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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মমম্বমাবরয়াল মে (MEMORIAL DAY) এর ছু টিম্বে সড়ক ও মসেু র বর্মন াণ কাজ
স্থবগে রাখার ম াষণা মের্

বর্মন াণ সংক্রান্ত মলর্ িন্ধ থাকায় সপ্তাহাম্বন্তর ছু টিম্বে আরামোয়ক ভ্রমণ সীবমে কম্বর মেয়
গভর্ন র মমাটরচালকম্বের রাস্তার পাম্বে জরুবর ও রক্ষণাম্বিক্ষম্বণর কাম্বজ বর্ম্বয়াবজে যার্িাহম্বর্র
জর্ে গাবড় ধীম্বর চালাম্বে ও জায়গা মছম্বড় বেম্বে উৎসাবহে কম্বরর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট মহাসড়কগুম ামে সড়ক ও
ঘসেু নর্মনাণ প্রকমের জর্য বন্ধ করা অ্স্থায়়ী ঘ র্ 24 ঘম শুক্রবার সকা 6 টা ঘেমক 28 ঘম
মঙ্গ বার সকা 6 টা পেনন্ত সপ্তাহামন্তর ঘমমমানরয়া ঘে-ঘে ভ্রমণ বৃনির সমন্বয়সাধর্ করমে স্থনগে
করা হমব। নর্মনাণ কামজর উপমর নর্মষধাজ্ঞা জানর করা গভর্নর কুওমমার ড্রাইভাসন ফােন (Drivers
First) উম্যামগর সামে সংগনেপূণন, চা কম্র সুনবধামেন সড়ক ও ঘসেু র কামজর কারমণ োর্জট
এবং ঘপ ৌঁছামে ঘ্নর হওয়ার মমো সমসযা কমামর্া এই উম্যামগর প্রধার্ ক্ষ্য। চা কম্র মমর্
রাখমে হমব ঘে নকছু ঘক্ষ্মে, স্থায়়ী কংনক্রট প্রনেবন্ধকোর জর্য বা জরুনর সংস্কামরর জর্য সড়মক
কাজ চান ময় ঘেমে পামর। গভর্নর ঘমাটরচা কম্র নর্উ ইয়মকন র মুভ ওভার
(Move Over
Law) ঘমমর্ চ মে এবং প্রময়াজর়্ীয় খুম্ বােন া পাঠামে, ঘফার্ ক করমে, ও অ্র্যার্য অ্চা কসু ভ কাজগুম ার জর্য ঘেমটর সবনে অ্বনস্থে 64 টি ঘটক্সট েমপজ বযবহার করার আহ্বার্
জার্ার্।
"ঘমমমানরয়া ঘে এর ছু টি বছমরর সবমচময় বযস্তেম সাপ্তানহক ছু টির ন্র্গুম ার মমধয একটি ও
আমরা নর্উ ইয়কন বাস়ীম্র ছু টির ন্র্গুম ামে নর্রাপম্ ও সবননর্ম্ন নব মের সামে গন্তবযস্থম োওয়ার
জর্য সাহােয করমে পানর এমর্ সব নকছু করমে চাই", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম সবাইমক
এই সপ্তাহামন্ত সড়মক নর্রাপম্ গানড় চা ামে, রাস্তার পামে জরুনর ও রক্ষ্ণামবক্ষ্ণ কামজ নর্ময়ানজে
োর্বাহর্মক জায়গা ঘছমড় ঘ্ওয়ার কো মমর্ রাখমে এবং নবভ্রানন্তকর ড্রাইনভং এনড়ময় চ মে ঘটক্সট
েমপজ বযবহার করার আহ্বার্ জার্াই।"
ঘমাটর চা কম্র আইর্ প্রময়াগকার়ী কেৃন পমক্ষ্র গানড়, আগুর্ ঘর্ভামর্ার ট্রাক, অ্যােুম ন্স, গানড়
উঠিময় নর্ময় োওয়ার ট্রাক এবং রাস্তায় পামে োকা নর্মনাণ বা রক্ষ্ণামবক্ষ্মণর কামজ নর্ময়ানজে
গানড়র নর্কমট আসম নর্উ ইয়মকন র মুভ ওভার আইর্ ঘমমর্ সেমে গানড় চা ামর্ার, গানড়র গনে
কম করার এবং নর্রাপ্ ্ূরমে গানড় োমামর্ার মমো নর্য়মগুন ঘমমর্ চ মে হমব। প্রেম
প্রনেনক্রয়াকার়ীমক রক্ষ্া করার জর্য 2010 সাম আইর্টি প্রণয়র্ করা হময়নছ এবং 2011 সাম

টাও অ্পামরটর ও োরা রাস্তায় কাজ করমছর্ োম্র অ্ন্তভুন ক্ত করমে এটি সম্প্রসারণ করা হয়।
এটা েখর্ ঘেমক একটি নবস্তৃ ে পনরসমরর জরুনর ও ঝুৌঁ নকপূণন োর্বাহর্ অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য
সম্প্রসানরে করা হময়মছ।
ঘেট মহাসড়ক বরাবর পাকন -ও-চা ামর্ার সুনবধা, নবশ্রাম স্থ , সানভন স এনরয়া ও পানকন ং এ াকাগুম া
সহ ঘটক্সট েমপজ এবং নর্উ ইয়কন ঘেট থ্রুওময়মে নবভ্রানন্তকর ড্রাইনভং কমামে ঘেমটর প্রমচষ্টামক
সমেনর্ কমর। সক ঘটক্সট েমপজ ঘখা া োকমব, এমর্ একটি স্থার্ সরবরাহ করমব ঘেখামর্
ড্রাইভাররা নর্রাপম্ ও সুনবধামমো োম্র ঘফার্গুম া বযবহার করমে পারমব ও অ্র্যার্য ঘমাবাই
নেভাইসগুম া কন ং, ঘটক্সটিং, ঘর্নভমগট ও ঘমাবাই অ্যানিমকের্গুম া অ্যামক্সস করমে পারমব। গানড়
চা ামর্ার সময় খুম্ বােন া ঘপ্ররণ করা নবমেষভামব নবপজ্জর্ক, কারণ এমে ঘমাটরচা করা রাস্তায়
োম্র ঘচাখ বন্ধ কমর, নিয়ানরং হুই হাে ঘেমক ফসমক োয় এবং গানড় চা ামর্া ঘেমক মর্
নফনরময় ঘর্য়।
বর্উ ইয়কন মেট পবরিহর্ অবধেপ্তম্বরর (Department of Transportation) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার
মমবর মথম্বরম্বস েবমঙ্গুম্বয়জ িম্বলর্, "ভ্রমমণ জর্সাধারমণর নর্রাপত্তায় নর্উ ইয়কন ঘেট পনরবহর্
অ্নধ্প্তর সবসময় অ্গ্রানধকার ঘ্য় ও আমরা সব ঘমাটর গানড় চা কমক র্ূযর্েম বাধা ও নব মের
সমঙ্গ এই সপ্তাহামন্ত োম্র গন্তবযস্থম ঘপমে চাই। আনম ভ্রমণকার়ীম্রমক ভ্রমণ পনরকের্ায় 511NY
ওময়বসাইটটি বযবহার করমে ও নবভ্রানন্তকর গানড় চা ামর্ার ঘেমকামর্া আকষনণ ঘেমক নবরে োকার
জর্য আহ্বার্ কনর।"
বর্উ ইয়কন মেট থ্রুওম্বয় অথবরটির (New York State Thruway Authority) এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর
মোবথউ মজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "এই সপ্তাহামন্তর ঘমমমানরয়া ঘে-ঘে, আমরা নর্নিে করমে চাই
ঘে সক ঘমাটরচা ক োম্র গন্তবযস্থার্গুম ামে ঘপ ৌঁছামর্ার জর্য থ্রুওময়মে নর্রাপ্ ও উপমভাগয
ভ্রমণ অ্নভজ্ঞো াভ করমব। েখর্ নর্মনাণ কাজ ়্ী ন ছু টির সপ্তাহামন্তর জর্য স্থনগে রাখা হয়,
আমরা ঘমাটরচা কম্র সেকন ো অ্ব ের্ করমে, ধ়ীমর ধ়ীমর, কমনমক্ষ্মের মমধয নর্রাপম্ ভ্রমণ
করমে, ও রাস্তার পামের জরুনর োর্বাহর্গুম ামক জায়গা ঘছমড় ন্মে এবং নবভ্রানন্তকর গানড়
চা ামর্ায় র্া জড়ামে উৎসানহে কনর। থ্রুওময় ঘমাবাই অ্যাপটি ঘমাটরচা কম্র নর্রাপ্ োোর
পনরকের্া করমে সহায়ো করমে পামর।"
AAA ভনবষযদ্বাণ়ী কমর ঘে প্রায় 43 নমন য়র্ মার্ুষ এই ঘমমমানরয়া ঘে এর ছু টিমে ভ্রমণ করমব AAA 2000 সাম ট্রযানকং শুরু হওয়ার পর নদ্বে়ীয় সমবনাচ্চ ট্রানফক ভন উম - ও োম্র মমধয
আর্ুমানর্ক 37.6 নমন য়র্ অ্মটামমাবাইম ভ্রমণ করমব।
থ্রুওময় অ্মোনরটি ঘমাটরচা কম্র োম্র ঘমাবাই অ্যাপ োউর্ম াে করমে উৎসানহে কমর ো
iPhone ও Android নেভাইমস োউর্ম াে করমে নবর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি ঘমাটরচা কম্র
বাস্তব-সমময় ট্রানফক এবং ন্ক নর্ম্ন ের্া সহায়ো ামভর সরাসনর সুমোগ প্র্ার্ কমর। এছাড়াও
ঘমাটরচা করা TRANSalert ইমমইম র জর্য সাইর্ আপ করমে পামর ো সমগ্র থ্রুওময় জুমড় সবনমেষ
ট্রানফক পনরনস্থনে প্র্ার্ কমর এখামর্।

নরময় -টাইম ভ্রমমণর েমেযর জর্য, োে়ীম্র ভ্রমমণর আমগ নর্উ ইয়কন ঘেমটর আর্ুষ্ঠানর্ক ট্রানফক
এবং ভ্রমণ েেয উৎস, 511NY, ঘচক করা উনচে। 5-1-1 এ ক করুর্, ওময়বসাইমট োর্ এখামর্
বা iTunes বা Google Play এ নবর্ামূম য 511NY ঘমাবাই অ্যাপটি োউর্ম াে করুর্। নি
পনরমষবার সাহামেয বযবহারকার়ীরা রাস্তার অ্বস্থাা ঘজমর্ নর্মে পারমবর্ অ্েবা হাওয়া এবং
ট্রার্নজমটর েেয ঘ্খার ন ঙ্ক ঘপময় োমবর্। অ্যাপটিমে এখর্ ড্রাইভ ঘমামের ববনেষ্টয ঘোগ করা
হময়মছ, এই ঘমামে বযবহারকার়ী োর ঘবমছ ঘর্ওয়া রাস্তা ধমর গানড় চা ামর্ার সমময় অ্যা াটন শুর্মে
পামবর্, ঘকার্ও ্ু নটর্া অ্েবা কর্িাকেমর্র কো োম্র জানর্ময় ঘ্ওয়া হমব।
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