
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের কমনম্বেম্বে ধীর গবির আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্ যেম্বেিু বর্উ ইয়কন  
পরু্রায় য ালা েম্বে  

 
ট্রাবিক িৃবির সাম্বে সাম্বে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের োইওম্বয় সুরবেি রা ম্বি বর্মনাণ কমী এিং আইর্ 

প্রম্বয়াগকারী কাজ বেম্বসম্বি সািধার্িা অিলের্ করম্বি অর্ুম্বরাধ করা েম্বে  
 
 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট নিপাটন মমন্ট অ্ব ট্রান্সমপামটন শর্ (New York 
State Department of Transportation), স্টমাটর যার্বাহর্ নবভাগ (Department of Motor 
Vehicles, DMV), গভর্নমরর ট্রানির্ স্টেিটি র্নমটি (Governor's Traffic Safety Committee), 
স্টেট পনুিশ (State Police) এবং থ্রুওময় অ্থনরটির (Thruway Authority) স্টযৌথ উম্যামগ 
স্টমাটরচাির্ম্র হাইওময় র্মী, জরুনর অ্বস্থায় প্রথম প্রনিনিয়ার্ারী এবং অ্র্যার্যম্র যারা 
স্টমাটরযার্ িযাশ এবং রাস্তার পামশর ঘটর্াগুনিমি েহায়িা র্মর িাম্র যািায়ামির গুরুমের র্থা 
স্মরণ র্নরময় ন্ময়মের্। স্টেটজমুে অ্ঞ্চিগুমিা আবার স্ট ািার র্ারমণ ট্রানির্ বােমব এবং নর্উ 
ইয়মর্ন র েের্ ও স্টেিু ন্ময় যািায়াি র্রার েময় যারা আমাম্র নর্রাপত্তার জর্য র্াজ র্মর 
িাম্র প্রনি েমচির্ এবং শ্রদ্ধাশীি হওয়া চাির্ম্র আরও স্টবনশ প্রময়াজর্।  
 
"স্টযমহিু নর্উ ইয়র্ন বােী COVID-19 এর নবস্তার স্টরামে েমচির্, িাই আমাম্র অ্বশযই জরুনর 
োো প্র্ার্র্ারী, হাইওময় শ্রনমর্, স্টটা ট্রার্ ড্রাইভার, পুনিশ র্মনর্িন া এবং যারা আমাম্র েুরনিি 
রা মি র্াজ র্মরর্ িাম্র বযাপামর েমচির্ থার্মি হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "য র্ 
স্টেটজমুে এিার্াগুমিা আবার স্ট ািা হমে এবং আমরা স্টমাটরচাির্ রাস্তায় স্টর্মম আেমব, আনম ের্ি 
চাির্ম্র অ্র্ুমরাে র্রনে আইর্ স্টমমর্ চিমি, োোরণ জ্ঞার্ বযবহার র্রমি এবং েহার্ুভূনিশীি 
হমি যামি আমাম্র োহেী পুরুষ এবং র্ারীরা নর্রাপম্ র্াজ র্রমি পামর।"  
 
র্মনমিমের আমশপামশ ও র্মনমিমের নবনভন্ন েংমর্ি নচর্মি ও বুঝমি পারা েব চাির্ ও 
েের্পমথর র্মীম্র জর্য অ্পনরহাযন। স্টমাটরগানে চাির্ম্র স্মরণ র্নরময় স্ট্ওয়া হয় স্টয এর্টি 
র্মনমিমে গনিেীমা অ্নিিম র্রমি নিগুণ জনরমার্া গুণমি হমব এবং 2005 োমির ওয়ার্ন  স্টজার্ 
স্টেিটি অ্যাক্ট (Work Zone Safety Act) অ্র্ুোমর স্টর্ামর্া বযনি যন্ র্মনমিমে ্ইু বা িার 
স্টবনশ বার গনিেীমা অ্নিিম র্মর িাহমি বযনির ড্রাইনভং িাইমেন্স বানিি র্রা হমি পামর। 
র্মনমিমে নর্রাপত্তা নবষয়র্ আরও পরামশন পাওয়া যামব thruway.ny.gov এ ামর্।  

http://www.thruway.ny.gov/index.shtml


 
বর্উ ইয়কন  যেট বিপাটন ম্বমন্ট অি ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্ কবমের্ার যমবর যেম্বরস যিাবমংম্বগজ িম্বলর্ "নর্উ 
ইয়র্ন  এনগময় যামে এবং নর্মনাণ স্টমৌেুমও এনগময় যামে, যার মামর্ হমে আমরা রিণামবিণর্ারী 
এবং র্মী রাস্তায় স্টবর হমে, প্রনিন্র্ দ্রুি গনির ট্রানিমর্র পাশাপানশ র্াজ চিমে এবং চাির্ম্র 
েির্ন িা, ধেযন এবং োবোর্িার উপর নর্ভন র র্রমে। এটি অ্িযন্ত গুরুেপূণন স্টয স্টমাটরগানে 
চাির্গণ স্টিাভ হ্রাে র্রমব, গানে চািামর্ায় মমর্ামযাগ স্ট্মবর্ এবং র্মীম্র জর্য জায়গা স্টেমে 
স্ট্মবর্। িাম্র জীবর্ এটির উপর নর্ভন র র্মর।"  
 
থ্রুওম্বয় অেবরটির এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবেউ যজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  জমুে 
ট্রানির্ বনৃদ্ধর োমথ োমথ আমরা স্টমাটরচাির্ম্র েীর গনিমি গানে চািামি এবং র্মনমিমে ভ্রমমণর 
েময় মমর্ামযাগ ন্মি অ্র্মুরাে র্রনে। রিণামবিণ র্মী এবং জরুনর োো প্র্ার্র্ারীরা িাম্র 
জীবমর্র ঝুুঁ নর্ নর্ময় নর্মনাণ এিার্ায় র্াজ র্মর অ্থবা রাস্তার পামশ স্টর্ার্ ঘটর্ার স্টমার্ামবিা র্মর। 
এটি অ্পনরহাযন স্টয স্টমাটরচাির্রা এই শ্রনমর্ম্র নর্রাপত্তা, স্টেই োমথ িাম্র নর্মজম্র নর্রাপত্তামর্ 
অ্গ্রানের্ার স্ট্য়। েবার মমিা, িারাও ন্র্ স্টশমষ িাম্র পনরবামরর র্ামে নর্রাপম্ বানে নিরমি 
চায়।"  
 
বিপাটন ম্বমন্ট অি যমাটর যভবেক্লম্বসর (DMV) কবমের্ার এিং গভর্নম্বরর ট্রোবিক যসিটি কবমটির 
সভাপবি মাকন  যজ. এি. যরাম্বয়িার িম্বলম্বের্, "COVID-19 মহামানর আমাম্র স্টপ্রাজর্ীয় র্মীম্র 
গুরুেপূণন ভূনমর্ার র্থা স্মরণ র্নরময় স্ট্য়, যার মমেয রময়মে পুরুষ এবং র্ারী যারা আমাম্র 
রাস্তাঘাট রিণামবিণ এবং উন্নি র্মর।য় অ্র্ুগ্রহ র্মর িাম্রমর্ র্াজ র্রার জর্য নর্রাপ্ রুম 
ন্র্ যামি িারা িাম্র পনরবামরর র্ামে নিমর স্টযমি পামর।"  
 
যেট পবুলে সুপাবরম্বন্টর্ম্বিন্ট বকে এম. যকারম্বলট িম্বলর্, "র্মনমিমে গনি হ্রামের এর্টি গুরুেপূণন 
র্ারণ রময়মে- হাইওময়মি শ্রনমর্ এবং ের্িভ্রমণর্ারীর জর্য নর্রাপত্তা নর্নিি র্রা। আমরা 
স্টমাটরচাির্ম্র অ্র্ুমরাে র্রনে স্টপাে র্রা গনি েীমা অ্র্ুেরণ র্মর, র্মনমিমে োবোমর্ গানে 
চািামর্া এবং প্রথম োো প্র্ার্র্ারী ও হাইওময় র্মীম্র জর্য এনগময় যাওয়ার মােযমম নর্রাপত্তামর্ 
িাম্র েমবনাচ্চ অ্গ্রানের্ার নহমেমব স্টবমে নর্মি। স্টেট ধের্যরা র্মনমিমে এবং আমশপামশ পনর্শনর্ 
র্রমব এবং যারা স্টবপমরায়াভামব গানে চািামব িাম্রমর্ বর্াস্ত র্রা হমব র্া।"  
 
গি বের নর্উ ইর্ন  স্টেট নিপাটন মমন্ট অ্ব ট্রান্সমপামটন শর্ েের্ নর্মনাণ এিার্ায় স্টমাট 521টি ্ঘুনটর্া 
এবং 67টি রিণামবিণ এিার্ায় অ্র্ুপ্রমবমশর স্টরর্িন  র্মর, যামি 50জর্ আহি এবং ্ইুজর্ নর্হি 
হয়।য়  
 
রাস্তায় র্াজ র্রা নর্উ ইয়র্ন বােীম্র েুরনিি রা মি নর্উ ইয়মর্ন র মভু ওভার আইর্টি (Move 
Over Law) 2011 োমি প্রণীি হয় এবং িারপর স্টথমর্ নবনভন্ন েরমর্র জরুনর এবং নবপজ্জর্র্ 
গানের নবষয় অ্ন্তভুন ি র্রমি এটি প্রোনরি র্রা হময়মে। স্টমাটর চাির্ম্র আইর্ প্রময়াগর্ারী 
র্িৃন পমির গানে, আগুর্ স্টর্ভামর্ার ট্রার্, অ্যাম্বুমিন্স, গানে উঠিময় নর্ময় যাওয়ার ট্রার্ এবং রাস্তার 
পামশ থার্া র্র্স্ট্রার্শর্ অ্থবা রিণামবিমণর গানের নর্র্মট আেমি নর্উ ইয়মর্ন র মুভ ওভার 



আইর্ স্টমমর্ েযমে গানে চািামর্ার, গানের গনি র্ম র্রার এবং নর্রাপ্ ্রূমে গানে থামামর্ার 
মমিা নর্য়মগুনি স্টমমর্ চিমি হমব। মুভ ওভার আইর্টি েের্পমথর উভয় পামশই প্রমযাজয হমব, শুেু 
িার্ন্মর্র জরুনর র্ামজর ন্মর্ র্য় এবং িঙ্ঘমর্ েরা পো স্টমাটরগানে চাির্গণ প্রথম অ্পরামের 
জর্য িাম্র িাইমেন্স ্ইু পময়ন্ট এবং অ্ন্তি 150 মানর্ন র্ িিার জনরমার্ার েম্মু ীর্ হমি পামরর্।  
 
2016 োমির জিুাই মামে এই আইর্ েম্প্রোনরি র্রা হয়, যামি স্টেোমেবর্ অ্নিনর্বনাপর্ র্মী 
এবং অ্যাম্বুমিন্স র্মীম্র অ্ন্তভুন ি র্রা হয়, যা পূমবন শুেুমাে আইর্ শৃঙ্খিা রিার্ারী বানহর্ী, 
জরুনর বা নবপজ্জর্র্ যার্বাহমর্র জর্য প্রমযাজয নেি; এবং এ র্ র্ীি, েবুজ, িাি, ো্া বা 
অ্যাম্বার িাইট যুি যার্বাহমর্র স্টিমে প্রমযাজয। এই বনেনি আইর্ আইর্ প্রময়াগর্ারী বানহর্ীমর্ 
মহােেমর্ র্মনরি স্টিার্ম্র নর্রাপত্তা নবপন্নর্ারী আইর্ িঙ্ঘর্র্ারীম্র শানস্ত স্ট্য়ার জর্য আরও 
স্টবনশ র্িৃন ে প্র্ার্ র্মর। নর্উ ইয়র্ন  স্টেটজমুে েবগুমিা েেমর্ স্টমাটরগানে চাির্ম্র অ্বশযই 
যথাযথ মমর্ামযাগ ন্মি হমব এবং এটি র্রা নর্রাপ্ হমি েেমর্র পামশ র্মনরি যার্বাহর্ ও 
র্মীম্র জর্য পযনাপ্ত জায়গা স্টেমে ন্ময় এর্ স্টিমর্ গানে চািামি হমব। র্মভম্বর 2016 োমি, 
আবজন র্া ও পুর্ঃপ্রনিয়ার্ারী ট্রামর্র মমিা স্টেনর্মটশর্ যার্বাহর্গুনিমর্ অ্ন্তভুন ি র্রমি এই মুভ 
ওভার আইর্মর্ আরও েম্প্রোরণ র্রা হয়।  
 
নর্উ ইয়র্ন  স্টেট নিপাটন মমন্ট অ্ব ট্রান্সমপামটন শর্ েম্প্রনি োমানজর্ স্টযাগামযাগ মােযমমর জর্য এর্টি 
েরর্ানর পনরমষবা স্টঘাষণা জানর র্মরমে যামি স্টেট পুর্রায় চাি ুহওয়ার োমথ োমথ র্মনমিমে 
্ায়বদ্ধিার োমথ গানে চাির্ার গুরুমের ন্মর্ ্নৃি নর্বদ্ধ র্মর। এই নভনিওমি গনি েীমা, স্টিাভ 
্রূ র্রা এবং র্মনমিমে মমর্ামযাগ প্র্ামর্র গুরুে িুমি েরা স্টহমে।  
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