
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/2/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে িাবণবযেক োর্িাহর্, খাবল ঘেলার ও ট্োম্বেম ঘেলারসমূহ 
ঘেম্বট্র সি সড়ম্বক বর্ম্বষধাজ্ঞা তুম্বল ঘর্ওয়া হম্বয়ম্বে  

  
I-84 কবরম্ব াম্বর িাবণবযেক োর্িাহম্বর্র উপর বর্ম্বষধাজ্ঞা সকাল 7ট্ায় তুম্বল ঘর্ওয়া হয়; 

অর্োর্ে সমস্ত রাস্তায় খাবল ও ট্োম্বেম ঘেলারসমূম্বহ বর্ম্বষধাজ্ঞা তুম্বল ঘর্ওয়া অবিলম্বে কােনকর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট জমুে ঘেট মহাসেকগুনিমে 
বানণনজযক োর্বাহর্, খানি ঘেিার ও টযামেম ঘেিামরর উপর ঘেমক নর্মষধাজ্ঞা েুমি ঘর্ওয়া হময়মে 
এবং োক চিাচি এখর্ নর্রাপমে স্বাভানবক অ্বস্থায় নিমর আসমে পামর। ঘমমোপনিটার্ 
োন্সমপামটন শর্ অ্েনরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) ও বন্দর কেতন পক্ষ (Port 
Authority) কেতন ক পনরচানিে ঘসেু ও টামর্িসমূমহর উপরও একই ধরমর্র নর্মষধাজ্ঞা েুমি ঘর্ওয়া 
হময়মে। এোোও সকি ঘমাটরচািকমের স্মরণ কনরময় ঘেওয়া হমে ঘে 45 মাইি বগনিুট 
উপমেশমূিক গনে ঘবশ কময়কটি ঘেট মহাসেমক রময় ঘগমে এবং ঘসই অ্র্ুোয়ী পনরকল্পর্া করা 
উনচে।  
  
"এই ঝে অ্েযন্ত নবপজ্জর্ক ভ্রমণ পনরনস্থনের সতনি কমরমে এবং শুধুমাত্র জর্গমণর নর্রাপত্তা রক্ষার 
জর্য র্য় বরং আমামের রাস্তার কমীমের কাজ করার ঘক্ষমত্র সহায়ো করার জর্য ঘবশ নকেু 
নর্মষধাজ্ঞা বযবস্থা জানর করা হময়নেি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা নবশ্বাস কনর সবমচময় 
খারাপ ঝে আমামের নপেমর্ আমে এবং এনগময় োমে, সব োক োনিক নর্রাপমে আমামের ঘেমটর 
মহাসেমক পুর্রায় চিাচি শুরু করমে পামর। েনে নর্উ ইয়কন বাসীমের আজমক অ্বশযই ভ্রমণ করমে 
হয়, োহমি অ্র্ুগ্রহ কমর সাবধার্ো অ্বিম্বর্ করুর্ এবং রাস্তাগুনি অ্নবরে পনরষ্কার োকায় 
আমামের কু্র ও ঘনামলাসমেরমক োমের কাজ করার জর্য জায়গা নের্।"  
  
এনিট 15 ও এনিট 17 এর মমধয I-87, এনিট 29 ও এনিট 40 এর মমধয I-90 এবং গভর্নর 
মানরও এম. কুওমমা নিমজর উপর  ণ্টায় 45 মাইি ঘবমগ গনে হ্রাস করা হময়মে।  
  
গে রামে গভর্নর কুওমমা ঘপর্নসিভানর্য়া ও কামর্নিকাট ঘেট িাইমর্র মমধয নর্উ ইয়মকন র সমগ্র 
I-84 কনরম ামরর সকি বানণনজযক োর্বাহর্ নর্নষদ্ধ ঘ াষণা কমরর্। আজ সকাি 7 টায় এই 
নর্মষধাজ্ঞা েুমি ঘর্ওয়া হময়মে। I-84 এর এই পেমক্ষপ োোও নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময়র নকেু 
অ্ংমশ সংনক্ষপ্ত ও িম্বা টযামেম নর্নষদ্ধ করা হময়মে, োর মমধয রময়মে নর্উ ইয়কন  নসটি িাইর্ ঘেমক 
আিবানর্র এনিট 24 পেনন্ত I-87 এবং I-95 এবং I-287 এর সকি অ্ংশ। উপরন্তু, বাকন শায়ার 

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ban-commercial-vehicles-new-yorks-entire-i-84-corridor


 

 

স্পার ও গভর্নর মানরও এম. কুওমমা নিমজ এনিট 8 ঘেমক এনিট 21A পেনন্ত I-87-এ খানি ঘেিার 
নর্নষদ্ধ করা হমব।  
  
MTA ঘসেু এবং টামর্ি, ঘপাটন  অ্েনরটি নিজ, নবংহযামটমর্র 17 পূমবন নর্উ জানসনর ঘেট িাইর্ I-
84 এবং I-684 এর পুমরা দেম নয খানি ঘেিার ও টামর্ি নর্নষদ্ধ করা হময়মে।  
  
আপর্ার এিাকায় আবহাওয়া র্জরোনর ও সেকন োর সমূ্পণন োনিকার জর্য, আপর্ার এিাকার 
জােীয় আবহাওয়া ঘসবার (National Weather Service) ওময়বসাইট ঘেখুর্।  
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