
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
মমম্বরাপবলটার্ রান্সম্বপাটন  এম্বেবন্সর (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, 
MTA) ের্ে সম্ভািে সফ্টওয়্োর অোবিম্বকের্সমূহ অম্বেষণ করার ের্ে মমািাইল প্রযবুির সংস্থা 

মমািাইলআই এর মেরুসাম্বলম্বমর মেবসবলটি ঘুম্বে মেম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "আমরা অম্বটাম্বমািাইলগুবলম্বক আরও বর্রাপে এিং আম্বরা বর্ভন রম্বযাগে করম্বে 
মর্বভম্বগোর্ বসম্বেমগুবলর ের্ে সেটওয়্োর তেবর করার অসাধারণ িৃবি মেম্বেবি এিং যবে এই 
সফ্টওয়্োরটি রাস্তায়্ ভাল কাে কম্বর োহম্বল আমরা মরর্ ও মরলপম্বের ের্ে োর প্রম্বয়্াগ পরীক্ষা 
করার ের্ে যাত্রীম্বের কাম্বি ঋণী। বর্উইয়্ম্বকন র গণ পবরিহণ বসম্বেম্বম োম্বের প্রযবুির সম্ভািে 
প্রম্বয়্াগ বর্ম্বয়্ আম্বলাচর্া করার ের্ে আে আবম মমািাইলআইম্বয়্র সাম্বে মেো কম্বরবি।"  

  
গভর্নর মমািাইলআইম্বয়্র চালকবিহীর্ গাব়ি পরীক্ষা কম্বরর্ - িবি মেেুর্ এোম্বর্ এিং বভবিও 

মেেুর্ এোম্বর্  
  
  
আজ আগে, েভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওগমা মমাবাইলআইগের প্রতিষ্ঠািা ও প্রধার্ কার্নতর্বনাহী 
আতধকাতরক অ্যামর্র্ শাশুোর সাগে সাক্ষাৎ কগরর্ এবং তর্উ ইেগকন র েণ পতরবহণ তসগেগমর জর্য 
মমাবাইলআইগের পণযগুতলর সম্ভাবয প্রগোে অ্গেষণ করার জর্য উন্নি চালক সহােিা তসগেম এবং 
অ্গ ার্মাস ড্রাইতভং প্রর্তুি সক্ষমকারী সফ ওেযার সরবরাহকারী মমাবাইলআইগের মজরুজাগলগমর 
মফতসতলটি সফর কগরর্। েভর্নগরর সাগে তিগলর্ েভর্নগরর সচীব মমতলসা তিগরাসা, আবনার্ 
মিগভলপগমন্ট কপনগরশর্ (Urban Development Corporation, UDC) এবং ম কতর্ওর্ মবাগিন র 
সদসয এতরক ো ন লার এবং MTA মবাগিন র সদসয এবং তর্উ ইেকন  মে  বাগজগ র পতরচালক রবা ন  
মুতহকা।  
  
"আমরা অ্গ াগমাবাইলগুতলগক আরও তর্রাপদ এবং আরও তর্ভন রগর্ােয করগি মর্তভগেশর্াল 
তসগেমগুতলর জর্য সফ ওেযার তিতরর মক্ষগে অ্সাধারণ বৃতি মদগেতি এবং র্তদ এই সফ্টওেযারটি 
রাস্তাে ভাল কাজ কগর িগব আমরা মের্ ও মরলপগের জর্য িার প্রগোে পরীক্ষা করার জর্য 
র্ােীগদর কাগি ঋণী", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তর্উ ইেগকন র েণ োর্তজ  তসগেগম িাগদর প্রর্ুতির 
সম্ভাবয প্রগোে তর্গে আগলাচর্া করার জর্য আজ আতম মমাবাইলআগের সাগে মদো কগরতি। MTA 
র্যাতভগেশের্াল সরঞ্জামগুতলর তপিগর্ লক্ষ লক্ষ িলার বযে কগর এবং আমরা অ্ল্প কগেকটি সংস্থাগক, 
র্ারা মূলি মরইল তসগেগমর মক্ষগে একগচটিো অ্তধকার মভাে কগর, অ্তিক্রম করগি চাই, 21িম 
শিাব্দীর োর্তজ  তসগেমগক সমেনর্ করার মর্ােয একটি র্যাতভগেশর্ মপ্রাগ্রাম তিতর করার জর্য র্া 
তর্উ ইেকন বাসীগদর প্রাপয।"  
  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157709292648151
https://www.youtube.com/watch?v=2lgmOZet1-Q&feature=youtu.be


েভর্নগরর মমাবাইলআই ম ারার এবং চালকতবহীর্ োতি পরীক্ষা করার িবি উপলব্ধ এোগর্।  
  
 ুগরর বভবিও উপলব্ধ এোগর্।  
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