
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

4 জুলাই এর ছুটিম্বে বর্র্ নাণকাম্বজর কারম্বণ রাস্তা িন্ধ িাকা স্থবগে রাখা  ম্বি িম্বল 

গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

বর্র্ নাণ সংক্রান্ত হলর্ িন্ধ িাকায় সপ্তা াম্বন্তর ছুটিম্বে আরার্দায়ক ভ্রর্ণ সীবর্ে কম্বর 

হদয়  

  

রাস্তার পাম্বে জরুবর ও রক্ষণাম্বিক্ষণ যার্িা র্গুবলর জর্ে গাবিচালকম্বদর গবে কর্াম্বে 

এিং সম্বর যাওয়ার আহ্বার্ জার্াম্বর্া  ম্বয়ম্বছ  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে, 4 জলুাই এর েুটির জর্য উইক্এন্ডব্যাপী ভ্রমণ 

স জতর ক্ররত 1 জলুাই, শুক্রব্ার সক্াল 6িা হিরক্ 5 জলুাই, মঙ্গলব্ার সক্াল 6িা পে নন্ত থর্উ 

ইয়ক্ন হেি  াইওরয়র সড়ক্ ও হসতু থর্ম নাণ প্রক্ল্পগুরলার জর্য সামথয়ক্ভারব্ রাস্তা ব্ন্ধ রাখা 

স্থথগত িাক্রব্।  

  

"4 জলুাই এর এই উইক্এরন্ড গাথড়রত ভ্রমরণর পথরমাণ হরক্র্ন সংখযক্  রব্ ব্রল প্রতযাশা ক্রা 

 রে, আর তাই সব্াই োরত থর্রাপরে এব্ং র্যযর্তম থব্লরের মুরখামুথখ  রয় তারের গন্তব্যস্থরল 

হপ ৌঁোরত পাররর্ আমরা হস থব্ষয়টি থর্শ্চিত ক্ররত চাই," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "এই 

উইক্এরন্ড োরা ভ্রমণ ক্ররব্র্ তারের সব্াইরক্ আথম অথিম পথরক্ল্পর্া ক্রর রাখরত, 

োথয়ত্বপযণ নভারব্ গাথড় চালারত এব্ং জরুথর পথরথস্থথতরত সাড়াোর্ক্ারী ও সড়রক্র পারশর 

ক্মীরের হেখরত হপরল, োরা এই েুটির থেরর্র উইক্এরন্ড হমািরোর্ চালক্রের থর্রাপত্তা 

থর্শ্চিত ক্ররত এখরর্া ক্াজ ক্রর োরের্, পি হেরড় হেওয়ার ক্িা মরর্ রাখরত উৎসাথ ত 

ক্রথে। আথম সব্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরক্ এক্টি সখুী ও থর্রাপে স্বাধীর্তা থেব্রসর শুরভো জার্াই।"  

  

গাথড়চালক্রের অব্গত িাক্রত  রব্ হে স্থায়ী ক্ংশ্চক্ররির প্রথতব্ন্ধরক্র থপেরর্ ব্া জরুথর 

হমরামরতর জর্য থক্েু ক্াজ চলরত পারর। থর্ম নাণ ব্ন্ধ ক্রা থর্উ ইয়ক্ন হেরির ড্রাইভাস ন ফােন 

উরেযারগর (Drivers First Initiative) সারি থমরল োয়, হেটি ট্র্যাথফক্ জযাম এব্ং রাস্তা ও হসতুর 

ক্ারজর জর্য োত্রা থব্লে ক্মারত হমািরচালক্রের সুথব্ধারক্ অিাথধক্ার প্রোর্ ক্রর।  

  

AAA অর্ুমার্ ক্ররে হে এই েুটির থেরর্র উইক্এরন্ড 48 থমথলয়র্ মার্ুষ ভ্রমণ ক্ররব্, ো 2021 

সারলর তুলর্ায় 3.7 শতাংশ হব্থশ। শুধ ুগাথড়রত ভ্রমরণর হেরত্রই, গযারসর উচ্চ মযলয সরেও AAA 

অর্ুমার্ ক্ররে গাথড় থেরয় 42 থমথলয়র্ মার্ুষ ভ্রমণ ক্রার এক্টি র্তুর্ হরক্র্ন ততথর  রব্।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsroom.aaa.com%2F2022%2F06%2Ffrom-sea-to-shining-sea-aaa-predicts-47-9-million-people-will-travel-this-july-4th%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=44PHVw10QafGw%2FS3t97kM%2FiJxRHjl2ikNNysemyQEEU%3D&reserved=0


  

গাথড় চালক্রা হেরির রাস্তা হেরড় হেয়ার আইর্ অর্ুসরণ ক্রা উথচত, হে আইর্ অর্েুায়ী গাথড় 

চালক্রের জর্য হেিজরুড় রাস্তাগুরলারত হিরম িাক্া আইর্ প্ররয়াগক্ারী সংস্থার োর্ব্া র্, 

ফায়ার ট্র্াক্, অযােুরলন্স, হিা ট্র্াক্ ও থর্ম নাণক্াজ ব্া রেণারব্েণ ক্ারজ থর্রয়াশ্চজত োর্ব্া রর্র 

জর্য গথত ক্থমরয় রাস্তা হেরড় হেয়া আব্শযক্।  

  

হেি  াইওরয় সংলগ্ন পাক্ন-ও-রাইর্ ফযাথসথলটি, থব্শ্রারমর েপ, সাথভনরসর জায়গা ও পাথক্নংরয়র 

জায়গা স  হিক্সি েপগুরলা গাথড় চালারর্ার সময় মরর্ারোরগ থব্ঘ্ন  িা ক্থমরয় আর্ার জর্য 

হেরির প্ররচষ্টায় স ায়তা ক্রর। সব্ হিক্সি েপ হখালা িাক্রব্, হেখারর্ গাথড় চালক্রা ক্ল ক্রা, 

হিক্সি পাঠারর্া, হর্থভরগি ক্রা ও হমাব্াইল অযাপ অযারক্সস ক্রার জর্য থর্রাপরে ও সুথব্ধাজর্ক্ 

উপারয় তারের হফার্ ও অর্যার্য হমাব্াইল থর্ভাইস ব্যব্ ার ক্ররত পাররব্র্। গাথড় চালারর্ার 

সময় হিক্সি ক্রা থব্রশষ ক্রর থব্পজ্জর্ক্, ক্ারণ এরত হমািরচালক্রের তারের হচাখ রাস্তা 

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

  

থ্রুওরয় অিথরটি গাথড় চালক্রের মরর্ ক্থররয় থেরে হে 450 থমথলয়র্ র্লাররর হব্সরক্াথর 

থব্থর্রয়াগ ও আধুথর্ক্ায়র্ প্রক্রল্পর অংশ থ রসরব্ েশটি পথররষব্ার এলাক্া ব্ন্ধ আরে এব্ং 

থর্ম নাণক্াজ চলমার্ ররয়রে। সব্ জায়গায় জ্বালাথর্ পথররষব্া হখালা িাক্রব্। থর্ম নাণক্াজ 

চলাক্ালীর্ সময়জরুড় থ্রুওরয়র িা ক্রের হসব্া প্রোর্ ক্রা অব্যা ত রাখা থর্শ্চিত ক্ররত 

ভ্রমরণর এক্ই পরি অব্থস্থত পর পর হক্ারর্া েুইটি পথররষব্া এলাক্া সংস্কারক্ারজর জর্য ব্ন্ধ 

িাক্রব্ র্া। গাথড় চালক্রা থ্রুওরয় অিথরটির ওরয়ব্সাইি ও থব্র্ামযরলযর হমাব্াইল অযাপ হিরক্ 

পথররষব্া এলাক্াগুরলা হেখরত পাররব্র্ এব্ং হস অর্ুোয়ী তারের িামার জায়গার ব্যাপারর 

পথরক্ল্পর্া ক্ররত পাররব্র্।  

  

বর্উ ইয়কন হেি থ্রুওম্বয় অম্বিাবরটির (Thruway Authority) এক্সিবকউটিভ বিম্বরক্টর 

র্োবিউ হজ. ক্সিসকল িম্বলর্, "এই েুটির থেরর্র উইক্এরন্ড, হমািরোর্ চালক্রের জর্য রাস্তায় 

চলাচরলর সময় সতক্ন িাক্া এব্ং মরর্ারোগ থব্থেপ্ত অব্স্থায় গাথড় র্া চালারর্া অতযন্ত 

গুরুত্বপযণ ন। সামথয়ক্ভারব্ হলর্ ব্ন্ধ রাখা স্থথগত ক্রািা হমািরোর্ চালক্রের অরপোকৃ্ত ক্ম 

থব্লরের মুরখামুথখ  রয় তারের গন্তব্যস্থরল হপ ৌঁোরত সা ােয ক্ররব্, থক্ন্তু হমািরোর্ চালক্রের 

সতক্ন িাক্া অব্যা ত রাখরত  রব্ ক্ারণ জরুথর ক্মীরা তখর্ও সড়ক্পরি িাক্রব্র্। অর্ুি  

ক্রর হক্ারর্া ওয়াক্ন হজারর্ প্ররব্শ ক্ররল গথত ক্মার্, এব্ং জরুথর ব্াথত জ্বলরত হেখরল পি 

হেরড় থের্ এব্ং থর্রাপরে গাথড় চালার্।"  

  

পবরি র্ বিভাম্বগর (Department of Transportation) কবর্ের্ার র্োবর হিম্বরস 

িবর্ংগুম্বয়জ িম্বলর্, "ভ্রমণক্ারী জর্সাধাররণর থর্রাপত্তা ও স্বােরযযর থব্ষয়টি সব্সময় থর্উ 

ইয়ক্ন হেরির পথরব্ র্ থব্ভারগর শীষ ন অিাথধক্ার থ রসরব্ ররয় হগরে, এব্ং এই উইক্এরন্ড 

হমািরোর্ চালক্রা োরত ট্র্াথফরক্ আিরক্ িাক্ার পথরব্রতন ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ ও পথরব্াররক্ সরঙ্গ থর্রয় 

আমারের হেরশর স্বাধীর্তা থেব্রসর প্রথত সম্মার্ হেখারত এব্ং উেোপর্ ক্ররত েত হব্থশ সম্ভব্ 

সময় ব্যয় ক্ররত পাররর্ হস থব্ষয়টি থর্শ্চিত ক্ররত আমরা আমারের সাধযমরতা ভয থমক্া রাখরত 

চাই। থর্ম নাণক্ারজর শ্চক্রয়াক্লাপ স্থথগত রাখার ব্যাপারর গভর্ নর হ াক্রলর থসদ্ধান্ত আমারের 

থর্রাপত্তা ও স্বােরযযর অিাথধক্াররক্ ব্রণ ক্রর থর্রয়রে এব্ং থর্উ ইয়ক্নব্াসীরের র্যযর্তম 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Ftravelplazas%2Fservice-area-project%2Findex.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TAk%2B9rDf10V23BND1jolHoYYwXNPjrTRzp8ntgZLwik%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Ftravelplazas%2Findex.cgi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UcHGSW9qOat8ZdDn5qDilaHK9l1QeKjjKOnn3TM3WnE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kzE1NbjH84YmJnC9S6%2FF%2Bfha6GZ7yRiO4MWb0AMjKcI%3D&reserved=0


থব্লরের সম্মুখীর্  রয় তারের হেখারর্ োওয়া প্ররয়াজর্ হসখারর্ হপ ৌঁোরত সা ােয ক্ররব্। আথম 

সব্াইরক্ থর্রাপরে গাথড় চালারত, হেরক্ার্ প্রক্ারর মরর্ারোগ থব্থেপ্ত অব্স্থায় গাথড় চালারর্া 

হিরক্ থব্রত িাক্রত এব্ং রাস্তার পারশর জরুথর ও রেণারব্েণ ক্ারজ থর্রয়াশ্চজত োর্ব্া রর্র 

জর্য পি হেরড় থেরত উৎসাথ ত ক্রথে।"  

  

হর্াির যার্ বিভাম্বগর (Department of Motor Vehicles) কবর্ের্ার এিং গভর্ নম্বরর 

ট্রাবিক বর্রাপত্তা কবর্টির সভাপবে র্াকন হজ. এি. হরাম্বয়িার িম্বলর্, "এই উইক্এরন্ড 

থর্ম নাণক্াজ স্থথগত রাখািা আমারের  াইওরয়গুরলা থেরয় ভ্রমণক্ারীরেররক্ তারের গন্তরব্য 

হপ ৌঁোরত সা ােয ক্ররব্, থক্ন্তু থর্রাপরে গাথড় চালারর্া এব্ং অর্য ব্যব্ ারক্ারীরের সরঙ্গ রাস্তা 

হশয়ার ক্রা প্ররতযক্ গাথড় চালরক্র োথয়ত্ব। অর্ুি  ক্রর রাস্তার থর্য়মক্ার্ুর্ হমরর্ চলুর্ এব্ং 

থব্রশষ ক্রর জরুথর ক্মী ব্া প্রিম সাড়াোর্ক্ারীরের হেখরত হপরল গথত ক্মার্ এব্ং পি হেরড় 

থের্, সব্সময় মরর্ারোগ থব্থেপ্ত  ওয়া এথড়রয় চলুর্ এব্ং হব্সামাল অব্স্থায় োরত ক্খরর্া গাথড় 

চালারত র্া  য় হসজর্য পথরক্ল্পর্া ক্রর রাখুর্। আমরা চাই প্ররতযরক্ হের্ 4 জলুাইরয়র েুটির 

থের্টি থর্রাপরে ও আর্রযর সরঙ্গ ক্ািারত পাররর্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির পুবলে সুপাবরম্বেম্বেে হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, " াইওরয়গুরলা 

জরুথর পথরথস্থথতরত সাড়াোর্ক্ারী এব্ং আমারের সড়ক্পিগুরলা রেণারব্েরণর জর্য 

থর্রয়াশ্চজত ক্মীরের জর্য সব্রচরয় থব্পজ্জর্ক্ এক্টি ক্ম নস্থল। েথেও 4 জলুাইরয়র উইক্এরন্ডর 

সমরয় রাস্তার ক্ারজর সারি সংথিষ্ট থর্ম নাণক্াজ স্থথগত িাক্রব্, আমরা সব্াইরক্ রাস্তার 

থর্য়মক্ার্ুর্ অর্ুসরণ ক্রা অব্যা ত রাখার ক্িা মরর্ ক্থররয় থেরত চাই। সব্ার উথচত হসই 

সমরয়ও ওয়াক্ন হজার্গুরলার মধয থেরয় সতক্নতার সরঙ্গ গাথড় চালারর্া, থর্রেনথশত গথত সীমা হমরর্ 

চলা এব্ং জরুথর ও রেণারব্েণ ক্ারজ থর্রয়াশ্চজত োর্ব্া রর্র থেরক্ হখয়াল রাখা। এক্সরঙ্গ, 

আমরা প্ররতযরক্ োরত এক্টি থর্রাপে েুটির থেরর্র উইক্এন্ড অথতব্াথ ত ক্ররত পারর হস 

থব্ষয়টি থর্শ্চিত ক্ররত হে ি প্ররচষ্টা চালারত পাথর।"  

  

থ্রুওরয় অিথরটির হমাব্াইল অযাপ থব্র্ামযরলয র্াউর্রলার্ ক্ররত হমারিাথরেরের উৎসা  হেওয়া 

 রে, ো আইরফার্ এব্ং অযান্ড্ররয়র্ থর্ভাইরসর জর্য পাওয়া োয়। অযাপটি চলার পরি 

হমািরোর্ চালক্রের থররয়ল-িাইম ট্র্াথফক্ ও থেক্-থর্রেনশর্া সংক্রান্ত স ায়তা প্রোর্ ক্রর। 

এোড়াও গাথড় চালক্রা ট্র্ান্সঅযালািন (TRANSalert) ইরমইরলর জর্য সাইর্-আপ ক্ররত পাররর্ 

ো থ্রুওরয় সংলগ্ন োর্ব্া রর্র সব্ নরশষ অব্স্থা সম্পরক্ন সব্ নরশষ তিয প্রোর্ ক্রর৷  

  

থ্রুওরয় অিথরটিরক্ অর্সুরণ ক্রুর্ িুইিারর@NYSThruway এব্ং হফসব্ুক্ থর্উ ইয়ক্ন হেি 

থ্রুওরয় অিথরটিরত।।  

  

ভ্রমণক্ারীরা ভ্রমরণর আরগ NYSDOT'-এর 511NY হচক্ ক্ররত পাররব্র্ 5-1-1 এ হফার্ ক্রর, 

511 ওরয়ব্সাইরি থভশ্চজি ক্রর, অিব্া থব্র্ামযরলযর 511NY হমাব্াইল অযাপটি আইটিউন্স 

(iTunes) ব্া গুগল হে (Google Play) হিরক্ র্াউর্রলার্ ক্রর। এই থব্র্ামযরলযর পথররষব্া 

ব্যব্ ারক্ারীরেররক্ রাস্তার অব্স্থা হচক্ ক্রা, 2219টি ট্র্াথফক্ ক্যারমরার েৃশয হেখা এব্ং থব্মার্ 

ও ট্র্ার্শ্চজরির তরিযর সারি সংরোগ ক্রার সুরোগ হেয়। অযাপটিরত ড্রাইভ হমারর্র তব্থশষ্টয 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kzE1NbjH84YmJnC9S6%2FF%2Bfha6GZ7yRiO4MWb0AMjKcI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bnMKxDkrCNV%2FmsepZkcCc6rXj95GU02eeYR8cwXSxiQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gN3YkujDVYvIxnu7YKnW4BsQdqjLc%2FQBSKM9B%2BEea40%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a7sUvMBbEMfTLQC%2FFoBZ7jgMamXWi4eBWEGsxZZUAYo%3D&reserved=0
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ররয়রে ো হক্ার্ও ব্যব্ ারক্ারী েখর্ গাথড় চালার্ তখর্ তার ব্াোই ক্রা রাস্তার থব্ষরয় 

শ্রব্ণরোগয সতক্নতা সরব্রা  ক্রর,  ির্া এব্ং থর্ম নাণ সম্পরক্ন তারের সতক্ন ক্রর।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি DOT-হক্ িুইিারর (Twitter) @NYSDOT-এ এব্ং হফসব্ুরক্ (Facebook) থর্উ 

ইয়ক্ন হেরির পথরব্ র্ থব্ভারগ অর্ুসরণ ক্রুর্।  

  

গাথড় চালক্রা  য়রতা মেযপার্ ক্ররত পাররর্ এমর্ হক্ারর্া অর্ুষ্ঠার্ হিরক্ থর্রাপরে ব্াথড় 

হফরার উপায় খুুঁরজ থর্রত  যাভ এ েযার্ অযাপটি ব্যব্ ার ক্রার জর্য োর্ব্া র্ থব্ভাগ 

(Department of Motor Vehicles) অর্ুররাধ জার্ারে। গভর্ নররর োর্ব্া র্ সংক্রান্ত থর্রাপত্তা 

ক্থমটি ও NYS STOP-DWI ফাউরন্ডশর্ এর পে হিরক্ থব্র্ামযরলয প্রোর্ ক্রা এই অযাপটি 

ব্যব্ ারক্ারীরেররক্ এক্জর্ গাথড় চালক্ মরর্ার্ীত ক্রার, িযাশ্চক্স ক্ল ক্রার অিব্া রাইর্ হশয়ার 

ব্যব্ ার ক্রার, এব্ং মাতাল অব্স্থায় গাথড় চালারর্ার পথরণথত পে নারলাচর্া ক্রার সুরোগ হেয়। 

এমর্থক্ ব্যব্ ারক্ারীরা এই অযাপ ব্যব্ ার ক্রর মাতাল ব্া হর্শািস্ত গাথড় চালক্ সম্পরক্ন 

থররপািনও ক্ররত পাররর্। এই অযাপটি অযাপল (Apple), অযান্ড্ররয়র্ (Android) ও উইরন্ডাজ 

(Windows ) স্মািন হফারর্র জর্য উপলব্ধ।  

  

DMV-হক্ অর্ুসরণ ক্রুর্ িুইিারর @NYSDMV-এ এব্ং হফসব্ুরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেি োর্ব্া র্ 

থব্ভাগ-এ।  

  

###  
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