
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2021  গভর্ নর অোন্্ডরু এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্ নর কুওম্বমা জুলাইম্বের 4র্ ন ছুটিরবির্ চলাকালীর্ সড়ক ও সসতু বর্ম নাম্বের কাজ 

স্থবগত রাখার স াষো কম্বরর্  

   

সপ্তাহাবিক ছুটিরবির্ চলাকালীর্ বর্ম নাে-সম্পবকনত সলর্ সলাজারগুবল স্বাচ্ছম্বযে ভ্রমম্বে 

সীমািদ্ধ 

    

রাস্তার পাম্বে জরুবর ও রক্ষোম্বিক্ষে যার্িাহর্গুবলর জর্ে গাবড়চালকম্বির গবত কমাম্বত 

এিং সম্বর যাওোর আহ্বার্ জার্াম্বর্া হম্বেম্বছ  

   

গভর্ নর অ্যান্্ডরু এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট মহাসড়মক সড়ক ও 

ঘসতু নর্ম নাণ প্রকমের জর্য অ্স্থায়়ী ঘেমর্র ঘলাজারগুনে 4ঠা জেুাইময়র সপ্তাহানিক েুটটরনিমর্র 

ভ্রমণমক সমূ্পণ ন স্বচ্ছন্দ করার জর্য 2রা জেুাই শুক্রবার সকাে 6 টা ঘেমক 6ই জেুাই মঙ্গেবার 

সকাে 6 টা পে নি স্থনগত করা হমব।  
   

গানড়চােকমির অ্বগত োকমত হমব ঘে স্থায়়ী কংক্রক্রমটর প্রনতবন্ধমকর নপেমর্ বা জরুনর 

ঘমরামমতর জর্য নকেু কাজ চেমত পামর। নর্ম নাণ স্থনগতামিমে গভর্ নর কুওমমার ডাইভারস্ ফােন 

উমিযামগর (Governor Cuomo's Drivers First initiative) সামে সামঞ্জসয নবধার্ কমরমে, ো 

সড়ক ও ঘসতুর কামজর কারমণ োর্জট ও োত্রায় নবেম্বমক হ্রাস করমত গানড়চােকমির 

সুনবধামক অ্গ্রানধকার ঘিয়।  
   

গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বছর্, "আমরা অ্নতমার়ী ঘেমক বানহর হময় নর্উইয়কনবাস়ীরা স্বাধ়ীর্তা নিবস 

উিোপর্ এবং তামির েুটটর গিমবয ভ্রমণ করমত আগ্রহ়ী, তমব আমামির নর্উ র্রমামে, 

প্রােনমক সড়ক সুরক্ষার অ্র্ুে়ীের্ এবং আইর্ এখর্ও প্রমোজয,"। "আনম সমস্ত গানড়চােকমক 

রাস্তায় জরুনর বা রক্ষণামবক্ষমণর োর্বাহর্ চোচে করার জর্য সমর োওয়ার, সজাগ োকার এবং 

োিভামব গানড় চাোমর্ার জর্য অ্র্ুমরাধ করনে োমত আমরা উিোপমর্র সামে সামে সবাই 

নর্রাপি ও খুনে োকমত পানর।"  
   

গভর্ নর কুওমমা গানড়চােকমির ঘেমটর মুভ ওভার আইর্(Move Over Law) অ্র্ুসরণ করার 

জর্য সুপানরে করমের্, োর জর্য রাজযজমুড় রাস্তায় ঘেমম োকা আইর্ প্রময়াগকার়ী োর্বাহর্, 

ফায়ার ট্রাক, অ্যামু্বমেন্স, ঘটা ট্রাক এবং নর্ম নাণ বা রক্ষণামবক্ষণ োর্বাহর্গুনের জর্য 

ঘমাটরচােকমির ধ়ীরগনতমত এবং নর্রাপমি এনগময় ঘেমত হমব।  



   

রামজযর মহাসড়কগুনে জমুড় পাকন-অ্যান্ড-রাইমডর সুনবধামকন্দ্র, নবশ্রাম স্থে, সানভনস এনরয়া এবং 

পানকনং স্থেগুনে সহ ঘটক্সট েপস নবনক্ষপ্ত ড্রাইনভং হ্রাস করার ঘেমটর প্রমচষ্টামক সমে নর্ কমর। 
সমস্ত ঘটক্সট েপগুনে ঘখাো োকমব, ঘসখামর্ এমর্ একটট স্থার্ সরবরাহ কমর ঘেখা করা, 

ঘর্নভমগট করা এবং ঘমাবাইে অ্যাপগুনে অ্যামক্সস করার জর্য ঘফার্ ও ঘমাবাইে নডভাইসগুনে 

বযবহার করমত পারমবর্। গানড় চাোমর্ার সময় ঘটক্সট করা নবমেষ কমর নবপজ্জর্ক, কারণ এমত 

ঘমাটরচােকমির তামির ঘচাখ রাস্তা ঘেমক সরামত হয়, নেয়ানরং ঘেমক হাত সরামত হয় এবং 

গানড় চাোমর্া ঘেমক মর্ সরামত হয়।  
   

নর্উ ইয়কন ঘেমটর অ্ভযিমর সমস্ত অ্ভযে নর্া ঘকন্দ্র, নবশ্রাম অ্ঞ্চে এবং ঘটক্সট েপগুনে ঘখাো 

োমক এবং নবশ্রাম কক্ষ এবং ঘভক্রন্ডং পনরমষবাগুনে উপেভয োমক। জর্নর্রাপত্তা বাড়ামত এবং 

ঘকানভড-19 এর নবস্তার ঘরামধ, নবশ্রামাগারগুনেমত এবং অ্ভযে নর্া ঘকন্দ্রগুনেমত বনধ নত পনরষ্কার 

করার বযবস্থা কাে নকর করা হময়মে।  
   

বর্উইেকন সেি থ্রুওম্বে কতত নপম্বক্ষর বর্ি নাহী পবরচালক, মোরু্ সজ ড্রিসকল িম্বলম্বছর্, "এই 

েুটটর সপ্তাহামি, আমরা নবেম্ব হ্রাস করমত এবং ঘমাটর চােকমির নর্রাপমি এবং িক্ষতার সামে 

তামির েুটটর গিমবয ঘেমত সহায়তা করার জর্য অ্স্থায়়ীভামব নর্ম নাণ স্থনগত করনে। তমব, জরুনর 

ও রাস্তার পামের কমীরা এখর্ও রাস্তায় োকমব, সতুরাং এটট অ্তযি গুরুত্বপূণ ন গানড়চােকরা 

ঘের্ সজাগ োমক, ধ়ীর গনতমত োয় এবং আমোর ঝেকানর্ ঘিখমে তারা সমর োয়। আমরা চাই 

ঘে প্রমতযক নর্উইয়কনবাস়ীর একটট নর্রাপি এবং উপমভাগয েুটটর সপ্তাহাি ঘহাক।"  
   

সেি ট্রান্সম্বপাম্বিনের্ কবমের্ার, সমবর সর্ম্বরস স াবমংম্বেজ িম্বলম্বছর্, "নর্উইয়কন ঘেট 

ট্রান্সমপামটনের্ গভর্ নর কুওমমার ড্রাইভার ফােন উমিযামগর একটট অ্ংে হমত ঘপমর গনব নত, ো 

নর্উ ইয়কনবাস়ীমির নর্রাপমি এবং সব ননর্ম্ন নবেমম্বর সামে তামির েুটটর গিমবয ঘেমত সহায়তা 

করমব।  আমরা সমস্ত নর্উ ইয়কনবাস়ীমির একটট নর্রাপি এবং আর্মন্দর স্বাধ়ীর্তা নিবস কামর্া 

করনে এবং অ্র্ুগ্রহ কমর সাবধার্তার সামে গানড় চাোমর্া, আপর্ার নসট ঘবল্ট পরা, আপর্ার 

ঘফার্টট র়্ীমচ ঘরমখ মমর্ামোগ ঘিওয়ার কো মমর্ রাখুর্, নবমেষ কমর ওয়াকন ঘজামর্ গানড় 

চাোমর্ার সময়। আমামির মহাসড়মকর কমীরা DOT পনরবামরর অ্ংে - অ্র্ুগ্রহ কমর তামির 

সামে শ্রদ্ধাে়ীে আচরণ করুর্।  
   

DMV কবমের্ার এিং GTSC সচোরমোর্, মাকন সজ.এফ সরাম্বেিার িম্বলম্বছর্, "আনম জানর্ 

সবাই রাস্তায় নফমর আসমত ঘপমর আর্ক্রন্দত, এবং আমরা চাই ঘে সমস্ত ভ্রমণকার়ীরা নর্রাপমি 

এটট করুর্। অ্র্ুগ্রহ কমর ঘবল্ট ঘবমধ নর্র্, গনতর স়ীমাটট ঘমমর্ চেুর্ এবং সংেত োকুর্। রাস্তার 

কাজ স্থনগত কমর েুটটর ভ্রমমণ আরও সুচারুভামব ঘেমত সহায়তা কমর তমব অ্র্ুগ্রহ কমর 

ধ়ীরগনতমত চানেময় োর্ এবং মহাসড়মকর কমীমির এবং জরুর়ীকাে়ীর্ কমীমির নর্রাপমি 

তামির কাজ করার জর্য প্রময়াজর়্ীয় স্থার্ ঘিওয়ার জর্য সমর োর্।  আপর্ার গিবয ঘেখামর্ই 

োকুক র্া ঘকর্ এই েুটটর সপ্তাহাি উপমভাগ করুর্।"  



   

রাজে পুবলম্বের ভারপ্রাপ্ত সুপাবরম্বেম্বন্ডে, সকবভর্ বপ ব্রুম্বের্ িম্বলম্বছর্, "ঘেমহতু 

গানড়চােকরা 4ঠা জেুাইময়র েুটটমত ভ্রমণ করমত প্রস্তুত হমচ্ছর্, ট্রুপাররা আমামির সড়কপে 

সকমের জর্য সুরনক্ষত রাখমত তামির অ্ংেটট করমত প্রস্তুত হমব।  আমরা সমস্ত ড্রাইভারমক 

ঘপাে করা গনতর স়ীমাটট ঘমমর্, স্মাটনমফার্টট িমূর ঘরমখ, ধ়ীর গনতমত চানেময় এবং রাস্তার পামে 

েখর্ জরুর়ীকাে়ীর্ বা মহাসড়মকর োর্বাহর্ ঘিখমবর্ তখর্ সমর নগময় তামির অ্ংেটট করমত 

সুপানরে করনে। এই গ্র়ীমে ভ্রমণ করার সময় অ্র্গু্রহ কমর সুরক্ষাটটমক আপনর্ অ্গ্রানধকার 

নির্।"  
   

AAA েুটটর সপ্তাহামি প্রাক-অ্নতমার়ী স্তমর প্রায় পুমরাপুনর পুর্রুদ্ধামর ভ্রমণটটর পূব নাভাস 

নিময়মে, এটট ঘরকমডন নিত়ীয় সমব নাচ্চ স্বাধ়ীর্তা নিবমসর ভ্রমমণর পনরমাণ ততনর কমরমে, এর 

আমগরটট 2019 হয়। 1ো জেুাই ঘেমক শুরু কমর 5ই জেুাই পে নি 47 নমনেয়মর্রও ঘবনে ঘোক 

বানড় ঘেমক 50 মাইে বা তারও ঘবনে িমূর ভ্রমণ করমত পামর বমে মমর্ করা হমচ্ছ, ো গত 

বেমরর তুের্ায় প্রায় 40 েতাংে বৃক্রদ্ধ ঘপময়মে।  
   

থ্রুওময় কতৃনপক্ষ গানড়চােকমির তামির ঘমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড করমত উৎসাহ ঘিয় ো 

আইমফার্ ও অ্যান্ড্রময়ড নডভাইমস ডাউর্মোড করমত নবর্ামূমেয পাওয়া োয়। অ্যাপটট 

গানড়চােকমির চোচমের সময় নরময়ে-টাইম োর্ চোচে ও নিক-নর্মিনে সংক্রাি সহায়তায় 

সরাসনর অ্যামক্সস ঘিয়। এোড়াও গানড়চােকরা TRANSalert ইমমমের জর্য সাইর্ আপ করমত 

পামরর্ ো এখামর্ সমগ্র থ্রুওময়র নবষময় সব নমেষ োর্ চোচমের পনরনস্থনত প্রিার্ কমর।  
 

ভ্রমণকার়ীরা ভ্রমমণর আমগ NYSDOT-এর 511NY-ঘত ঘচক করমত পামরর্, 5-1-1 কে কমর, 

511 ঘত নগময়, এখামর্ ওময়বসাইমট নগময় বা আইটটউর্স(iTunes) বা গুগে ঘে(Google Play) 

ঘত নবর্ামূমেয 511NY ঘমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড কমর। নবর্ামূমেয পনরমষবাটট বযবহারকার়ীমির 

রাস্তার পনরনস্থনত োচাই করমত, 2219 ট্রযানফক কযামমরা ঘিখমত এবং এয়ার এবং ট্রার্ক্রজট 

সম্পনকনত তমেযর সামে নেঙ্ক করমত ঘিয়। অ্যাপটটমত ড্রাইভ ঘমামডর তবনেষ্টয রময়মে ো ঘকার্ও 

বযবহারকার়ী েখর্ গানড় চাোর্ তখর্ তার বাোই করা রাস্তার নবষময় শ্রবণমোগয সতকনতা 

সরবরাহ কমর,  টর্া এবং নর্ম নাণ সম্পমকন তামির সতকন কমর।  
   

মমটার ঘভইকেস নডপাটনমমন্ট চােকমির ঘকার্ও উিোপর্ অ্র্ুষ্ঠার্ ঘেখামর্ তারা হয়মতা 

মিযপার্ করমত পামরর্ ঘসখার্ ঘেমক নর্রাপমি বানড় সন্ধামর্ সহায়তার জর্য হযাভ এ েযার্ 

(Have a Plan) অ্যাপ বযবহার করমত সুপানরে কমর। গভর্ নমরর ট্রযানফক ঘসফটট কনমটট এবং 

NYS STOP-DWI ফাউমন্ডেমর্র ঘেমক নবর্ামূমেয অ্যাপটট বযবহারকার়ীমির ড্রাইভার নর্ময়াগ 

করমত, একটট কযাব ডাকমত বা রাইড ঘেয়ার করমত এবং অ্সংেগ্ন ড্রাইনভংময়র পনরণনত 

পে নামোচর্া করার অ্র্ুমনত ঘিয়। বযবহারকার়ীরা এমর্নক মাতাে বা মািক ঘর্ওয়া চােক 

সম্পমকন নরমপাটন করমত অ্যাপটট বযবহার করমত পামরর্। অ্যাপটট অ্যাপে, অ্যান্ড্রময়ড এবং 

উইমন্ডাজ স্মাটন ঘফামর্র জর্য উপেব্ধ।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=133e60c1-4ca559e5-133c99f4-000babd9f8b3-254fdc30865de460&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&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
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=133e60c1-4ca559e5-133c99f4-000babd9f8b3-254fdc30865de460&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&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
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=133e60c1-4ca559e5-133c99f4-000babd9f8b3-254fdc30865de460&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&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=724943c3-2dd27ae7-724bbaf6-000babd9f8b3-9cf6b6faee11952e&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5b96cf0d-040df629-5b943638-000babd9f8b3-ed3aa0771adb58a3&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5b96cf0d-040df629-5b943638-000babd9f8b3-ed3aa0771adb58a3&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5b96cf0d-040df629-5b943638-000babd9f8b3-ed3aa0771adb58a3&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank


   

টুইটামর নর্উ ইয়কন ঘেট DOT: @NYSDOT এবং ঘফসবুমক নর্উ ইয়কন ঘেট নডপাটনমমন্ট অ্ফ 

ট্রান্সমপামটনের্-ঘক ফমো করুর্।  
   

টুইটামর থ্রুওময় কতৃনপক্ষমক: @NYSThruway এবং ঘফসবুমক নর্উ ইয়কন ঘেট থ্রুওময় 

অ্মোনরটট-ঘক অ্র্ুসরণ করুর্ বা থ্রুওময়র নবর্ামমূেযর ঘমাবাইে অ্যাপটট ডাউর্মোড করুর্।  
###  
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