
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা মমাটরচালকম্বের বর্রাপত্তা িাডাম্বর্ার উম্বেম্বেে বর্উইয়কন  মেম্বটর মহাসডকগুম্বলা 

িরাির অবিবরক্ত ইম্বলকট্রবর্ক িািন া সংম্বকি ও ট্রাবিক কোম্বমরার ম াষণা বেম্বলর্  
  

প্রধার্ প্রধার্ ট্রাবিক কবরম্ব ারগুম্বলাম্বি প্রায় 300টি অবিবরক্ত মভবরম্বয়িল মমম্বসজ সাইর্ (Variable 
Message Signs) এিং ট্রাবিক কোম্বমরা পবরচাবলি হম্বে  

  
প্রকল্পটি গুরুির আিহাওয়া, যার্িাহর্ ে ুনটর্া এিং ভ্রমণম্বক প্রভাবিি কম্বর এমর্ অর্োর্ে 

 টর্ািলীর সময় সুরক্ষা িৃবি করম্বি এিং ট্রোবিক িেিস্থাপর্া উন্নি করম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  মেট জমু্বড 550টিরও মিবে VMS মিা ন  এিং 1,150টি কোম্বমরা কাজ করম্বে এিং 
511NY-এর মাধেম্বম জর্সাধারম্বণর জর্ে উপলভে রম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে দর্উ ইের্ন  ঘেমের প্রধার্ প্রধার্ ট্রাদির্ 
র্দরম ার ধমর প্রাে 300টি অ্ত্যন্ত গুরুত্বপূণন ইমেক্ট্রদর্র্ ঘমমেজ ঘ া ন  এ ং ট্রাদির্ র্যামমরা স্থাপর্ 
র্রা হমেমে। র্তু্র্ হাইওমে র্যামমরা এ ং ঘভদরমে ে ঘমমেজ োইর্গুমো ভ্রমণর্ারী জর্গমণর োমে 
ঘোগামোমগর উন্নদত্, দর্রাপত্তা  ৃদি এ ং ঘমাের চাের্ ও ট্রযাদির্ দেমেম পদরচাের্মির মমধয 
 ৃহত্তর পদরদস্থদত্গত্ েমচত্র্ত্া  ৃদি র্রমত্ গভর্নমরর উচ্চাদভোষী উমিযামগর এর্টি অ্ংশ। উমিযাগটি 
ভারী তু্ষারঝড়, গুরুত্র আ হাওো, োর্ াহর্ ি ুনের্া এ ং ভ্রমণমর্ প্রভাদ ত্ র্মর এমর্ অ্র্যার্য 
 ের্া েীর েমে ট্রযাদির্ পদরচাের্ার দ ষমে গভর্নমরর উিযমী পিমেমপর অ্ংশ।  
  
"গুরুত্র আ হাওোর  ের্া ক্রম ধনমার্ হামর  াড়মে এ ং এই র্তু্র্ ইমেক্ট্রদর্র্ ঘমমেজ োইর্ এ ং 
ট্রযাদির্ র্যামমরাগুমো গাদড় চাের্মির রাস্তার পদরদস্থদত্ এ ং ট্রযাদিমর্র দ ষমে ে নাদধর্ 
হাের্াগািরৃ্ত্ ত্েয ঘিম ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "২১ শত্াব্দীর পদর হর্  য স্থা তত্দর র্রা 
ঘর্ ে র্তু্র্ রাস্তা ও ঘেতু্ দর্মনামণর র্াজ র্ে - এটি মূেত্ চাের্মির েমমোপমোগী ত্েয ঘিো 
োমত্ ত্ারা জ্ঞাত্ দেিান্ত দর্মত্ পামর এ ং দর্রাপমি ত্ামির গন্তম য ঘপ ৌঁমে োে।"  
  
এই উমিযামগর অ্ংশ দহোম , ঘেমের পদর হণ িপ্তর (Department of Transportation, DOT) 
প্রধার্ প্রধার্ ট্রযাদির্ র্দরম ারগুমোমত্ অ্ত্যন্ত গুরুত্বপুণন স্থামর্ অ্দত্দরক্ত 125টি র্যামমরা এ ং 143টি 
VMS ইউদর্ে স্থাপর্ ও েদক্রে র্মরমে। র্তু্র্ েরঞ্জাম স্থাপমর্র মাধযমম, এখর্ DOT 10টি পদর হর্ 
পদরচাের্া ঘর্ন্দ্র (Transportation Management Centers) এর োমে েংেুক্ত এ ং 511NY এর 
মাধযমম ে নজর্ীর্ভাম  প্রম শমোগয 1,150টি NYSDOT র্যামমরা এ ং 550টিরও ঘ দশ NYSDOT 



 

 

VMS ঘ া ন  রমেমে। অ্দত্দরক্ত  াত্ন া োইর্গুমো তু্ষার ঝড় েম্পদর্ন ত্ ট্রযামভে দর্মষধাজ্ঞাগুমো 
ঘ াষণা এ ং আপম ে র্রার ঘেমে দ ভামগর র্াগােমর্  াদড়মে ঘত্ামে - দ মশষত্ িী ন ট্রার্ 
অ্পামরেরমির জর্য - পাশাপাদশ রাস্তাে োর্া গাদড়চাের্মির েমমোদচত্ ত্েয ের রাহ র্রার জর্য।  
  
থ্রুওমে র্তৃ্ন পে তু্ষার এ ং  রমির মরেুমমর আমগ ত্ার 570 মাইে দেমেম জমুড় অ্দত্দরক্ত 25টি 
র্তু্র্ ঘপামেন  ে ঘভদরমে ে ঘমমেজ োইর্ও ঘমাত্ামের্ র্মরমে। ঘপামেন  ে VMS ঘ া ন গুমো ঘেে জমুড় 
থ্রুওমের চারটি দ ভামগ দ ত্রণ র্রা হমেমে এ ং ঘর্ শেগত্ভাম  প্রমোজর্ অ্র্ুোেী পুর্ নার দর্মোগ 
র্রা হম ।  
  
ঘেে জমুড় থ্রুওমে র্তৃ্ন পমের এখর্ 78টি স্থােী এ ং 120টিরও ঘ দশ  হর্মোগয VMS রমেমে ো 
গুরুত্র আ হাওো  া অ্র্যার্য আপত্র্ােীর্ অ্ স্থা ও ট্রাদির্  ের্ার েমে জরুদর দরমেে-োইম 
 াত্ন া প্রিশনর্ র্রমত্ পামর।  
  
দর্উ ইের্ন  ঘেে থ্রাওমে োড়াও, র্তু্র্ র্যামমরা এ ং দভএমএে ইউদর্মের অ্ স্থার্েমূমহর মমধয 
রমেমে:  
  

• ইন্টারমেে 81  
• ইন্টারমেে 84  
• ইন্টারমেে 86  
• ইন্টারমেে 87/র্েনওমে  
• ইন্টারমেে 88  
• ইন্টারমেে 490  
•  ামিমো ঘমমট্রা অ্ঞ্চে হাইওমে  

  
মেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর মেম্বরস ম াবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমা এর্টি স্মােন  
ট্রান্সমপামেন শর্ ঘর্েওোমর্ন  দ দর্মোমগর মাধযমম ঘর্তৃ্ত্ব দিমে ো গাদড়চাের্মির ট্রযাদিমর্র পদরদস্থদত্ 
েম্পমর্ন  দরমেে োইমম অ্ দহত্ র্মর। এই র্তু্র্ VMS ঘ া ন  এ ং র্যামমরাগুমো গাদড়চাের্ এ ং 
ট্রযাদির্ মযামর্জারমিরমর্ অ্ত্যন্ত গুরুত্বপুণন ত্েয ের রাহ র্রম  ো ভ্রমণ জর্োধারমণর োমদির্ 
েুরো  ধনর্ র্রার েমে দ মশষত্  ামজ আ হাওোর েমে ত্ামির আরও েমচত্র্ দেিান্ত দর্মত্ 
েহােত্া র্রম ।"  
  
থ্রুওম্বয় অেবরটির (Thruway Authority) এবিবকউটিভ ব ম্বরক্টর মোবেউ মজ. বিসম্বকাল 
িম্বলর্, "ঘভদরমে ে ঘমমেজ োইর্ (Variable Message Signs) এর্টি অ্ত্যা শযর্ীে েরঞ্জাম ো 
জরুদর  া আ হাওোর  ের্া চোর্ামে গাদড় চাের্মির জর্য অ্ত্যন্ত গুরুত্বপুণন  াত্ন া েরােদর প্রিশনর্ 
র্মর। আমামির দেমেম জমুড় এই ঘ া ন  আরও ঘ দশ র্মর ঘোগ র্রার মাধযমম, চাের্রামির জর্য 
ঘেমর্মের মমধয অ্পদরহােন দরমেে-োইম ভ্রমণ ত্মেয প্রম শাদধর্ার  দৃি র্মরমে।"  
  



 

 

মেট পবুলম্বের সুপাবরম্বের্ম্ব ে বকে এম. মকারম্বলট িম্বলর্, "র্তু্র্ ইমের্ট্রদর্র্ োইর্ এ ং র্যামমরা 
হ'ে এর্টি স্বাগত্ েংমোজর্ ো ট্রযাদির্ এ ং আ হাওোর  ের্া পদরচাের্া র্রমত্, এ ং ঘমাের 
চাের্মির োমে র্ােনর্রভাম  ঘোগামোগ র্রার জর্য ঘেে পুদেশ এ ং DOT এ ং থ্রুওমে র্তৃ্ন পমে 
আমামির অ্ংশীিারমির িেত্া  ৃদি র্রম । এই প্রর্ল্পটি দর্রাপত্তামর্ অ্িাদধর্ার ঘিোর আমামির 
েমেযর োমে েংগদত্পূণন।"  
  
থ্রুওমে অ্মোদরটি ঘমােরচাের্মির ত্ামির ঘমা াইে অ্যাপ  াউর্মো  র্রমত্ উৎোদহত্ র্মর ো আই 
ঘিার্ এ ং অ্যান্ড্রমে  দ ভাইমে  াউর্মোম র জর্য দ র্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি  যস্তত্ার েমে 
ঘমােরোর্ চাের্মির দরমেে-োইমম ট্রাদির্ এ ং দির্-দর্মিনশর্া েহােত্া প্রিার্ র্মর। এোড়াও 
ঘমােরচাের্রা TRANSalert ইমমইমের জর্য োইর্ আপ র্রমত্ পামর ো েমি থ্রুওমে জমুড় ে নমশষ 
ট্রাদির্ পদরদস্থদত্ প্রিার্ র্মর এখামর্।  
  
ভ্রমমণর পূম ন ভ্রমণর্ারীগণ NYSDOT-র 511NY ঘিমখ দর্মত্ পামরর্, 5-1-1 এ র্ে র্মর, এখামর্ 
511 ওমে োইমে দগমে অ্ে া আইটিউর্ (iTunes)  া গুগে ঘে (Google Play) ঘেমর্ 511NY 
ঘমা াইে অ্যাপটি দ র্ামূমেয  াউর্মো  র্রার মাধযমম। দ র্ামূেয পদরমষ া  য হারর্ারীমির রাস্তার 
পদরদস্থদত্ োচাই র্রমত্, ট্রযাদির্ র্যামমরা ঘিখমত্ এ ং অ্র্যার্য ট্রার্দজে ত্েয অ্যামেে র্রমত্ ঘিে। 
অ্যাপটিমত্ এখর্ ড্রাইভ ঘমাম র ত দশষ্ট্য ঘোগ র্রা হমেমে, এই ঘমাম   য হারর্ারী ত্ার ঘ মে 
ঘর্ওো েড়র্ ধমর গাদড় চাোমর্ার েমমে অ্যাোেন  শুর্মত্ পাম র্, ঘেমর্ামর্া ি ুনের্া অ্ে া 
র্র্স্ট্রার্শমর্র র্ো ত্ামির জাদর্মে ঘিওো হম ।  
  
  

###  
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