
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেম্বোবরয়াল হে-এর উইকএম্বে বর্ে নাণকাজ চলোর্ িাকার কারম্বণ রাস্তা িন্ধ িাকা 

স্থবগত রাখা  ম্বি িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

NYS-এর  াইওম্বয়গুম্বলাম্বত বর্ে নাণকাজ স্থবগত রাখাটা যার্িা র্ আটম্বক িাকা এিং 

ভ্রেম্বণ বিলে  ওয়া র্যের্তে পয নাম্বয় রাখম্বত সা াযে করম্বি  

  

গাবি চালকম্বের রাস্তায় চলাচম্বলর সি বর্য়ে হেম্বর্ চলম্বত এিং রাস্তার পাম্বের জরুবর ও 

রক্ষণাম্বিক্ষণ কাম্বজ বর্ম্বয়াজজত যার্িা ম্বর্র জর্ে পি হেম্বি হেওয়ার কিা স্মরণ 

কবরম্বয় হেওয়া  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে, হেরোথরয়াল হে-এর জর্য উইক্এন্ডব্যাপী 

ভ্রেণ স জতর ক্ররত 27 হে, শুক্রব্ার সক্াল 6টা হিরক্ 31 হে, েঙ্গলব্ার সক্াল 6টা পে নন্ত 

থর্উ ইয়ক্ন হেট  াইওরয়র সড়ক্ ও হসতু থর্ে নাণ প্রক্ল্পগুরলার জর্য সােথয়ক্ভারব্ রাস্তা ব্ন্ধ রাখা 

স্থথগত িাক্রব্।  

  

"হেরোথরয়াল হে ভ্রেণ ক্রা এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেরটর অফারকৃ্ত সব্থক্েু উপরভাগ ক্রার জর্য 

ব্েররর চেৎক্ার এক্টট সেয়," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আোরের হেরটর সড়ক্গুরলা 

গাথড় চালক্রের জর্য অথিক্তর থর্রাপে এব্ং আররা ক্ে নেক্ষ ক্রর তুলরত আেরা েুটটর থেরর্র 

উইক্এরন্ড রাস্তা ও হসতুর সব্ থর্ে নাণক্াজ স্থথগত রাখরত োচ্ছি। আথে সব্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরক্ 

এক্টট চেৎক্ার হেরোথরয়াল হে উইক্এন্ড উপরভাগ ক্ররত উৎসাথ ত ক্রথে এব্ং অর্ুগ্র  ক্রর 

োথয়ত্বশীলতার সারি গাথড় চালারত এব্ং এটট োরত সব্ার জর্য সুখক্র ও থর্রাপে সেয়  য় হস 

থব্ষয়টট থর্চ্ছিত ক্ররত সা ােয ক্রার ক্িা েরর্ ক্থররয় থেচ্ছি।"  

  

গাথড়চালক্রের অব্গত িাক্রত  রব্ হে স্থায়ী ক্ংচ্ছক্ররটর প্রথতব্ন্ধরক্র থপেরর্ ব্া জরুথর 

হেরােরতর জর্য থক্েু ক্াজ চলরত পারর। থর্ে নাণক্াজ স্থথগত ক্রার থব্ষয়টট থর্উ ইয়ক্ন হেরটর 

ড্রাইভাস ন ফােন (Drivers First) উরেযারগর সারি সঙ্গথতপূণ ন ো সড়ক্ ও হসতুর ক্াজ চলার ক্াররণ 

োর্ব্া র্ আটরক্ িাক্া ও ভ্রেরণ থব্লম্ব  ওয়া ক্োরত গাথড় চালক্রের সুথব্িার ব্যাপারর 

অগ্রাথিক্ার থেরয় িারক্।  

  

AAA-এর তিযেরত হেরোথরয়াল হে উইক্এরন্ডর সেয় 39 থেথলয়রর্রও হব্থশ োর্ুষ 50 োইল ব্া 

তাররচরয় হব্থশ েরূরত্ব ভ্রেণ ক্ররব্র্ ব্রল আশা ক্রা  রি, ো 2021 সারলর তুলর্ায় 3 থেথলয়র্ 



হব্থশ। এই ব্চৃ্ছি 2010 সারলর পর হিরক্ থিতীয় সরব্ নাচ্চ ব্চৃ্ছি  রত োরি ব্রল আশা ক্রা  রি। 

আর্ুোথর্ক্ 35 থেথলয়র্ োর্ুষ গাথড় থেরয় ভ্রেণ ক্ররব্র্, ো 4.6 শতাংশ ব্চৃ্ছি।  

  

হেট  াইওরয় সংলগ্ন পাক্ন-ও-রাইে ফযাথসথলটট, থব্শ্রারের েপ, সাথভনরসর জায়গা ও পাথক্নংরয়র 

জায়গা স  হটক্সট েপগুরলা গাথড় চালারর্ার সেয় েরর্ারোরগ থব্ঘ্ন  টা ক্থেরয় আর্ার জর্য 

হেরটর প্ররচষ্টায় স ায়তা ক্রর। সব্ হটক্সট েপ হখালা িাক্রব্, হেখারর্ গাথড় চালক্রা ক্ল ক্রা, 

হটক্সট পাঠারর্া, হর্থভরগট ক্রা ও হোব্াইল অযাপ অযারক্সস ক্রার জর্য থর্রাপরে ও সুথব্িাজর্ক্ 

উপারয় তারের হফার্ ও অর্যার্য হোব্াইল থেভাইস ব্যব্ ার ক্ররত পাররব্র্। গাথড় চালারর্ার 

সেয় হটক্সট ক্রা থব্রশষ ক্রর থব্পজ্জর্ক্, ক্ারণ এরত হোটরচালক্রের তারের হচাখ রাস্তা 

হিরক্ সরারত  য়, থেয়াথরং হিরক্  াত সরারত  য় এব্ং গাথড় চালারর্া হিরক্ ের্ সরারত  য়।  

  

পবরি র্ বিভাম্বগর (Department of Transportation) কবেের্ার েোবর হিম্বরস 

েবেংগুম্বয়জ িম্বলর্, "এই েুটটর সেয় ভ্রেরণ থব্লম্ব  ওয়া র্ূযর্তে পে নারয় রাখরত 

উইক্এন্ডব্যাপী হলর্ ব্ন্ধ রাখা স্থথগত ক্রা এক্টট হেৌচ্ছিক্ পেরক্ষপ। েথেও ভ্রেরণ থব্লম্ব ক্থেরয় 

আর্া সড়ক্ ভ্রেণ অথিক্তর থর্রাপে ও দ্রুততর ক্ররত ব্যাপক্ ভূথেক্া রাখরব্, আেরা এখরর্া 

সব্াইরক্ সব্সেয় োথয়ত্বশীলতার সরঙ্গ গাথড় চালারত এব্ং রাস্তার পারশর জরুথর ও রক্ষণারব্ক্ষণ 

ক্ারজ থর্রয়াচ্ছজত োর্ব্া রর্র জর্য পি হেরড় থেরত সথর্ব্ নন্ধ অর্ুররাি ক্রথে। আেরা সব্াই 

হেরোথরয়াল হে উপরভাগ ক্ররত চাই এব্ং থর্রাপরে আপর্ার গন্তরব্য হপৌৌঁোরর্াটা প্ররতযক্ গাথড় 

চালরক্র থর্রজর োথয়ত্বটুকু্ পালর্ ক্রার েিয থেরয় শুরু  য় - আপর্ার হফার্ র্াথেরয় রাখুর্, 

েরর্ারোগ থের্ এব্ং থসটরব্ল্ট হব্েঁরি থর্র্!"  

   

বর্উ ইয়কন হেম্বটর থ্রুওম্বয় অিবরটটর (Thruway Authority) এজিবকউটটভ বেম্বরক্টর 

েোবিউ হজ. জিসকল িম্বলর্, "হেরোথরয়াল হে উইক্এরন্ডর জর্য সােথয়ক্ভারব্ হলর্ ব্ন্ধ রাখা 

স্থথগত ক্রাটা গাথড় চালক্রের অরপক্ষাকৃ্ত ক্ে থব্লরম্ব গন্তব্য হপৌৌঁোরর্ার সুরোগ ক্রর থেরব্। 

েুটটর থেরর্র উইক্এরন্ডর জর্য থর্ে নাণক্াজ স্থথগত িাক্রলও জরুথর ক্েী এব্ং রাস্তার পারশ 

ক্ে নরত ক্েীরা গাথড় চালক্রের স ায়তা ক্রার জর্য রাস্তায় থর্রয়াচ্ছজত িাক্রব্র্। অর্ুগ্র  ক্রর 

সতক্ন িাকু্র্, িীরর চলরু্ এব্ং ফ্ল্যাশলাইরটর আরলা হেখরত হপরল পি হেরড় থের্। এটটর উপর 

জীব্র্ থর্ভনর ক্রর।"  

  

হোটর যার্ বিভাম্বগর (Department of Motor Vehicles) কবেের্ার এিং গভর্ নম্বরর 

ট্রাবিক বর্রাপত্তা কবেটটর সভাপবত োকন হজ. এি. হরাম্বয়োর িম্বলর্, "হেরোথরয়াল হে 

উইক্এরন্ডর ব্যস্ত সেরয় ভ্রেণ স জ ক্ররত সা ােয ক্রার পেরক্ষপ গ্র ণ ক্রায় আথে গভর্ নর 

হ াক্রলর প্রশংসা ক্থর। আেরা চাই সব্াই থর্রাপরে তারের গন্তরব্য হপৌৌঁোরত সক্ষে হ াক্। 

োথয়ত্বশীলতার সারি গাথড় চালারর্া এব্ং জরুথর ও রক্ষণারব্ক্ষণ ক্ারজ থর্রয়াচ্ছজত োর্ব্া র্রক্ 

পি হেরড় হেওয়ার োিযরে থর্রজরক্, আপর্ার োত্রীরের, এব্ং রাস্তা হশয়ারক্ারী সব্াইরক্ 

থর্রাপে িাক্রত সা ােয ক্রুর্। সব্রশরষ, ত্রুটটপূণ নভারব্ গাথড় চালারর্া এড়ারত থর্রাপরে ব্াথড় 

োওয়ার জর্য অগ্রীে পথরক্ল্পর্া ক্রুর্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট পুবলম্বের (New York State Police) সুপাবরম্বেম্বেে হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ 

িম্বলর্, "হেরোথরয়াল হে উইক্এন্ড থর্উ ইয়ক্ন জরুড় স্মথৃতচারণ, উেোপর্ ও ব্থি নত ভ্রেরণর 



এক্টট সেয়। আেরা সব্ গাথড় চালক্রক্ ভারলা থব্রব্চর্ারব্াি ক্ারজ লাগারত, থসটরব্ল্ট ব্া েঁিরত, 

সরচতর্তার সারি গাথড় চালারত, এব্ং ইরলক্ট্রথর্ক্ থেভাইস  াত হিরক্ র্াথেরয় রাখরত সথর্ব্ নন্ধ 

অর্ুররাি জার্াচ্ছি। েথেও রাস্তার থর্ে নাণক্াজ স্থথগত িাক্রব্, গথত সীো হেরর্ চলরত, এব্ং জরুথর 

ও রক্ষণারব্ক্ষণ ক্ারজ থর্রয়াচ্ছজত োর্ব্া রর্র জর্য পি হেরড় থেরত ভুলরব্র্ র্া। এক্সরঙ্গ 

আেরা এই েুটটর থেরর্র সপ্তা ান্ত থর্রাপরে উেোপর্ ক্রার পরি এথগরয় হেরত পাথর।"  

  

ভ্রেণক্ারীরা ভ্রেরণর আরগ NYSDOT'-এর 511NY হচক্ ক্ররত পাররর্ 5-1-1 এ হফার্ ক্রর, 511 

ওরয়ব্সাইরট থভচ্ছজট ক্রর, অিব্া থব্র্ােূরলযর 511NY হোব্াইল অযাপটট আইটটউর্ (iTunes) ব্া 

গুগল হে (Google Play) হিরক্ োউর্রলাে ক্রর। এই থব্র্ােূরলযর পথররষব্া ব্যব্ ারক্ারীরেররক্ 

রাস্তার অব্স্থা হচক্ ক্রা, 2219টট ট্রাথফক্ ক্যারেরার েৃশয হেখা এব্ং থব্োর্ ও ট্রার্চ্ছজরটর তরিযর 

সারি সংরোগ ক্রার সুরোগ হেয়। অযাপটটরত ড্রাইভ হোরের বব্থশষ্টয ররয়রে ো হক্ার্ও 

ব্যব্ ারক্ারী েখর্ গাথড় চালার্ তখর্ তার ব্াোই ক্রা রাস্তার থব্ষরয় শ্রব্ণরোগয সতক্নতা 

সরব্রা  ক্রর,  টর্া এব্ং থর্ে নাণ সম্পরক্ন তারের সতক্ন ক্রর।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট DOT-হক্ টুইটারর (Twitter) @NYSDOT-এ এব্ং হফসব্ুরক্ (Facebook) থর্উ 

ইয়ক্ন হেরটর পথরব্ র্ থব্ভারগ অর্ুসরণ ক্রুর্।  

  

থ্রুওরয় অিথরটট গাথড় চালক্রের েরর্ ক্থররয় থেরি হে 450 থেথলয়র্ েলাররর হব্সরক্াথর 

থব্থর্রয়াগ ও আিুথর্ক্ায়র্ প্রক্রল্পর অংশ থ রসরব্ েশটট পথররষব্ার এলাক্া ব্ন্ধ আরে এব্ং 

থর্ে নাণক্াজ চলোর্ ররয়রে। সব্ জায়গায় জ্বালাথর্ পথররষব্া হখালা িাক্রব্। থর্ে নাণক্াজ 

চলাক্ালীর্ সেয়জরুড় থ্রুওরয়র গ্রা ক্রের হসব্া প্রোর্ ক্রা অব্যা ত রাখা থর্চ্ছিত ক্ররত 

ভ্রেরণর এক্ই পরি অব্থস্থত পর পর হক্ারর্া েুইটট পথররষব্া এলাক্া সংস্কারক্ারজর জর্য ব্ন্ধ 

িাক্রব্ র্া। গাথড় চালক্রা থ্রুওরয় অিথরটটর ওরয়ব্সাইট ও থব্র্ােূরলযর হোব্াইল অযাপ হিরক্ 

পথররষব্া এলাক্াগুরলা হেখরত পাররব্র্ এব্ং হস অর্ুোয়ী তারের িাোর জায়গার ব্যাপারর 

পথরক্ল্পর্া ক্ররত পাররব্র্।  

  

থ্রুওরয় ক্তৃনপক্ষ তারের হোব্াইল অযাপ োউর্রলাে ক্ররত গাথড়চালক্রেররক্ উৎসাথ ত ক্রর 

ো আইরফার্ ও অযান্ড্ররয়ে থেভাইরসর জর্য থব্র্ােূরলয োউর্রলাে ক্রার জর্য পাওয়া োয়। 

অযাপটট চলার পরি হোটরোর্ চালক্রের থররয়ল-টাইে ট্রাথফক্ ও থেক্-থর্রেনশর্া সংক্রান্ত 

স ায়তা প্রোর্ ক্রর। এোড়াও গাথড় চালক্রা ট্রান্সঅযালাটন (TRANSalert) ই-হেইরলর জর্য 

সাইর্-আপ ক্ররত পাররর্ ো থ্রুওরয় সংলগ্ন সব্ নরশষ অব্স্থা সম্পরক্ন তিয প্রোর্ ক্রর৷  

  

থ্রুওরয় অিথরটটরক্ অর্সুরণ ক্রুর্ টুইটারর @NYSThruway এব্ং হফসব্ুক্ থর্উ ইয়ক্ন হেট 

থ্রুওরয় অিথরটটরত।।  

  

DMV ও GTSC গাথড় চালক্রের েরর্ ক্থররয় থেরি হে থসট হব্ল্ট পরার গুরুত্ব সম্পরক্ন 

সরচতর্তা গরড় হতালার ক্যারম্পইর্, "ব্াক্ল আপ থর্উ ইয়ক্ন, থিক্ ইট অর টটরক্ট (Buckle Up 

New York, Click it or Ticket)" 23 হে হিরক্ 5 জরু্ পে নন্ত চলোর্ িাক্রব্। হসইসারি, হেট ও 

স্থার্ীয় পুথলশ 27 হে হিরক্ 31 হে পে নন্ত ত্রুটটপূণ নভারব্ গাথড় চালারর্ারক্ টারগ নট ক্রর পথরচাথলত 

STOP-DWI ক্যারম্পইরর্ অংশগ্র ণ ক্ররব্।  
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গাথড় চালক্রা  য়রতা েেযপার্ ক্ররত পাররর্ এের্ হক্ারর্া অর্ুষ্ঠার্ হিরক্ থর্রাপরে ব্াথড় 

হফরার উপায় খুেঁরজ থর্রত  যাভ এ েযার্ (Have a Plan) অযাপ ব্যব্ ার ক্রার জর্য োর্ব্া র্ 

থব্ভাগ (Department of Motor Vehicles) অর্ুররাি জার্ারি। গভর্ নররর োর্ব্া র্ সংক্রান্ত 

থর্রাপত্তা ক্থেটট ও NYS STOP-DWI ফাউরন্ডশর্ এর পক্ষ হিরক্ থব্র্ােূরলয প্রোর্ ক্রা এই 

অযাপটট ব্যব্ ারক্ারীরেররক্ এক্জর্ গাথড় চালক্ েরর্ার্ীত ক্রার, টযাচ্ছক্স ক্ল ক্রার অিব্া 

রাইে হশয়ার ব্যব্ ার ক্রার, এব্ং োতাল অব্স্থায় গাথড় চালারর্ার পথরণথত পে নারলাচর্া ক্রার 

সুরোগ হেয়। এের্থক্ ব্যব্ ারক্ারীরা এই অযাপ ব্যব্ ার ক্রর োতাল ব্া হর্শাগ্রস্ত গাথড় চালক্ 

সম্পরক্ন থররপাটনও ক্ররত পাররর্। এই অযাপ অযাপল (Apple), অযান্ড্ররয়ে (Android) ও 

উইরন্ডাজ (Windows ) স্মাটন হফারর্র জর্য পাওয়া োরি।  

  

DMV-হক্ অর্ুসরণ ক্রুর্ টুইটারর @NYSDMV-এ এব্ং হফসব্ুরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেট োর্ব্া র্ 

থব্ভাগ-এ।  

  

###  
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