
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 4 জলুাইম্ব়ের ছুটি উপলম্বযে যার্চলাচল বর্বিনঘ্ন করম্বে সড়ক ও সসেুর বর্মনাণ 

কাজ িন্ধ রাখার স াষণা বিম্ব়েম্বছর্  
  

চলাচম্বলর সম্বিনাচ্চ িেস্তেম সমম্ব়ে যার্চলাচম্বল বিঘ্নো কমাম্বর্ার জর্ে বর্মনাণ কাজ িন্ধ রাখা 
হম্ব়েম্বছ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমের মহাসড়কগুম ামে সড়ক ও 
ঘসেু নর্মনাণ প্রকমের জর্য বন্ধ করা ঘ র্ স্বাধীর্ো নিবস (Independence Day)-এর ছুটি 
চ াকা ীর্ বযস্তেম সমময় ভ্রমণকারীমির চ াচম র সমন্বয় সাধমর্র জর্য 4 জ ুাই বৃহস্পনেবার 
সকা  6ো ঘেমক 8 জ ুাই ঘসামবার সকা  6ো পেনন্ত স্থনগে রাখা হমব।  
  
কংনিমের স্থায়ী ঘবনরয়ামরর ঘপছমর্ অ্েবা জরুনর ঘমরামমের কারমণ নকছু কাজ চ মার্ োকমে 
পামর, ঘস বযাপামর ঘমােরোর্ চা কমির সেকন  োকমে হমব। কর্স্ট্রাকশর্ কামজর উপমর নর্মষধাজ্ঞা 
জানর গভর্নর কুওমমার ড্রাইভাসন ফােন  (Drivers First) উমিযামগর সামে সংগনেপূণন ো সড়ক ও 
ঘসেুর নর্মনাণ কামজর কারমণ সং টিে োর্জে এবং চ াচম  নব ম্ব কমামে ঘমােরোর্ চা কমির 
সুনবধামক অ্গ্রানধকার ঘিয়।  
  
"এই স্বাধীর্ো নিবমস ঘে ঘরকর্ন  পনরমাণ ভ্রমণকারীরা সড়মক চ াচ  করমে পামর বম  ধারণা 
করনছ, োমির জর্য োর্ চ াচ  নর্নবনঘ্ন করমে এবং নর্উ ইয়মকন র বানসন্দামির নর্রাপমি োমির 
গন্তমবয ঘপ ৌঁছামর্া সহজ করমে আমরা আমামির সাধযমমো কাজ করনছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"উিোপমর্র সময়, এটি অ্েযাবশযক ঘে ঘমােরোর্ চা কগণ সড়মক সেকন  োকমবর্ এবং িানয়ত্ব-
জ্ঞার্হীর্ভামব ড্রাইভ করমবর্ র্া। ঘেমকামর্া নবশ্রামাগামর বা পানকন ং এ াকায় নবরনে নর্র্ বা ঘেক্সে 
েপ বযবহার করুর্ - আপর্ার জীবর্ এবং অ্র্যমির জীবর্মক ঝুৌঁ নকর মমধয ঘফ া অ্নর্নেক।"  
  
গভর্নর কুওমমা ঘমােরোর্ চা কমির আইর্ প্রময়াগকারী কেৃন পমের গানড়, আগুর্ ঘর্ভামর্ার ট্রাক, 
অ্যাম্বুম ন্স, গানড় উঠিময় নর্ময় োওয়ার ট্রাক এবং সড়মকর পামশ োকা কর্স্ট্রাকশর্ অ্েবা 
রেণামবেমণর গানড়র নর্কমে আসম  মভু ওভার   (Move Over Law) ঘমমর্ সেমে গানড় 
চা ামর্ার, গানড়র গনে কম করার এবং নর্রাপি িরূমত্ব গানড় োমামর্ার মমো নর্য়মগুন  ঘমমর্ 
চ মেও আমবির্ জার্ামের্।  
  
বর্উ ই়েকন  সেট পবুলে (New York State Police)-এর সুপাবরম্বের্ম্বেে বকথ এম. সকারম্বলট 
িম্বলর্, "ঘসেু এবং সড়মকর কাজ বন্ধ রাখার গভর্নর কুওমমার এই উমিযামগর কারমণ 4 জ ুাই 



 

 

উৎসমবর নির্ ঘমােরোর্ চা কমির গন্তবয স্থম  ঘপ ৌঁছামর্ার নব ম্ব অ্মর্কখানর্ কনমময় োমির 
নর্রাপত্তামক বানড়ময় নিমব। আমরাও ঘমােরোর্ চা কমির অ্র্ুমরাধ করমবা ঘে োরাও ঘের্ োমির 
নিক ঘেমক করণীয় কাজগুম া কমরর্ ঘেমর্- উনিনখে গনে সীমা ঘমমর্ চ া, গানড় চা ামর্ার সময় 
ইম কট্রনর্ক নর্ভাইস বযবহার র্া করা, জরুনর গানড়র জর্য স্থার্ ঘছমড় ঘিওয়া এবং ঘকামর্া 
উৎসমব অ্যা মকাহ  পামর্র বযবস্থা োকম  আমগ ঘেমক নর্রাপিভামব বানড় ঘফরার পনরকের্া কমর 
রাখা। এই ছুটির সময়োমে ঘট্রাপাসনমির প্রচুর পনরমামণ ঘিখা োমব এবং োমির কাজ হমব িানয়ত্ব-
জ্ঞার্হীর্ ও ঝুৌঁ নকপূণন চা কমির ধরা।"  
  
বর্উ ই়েকন  সেট থ্রুওম্ব়ে অথবরটি (New York State Thruway Authority)-এর এবিবকউটিভ 
বেম্বরক্টর মোবথউ সজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "এই বযস্ত ভ্রমণ সপ্তাহামন্ত গভর্নর কুওমমার নর্মনাণ কাজ 
বন্ধ রাখার উমিযাগ হাজার হাজার ঘমােরোর্ চা কমক স্বাধীর্ো নিবমস োমির গন্তবযস্থম  দ্রুে 
ঘপ ৌঁছামে সাহােয করমব। মমর্ রাখমবর্ েখর্ আপনর্ জরুনর গানড় বা সড়মকর ধামর রেণামবেমণর 
িুমিরমক ঘিখমবর্ েখর্ জায়গা ঘছমড় নিমে হমব। োরাও োমির নপ্রয়জর্মির সামে 4 জ ুাই 
উিোপর্ করমব এবং ঘমােরোর্ চা কমির কীভামব মুভ ওভার   এবং নর্রাপি ড্রাইনভং ঘমমর্ 
চম  ঘসই সেকন োর উপর োমির জীবর্ নর্ভন র কমর।"  
  
বর্উ ই়েকন  সেট বেপাটন ম্বমে অি ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্ (New York State Department of 
Transportation)-এর কবমের্ার মোবর সথম্বরস সোবমিংম্ব়েজ িম্বলর্, "স্বাধীর্ো নিবস মামর্ 
আমামির জানের জন্মনির্ পা মর্র সবমচময় ভাম া উপায় হমে ট্রযানফমক আেমক র্া ঘেমক বনু্ধ ও 
পনরবার পনরজমর্র সামে নির্টি উিোপর্ করা। নর্মনাণ কাজ বন্ধ রাখায় গভর্নর কুওমমার 
নসদ্ধান্তমক স্বাগে জার্াই ো নর্উ ইয়কন বাসীমির ঘেখামর্ প্রময়াজর্ ঘসখামর্ নর্রাপিভামব োোয়াে ও 
খুব কম নব মম্ব ঘপ ৌঁছামে সাহােয করমব। ভ্রমমণর পনরকের্া করার সময় আনম চা কমির 511NY 
ওময়বসাইে বযবহার করার জর্য অ্র্ুমরাধ করমবা এবং সাবধামর্ ড্রাইভ করা, িানয়ত্ব-জ্ঞার্হীর্ভামব 
ড্রাইভ করা ঘেমক নবরে োকা এবং সড়মকর ধামর জরুনর কাজ বা রেণামবেণ চ াকা ীর্ গানড়র 
জর্য স্থার্ ঘছমড় ঘিওয়ার অ্র্ুমরাধ োকমব।"  
  
গে সপ্তামহ গভর্নর, নর্উ ইয়কন  ঘেে পনু শ (New York State Police) ও স্থার্ীয় আইর্ 
প্রণয়র্কারী এমজনন্সগুম া ঘ াষণা নিময়নছ  ঘে 4 জ ুাই ছুটির নিমর্ োরা মাো  ও মািকদ্রবয 
ঘসবর্কারী চা ক ও অ্র্যার্য ট্রানফক নর্য়ম ভঙ্গকারীমির নবরুমদ্ধ কম ার বযবস্থা ঘর্ওয়ার জর্য 
পাহারার বযবস্থা করমবর্।  
  
এই বছর AAA অ্র্ুোয়ী, ঘরকর্ন  ঘভমঙ্গ 48.9 নমন য়র্ আমমনরকাবাসী স্বাধীর্ো নিবমসর ছুটির 
নিমর্ োমির বানড় ঘেমক 50 মাই  বা োর ঘচময় ঘবনশ িরূমত্ব ভ্রমমণ োমব, ো গে বছমরর 
েু র্ায় প্রায় 4.1 শোংশ ঘবনশ। AAA অ্র্ুমার্ করমছ ঘে ছুটির সপ্তামহ 3 জ ুাই, বুধবার সবমচময় 
বযস্তেম ভ্রমমণর নির্ হমব।  
  
ঘমােরোর্ চা কমির ঘেক্সে, ঘফার্ ক  করমে এবং গানড় চা ামর্ার সময় সম্ভব র্য় এমর্ অ্র্যার্য 
সব কাজ করমে ঘেে জমুড় োকা 64টি ঘেক্সে েমপর পাশাপানশ সানভন স এনরয়া (Service 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-state-police-dwi-crackdown-during-july-4-holiday
https://newsroom.aaa.com/2019/06/record-breaking-48-9-million-americans-travel-fourth-of-july/


 

 

Areas), নবশ্রামাগার (Rest Areas) এবং স্বাগেম ঘকন্দ্র (Welcome Centers) বযবহার করার 
জর্য ব া হমে।  
  
পূমবনর ট্রানফমকর মাত্রা অ্র্সুামর সুনর্নিনষ্ট নকছু থ্রুওময় প্রমজমে সামার্য পােনকয োকমব। ছুটির নিমর্র 
পুমরা সপ্তাহান্ত জমুড় থ্রুওময় ঘ র্ বন্ধ োকার এক নবস্তানরে সূনচ এখামর্ আমছ।  
  
থ্রুওময় অ্মোনরটি (Thruway Authority) ঘমােরোর্ চা কমির োমির ঘমাবাই  অ্যাপ র্াউর্ম ার্ 
করার সুপানরশ কমর ো আইমফার্ ও অ্যান্ড্রময়র্ নর্ভাইমস নবর্ামূম য র্াউর্ম ার্ করা োমব। 
অ্যাপটি ঘমােরোর্ চা কমির প্রকৃে-সমময় ট্রানফক এবং নিক-নর্মিনশর্া সহায়ো  ামভর সরাসনর 
সুমোগ প্রিার্ কমর। এছাড়াও ঘমােরোর্ চা কগণ ট্রান্সএ ােন  (TRANSalert) ইমমইম র জর্য সাইর্ 
আপ করমে পামর ো সমগ্র থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ ট্রানফক পনরনস্থনে সম্পমকন  অ্বগে করমব এখামর্।  
  
ভ্রমমণর পূমবন ভ্রমণকারীগণ 5-1-1 এ ক  কমর, 511 ওময়বসাইে এখামর্ নভনজে কমর অ্েবা 
আইটিউর্ (iTunes) বা গুগ  ঘে (Google Play) ঘেমক 511NY ঘমাবাই  অ্যাপ নবর্ামূম য 
র্াউর্ম ার্ করার মাধযমম 511NY ঘচক করমে পারমবর্। নবর্ামূম যর পনরমষবার সাহামেয 
বযবহারকারীরা সড়মকর অ্বস্থা ঘজমর্ নর্মে পারমবর্, ট্রানফক কযামমরাগুম া ঘিখমে পারমবর্ এবং 
এয়ার ও ট্রার্নজমের েমেযর ন ঙ্ক ঘপময় োমবর্। অ্যাপটিমে এখর্ ড্রাইভ ঘমামর্র ববনশষ্টয ঘোগ করা 
হময়মছ, এই ঘমামর্ বযবহারকারী োর ঘবমছ ঘর্ওয়া সড়ক ধমর গানড় চা ামর্ার সমময় অ্যা ােন  
শুর্মে পামবর্, ঘেমকামর্া ি ুনের্া অ্েবা কর্স্ট্রাকশমর্র কো োমির জানর্ময় ঘিওয়া হমব।  
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