
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা "অপাম্বরের্ হার্ন হোট" এর অধীম্বর্ 2020 সাম্বল স্টেট পবুলম্বের ইসুে করা 
1,222টি টিবকট স্ট াষণা কম্বরম্বের্, 2019 সাম্বলর স্টমাট সংখ্োম্বক োবিম্বে যাে  

  
NYSP, পবরিহর্ বিভাগ এিং থ্রুওম্বে অথবরটির মম্বধে উম্ব্োগটি বর্মনাণ কাম্বের এলাকাে 

হাইওম্বে শ্রবমকম্ব্র বর্রাপ্ রাখ্ার লক্ষ্ে বির কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পনুিশ ইম ামমযয অ্পামরশর্ 
হার্ন হযাট (Operation Hardhat) চিাকািীর্ 1,222টি টিনকট জানর কমরমে, ো ঘেট পুনিশ, নর্উ 
ইয়কন  ঘেট পনরবহর্ নবভাগ (New York State Department of Transportation) এবং নর্উ 
ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় অ্থনরটির (New York State Thruway Authority) মমযয কমনমেমের িঙ্ঘর্ 
বন্ধ করম  এবং ঘেট মহাসড়কগুনিম  নর্মনাণ, রেণামবেণ এবং জরুনর কােনক্রম পনরচাির্ার সময় 
নর্রাপদ গানড় চাির্ার গুরুত্ব  ুমি যরার উমদযাগ। নর্মনাণ ঘমৌসুমম অ্ন্ত  ন র্ মাস বানক থাকা 
অ্বস্থায়, এই ঘমাট ইম ামমযয 2019 সামির সবগুমিা ঘেট টু্রপারমদর ইসুয করা 1,048টি টিমকটমক 
োনড়ময় ঘগমে।  
  
"অ্পামরশর্ হার্ন হযামটর মাযযমম, আমরা আক্রমণাত্মকভামব কমনমেমে িঙ্ঘর্কারীমদর নবরুমে কম ার 
বযবস্থা অ্বযাহ  ঘরমেনে োরা আমামদর মহাসড়ক কমীমদর েন র পমথ ঘেমিমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "নর্উ ইয়কন  ঘেট জমুড় আমামদর মহাসড়ক সুরনে  রাোর জর্য অ্ যাবশযকীয় পনরবহর্ 
প্রকল্প এবং চিমার্ রেণামবেণ কােনক্রম চিমে, এবং আমামদর মহাসড়ক কমীমদর নর্রাপত্তার জর্য 
প্রম যমক কমনমেমের গন সীমা অ্র্ুসরণ করম  এবং রাস্তার নবভ্রানন্ত দরূ করম  বাযয।"  
  
ইম ামমযয 2020 সামি, নর্উ ইকন  ঘেট পনুিশ পনরবহর্ নবভাগ এবং থ্রুওময় পনরচানি  কমন 
এিাকায় 37টি পৃথক নববরণ পনরচাির্া কমরমে ো র্মভম্বর মাস পেনন্ত চিমব বমি আশা করা 
হমে।য় ঘমাট 1,222টি টিনকট ইসুয করা হময়মে, োর মমযয রময়মে:  

• গন শীি - 432  
• নসটমবল্ট - 112  
• ঘসিমোর্ - 192  
• মুভ ওভার - 68  
• ফ্ল্যাগার ঘমমর্ চিম  বযথন া - 2  
• ট্রানেক কমরাি নর্ভাইস ঘমমর্ চিম  বযথন া - 10  



 

 

• মা াি অ্বস্থায় গানড় চািামর্া (Driving While Intoxicated, DWI) - 1  
• অ্নর্রাপদ ঘির্ পনরব ন র্ - 2  
• অ্র্যার্য িঙ্ঘর্ - 403  

  
অ্ন নরক্ত "অ্পামরশর্ হার্ন হযাট" প্রময়ামগর নববরণটি ব ন মামর্ নর্যনারণ করা হমে ঘেোমর্ ঘেট 
টু্রপাররা আন্তঃমেট এবং অ্র্যার্য ঘেট মহাসড়ক বরাবর সনক্রয় মহাসড়ক ওয়াকন  ঘজামর্ টহি নদমে 
ঘেোমর্ রেণামবেণ এবং নর্মনাণ কােনক্রম চিমে।  
  
ঘেট টু্রপাররা হাইওময় রেণামবেণ কমীমদর ঘপাশাক পমর হাইওময় ওয়াকন  ঘজামর্ উপনস্থ  থাকমব 
ঐসব চািকমদর শর্াক্ত করার উমেমশয োরা প াকাবাহী কমীমদর অ্মার্য কমর, ওয়াকন  ঘজামর্ দ্রু  
গানড় চািায় বা ঘেমটর মুভ ওভার আইর্ িঙ্ঘর্ কমর, ো জরুনর এবং রেণামবেণ উভয় 
োর্বাহমর্র ঘেমে প্রমোজয।  
  
উপরন্তু, ঘেট পনরবহর্ নবভাগ ইম ামমযয 2020 সামি পাাঁচটি স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থার 
সামথ অ্ংশীদানরত্ব কমরমে, োর মমযয রময়মে উটিকা পুনিশ নবভাগ, মর্মরা কাউনি ঘশনরমের 
অ্নেস, নিনভংমোর্ কাউনি ঘশনরমের অ্নেস, ওয়াইওনমং কাউনি ঘশনরমের অ্নেস, এবং শুইিার 
কাউনি ঘশনরমের অ্নেস। পৃথকভামব, এই অ্পামরশমর্র েমি ঘমাটরচািকমদর জর্য 180টি টিমকট 
ইসুয করা হময়মে, োর মমযয রময়মে দ্রু গামী টিনকট, নসটমবল্ট িঙ্ঘর্, ঘসি ঘোর্/ইমিকট্রনর্ক 
নর্ভাইস বযবহার, ঘময়াদউত্তীণন পনরদশনর্, অ্র্যার্য িঙ্ঘর্।  
  
স্টেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর স্টথম্বরস স্টর্াবমম্বেে িম্বলর্, "হাইওময় ওয়াকন  ঘজামর্ 
আইর্ শৃঙ্খিা রোকারী বানহর্ীর অ্ংশীদারগণ আমামদর DOT কমীমদর সরুনে  রাোর জর্য ঘে 
কাজ করমে  ার জর্য আনম  ামদর েমথষ্ট যর্যবাদ নদম  পানর র্া। এর মূমি 'অ্পামরশর্ হার্ন হযাট' 
একটি নশো কযামেইর্ ো একটি কমনমেমে রাস্তার নর্য়ম র্া ঘমমর্ চিার েিােি সেমকন  ড্রাইভার 
সমচ র্ া বৃনের জর্য পনরকল্পর্া করা হময়মে। আমামদর DOT কমীরা আগামী মাসগুমিাম  বড় 
এবং ঘোট প্রকল্প নর্ময় কাজ করম  থাকমব- নর্উ ইয়মকন র পনরবহর্ বযবস্থামক নর্রাপদ করম  কাজ 
করমে। আমামদর সকি ঘমাটরচািকমদর মমর্ রােম  হমব ঘে আমামদর দি আপর্ামক সুরনে  
রােম  কাজ কমর,  াই অ্র্ুগ্রহ কমর,  ামদর নর্রাপদ রােুর্ - যীর গন ম  এনগময় োর্।"  
  
থ্রুওম্বে অথবরটির এবিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর মোবথউ স্টে. বিসম্বকাল িম্বলর্, "আমরা শুযু আপর্ার 
অ্নবনেন্ন মমর্ামোগ এবং আপর্ার সমময়র একটি মহূু ন  চাইনে োম  রেণামবেণ কমীরা  ামদর 
নশেট ঘশমষ অ্ে  অ্বস্থায় বানড় নেমর ঘেম  পামর। থ্রুওময়ম  টহি ঘদওয়া এবং থ্রুওময় ক ৃন পমের 
পুরুষ ও মনহিামদর সুরোর জর্য আমামদর কমনমেমের গন সীমা বিবৎ করার জর্য ঘেট পনুিমশ 
আমামদর অ্ংশীদারমদর যর্যবাদ। এই র্ানবকদি প্রন নদর্ কম ার পনরশ্রম কমর োম  চািকগণ 
 ামদরমক গন্তমবয ঘপৌাঁোমর্ার জর্য একটি নর্রাপদ রাস্তা পার্।"  
  
স্টেট পবুলে সুপাবরর্ম্বটর্ম্বর্ন্ট বকথ এম. করম্বলট িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  ঘেট পনুিশ মহাসড়ক 
নর্রাপত্তা, এবং মহাসড়ক ও নর্মনাণ শ্রনমকমদর নর্রাপত্তা এও কিযামণর জর্য প্রন শ্রুন বে ঘেমহ ু 



 

 

 ারা আমামদর ঘেটর রাস্তা াট উন্ন  কমর। চািকমদর সমচ র্ হওয়া উনচ , এই বযস্ত নর্মনাণ 
ঘমৌসুমম আমরা ঘজারামিাভামব োর্বাহর্ এবং ট্রানেক আইর্ প্রময়াগ চানিময় োব। আমরা সকি 
ঘমাটরচািকমদর নর্যনানর  গন সীমা ঘমমর্ চিা, নর্নদনষ্ট গনিম  থাকা এবং হাইওময় ওয়াকন  ঘজামর্ 
শ্রনমক এবং সরঞ্জাম সেমকন  অ্বগ  থাকার মাযযমম নর্রাপমদ কাজ করার জর্য অ্র্ুমরায করনে।"  
  
বর্পাটন ম্বমন্ট অফ স্টমাটর স্টভবহক্লম্বসর (DMV) কবমের্ার এিং গভর্নম্বরর ট্র্োবফক স্টসফটি কবমটির 
সভাপবি মাকন  স্টে. এফ. স্টশ্রার্ার িম্বলর্, "আমরা নর্নি  করম  চাই ঘে আমামদর হাইওময় সবার 
জর্য ে টা সম্ভব নর্রাপদ, নবমশষ কমর রেণামবেণ, নর্মনাণ বা জরুনর কাজ করা শ্রনমকমদর জর্য। 
েের্ আপনর্ জরুনর োর্বাহর্ এবং রেণামবেণকারী র্ানবমকর মুমোমুনে হমবর্  ের্ গন সীমা 
মার্য কমর এবং এনগময় চিার মাযযমম একটি নর্মবনায এবং প্রন মরাযমোগয ট্রযামজনর্ এনড়ময় চিুর্। 
এক মুহূ ন  অ্সাবযার্ ার েমি আজীবমর্র পনরণন  হম  পামর- এটি প্রাপয র্য়।"  
  
ঘমাটরগানড় চািকমদর মমর্ কনরময় ঘদওয়া হমে ঘের্  ারা একটি ঘিমর্ সমর োয়, েনদ 
নর্রাপদভামব সম্ভব হয়, অ্থবা িাি, সাদা, র্ীি, হিুদ বা সবুজ আমিা প্রদশনর্কারী রাস্তার পামশর 
োর্বাহমর্র জর্য গন  কনমময় আমর্র্, োর মমযয ওয়াকন  ঘজামর্ রেণামবেণ ও নর্মনাণকামজর 
োর্বাহর্ও রময়মে।  
  
ঘমাটরচািকমদর ওয়াকন  ঘজামর্ যীর গন ম  এবং দানয়ত্বশীিভামব গানড় চািামর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া 
হময়মে। ওয়াকন  ঘজামর্ গন সীমা অ্ন ক্রম করার জনরমার্া নিগুণ। ঘকামর্া বযনক্ত েনদ ওয়াকন  ঘজামর্ 
দইু অ্থবা  ার ঘবশী বার গন সীমা অ্ন ক্রম কমর  াহমি বযনক্তর ড্রাইনভং িাইমসন্স বান ি করা 
হম  পামর।  
  
হাির্াগাদকৃ  ভ্রমণ  মথযর জর্য কি করুর্ 511 র্ম্বমর, নভনজট করুর্ www.511NY.org 
ওময়বসাইট, অ্থবা র্াউর্মিার্ করুর্ নি 511NY ঘমাবাইি অ্যাপ।  
  
টুইটামর নর্উ ইয়কন  ঘেট DOT েমিা করুর্: @NYSDOT। ঘেসবুমক আমামদর েুাঁমজ পামবর্ এই 
ঠিকার্ায় facebook.com/NYSDOT। 
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