
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেট জমু্ব়ে ওযাকন  স্টজার্ লঙ্ঘম্বর্র বিরুম্বে অবভযাম্বর্র স্ট াষণা বিম্বযম্বের্  
  

বর্উ ইযকন  স্টেট বিপাটন ম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্, থ্রুওম্বয অথবরটি এিং বর্উ ইযকন  স্টেট পবুলে 
স্টেট জমু্ব়ে "অপাম্বরের্ হািন হোট'' চালু  

  
স্টিপম্বরাযা এিং বিভ্রান্ত চালকম্বির সবিয হাইওম্বয বর্মনাণ এিং রক্ষণাম্বিক্ষণ অঞ্চম্বল টাম্বগনট করা 

হম্বি  
  

গত স্টেটিোপী অপাম্বরেম্বর্র সময ওযাকন  স্টজাম্বর্ 1,000 এর ও স্টিবে টিম্বকট ইসুে করা হম্বযম্বে  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ "অ্পামরশর্ হার্ন হযাট'' চালুর ঘ াষণা কমরমের্, একটি ঘেটব্যাপী 
ট্রাফিক এর্মিার্নমমন্ট ফর্মটইল যা ঐর্ব্ গাফ়ি চালকমের টামগনট কমর যারা ওযাকন  ঘজামর্র মমযয 
ঘব্পমরাযাভামব্ গাফ়ি চালায। ওযাকন  ঘজার্ লঙ্ঘর্ েমর্ এব্ং ঘেট হাইওময ব্রাব্র ফর্মনাণ, 
রক্ষণামব্ক্ষণ এব্ং জরুফর কাযনক্রমমর মুমিামুফি হওযার র্ময ফর্রাপে গাফ়ি চালামর্ার গুরুত্ব তুমল 
যরার উমেমশয এই অ্পামরশর্ ফর্উ ইযকন  ঘেট পুফলশ, ফর্পাটন মমন্ট অ্ি ট্রান্সমপামটন শর্ (Department 
of Transportation, DOT) এব্ং থ্রুওময অ্থফরটির (Thruway Authority) মমযয একটি ঘযৌথ 
উমেযাগ।  
  
"ফর্উ ইযমকন র হাইওময শ্রফমক এব্ং প্রথম র্া়িাপ্রোর্কারীরা প্রফতফের্ তামের ব্যফিগত ফর্রাপত্তা 
ঝুুঁ ফকমত ঘিমল যামত আমামের র়্িক এব্ং ঘর্তু ফর্রাপে এব্ং ভামলা অ্ব্স্থায থামক," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "ফর্উ ইযকন ব্ার্ী ফহমর্মব্, এই অ্তযাব্শযকীয কমীমের ক্ষফতর পথ ঘথমক েমূর রািা 
আমামের োফযত্ব- এব্ং এর মামর্ হমে গফত কফমময আর্া, র্মর যাওযা এব্ং র্াযারণ জ্ঞার্ ব্যব্হার 
করা। যারা ঘব্পমরাযাভামব্ গাফ়ি চালায এব্ং অ্র্যমের জীব্র্ ফব্পন্ন কমর তামের প্রফত আমামের 
ঘকার্ র্হর্শীলতা ঘর্ই।"  
  
ঘেট টু্রপাররা র্ারা গ্রীষ্ম জমু়ি অ্যাফর্রর্র্যাক র্থনওময, থ্রুওময এব্ং অ্র্যার্য হাইওময ব্রাব্র 
র্ফক্রয হাইওময ওযাকন  ঘজামর্ টহল ঘেমব্ ঘযিামর্ রক্ষণামব্ক্ষণ এব্ং ফর্মনাণ কাযনক্রম চলমে। উপরন্তু, 
DOT, থ্রুওময এব্ং ঘেট পুফলশ আগামী মার্গুমলামত ফর্মনাণ অ্ঞ্চমল অ্ফতফরি অ্ম াফষত 
এর্মিার্নমমন্ট প্রমচষ্টার অ্ংশীোর হওযার পফরকল্পর্া কমরমে।  
  



 

 

সর্র্যরা হাইওময রক্ষণামব্ক্ষণ কমীমের ঘপাশাক পমর হাইওময ওযাকন  ঘজামর্ উপফস্থত থাকমব্ ঐর্ব্ 
চালকমের শর্াি করার উমেমশয যারা পতাকাব্াহী কমীমের অ্মার্য কমর, ওযাকন  ঘজামর্ ঘজামর গাফ়ি 
চালায ব্া ঘেমটর মুভ ওভার আইর্ লঙ্ঘর্ কমর, যা জরুফর এব্ং রক্ষণামব্ক্ষণ উভয যার্ব্াহমর্র 
ঘক্ষমে প্রমযাজয। ড্রাইভার র্মচতর্তা এব্ং ফর্উ ইযমকন র আইর্ অ্র্ুর্রণ করার প্রমযাজর্ীযতা অ্ব্যাহত 
রািার জর্য DOT, থ্রুওময এব্ং ঘেট পুফলশ এই গ্রীমষ্মর ঘশমষর ফেমক একটি ঘেটব্যাপী ব্লব্ৎকরণ 
এব্ং ফশক্ষা প্রচারাফভযামর্র পফরকল্পর্া করমে।  
  
স্টেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর স্টথম্বরস স্টিাবমম্বেজ িম্বলর্, "ফর্রাপত্তা র্ব্র্ময ফর্উ 
ইযকন  ঘেট ফর্পাটন মমন্ট অ্ি ট্রান্সমপামটন শর্-এর র্মব্নাচ্চ অ্গ্রাফযকার এব্ং এর একটা ব়্ি অ্ংশ হমে 
ফর্মব্ফেত প্রাণ পুরুষ এব্ং মফহলামের স্বাস্থয এব্ং র্সু্থতা রক্ষা করা যারা আমামের হাইওময এব্ং 
ঘর্তু র্ুরফক্ষত রািার জর্য কাজ কমর। আমামের হাইওময কমীরা প্রফতফের্ তামের কামজ ঘয ফব্পমের 
র্ম্মুিীর্ হয এব্ং ঘমাটরচালকমের মমর্ামযাগ ফব্ফেন্নতা এব্ং ওযাকন  ঘজামর্ গফত কমামর্ার 
প্রমযাজর্ীযতা র্ম্পমকন  র্মচতর্তা ব্া়িামর্ার জর্য অ্পামরশর্ হার্ন হযাট একটি কাযনকর উপায। 
আমামের কমী এব্ং ভ্রমণকারী জর্গণমক র্রুফক্ষত রািমত ফর্উ ইযকন  ঘেট পুফলমশর অ্ংশীোফরমত্বর 
প্রশংর্া করফে।"  
  
বর্উ ইযকন  স্টেট পবুলে-এর সুপাবরম্বন্টর্ম্বিন্ট বকথ এম. স্টকারম্বলট িম্বলর্, "হাইওময এব্ং ফর্মনাণ 
শ্রফমকমের ফর্রাপত্তা এব্ং কলযাণ অ্পফরহাযন ঘযমহতু তারা আমামের ঘেমটর রাস্তা ামটর উন্নফত র্াযর্ 
কমর। এটা গুরুত্বপূণন ঘয ঘমাটরচালকরা রাস্তার ফর্যম ঘমমর্ চলার োফযত্ব র্ম্পমকন  র্মচতর্ এব্ং 
জামর্ ঘয মুভ ওভার আইর্ এব্ং ওযাকন  ঘজামর্ অ্র্পু্রমব্শ ব্রোস্ত করা হমব্ র্া। আমরা র্কল 
ঘমাটরচালকমের ফর্যনাফরত গফত র্ীমা ঘমমর্ চলা, ফর্ফেনষ্ট গফলমত থাকা এব্ং ওযাকন  ঘজামর্ শ্রফমক 
এব্ং র্রঞ্জাম র্ম্পমকন  অ্ব্গত থাকার মাযযমম ফর্রাপমে কাজ করার জর্য অ্র্ুমরায করফে।"  
  
থ্রুওম্বয অথবরটির এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবথউ স্টজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "হাইওময এব্ং জরুফর 
কমীরা র্ফতযকামরর মার্ুষ যারা েী ন ফেমর্র কামজর পর ঘকব্ল তামের পফরব্ামরর কামে ঘযমত 
চায। রাস্তা ফর্রাপে রািার কাজ করার র্মময আমামের পূণন মমর্ামযাগ তামের প্রাপয। আফম 
র্ব্াইমক উৎর্াফহত করফে ওযাকন  ঘজামর্র ফভতমর এমর্ ভামব্ গাফ়ি চালার্ ঘযর্ আপফর্ অ্থব্া 
আপর্ার ফপ্রযজর্ ঘর্িামর্ কাজ কমরর্ - গফত কফমময আর্ুর্ এব্ং তামের জর্য র্তকন  থাকুর্।"  
  
গত ব্ের ঘেট পুফলমশর র্ামথ "অ্পামরশর্ হার্ন হাট" ব্লব্ৎ করার র্ময ঘেট জমু়ি 1,048টি 
টিমকট ইর্ুয করা হয, যার মমযয ফেল 493টি গফত লঙ্ঘর্, 92টি ঘর্ল ঘিার্ লঙ্ঘর্, 94টি 
ফর্টমব্ল্ট এব্ং েটুি ফশশু ঘরস্ট্রাইন্ট লঙ্ঘর্, 72টি মভু ওভার লঙ্ঘর্, আটটি ট্রাফিক কমরাল 
ফর্ভাইর্ ঘমমর্ চলমত ব্যথন, েটুি পতাকাব্াহমকর ফর্মেনশ ঘমমর্ চলমত ব্যথনতা, েটুি মাতাল অ্ব্স্থায 
গাফ়ি চালামর্া এব্ং 283টি অ্র্যার্য লঙ্ঘর্।  
  
ঘমাটরগাফ়ি চালকমের মমর্ কফরময ঘেওযা হমে ঘযর্ তারা একটি ঘলমর্ র্মর যায, যফে 
ফর্রাপেভামব্ র্ম্ভব্ হয, অ্থব্া লাল, র্াো, র্ীল, হলুে ব্া র্ব্ুজ আমলা প্রেশনর্কারী রাস্তার পামশর 



 

 

যার্ব্াহমর্র জর্য গফত কফমময আমর্র্, যার মমযয ওযাকন  ঘজামর্ রক্ষণামব্ক্ষণ ও ফর্মনাণকামজর 
যার্ব্াহর্ও রমযমে।  
ঘমাটরচালকমের ওযাকন  ঘজামর্ যীর গফতমত এব্ং োফযত্বশীলভামব্ গাফ়ি চালামর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া 
হমযমে। ওযাকন  ঘজামর্ গফতর্ীমা অ্ফতক্রম করার জফরমার্া ফিগুণ। ঘকামর্া ব্যফি যফে ওযাকন  ঘজামর্ 
েইু অ্থব্া তার ঘব্শী ব্ার গফতর্ীমা অ্ফতক্রম কমর তাহমল ব্যফির ড্রাইফভং লাইমর্ন্স ব্াফতল করা 
হমত পামর।  
  
হালর্াগােকৃত ভ্রমমণর তমথযর জর্য কল করুর্ 511 র্ম্বমর, ফভফজট করুর্ www.511NY.org 
ওমযব্র্াইট, অ্থব্া র্াউর্মলার্ করুর্ ফি 511NY ঘমাব্াইল অ্যাপ।  
  
টুইটামর ফর্উ ইযকন  ঘেট DOT িমলা করুর্: @NYSDOT। ঘির্ব্ুমক আমামের িুুঁমজ পামব্র্ এই 
ঠিকার্ায facebook.com/NYSDOT। 
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