
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল শ্রম বিিম্বের জর্ে বর্ম নাণ-েম্পবকনত হলর্ িম্বের স্থবগতাম্বিম্বের হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

    

েুটির েপ্তা াম্বে ভ্রমণ ে জ করার জর্ে বর্ম নাণ-েম্পবকনত হলর্ িে করা েীবমত করা 

 ম্বেম্বে   

   

বর্ম নাম্বণর স্থবগতাম্বিে রাস্তার পাম্বের শ্রবমকম্বির বর্রাপত্তা রক্ষা কম্বর, িবধ নত ট্র্োবিম্বকর 

েপ্তা াম্বে তাম্বির রাস্তা হিম্বক িমূ্বর রাম্বে    

    

হমাির চালকম্বির রাস্তার ধাম্বরর জরুরী এিং রক্ষণাম্বিক্ষম্বণর যার্িা র্গুবলর জর্ে গবত 

কমাম্বত এিং েম্বর আোর জর্ে অর্ুম্বরাধ করা  ম্বেম্বে   

    

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে শ্রম থিবরের েুটির েপ্তা ারে ভ্রমণরক্ ে জ 

ক্রর তুলরত থর্উ ইয়ক্ন হেরির ম ােড়ক্গুথলরত রাস্তা এবং হেতু থর্ম নারণর প্রক্ল্পগুথলর জর্য 

অস্থায়়ী হলর্ বন্ধ ক্রা স্থথগত ক্রা  রব শুক্রবার, 2 হেরেম্বর েক্াল 6িা হিরক্ মঙ্গলবার 6 

হেরেম্বর, েক্াল 6িা পে নে।  

     

"শ্রম থিবরের েপ্তা াে গ্র়ীরের মরেুরমর েমাথপ্তরক্ থিথিত ক্রর এবং অরর্ক্ থর্উ ইয়ক্নবাে়ীরা 

রাজয জরুড় ভ্রমণ ক্ররবর্," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "আমরা আমারির হমাির িালক্রির 

থর্রাপত্তা থর্শ্চিত ক্ররত এবং প্ররতযরক্ থর্রাপরি তারির গেরবয হপ ৌঁোরত পাররর্ তা থর্শ্চিত 

ক্ররত ে ায়তা ক্রার জর্য রারজযর রাস্তাগুথলরত থর্ম নারণর ক্াজ স্থথগত ক্রথে। আমারির 

েক্লরক্ আমরা ো ক্রার জর্য িায়বদ্ধ তা ক্ররত  রব এবং গাথড় িালারর্ার েময় েতক্ন িাক্রত 

 রব, গথতর ে়ীমা হমরর্ িলরত  রব এবং প্ররয়াজরর্ জরুথর পথররষবার োর্বা রর্র জর্য েরর 

হেরত  রব।"   

    

ক্রমবর্ নমার্ ট্রাথিরক্র এক্টি েপ্তা ারে রাস্তার র্ারর থর্ম নারণর স্থথগত ক্রা শ্রথমক্ আরদালরর্র 

আির্ নরক্ েম্মার্ ক্রর এমর্ েুটির েময় েংগটিত শ্ররম ক্মী ে  ম ােড়রক্র ক্মীরির 

থর্রাপত্তা রক্ষা ক্ররত ে ায়তা ক্রর।   

   

হমাির িালক্রির েরিতর্  ওয়া উথিত হে স্থায়়ী ক্ংশ্চক্ররির বার্ার থপেরর্ বা জরুর়ী হমরামরতর 

জর্য থক্েু ক্াজ িলরত পারর। থর্ম নারণর স্থথগতারির্টি থর্উ ইয়ক্ন হেরির ড্রাইভারে িােন 



ইথর্থর্রয়টিরভর োরি োথরবদ্ধ  য় ো রাস্তা ও হেতুর ক্ারজর ক্াররণ োর্জি এবং ভ্রমরণর থবলম্ব 

ক্মারত হমাির িালক্রির েুথবর্ার অগ্রাথর্ক্ার হিয়।   

    

হমাির িালক্রির রারজযর মুভ ওভার আইর্ অর্ুেরণ ক্রা উথিত, োর জর্য হমাির িালক্রির 

আইর্ প্ররয়াগক্ার়ী োর্বা র্, িমক্রলর ট্রাক্, অযামু্বরলন্স, হিা ট্রাক্ এবং থর্ম নাণ বা 

রক্ষণারবক্ষরণর োর্বা র্ ো রাজয জরুড় রাস্তার র্ারর িা াঁড় ক্রারর্া িারক্ হেগুথলর জর্য তারির 

গথত ক্মারত এবং থর্রাপরি েরর হেরত  রব।   

    

পাক্ন-এন্ড-রাইড িযাথেথলটি, থবশ্রারমর জায়গা, পথররষবার এলাক্া এবং রাজযর ম ােড়ক্ বরাবর 

পাথক্নং এলাক্াগুথল ে  হিক্সি ক্রার জায়গাগুথল থবভ্রাে অবস্থায় গাথড় িালারর্া ক্মারত রারজযর 

প্ররিষ্টারক্ েমি নর্ ক্রর। েমস্ত হিক্সি েপ হ ালা িাক্রব ো এমর্ অবস্থার্ প্রিার্ ক্ররব হে ারর্ 

গাথড় িালক্রা থর্রাপরি এবং েুথবর্াজর্ক্ভারব তারির হিার্ এবং অর্যার্য হমাবাইল 

থডভাইেগুথল ক্ল, হিক্সি, হর্থভরগি এবং হমাবাইল অযাপ অযারক্সে ক্রার জর্য বযব ার ক্ররত 

পাররর্। গাথড় িালারর্ার েময় হিক্সি ক্রা থবরর্ষ ক্রর থবপজ্জর্ক্ ক্ারণ এরত হমাির িালক্রির 

রাস্তা হিরক্ হিা  েথররয় থর্রত  য়, থেয়াথরং হুইল হিরক্  াত েথররয় থর্রত  য় এবং গাথড় 

িালারর্া হিরক্ মর্রক্ েথররয় থর্রত  য়।  

    

বিপািনম্বমন্ট অি ট্র্ান্সম্বপাম্বিনেম্বর্র (Department of Transportation) কবমের্ার হমবর 

হিবরে িবমর্গুম্বেজ িম্বলম্বের্, "েংগটিত শ্ররমর েিেযরা আমারির পথরব রর্র হর্িওয়াক্ন 

ততথর ক্ররত এবং েক্ল থর্উ ইয়ক্নবাে়ীরির জর্য এটিরক্ থর্রাপি রা রত এবং পথরিাথলত রা ার 

জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্ররত ে ায়তা ক্রররের্ তাই এটি েব থমরল উপেুক্ত হে 

আমরা শ্রম থিবরের েপ্তা ারে থর্ম নাণ-েম্পথক্নত হলর্ বন্ধ ক্রা স্থথগত রাথ ৷ আথম গভর্ নর 

হ াক্রলর থেদ্ধােরক্ োর্ুবাি জার্াই ো আমারির ক্মীরির থর্রাপি রা রত এবং বযস্ত েুটির 

েময় ভ্রমণরক্ ে জ ক্ররত ো ােয ক্ররব এবং আথম েক্ল হমাির িালক্রির রাস্তার েমস্ত 

থর্য়ম হমরর্ িলার আহ্বার্ জার্াই ক্ারণ থর্রাপত্তা আমারির েক্রলর উপর থর্ভনর ক্রর৷ থেি 

হবল্ট লাগারর্া, গাথড় িালারর্ার েময় হিারর্ বযব ার র্া ক্রা এবং েংক্িক্াল়ীর্ োর্বা রর্র 

জর্য েরর হেরত েব নিা প্রস্তুত িাক্া গুরুত্বপূণ ন।"  

  

বর্উ ইেকন হেি থ্রুওম্বে অিবরটির (New York State Thruway Authority) বর্ি না ী 

পবরচালক মোবিউ হজ. ড্রিেকল িম্বলম্বের্, "এই েুটির েপ্তা ারে থর্ম নারণর ক্াজ স্থথগত ক্রা 

োর্জি এবং থবলম্ব ক্মারত ো ােয ক্ররব, তরব হমাির িালক্রির েতক্ন িাক্া উথিত এবং 

েংক্িক্াল়ীর্ এবং রক্ষণারবক্ষরণর োর্বা র্ হি ার েময় গথত ক্মারত এবং েরর হেরত মরর্ 

রা রত  রব৷ থর্রাপত্তারক্ অগ্রাথর্ক্ার হিওয়া জ়ীবর্ বা াঁিারত পারর।"  

    

বিপািনম্বমন্ট অি হমাির হভব ম্বকলম্বের (Department of Motor Vehicles) কবমের্ার 

এিং গভর্ নম্বরর ট্র্াবিক হেিটি কবমটির (Governor’s Traffic Safety Committee) 

হচোরমোর্ মাকন হজ.এি. হশ্রািার িম্বলম্বের্, "এই ভার়ী ভ্রমরণর েপ্তা ারে আথম রাস্তা ও 

হেতুর থর্ম নাণ স্থথগত ক্রার জর্য এবং হমাির িালক্রির িাথয়রত্বর োরি গাথড় িালারর্ার ক্িা 

মরর্ ক্থররয় থিরত গভর্ নর হ াক্রলর থেদ্ধােরক্ োর্ুবাি জার্াই৷ হবপররায়াভারব গাথড় িালারর্ার 

স্বভাব ো আপর্ারক্ এবং রাস্তা ভাগ ক্রর হর্ওয়া েক্লরক্ থবপরির মরর্য হিরল তা এথড়রয় িলুর্ 



এবং েব নিা থেি হবল্ট লাগারত মরর্ রা রবর্। আপর্ার পথরবার এবং বনু্ধরির োরি গ্র়ীরের হর্ষ 

উপরভাগ ক্রুর্ থক্ন্তু েবেময় থর্রাপরি বাথড়রত োওয়ার পথরক্ল্পর্া রা ুর্।"  

    

বর্উ ইেকন হেি পুবলে েুপাবরর্ম্বির্ম্বিন্ট হকবভর্ বপ. ব্রুম্বের্ িম্বলম্বের্, "শ্রম থিবরের 

েপ্তা াে আরমথরক্ার্ ক্মীরির ক্রিার পথরশ্রম এবং কৃ্থতত্বরক্ প্রথতিথলত ক্রর এবং এর োরি 

থর্উ ইয়ক্ন রাজয জরুড় ভ্রমণ এবং উিোপর্ বৃশ্চদ্ধ পায়। েথিও রাস্তার থর্ম নাণ স্থথগত ক্রা  রব, 

হমাির িালক্রির ত র্ও ক্ারজর এলাক্াগুথলর মরর্য েতক্নতার োরি গাথড় িালারর্া উথিত, 

হপাে ক্রা গথতর ে়ীমা হমরর্ িলা উথিত এবং েংক্িক্াল়ীর্ ও রক্ষণারবক্ষরণর োর্বা র্গুথলর 

থবষরয় েরিতর্  ওয়া উথিত। েথি পথরক্ল্পর্ায় অযালরক্া ল অেভুনক্ত িারক্ তা রল থর্রাপরি 

বাথড়রত োত্রার জর্য বযবস্থা ক্রুর্। এক্োরি আমরা েবাই থর্রাপরি গ্র়ীরের হর্ষ থির্গুথল 

উপরভাগ ক্ররত পাথর।"  

    

থ্রুওরয় অিথরটি হমাির িালক্রির মরর্ ক্থররয় হিয় হে 450 থমথলয়র্ ডলাররর বযশ্চক্তগত 

থবথর্রয়াগ এবং আর্ুথর্ক়্ীক্ররণর প্রক্রল্পর অংর্ থ োরব ির্টি পথররষবার এলাক্া বন্ধ ক্রা এবং 

থর্ম নাণার়্ীর্ ররয়রে। েব জায়গায় জ্বালাথর্র পথররষবা হ ালা িাক্রব৷ থর্ম নারণর েময় থ্রুওরয় 

গ্রা ক্রির পথররষবার র্ারাবাথ ক্তা থর্শ্চিত ক্ররত এক্ই েমরয় েংস্কাররর জর্য ভ্রমরণর এক্ই 

থিক্ হিরক্ পরপর িুটি পথররষবার অঞ্চল বন্ধ ক্রা  রব র্া। হমাির িালক্রা পথররষবার 

এলাক্াগুথল হি রত এবং থ্রুওরয়র ক্তৃনপরক্ষর ওরয়বোইরি এবং থবর্ামূরলয হমাবাইল অযারপ 

তারির িামার জায়গাগুথলর পথরক্ল্পর্া ক্ররত পাররর্৷  

    

িুইিারর (Twitter) @NYSথ্রুওরয়এ থ্রুওরয় ক্তৃনপক্ষরক্ এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি থ্রুওরয় ক্তৃনপক্ষরত 

হিেবুরক্ (Facebook) অর্ুেরণ ক্রুর্।  

    

ভ্রমণক্ার়ীরা ভ্রমরণর আরগ NYSDOT-এর 511NY হিক্ ক্ররত পাররর্ 5-1-1 র্ম্বরর ক্ল ক্রর, 

511 ওরয়বোইি হির  বা থবর্ামূরলয 511 আইিুন্স(iTunes) বা গুগল হে (Google Play)-এ 511NY 

হমাবাইল অযাপ ডাউর্রলাড ক্রর। থবর্ামূরলযর পথররষবা বযব ারক্ার়ীরির রাস্তার অবস্থা পর়ীক্ষা 

ক্ররত, 2219 ট্রাথিক্ ক্যারমরা হি রত এবং থবমার্ ও ট্রার্শ্চজি তরিযর োরি থলঙ্ক ক্ররত হিয়। 

অযাপটিরত ড্রাইভ হমাড ররয়রে ো এক্জর্ বযব ারক্ার়ীর গাথড় িালারর্ার েময় এক্টি থর্ব নাথিত 

রুরি শ্রবণরোগয েতক্নতা প্রিার্ ক্রর ো  ির্া এবং থর্ম নাণ েম্পরক্ন তারির েতক্ন ক্রর।  

    

িুইিারর @NYSDOTএ এবং হিেবুরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেি থডপািনরমন্ট অি ট্রান্সরপারিনর্র্এ থর্উ 

ইয়ক্ন হেি DOTহক্ অর্ুেরণ ক্রুর্।   

    

DMV এবং GTSC হমাির িালক্রির মরর্ ক্থররয় হিয় হে থর্উ ইয়ক্ন হেি পুথলর্ এবং স্থার়্ীয় 

আইর্ প্ররয়াগক্ার়ীরা রাজযবযাপ়ী STOP-DWI "ড্রাইভ হোবার অর হগি পুলড ওভার" 

ক্যারম্পইরর্র অংর্ থ োরব হর্র্াগ্রস্তভারব গাথড় িালারর্ারক্ লক্ষয ক্রর 5 হেরেম্বর পে নে 

পা ারা বাড়ারে৷ ক্যারম্পইর্টি অযালরক্া ল এবং অর্যার্য মািক্-েম্পথক্নত ট্রযাথিরক্র িু নির্া 

হ্রাে ক্রার জর্য থডজাইর্ ক্রা  রয়রে।   
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থডপািনরমন্ট অি হমাির হভথ রক্লে গাথড় িালক্রির  যাভ এ েযার্ অযাপ  বযব ার ক্রার 

আহ্বার্ জার্ায় এমর্ এক্টি উিোপর্ হিরক্ বাথড় হিরার থর্রাপি উপায়  ুাঁরজ হপরত ো ােয 

ক্রার জর্য হে ারর্ তারা মিযপার্ ক্ররত পাররর্। গভর্ নররর ট্রাথিক্ হেিটি ক্থমটি এবং NYS 

STOP-DWI িাউরন্ডর্রর্র (NYS STOP-DWI Foundation) থবর্ামূরলযর অযাপ বযব ারক্ার়ীরির 

এক্জর্ গাথড় িালক্ মরর্ার়্ীত ক্ররত, এক্টি ক্যাব ক্ল ক্ররত বা রাইড হর্য়ার ক্ররত এবং 

হর্র্াগ্রস্তভারব গাথড় িালারর্ার পথরণথত পে নারলাির্া ক্ররত হিয়। বযব ারক্ার়ীরা এমর্থক্ 

এক্জর্ মিযপ বা মািক্ােক্ত গাথড় িালক্রক্ থররপািন ক্ররত অযাপটি বযব ার ক্ররত পাররর্। 

অযাপটি অযাপল (Apple), অযান্ড্ররয়ড (Android) এবং উইরন্ডাজ (Windows) স্মািনরিারর্র জর্য 

উপলব্ধ।   

    

িুইিারর @NYSDMVএ এবং হিেবুরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেি থডপািনরমন্ট অি হমাির হভথ ক্যালেএ 

DMVহক্ অর্ুেরণ ক্রুর্।   
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