অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/8/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জাতীয় কমন ম্বেম্বে সম্বেতর্তা সপ্তাম্বে (NATIONAL WORK ZONE AWARENESS
WEEK) সোয়তার জর্ে স্টেট এম্বজবিগুম্বলার িবধন ত প্রম্বেষ্টার স্ট াষণা স্টের্

রেণাম্বিেণ কমী ও স্টেট পুবলম্বের সাম্প্রবতক টর্ািবল কমন ম্বেম্বে বর্রাপত্তা এিং বর্উ ইয়ম্বকনর
মুভ ওভার আইম্বর্র (New York's Move Over Law) গুরুম্বের কথা তু ম্বল ধম্বর
থ্রুওম্বয় অথবরটি (Thruway Authority), বর্উ ইয়কন স্টেট পবরিের্ বিভাগ (New York State
Department of Transportation, NYSDOT), স্টেট পুবলে, জরুবর কমী ও সড়কপম্বথর অবতবরক্ত
কমীগণ 12 এবপ্রল শুক্রিার সকাল 10 টা স্টথম্বক েুপর
ু 2 টা পর্ন ন্ত স্টেটজুম্বড় বেোমূলক প্রোর
কমন সবূ ের আম্বয়াজর্ করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ জাতীয় কমনমেমে সমেতর্তা সপ্তাহ এপ্রিল 8-12 িোর ও
সহায়তার জর্য প্রর্উ ইয়কন স্টেট পপ্ররবহর্ ও জরুপ্রর সাড়াদার্ এমজপ্রিগুমলার সপ্তাহবযাপী িমেষ্টা
স্ট াষণা কমরর্। সারা সপ্তামহ, থ্রুওময় অ্থপ্ররটি ও স্টেট পুপ্রলমের কমীগণ স্টমাটরগাপ্রড় োলকমদর
সামথ স্ট াগাম াগ করমত এবং কমনমেমে প্রর্রাপত্তা ও মুভ ওভার আইর্ সম্পপ্রকনত প্রেোমূলক
উপকরণ প্রবপ্রল করমত থ্রুওময়র 27 টি পপ্ররমষবা অ্ঞ্চমল এবং প্রতর্টি অ্ভযথনর্া স্টকমে (Welcome
Centers) পপ্ররদেনর্ করমবর্। প্রর্প্রদনষ্ট অ্বস্থামর্, থ্রুওময়র কমীগণ স্টরাডসাইমডর কমীগণ স্ট প্রবপমদর
সম্মুখীর্ হয় তা িদেনমর্র জর্য কমনমেমের টর্ায় সম্প্রপ্রত েপ্রতগ্রস্ত সরঞ্জাম িদেনর্ করমবর্।
"পপ্ররবহর্ কমী ও আইর্ িময়াগকারী বাপ্রহর্ী সংপ্রিষ্ট আমামদর সড়কপমথ মট াওয়া সাম্প্রপ্রতক
প্রবপ্রভন্ন স্টোকাবহ টর্ার উত্থামর্, সবনকামলর স্টেময়ও বতন মামর্ অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন হময় ওমেমে স্ট
আমরা স্টমাটরগাপ্রড় োলকমদর সবনদা ট্রাপ্রিক প্রর্রাপত্তা আইর্ স্টমমর্ েলার জর্য প্রেোদার্ করব",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "স্ট সব োলক আমামদর প্রর্মবপ্রদত কমীবাপ্রহর্ীর জীবর্মক ঝুুঁ প্রকর মমযয
স্টিমল তামদরমক প্রর্উ ইয়কন স্টমামটই বরদােত করমব র্া এবং স্ট মহতু আমরা জাতীয় কমনমেমে
সমেতর্তা সপ্তাহমক সমথনর্ কপ্রর, আমরা এটি স্পষ্ট করব স্ট এই আইর্গুপ্রলমক অ্সম্মার্কারী স্ট
কাউমক জবাবপ্রদপ্রহ করমত হমব।"
স্ট মহতু প্রর্মনাণ মওসুম শুরু হময়মে, স্টমাটরগাপ্রড় োলকমদর জর্য সড়কগুপ্রল প্রর্রাপদ তা প্রর্প্রিত
করমত স্টমরামত ও উন্নয়র্ কামজর জর্য অ্প্রযক সংখযক রেণামবেণ কমী ও অ্র্যার্য কমী বাপ্রহর্ী
সড়মক থাকমবর্। সব প নটমকর কমনমেে অ্প্রতক্রমমর সময় গপ্রতসীমা কমামর্ার জর্য এবং সতকন
থাকার জর্য িস্তুপ্রত স্টর্ওয়া উপ্রেত। 2000 সাল স্টথমক, জাতীয় কমনমেমে সমেতর্তা সপ্তাহ
স্টিডামরল মহাসড়ক িোসর্ (Federal Highway Administration) কততন ক স্বীকত ত। এই বেমরর

িপ্রতপাদয হমলা "এমর্ভামব গাপ্রড় োলার্ স্ট র্ আপপ্রর্ এখামর্ই কাজ কমরর্ (Drive Like You
Work Here)।"
কমনমেমের আমেপামে ও কমনমেমের প্রবপ্রভন্ন সংমকত প্রের্মত ও বুঝমত পারা সব োলক ও
সড়কপমথর কমীমদর জর্য অ্পপ্ররহা ন। স্টমাটরগাপ্রড় োলকমদর স্মরণ কপ্ররময় স্টদয়া হ
মে স্ট একটি
কমনমেমে গপ্রতসীমা অ্প্রতক্রম করমল প্রিগুণ জপ্ররমার্া গুণমত হমব এবং 2005 সামলর ওয়াকন স্টজার্
স্টসিটি অ্যাক্ট (Work Zone Safety Act) অ্র্ুসামর স্টকামর্া বযপ্রি প্রদ কমনমেমে দুই বা তার
স্টবপ্রে বার গপ্রতসীমা অ্প্রতক্রম কমর তাহমল বযপ্রির ড্রাইপ্রভং লাইমসি বাপ্রতল করা হমত পামর।
কমনমেমে প্রর্রাপত্তা প্রবষয়ক আরও পরামেন পাওয়া ামব thruway.ny.gov এখামর্।
স্টেটবযাপী রেণামবেণ কমীগণ িপ্রতপ্রদর্ দ্রুতগামী ার্বাহমর্র পাোপাপ্রে কাজ কমরর্, তারা জামর্র্
স্ট তামদর জীবর্ প্রর্ভন র করমে োলকমদর সতকন , ধয নযেীল ও সাবযার্ থাকার উপর। এটি অ্তযন্ত
গুরুত্বপূণন স্ট স্টমাটর গাপ্রড় োলকগণ মমর্াম াগ প্রবমেপ হ্রাস করমব, গাপ্রড় োলামর্ায় মমর্াম াগ
স্টদমবর্ এবং কমীমদর জর্য জায়গা স্টেমড় স্টদমবর্।
13 মামেন, পপ্ররবহর্ প্রবভাগ (DOT) এর রেণামবেণ কমী মযাট হাওমক ঝলকাপ্রর্ স্টদয়া আমলা সহ
রুট 17 এর জরুপ্রর থামার জায়গায় প্রর্ময়াগ স্টদওয়া হয় প্র প্রর্ স্টমাটরগাপ্রড় োলকমদর সড়মক স্টকবল
র্ামা সড়ক স্টমরামত কমীমদর বযাপামর সতকন করমের্। জায়গা স্টেমড় প্রদমত বযথন হওয়া একজর্
ট্রযাক্টর স্টট্রলার োলক মযামটর ট্রাকমক আ াত কমর তামক মারাত্মকভামব জখম কমর। প্রতপ্রর্ অ্সংখয
পপ্ররবামরর সদসয ও বন্ধু-বান্ধবমদর স্টেমড় েমল ার্।
26 মামেন, োরজর্ থ্রুওময় অ্থপ্ররটির রেণামবেণ কমী আহত হর্ খর্ একজর্ ট্রযাক্টর স্টট্রলার
একটি কমনমেমে িমবে কমরর্ এবং থ্রুওময়র দুইটি ার্বাহর্মক আ াত কমরর্ খর্ কমীগণ সড়ক
স্টমরামমতর কাজ করপ্রেমলর্। ট্রামকর োলকটিমক মুভ ওভার আইর্ লঙ্ঘর্ এবং আরও প্রবপ্রভন্ন
ার্বাহর্ ও ট্রাপ্রিক আইর্ লঙ্ঘমর্র জর্য টিমকট লাপ্রগময় স্টদয়া হয়। এোড়াও মামেন, দুইজর্ প্রর্উ
ইয়কন স্টেমটর ট্রু পার থ্রুওময়র পতথক পতথক দু নটর্ায় মারাত্মক আ ামতর হাত স্টথমক রো পার্
স্ট খামর্ োলকগণমক মুভ ওভার আইর্ লঙ্ঘমর্র জর্য টিমকট লাপ্রগময় স্টদয়া হয়।
এোড়া, 2016 সামলর অ্মক্টাবমর, থ্রুওময় অ্থপ্ররটির কমী স্টরার্াল্ড স্টডপ্রমং হারপ্রকমার কাউপ্রিমত
একটি ার্বাহমর্র সং মষন মারাত্মকভামব জখম হর্ খর্ প্রতপ্রর্ মহাসড়মকর জরুপ্রর থামার জায়গায়
একটি ােীবাহী গাপ্রড় উদ্ধামর সহায়তা করপ্রেমলর্। োলকটিমক মুভ ওভার আইর্ লঙ্ঘমর্র জর্য
টিমকট লাপ্রগময় স্টদওয়া হয়। 2017 সামল, থ্রুওময় অ্থপ্ররটি প্রর্উ ইয়মকন র জরুপ্রর সাড়াদার্ কমীমদর
প্রবপদগুপ্রল তু মল যমর একজর্ সহকমী স্টরার্াল্ড স্টডপ্রমংমক প্রর্ময় একটি িামাণয প্রভপ্রডও িকাে কমর।
থ্রুওম্বয় অথবরটির এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবথউ স্টজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "িপ্রতপ্রদর্, আমামদর
সড়কপমথর কমীগণ আমামদর সড়কপথমক সব োলমকর জর্য প্রর্রাপদ রাখমত তামদর জীবর্মক
ঝুুঁ প্রকর মমযয স্টরমখমে। NYSDOT রেণামবেণ কমীর সাম্প্রপ্রতক মততুয ও একটি কমনমেমে থ্রুওময়র
োরজর্ কমীর আহত হওয়ার টর্া আমামদর কমীগণ স্ট প্রবপমদর সম্মুখীর্ হর্ তার গুরুত্বপূণন
স্মরপ্রণকা। কমনমেমে গপ্রতসীমা কমামর্ার, সতকন থাকার এবং জায়গা স্টেমড় স্টদওয়া প্রর্রাপদ হমল তা

করার জর্য আমরা স্টমাটরগাপ্রড় োলকমদর স্টজারামলাভামব আহ্বার্ জার্াই। গপ্রত র্া কপ্রমময় বা
জায়গা স্টেমড় র্া প্রদময় আপপ্রর্ স্ট অ্ল্প সময় বাুঁোমবর্ তা অ্র্য কামরা জীবর্মক ঝুুঁ প্রকমত স্টিলার
মমতা মূলযবার্ র্য়।"
স্টেম্বটর পবরিের্ বিভাম্বগর বেফ অি োফ টি ওম্বয়বিয়াস িম্বলর্, "িপ্রতপ্রদর্, আমামদর সড়ক ও
স্টসতু গুমলামত প্রর্রাপত্তা বতপ্রদ্ধর স্টেষ্টা কমর াপ্রে এবং সড়মক স্টমরামত কামজ প্রলপ্ত আমামদর কমীমদর
জর্য তা অ্তযাবেযক। আমামদর কমীমদর তামদর কাজ করার সময় তামদর জীবমর্র আেঙ্কায় ভময়
থাকা উপ্রেত র্য়; এটি অ্তযাবেযক স্ট স্টমাটরগাপ্রড় োলকগণ গপ্রত কমামবর্ এবং প্রর্রাপমদ জায়গা
স্টেমড় স্টদমবর্ ামত সড়মকর কমী ও স্টস সংক্রান্ত পপ্ররদেনকগণ িপ্রতপ্রদর্ প্রর্রাপমদ বাপ্রড় স্ট মত
পামরর্।"
DMV ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং গভর্ন রস ট্রাবফক স্টসফটি কবমটির (Governor's Traffic Safety
Committee) অোবক্টং স্টেয়ার স্টজ. এফ. স্ক্রুিার িম্বলর্, "আমরা প্রর্প্রিত করমত োই স্ট আমামদর
মহাসড়কগুমলা বযবহারকারীমদর জর্য থাসম্ভব প্রর্রাপদ থাকমব - প্রবমেষ কমর আমামদর পুপ্রলে ও
জরুপ্রর কামজ সাড়াদার্ কমী এবং প্রর্মনাণ ও রেণামবেণ কমীমদর জর্য া তামদর জীবর্মক
িপ্রতপ্রদর্ ঝুুঁ প্রকমত স্টিমল, ামত আমামদর সবার জর্য সড়কমক প্রর্রাপদ রাখা ায়। অ্থনহীর্ ও
িপ্রতমরাযম াগয স্টোকাবহ টর্াগুমলা এড়ামত, সব স্টমাটরগাপ্রড় োলকমক খর্ তারা জরুপ্রর ার্বাহর্
ও রেণামবেণ কমীমদর সম্মুখীর্ হমবর্ তখর্ অ্বেযই গপ্রত কমামর্ার ও জায়গা স্টেমড় স্টদওয়ার
আইর্ মার্মত হমব। অ্র্ুগ্রহ কমর আপর্ার মমর্াম াগ সড়মক রাখুর্ কারণ আমরা প্রর্মনাণ মওসুমম
িমবে করপ্রে - এক মুহূমতন র মমর্াম াগ প্রবপ্রেন্নতা অ্মর্ক মারাত্মক হমত পামর।"
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র পুবলে সুপাবরম্বের্ম্বিে বকথ এম. স্টকাম্বরম্বলট িম্বলর্, "িায়ই, আমরা িতযে কমরপ্রে
স্ট স্টোকাবহ টর্াগুপ্রল স্টস সময় মট খর্ স্টমাটরগাপ্রড় োলকগণ আমামদর মহাসড়মকর কমনমেমে
লাগামর্া গপ্রতসীমা স্টমমর্ র্া েমল। স্ট মহতু প্রর্মনাণ মওসুম শুরু হমত ামে, োলকমদর জর্য কমনমেে
অ্প্রতক্রম করার সময় তামদর গপ্রতসীমার িপ্রত স্টখয়াল রাখা, সতকন থাকা এবং তামদর ইমলকট্রপ্রর্ক
প্রডভাইসগুপ্রল বন্ধ রাখা অ্তযাবেযক। আইর্ িময়াগকারী বাপ্রহর্ী ও জরুপ্রর কামজ সাড়াদার্কারী ও
আমামদর সড়কপথ রেণামবেণকারী অ্র্যার্যমদর জর্য মহাসড়কগুমলা অ্র্যতম সবমেময় প্রবপজ্জর্ক
কমন পপ্ররমবে। প্রর্রাপদ কমনমেে ধতপ্রর এবং আমামদর মহাসড়ক ও স্টেমটর মমযয কাজ করমত হয়
এমর্ কমীমদর সুরো প্রদমত আমরা িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ। আমামদর ট্রু পারগণ সড়মকর আইর্ িময়ামগ সদা
সতকন থাকমবর্ এবং লঙ্ঘর্কারীমদরমক টিমকট যপ্ররময় স্টদমবর্। আমরা সব োলকমক সড়মকর িপ্রত
মমর্াম াগ প্রদময়, খর্ তারা সড়মকর জরুপ্রর থামার স্থামর্ একটি জরুপ্রর ার্বাহর্ বা রেণামবেণ
কমী স্টদখমবর্ তখর্ গপ্রত কপ্রমময় এবং জায়গা স্টেমড় প্রদময় তামদর ভূ প্রমকা পালর্ কমর স্ট মত আহ্বার্
জার্াই।"
শুক্রবার, 12 এপ্রিল, সকাল 10 স্টথমক দুপর
ু 2 টা প নন্ত, থ্রুওময় অ্থপ্ররটি, NYSDOT এর
িপ্রতপ্রর্প্রযগণ, স্টেট পুপ্রলে, স্থার্ীয় জরুপ্রর কমী, টাউ অ্পামরটর ও সড়কপমথর অ্প্রতপ্ররি কমীগণ
থ্রুওময়জুমড় প্রর্মনাি স্থার্গুমলামত কমনমেমের প্রর্রাপত্তা এবং মুভ ওভার আইর্ িোর করমবর্:
স্টেটবকল সাবভনস এবরয়া

I-87 র্
থনবাউন্ড
এপ্রিট 17 (প্রর্উবাগন - I-84) ও 18 (প্রর্উ পালজ - রুট 299) এর মমযয
কোবপটাল বরবজয়র্ ওম্বয়লকাম স্টসোর (Capital Region Welcome Center)
I-87 র্
থনবাউন্ড
এপ্রিট 21B (কিসযাপ্রক - রুট 9W) ও 21A (বাকন োয়ার স্টসকের্/মাস পাইমক) এর মমযয
ওয়ার্ন াসন সাবভনস এবরয়া
I-90 ওময়েবাউন্ড
এপ্রিট 39 (সায়রাপ্রকউজ - I-690) ও এপ্রিট 40 (উইডমস্পাটন) এর মমযয
বিয়াম্বরি সাবভনস এবরয়া
I-90 ওময়েবাউন্ড
এপ্রিট 48A (স্টপমব্রুক - রুট 77) ও 49 (প্রডপ্রপউ - রুট 78) এর মমযয
মুভ ওভার আইর্
স্টমাটর
উঠিময়
প্রর্কমট
গাপ্রড়র

োলকমদর আইর্ িময়াগকারী কততন পমের গাপ্রড়, আগুর্ স্টর্ভামর্ার ট্রাক, অ্যাম্বুমলি, গাপ্রড়
প্রর্ময় াওয়ার ট্রাক এবং রাস্তায় পামে থাকা কর্স্ট্রাকের্ অ্থবা রেণামবেমণর গাপ্রড়র
আসমল প্রর্উ ইয়মকন র মুভ ওভার আইর্ (Move Over Law) স্টমমর্ স মে গাপ্রড় োলামর্ার,
গপ্রত কম করার এবং প্রর্রাপদ দূরমত্ব গাপ্রড় থামামর্ার মমতা প্রর্য়মগুপ্রল স্টমমর্ েলমত হমব।

রাস্তায় কাজ করা প্রর্উ ইয়কন বাসীমদর সুরপ্রেত করমত প্রর্উ ইয়মকন র মুভ ওভার আইর্টি 2011
সামল পাস করা হয় এবং তারপর স্টথমক প্রবপ্রভন্ন যরমর্র জরুপ্রর এবং প্রবপজ্জর্ক গাপ্রড় অ্ন্তভুন ি
করমত বাড়ামর্া হময়মে।
স্টস্বোমসবী অ্প্রিকমী ও অ্যাম্বুমলি কমীমদর অ্ন্তভুন ি করমত 2016 সামলর জুলাইময় প্রর্উ ইয়মকন র
মুভ ওভার আইর্ সম্প্রসারণ করা হয়, া পূমবন শুযু আইর্ িময়াগকারী বাপ্রহর্ী, জরুপ্রর বা
আপদকালীর্ ার্বাহর্গুপ্রলর স্টেমে িম াজয প্রেল। এই আইর্ বতন মামর্ র্ীল, সবুজ, লাল, সাদা ও
অ্যাম্বার আমলা েড়ামর্া ার্বাহমর্র স্টেমেও িম াজয। এই বপ্রযনত আইর্ আইর্ িময়াগকারী বাপ্রহর্ীমক
মহাসড়মক কমনরত স্টলাকমদর প্রর্রাপত্তা প্রবপন্নকারী আইর্ লঙ্ঘর্কারীমদর োপ্রস্ত স্টদয়ার জর্য আরও
স্টবপ্রে কততন ত্ব িদার্ কমর। সমগ্র প্রর্উ ইয়কন স্টেমট সবগুমলা সড়মক স্টমাটরগাপ্রড় োলকমদর অ্বেযই
থা থ মমর্াম াগ প্রদমত হমব এবং প্রর্রাপদ হমল, সড়মক কমনরত ার্বাহর্ ও কমীমদর জর্য প নাপ্ত
জায়গা প্রদমত জায়গা স্টেমড় প্রদময় এক স্টলইমর্ োলামত হমব। 1 র্মভম্বর 2016 তাপ্ররমখ, আবজনর্া ও
পুর্ঃিপ্রক্রয়াকারী ট্রামকর মমতা স্টসপ্রর্মটের্ ার্বাহর্গুপ্রলমক অ্ন্তভুন ি করমত এই মুভ ওভার আইর্মক
আরও সম্প্রসারণ করা হয়।
গভর্নমরর ট্রাপ্রিক প্রর্রাপত্তা কপ্রমটি (Governor's Traffic Safety Committee) 2016 সামল একটি
সরকাপ্রর কমন স্ট াষণা (Public Service Announcement) িদার্ কমরর্ স্ট টি সমগ্র প্রর্উ ইয়কন

স্টেমট ভূ প্রমকা রাখমব, স্টমাটরগাপ্রড় োলকমদর আইর্ িময়াগকারী বাপ্রহর্ী, মহাসড়মকর কমী এবং
অ্র্যার্য িভাবকারী সংস্থাগুমলামক জায়গা স্টেমড় স্টদওয়ার জর্য উৎসাপ্রহত করমব।
স্টমাটরগাপ্রড় োলকমদর প্রেোদামর্র জর্য আইর্ ও প্রবপ্রভন্ন িমেষ্টা সমেও, স্টেট পুপ্রলে র্তু র্ আইর্
লঙ্ঘর্কারীমদর টিমকট যপ্ররময় স্টদয়া অ্বযাহত রাখমব। প্রর্মে গত প্রতর্ বেমরর জর্য টিমকট
র্ম্বরগুমলা স্টদয়া হমলা:
2018: 13,059
2017: 13,173
2016: 11,703
মুভ ওভার আইর্টি সড়কপমথর উভয় পামেই িম াজয হমব, শুযু ডার্প্রদমকর জরুপ্রর কামজর প্রদমক
র্য় এবং লঙ্ঘমর্ যরা পড়া স্টমাটরগাপ্রড় োলকগণ িথম অ্পরামযর জর্য তামদর লাইমসি দুই পময়ি
এবং অ্ন্তত 150 মাপ্রকনর্ ডলার জপ্ররমার্ার সম্মুখীর্ হমত পামরর্।
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