
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা সমস্ত স্টেম্বের রাজপথগুম্বলাম্বে ট্রাক্টর-স্টট্রইলার এিং িাম্বসর উপর থাকা বর্ম্বেধাজ্ঞা 
উঠিম্বে বিম্বেম্বের্ যা রবিিার সন্ধ্ো 6ো স্টথম্বক কাযনকর হম্বি  

 

বহমেীেল আিহাওো ও েীব্র ঠাণ্ডা িাোস পমু্বরা বর্উ ইেকন  স্টেম্বে ঘম্বরর িাইম্বর সম্ভািে বিপজ্জর্ক 

পবরবিবে সৃবি করম্বে পাম্বর  

 

গাবিচালকম্বির রাস্তাে র্া র্ামম্বে অর্মু্বরাধ করা হম্বে দ্রুে কমম্বে থাকা োপমাত্রার কারম্বে ফ্ল্োে 

বিবজং হম্বে পাম্বর।  
 
 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বর্ন মামর্ ঘেমের রাজপথগুম ামর্ ট্রাক্টর-ঘট্রই ার এবং 
বামের উপর থাকা ববরাজমার্ বর্মষধাজ্ঞা উঠামর্া হমেমে ো রবববার েন্ধ্যা 6ো ঘথমক কােনকর হমব। শীর্কাম  

ঝম়ের ফম  োরা ঘেে জমু়ে ভ্রমণ প্রভাববর্ হমেবে  বম  শবর্বার ববকা  3ো ঘথমকই বর্মষধাজ্ঞা কােনকর 

হমেবে । ঠাণ্ডা বার্াে র্াপমাত্রামক শূমর্যর বর্মে র্াবমমে বিমব র্াই গাব়েো কমির রাস্তাে র্া র্ামমর্ ঘজার 

অ্র্ুমরাধ করা হমে কারণ ফ্ল্যাশ বিবজং এর আশঙ্কা অ্বধকর্র ববপজ্জর্ক হমে উঠমে।  

 

"বরফ ও ধ্বংোবমশমষর রাস্তা পবরষ্কার করার জর্য েপ্তাহান্ত জমু়ে কাজ করা পুরুষ ও মবহ ামির ধর্যবাি, 

ট্রযাক্টর-ঘট্রই ার এবং বােগুব মর্ অ্ববশষ্ট ভ্রমণ বর্মষধাজ্ঞা উমতা মর্র জর্য অ্বস্থার েমথষ্ট উন্নর্ি  হমেমে", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "োরা ঘিশ জমু়ে ড্রাইবভং পবরবস্থবর্ অ্মর্ক জােগাে কঠির্ এবং আবম 

বর্উইেকন ারমির অ্প্রমোজর্ীে ভ্রমণ এ়োমর্ অ্র্ুমরাধ করবে ঘে, পরবর্ী ঘর্াটিশ র্া হওো পেনন্ত কারণ এটি 

হা কাভামব ঘর্ওোর মর্ ঘকার্ পবরবস্থবর্ র্া।"  

 

থ্রুওমে অ্মথাবরটি (Thruway Authority) ঘমােরো কমির র্ামির ঘমাবাই  অ্যাপ ডাউর্ম াড করমর্ 

উৎোবহর্ কমর ো আই ঘফার্ এবং অ্যান্ড্রমেড বডভাইমে ডাউর্ম াড করমর্ ববর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি 

ঘমােরো কমির বাস্তব-েমমে ট্রাবফক এবং বিক বর্মিনশর্া েহাের্া  ামভর েরােবর েুমোগ প্রিার্ কমর। এই 
ব ঙ্কটি অ্র্ুেরণ কমর ঘমােরো মকরা ট্রান্সএ ােন  (TRANSalert) ই-ঘমইম র জর্য োইর্ আপ করমর্ পামরর্ 

ো থ্রুওমে বরাবর েবনমশষ ট্রযাবফক অ্বস্থা েরবরাহ কমরেঃ 
https://protect2.fireeye.com/url?k=fd447d9e-a1607cd7-fd4684ab-0cc47aa8d394-

8a02c20ea77abc08&u=http://www.thruway.ny.gob/tas/index/shtml। 

 

প্রধার্  ের্াগুব র েমে, কর্তন পক্ষ হাইওমে অ্যাডভাইজবর ঘরবডও (Highway Advisory Radio, HAR) 

েম্পবকন র্ র্থয প্রোর কমর এবং ঘমােরো কমির ের্কন  করার জর্য ঘভবরমেব  ঘমমেজ োইর্ (Variable 

Message Signs, VMS) েবিে কমর। ভ্রমমণর পূমবন ঘমােরো কমির 511 এ ক  কমর বা 
https://protect2.fireeye.com/url?k=71548dfc-2d708cb5-715674c9-0cc47aa8d394-

https://protect2.fireeye.com/url?k=ceed1178-92c91031-ceefe84d-0cc47aa8d394-700f0d0cc0ec55d8&u=http://www.thruway.ny.gob/tas/index/shtml
https://protect2.fireeye.com/url?k=ceed1178-92c91031-ceefe84d-0cc47aa8d394-700f0d0cc0ec55d8&u=http://www.thruway.ny.gob/tas/index/shtml
https://protect2.fireeye.com/url?k=b4e8b1f2-e8ccb0bb-b4ea48c7-0cc47aa8d394-abef8524d4b208ab&u=http://www.511ny.org/


 

 

80bc8feae0e6d964&u=http://www.511ny.org/ ঘর্ প্রমবশ কমর 511NY ঘেক করমর্ও মমর্ কমর 

ঘিওো হমে। বি পবরমষবার োহামেয বযবহারকারীর   রাস্তার অ্বস্থা এবং ট্রার্বজমের র্থয ঘজমর্ বর্মর্ 

পারমবর্। ঘমাবাই  বযবহারকারীরা আই টিউন্স (iTunes) অ্থবা গুগ  ঘে (Google Play) ঘোর ঘথমক বি 

511NY ঘমাবাই  অ্যাপ ডাউর্ম াড করমর্ পারমবর্। অ্যাপটিমর্ এখর্ ড্রাইভ ঘমামডর বববশষ্টয ঘোগ করা 
হমেমে, এই ঘমামড বযবহারকারী র্ার ঘবমে ঘর্ওো রাস্তা ধমর গাব়ে ো ামর্ার েমমে অ্যা ােন  শুর্মর্ পামবর্, 

ঘকার্ও ি ুনের্া অ্থবা কর্স্ট্রাকশমর্র কথা র্ামির জাবর্মে ঘিওো হমব। বযবহারকারীরা ঘবর হওোর আমগ 

গন্তবযস্থার্ ঘেে কমর বর্মর্ পারমবর্ এবং বর্র্টি পেনন্ত রাস্তা ধমর গবর্পমথর জর্য র্থয ঘপমর্ পারমবর্।  
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