dd53f&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fnewsroom.aaa.com%252F2021%252F05%252Fmemorial-day-holiday-travel-to-rebound-to-more-than-37-million%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cd4f8c9d70193463a2c6508d9206dd242%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637576478358261696%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DDpeOOqVWbCJK1Ci%252BAdzQgWGLVaMuWSPgaO6sBunKqQA%253D%26reserved%3D0
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5224b169-0dbf89ae-5226485c-000babd9f75c-513c44aebc54d985&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e06d1d2f-bff625e8-e06fe41a-000babd9f75c-e16fdc6f66d2df15&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e06d1d2f-bff625e8-e06fe41a-000babd9f75c-e16fdc6f66d2df15&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank


 

 

টুইটামর নর্উ ইয়কন  ঘেট DOT ফম া করুর্: @NYSDOT এ আর ঘফসেুমক নর্উইয়কন  ঘেট 
নেপাটন মমন্ট অ্ে ট্রান্সমপামটন শর্এ।  
  
টুইটামর থ্রুওময় অ্মোনরটিমক (Thruway Authority) অ্র্ুসরণ করুর্: @NYSThruway এেং নর্উ 
ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় অ্েনরটিমে ঘফসেুমক অ্েো থ্রুওময়র নের্ামূম যর ঘমাোই  অ্যাপ োউর্ম াে 
করুর্।  
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আমরা সংোে ঘপমে ঘেখুর্ www.governor.ny.gov 
নর্উ ইয়কন  ঘেট | এনক্সনকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সােস্ক্রাইে করুর্ 

 

https://twitter.com/NYSDOT
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=096ac87b-56f1f0bc-0968314e-000babd9f75c-86eb9f60746644a6&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=096ac87b-56f1f0bc-0968314e-000babd9f75c-86eb9f60746644a6&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT%2F
https://twitter.com/NYSThruway
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6cdf8925-3344b1e2-6cdd7010-000babd9f75c-629d38ed6903d2a6&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6cdf8925-3344b1e2-6cdd7010-000babd9f75c-629d38ed6903d2a6&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway
https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5ea1d646-013aee81-5ea32f73-000babd9f75c-4c9a06d7b3e6928c&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES00E7DE47D24E7D49852586E20065B54F00000000000000000000000000000000

