
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা মমাটরচালকম্বেরম্বক সড়ম্বক জরুবর মসিা প্রোর্কারী বকিংিা ঝুুঁ বকপরূ্ন যার্িাহম্বর্র 
পাে বেম্বে চলার সমে বর্উ ইেম্বকন র "মুভ ওভার (MOVE OVER)" আইর্ মমম্বর্ চলার কথা মম্বর্ 

কবরম্বে বেম্বলর্  
  
েবর্িাম্বর জাতীে "মুভ এভার মে (Move Over Day)" চালকম্বেরম্বক মহাসড়ম্বকর কমী এিিং জরুবর 
মসিা প্রোর্কারীম্বের বর্রাপম্বে কাজ করার জর্ে ধীম্বর চলম্বত এিিং জােগা মেোর আহ্বার্ জার্াে  

  
বর্উ ইেকন  মেট পবুলে (New York State Police) 2018 সাম্বল 13,059টি মুভ ওভার আইর্ 

লঙ্ঘম্বর্র ঘটর্া র্বথভূক্ত কম্বরম্বে  
  

  
জাতীয় মভু ওভার দিবসকে সামকে ররকে, আজ গভেনর অ্যানু্ড্র এম. কুওকমা দেউ 
ইয়কেন র মুভ ওভার আইকের গুরুত্ব তুকে ধকরে, রে আইকে রেট জকুে সেেগুকোকত রেকম োো 
জরুদর রসবা প্রিােোরী দেিংবা ঝুুঁ দেপরূ্ন োেবাহেগুকোর দিকে োবার সময় রমাটরচােেকিরকে েকের 
সাকে, ধীর গদতকত এবিং দেরাপকি সকর রেকত বকে। অ্েুস্মারেটি জাতীয় মভু ওভার দিবকসর 
প্রাক্কাকে আসকো, রেটি প্রদত বছর অ্কটাবকরর তৃতীয় শদেবার অ্েুদিত হয়।  
  
"পুদেশ, মহাসেে েমী, রটা ট্রাে চােে এবিং জরুরী রসবা প্রিােোরীরা দেউ ইয়েন  জকুে আমরা 
োকত দেদবনকে গাদে চাোকত পাদর রসজেয প্রদতদিে তাকির জীবকের ঝুুঁ দে রেয়", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "সেকের রিাহাই, আদম রমাটরচােেকির অ্েুকরাধ েরদছ মভু ওভার আইকের দিকে 
মকোকোগ দিকত এবিং সাধারর্ জ্ঞাে বযবহার েরকত। মহাসেকে জরুদর রসবা প্রিােোরী দেিংবা 
ঝুুঁ দেপূর্ন োেবাহে রিেকে, গদত েদমকয় আেুে এবিং এেটি রেে সকর রেকয় রসই সেে সাহসী োরী 
ও পুরুষকিরকে োজ েরকত রিয়ার রসৌজেয প্রিশনে েরুে।"  
  
দেউ ইয়েন  রেট থ্রুওকয় েতৃন পক্ষ (New York State Thruway Authority), দেউ ইয়েন  রেকটর 
পদরবহর্ িপ্তর (New York State Department of Transportation, NYS DOT), দেউ ইয়েন  
রেকটর পদুেশ (New York State Police) এবিং গভেনকরর োেবাহে দেরাপত্তা েদমটি 
(Governor's Traffic Safety Committee)-র েমনেতন ারা আজ হারোইমার োউদির (Herkimer 
County) থ্রুওকয়র হারোইমার রক্ষর্াকবক্ষর্ রসেশে (Herkimer Maintenance Section) -এ 
চােেকির আইে রমকে চোর আহ্বাে জাদেকয় এেটি সকচতেতামূেে অ্েুিাকের আকয়াজে েকরে। 
আগামীোে-জাতীয় মুভ ওভার দিবকস-ইকেেট্রদেে ভযাদরকয়বে রমকসজ-এর মাধযকম রাজয 
মহাসেকের পাকশ মভু ওভার আইে সম্পকেন  সকচতেতা বৃদির েকক্ষয অ্েসু্মারে প্রিশনে েরকব।  

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE&feature=youtu.be


 

 

  
দেউ ইয়কেন র মুভ ওভার আইেটি 2011 সাকে সেকের পাকশ োজ েরা দেউ ইয়েন বাসীর সুরক্ষার 
উকেকশয প্রর্য়ে েরা হয় এবিং এরপর রেকে বহু ধরকের জরুদর রসবা প্রিােোরী এবিং ঝুুঁ দেপূর্ন 
োেবাহেকে অ্ন্তভুন ক্ত েরকত এটিকে সম্প্রসাদরত েরা হকয়কছ। মভু ওভার আইে রাস্তার উভয় দিকে 
প্রকোজয - রেবে ডাে পাকশর শক্ত উপদরভাগই (Shoulder) েয় - এবিং একত রটা ট্রাে, দেমনার্ 
োেবাহে, মহাসেে রক্ষর্াকবক্ষর্ োেবাহে, পুদেশ োেবাহে, িমেকের ট্রাে এবিং অ্যাম্বুকেন্স 
অ্ন্তভুন ক্ত রকয়কছ। আইেটি এেে েীে, সবুজ, োে, সািা বা হেুি আকোর ঝেোদে রিয়া 
োেবাহকের রক্ষকেও প্রকোজয, ো আইে প্রকয়াগোরী বাদহেীকে মহাসেকের পাকশ োজ েকর এমে 
সবার দেরাপত্তা দবপন্নোরীকির িদিত েরকত আকরা রবদশ েতৃন ত্ব প্রিাে েকর।  
  
দেউ ইয়েন  রেট পুদেশ 2018 সাকে 13,059টি মুভ ওভার আইে েঙ্ঘকের ঘটো েদেভূক্ত েকরকছ। 
েঙ্ঘেোরীরা তাকির ড্রাইভার োইকসকন্সর উপর িইু পকয়ি এবিং প্রেম অ্পরাকধর জেয সবনদেম্ন 150 
মাদেন ে ডোকরর জদরমাোর সম্মুেীে হকত পাকর।  
  
জাতীয় মভু ওভার দিবস (National Move Over Day) ছাোও, থ্রুওকয় েতৃন পক্ষ সম্প্রদত থ্রুওকয় 
রক্ষর্াকবক্ষর্ েমী রে রডদমিংকয়র দবধবা স্ত্রী সযাদে রডদমিংকে সাকে দেকয় েমনস্থকের দেরাপত্তা দবষয়ে 
এেটি জেদেরাপত্তা রঘাষর্া (Public Safety Announcement, PSA) প্রোশ েকরকছ। 2016 সাকের 
অ্কটাবকর দেউ ইয়েন  রেট থ্রুওকয়-রত োজ েরার সময় দেটে ফেস (Little Falls)-এর রডদরিং 
িুুঃেজেেভাকব মৃতুযবরর্ েকর। রেট জকুে টিদভ রেশেগুকোকত এবিং রসাশযাে দমদডয়ায় প্রচাদরত 
জেদেরাপত্তা রঘাষর্া-রত েমনস্থকে সাম্প্রদতে িঘূনটোয় জদেত থ্রুওকয় েতৃন পকক্ষর রক্ষর্াকবক্ষর্ 
েমনচারীকিরও উপস্থাপে েরা হকয়কছ।  
  
এছাোও রেকটর পদরবহর্ িপ্তর (State Department of Transportation) গত গ্রীকে দবদক্ষপ্তদচকত্ত 
গাদে চােো রেকে দবরত োেকত বোর পাশপাদশ, দেমনার্ োকজর স্থাকে সকে দগকয় গাদে চাোকোর 
গুরুত্ব তুকে ধকর এেটি জেদেরাপত্তা রঘাষর্া েকরদছে। এই PSA-টি পূবনবতী িটুির পদরপরূে, োর 
মকধয রকয়কছ, দেউ ইয়কেন র জরুদর রসবা প্রিােোরীকির দ্বারা সম্মুেীে হওয়া দবপি সম্পকেন  তুকে 
ধকর 2017 সাকে থ্রুওকয় েতৃন পক্ষ েতৃন ে প্রোদশত এেটি PSA এবিং দেউ ইয়কেন র মহাসেকে 
ভ্রমর্রত জেগেকে গদত েদমকয় আেকত ও সকর রেকত উৎসাদহত েকর গভেনকরর োেবাহে দেরাপত্তা 
েদমটির প্রোদশত আকরেটি PSA।  
  
13 মাচন  2019 এ, রডদেস "মযাট" রহাদয় পদরবহে িপ্তকরর (DOT) অ্ঞ্চে 9-এর রুট 17-রত 
সেে রমরামত েমীকির এেটি িে সম্পকেন  রমাটরগাদের চােেকির সতেন  েরার জেয সেকের 
পাকশর শক্ত উপদরভাকগ, ঝেোদে আকো সহ পােন  েরা অ্বস্থায় দছকেে। সকর রেকত বযেন হওয়া 
এেজে ট্রযাটর-রট্রইোর চােে মযাকটর ট্রােকে আঘাত েকর তাকে মারাত্মেভাকব জেম েকর। দতদে 
18 মাচন  2019 এ রিহ রক্ষা েকরে। দতদে অ্সিংেয পদরবাকরর সিসয ও বনু্ধ-বান্ধবকির রছকে 
রগকছে। রেট রুট 17-এর এেটি অ্িংশ, রেোকে িঘুনটোটি ঘকট, জোব রহাদয়কে স্মরর্ীয় েকর 
রােকত এবিং তার সম্মাোকেন পুেরায় োমেরর্ েরা হকব।  
  

https://www.youtube.com/watch?v=S-wF3-Mmk_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S-wF3-Mmk_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=guWnBXI4sNE&feature=youtu.be


 

 

সারা গ্রীে জকুে রেট পুদেশ "অ্পাকরশে হাডন  হযাট (Operation Hard Hat)" োকম এেটি রেৌে 
উকিযাকগ দেউ ইয়েন  রেকটর পদবরহে িপ্তর-এর সকে োজ েকরকছ, রেটি েমনস্থে েঙ্ঘকের দবরুকি 
েক ার বযবস্থা গ্রহর্ েরকত এবিং সদিয় দেমনার্ ও রক্ষর্াকবক্ষর্ েমনস্থকের মধয দিকয় দেরাপি গাদে 
চােোর গুরুত্ব তুকে ধরার উকেকশয মহাসেে েমী দহকসকব সদিত রেট টু্রপারকির (State 
Troopers) উপস্থাপে েকরদছে। টু্রপাররা রেকটর মুভ ওভার আইে েঙ্ঘেোরী গাদে চােেকির 
সন্ধাকে দছে এবিং গদত সীমা েঙ্ঘে এবিং আসে রবকের বযবহার সিংিান্ত দবষয় সহ দবদভন্ন 
েঙ্ঘকের জেয েকয়েশ টিদেট জাদর েকরদছে।  
  
এছাোও, দেউ ইয়েন  রেকটর পদবরহে িপ্তর এবিং থ্রুওকয় েতৃন পক্ষ এ বছকরর দেউ ইয়েন  রেট 
রফয়ার (New York State Fair)-এ এেটি প্রিশনেী স্পন্সর েকরকছ োকত মহাসেকের েমনস্থকে 
দেরাপকি গাদে চাোকোর গুরুত্ব তুকে ধরা হয়। একত মহাসেকের রেোকে একজদন্স েমনচারী এবিং 
ঠিোিাররা োজ েকর রসোকে োেবাহে অ্বাদিতভাকব প্রকবশ েরার োরকর্ হওয়া ক্ষদতগ্রস্থ 
উপেরর্ রিোকো হয়।  
  
বর্উ ইেকন  মেট থ্রুওম্বে অথবরটি-এর এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর মোবথউ মজ. বিসম্বকাল 
িম্বলর্, "রে-এর মৃতুযর প্রায় দতে বছর হকয় রগে, এবিং িভুন াগযবশত রক্ষর্াকবক্ষর্ েমী এবিং 
জরুদর রসবা প্রিােোরীরা এেেও এমে পদরদস্থদতর দশোর হকে রেোকে গাদেচােেরা গদত েমাকে 
ো এবিং দেরাপকি সকর োকে ো। এটা শুধু রসৌজেয েয় - এটি দেউ ইয়েন  রেকটর আইে। এই 
োরী এবিং পুরুষরা বাস্তব পদরবার োো বাস্তব মােুষ। অ্েুগ্রহ েকর তাকির োকজর সমকয়র রশকষ 
তাকিরকে দেরাপকি বাদে দফকর আসকত সাহােয েরুে এবিং রাস্তায় তাকির প্রদত আপোর মকোকোগ 
দিে।"  
  
বর্উ ইেকন  মেট পবরিহর্ বিভাম্বগর মোবর মথম্বরস মোবমম্বেজ িম্বলর্, "গভেনর কুওকমার মুভ 
ওভার আইে মূেত দেরাপত্তা দবষয়ে। এটি পুদেশ, জরুদর রসবা প্রিােোরী ও মহাসেে েমীকির 
তাকির োজ সম্পন্ন েরার জেয প্রকয়াজেীয় জায়গা বরাে েকর -রসটি জীবে বাুঁচাকোই রহাে দেিংবা 
দেরাপি পদরবহর্ বযবস্থা ততদরই রহাে। আমরা আমাকির েমী বাদহেীর সুরক্ষায় প্রদতশ্রুদতবি এবিং 
মুভ ওভার প্রচারাদভোেটি আমাকির দবদভন্ন েমনচারীকির সুরক্ষার জেয এবিং জেসাধারর্কে সেে 
সুরক্ষায় দশদক্ষত েরার জেয NYSDOT রে বহু উপাকয় োজ েরকছ তার এেটি মাে। তারা 
আমাকির দেরাপত্তার জেয োজ েরকছ; চেুে তাকিরকে দেরাপি রাোর জেয সবাই োজ েদর।"  
  
বর্উ ইেকন  মেট বেপাটন ম্বমন্ট অফ মমাটর মভবহম্বকলস (Department of Motor Vehicles) এর 
কবমের্ার এিিং গভর্নম্বরর যার্িাহর্ বর্রাপত্তা কবমটির সভাপবত, মাকন  মরাম্বের িম্বলর্, "এই 
গুরুত্বপূর্ন ট্রাদফে দেরাপত্তার উকিযাগকে তুকে ধরার জেয আদম গভেনর কুওকমা-রে সাধবুাি জাোই। 
এটি সহজ, সেকের পাকশ জরুদর রসবা প্রিােোরী দেিংবা ঝুুঁ দেপূর্ন োেবাহেকে আপদে িাুঁদেকয় 
োেকত রিেকে সকর দগকয় সিংঘষন এোকয় সাহােয েরুে। দেউ ইয়কেন র মভু ওভার আইে সেকের 
পাকশ োজ েকর এমে সবার তাকির অ্তযন্ত গুরুত্বপরূ্ন োজ সম্পন্ন েরার জেয প্রকয়াজেীয় জায়গা 
রকয়কছ তা দেদিত েকর।"  
  



 

 

মেট পবুলম্বের সুপাবরম্বন্টর্ম্বেন্ট বকথ এম. মকারম্বলট িম্বলর্, "দেউ ইয়েন  রেট পুদেশ আমাকির 
সেেগুকো দেরাপি রােকত বিপদরের - একত োরা ভ্রমর্ েকর তাকির জেয, এবিং একত োরা োজ 
েকর তাকির জকেযও। আমাকির সেেগুকোকে োজ েরা বযদক্তরা অ্েযতম দবপিেে পদরদস্থদতকত 
োজ েকরে, এবিং োজ সম্পন্ন েরার জেয তাকির মকধয ক্ষদতগ্রস্থ হবার আশিংো োো উদচত েয়। 
েেে আপদে রোকো জরুদর রসবা প্রিােোরী দেিংবা রক্ষর্াকবক্ষর্ েমীকে সেকের পাকশর শক্ত 
উপদরভাকগ রিেকত তেে আমরা গদত েদমকয় আেকত এবিং সকর রেকত সেে চােেকির প্রদত আহ্বাে 
জাোই। সতেন  োকুে এবিং আপোর ইকেেট্রদেে দডভাইসগুকো িকূর রােুে। আপোর এবিং অ্েযকির 
দেরাপত্তা দেদিত েরার জেয আপোর দিকের িাদয়ত্বটুকু পােে েরুে।"  
  
রমাটরগাদে চােেকির স্মরর্ েদরকয় রিয়া হকে রে এেটি েমনকক্ষকে গদতসীমা অ্দতিম েরকে দদ্বগুর্ 
জদরমাো গুর্কত হকব এবিং 2005 সাকের ওয়ােন  রজাে রসফটি অ্যাট (Work Zone Safety Act) 
অ্েুসাকর রোকো বযদক্ত েদি েমনকক্ষকে িইু বা তার রবদশ বার গদতসীমা অ্দতিম েকর তাহকে 
বযদক্তর ড্রাইদভিং োইকসন্স বাদতে েরা হকত পাকর। েমনস্থকের দেরাপত্তা দবষয়ে পরামশন পাওয়া োকব 
এোকে।  
  
চোচকের প্রেৃত-সমকয়র তকেযর জেয, েে েরুে 511 েম্বকর, পদরিশনে েরুে www.511NY.org 
ওকয়বসাইট, অ্েবা ডাউেকোড েরুে দি 511NY অ্যাপ।  
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