
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
ললিার লে (LABOR DAY) সপ্তাহাম্বে বর্মনাণ সংক্রাে ললর্ িন্ধ করার স্থবগতাম্বেে ল াষণা কম্বরর্ 

গভর্নর কুওম্বমা  
  

ছুটির সপ্তাহাম্বের স্থবগতাম্বেে রাম্বযের হাইওম্বেগুবলম্বত যার্যট হ্রাস করম্বত গভর্নর কুওম্বমার 
চালকরা প্রথম উম্বেোগম্বক সমথনর্ কম্বর  

  
  

ব্যস্ত লেব্ার লে সপ্তাহান্তে যাতায়ান্তত ল ানও ব্যাঘাত যান্তত না ঘন্তে তার জনয আজন্ত  গভননর 
অ্যানু্ড্র এম. কুওন্তমা লঘাষণা  ন্তরন্তেন লয, রাস্তায় এব্ং লসতুগুলের সামলয়  ব্ন্ধ থা া এব্ং লনউ 
ইয় ন  রান্তজযর হাইওন্তয়ন্তত লনমনাণ  ান্তজর প্র ল্পগুলে স্থলগত রাখা হন্তব্ শুক্রব্ার, 30 আগস্ট স াে 
6ো লথন্ত  মঙ্গেব্ার, 3রা লসন্তেম্বর স াে 6ো অ্ব্লি।  নস্ট্রা শন্তনর  ান্তজর উপন্তর লনন্তষিাজ্ঞা 
জালর  রা গভননর কুওন্তমার ড্রাইভাসন ফাস্টন  (Drivers First) উন্ত্যান্তগর সান্তথ সংগলতপণূন, চাে ন্ত্র 
সুলব্িান্তথন রাস্তা এব্ং লিন্তজর  ান্তজর  ারন্তণ যানজে এব্ং লপ ৌঁোন্তত ল্লর হওয়ার মন্ততা সমসযা 
 মান্তনা এই উন্ত্যান্তগর প্রিান েক্ষ্য।  
  
"এই ব্যস্ত শ্রম ল্ব্স সপ্তাহান্তে, আমরা লভড়  মান্তত এব্ং লমাের চাে ন্ত্র অ্ন্তপক্ষ্া ৃত  ম 
লব্েন্তম্বর সান্তথ তান্ত্র গেন্তব্য লপ ৌঁেন্তত সাহাযয  রার জনয আমরা প্ন্তক্ষ্প লনলি", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আলম সব্ লনউ ইয় ন ব্াসীন্ত্র অ্নুন্তরাি  রলে এই সপ্তাহান্তে লনরাপত্তান্ত  অ্গ্রালি ার ল্ব্ার 
জনয। সত ন  থাকুন, লব্ভ্রাে মন্তন গালড় চাোন্তব্ন না, এব্ং যল্ আপনার এ টি লফান  ন্তের উত্তর 
ল্ব্ার প্রন্তয়াজন হয় ব্া লেক্সে  রার প্রন্তয়াজন হয়, উপেব্ধ অ্ন্তন  লব্শ্রান্তমর এো া ব্া লেক্সে 
 রার স্থান ব্যব্হার  রুন। আলম সব্ লনউ ইয় ন ব্াসীন্ত্র লনরাপ্ এব্ং আনন্দময় লেব্ার লে 
সপ্তাহাে  ামনা  লর।"  
  
গভননর কুওন্তমা লমােরযান চাে ন্ত্র আইন প্রন্তয়াগ ারী  তৃন পন্তক্ষ্র গালড়, আগুন লনভান্তনার ট্রা , 
অ্যাম্বুন্তেন্স, লো ট্রা  এব্ং সড়ন্ত র পান্তশ থা া লনমনাণ অ্থব্া রক্ষ্ণান্তব্ক্ষ্ন্তণর গালড়গুলের জনয মুভ 
ওভার ে (Move Over Law) লমন্তন চেন্তত অ্নুন্তরাি  রন্তেন, এই আইন অ্নুযায়ী লমােরযান 
চাে ন্ত্র গালড় চাোন্তনার সময়, উপন্তরাক্ত গালড়গুলের জনয গালড়র গলত  ম  রা এব্ং লনরাপ্ 
জায়গা লপন্তে পথ লেন্তড় ল্ওয়া ব্ািযতামূে ।  
  
লনউ ইয় ন ব্াসীন্ত্র মন্তন  লরন্তয় ল্ওয়া হন্তি লয রাজয ও স্থানীয় আইন প্রন্তয়াগ ারী সংস্থা 
রাজযব্যাপী "ড্রাইভ লসাব্ার ওর লগে পলু্ড ওভার" (Drive Sober or Get Pulled Over) 
ব্েব্ত রন্তণ অ্ংশগ্রহণ  রন্তব্ন লসামব্ার, 2রা লসন্তেম্বর, লেব্ার লে অ্ব্লি। রান্তজযর এব্ং স্থানীয় 
রাস্তায় মা্  ইতযাল্ লসব্ন  ন্তর গালড় চাোন্তনা আে ান্তত এই ব্েব্ত রণ এব্ং লশক্ষ্ামেূ  
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 যান্তেনটি ততলর  রা হন্তয়ন্তে। আসা  রা হন্তি লমাের চাে রা ল্খন্তত পান্তব্ন এই েুটির সপ্তান্তহ 
লনউ ইয়ন্ত ন র রাস্তাগুলে লনরাপ্ রাখন্তত ম্ ইতযাল্ লখন্তয় যারা গালড় চাোন্তব্ন তান্ত্র আইন 
প্রন্তয়াগ ারীরা আে   রন্তেন এব্ং লগ্রফতার  রন্তেন।  
  
বর্উ ইেকন  লেট থ্রুওম্বে অথবরটি (New York State Thruway Authority)-এর এবিবকউটিভ 
বেম্বরক্টর মোবথউ লয. বিসম্বকাল িম্বলর্, "শ্রম ল্ব্স সপ্তাহান্তে সড়  লনমনান্তণর  াজ স্থলগত রাখার 
ফন্তে লমাের চাে রা অ্ন্তপক্ষ্া ৃত  ম সময় যানজন্তে আেন্ত  ব্ন্তস থা ন্তব্ন এব্ং পলরব্ার ও 
ব্নু্ধন্ত্র সান্তথ আন্তরা লব্লশ সময়  াটিন্তয় েুটি উপন্তভাগ  রন্তত পারন্তব্ন। আমরা লমাের চাে ন্ত্র 
লনরাপন্ত্ এব্ং ্ালয়ত্বশীেভান্তব্ গালড় চাোন্তত অ্নুন্তরাি  রলে। রাস্তার পান্তশ জরুলর যানব্াহন ব্া 
রক্ষ্ণান্তব্ক্ষ্ণ  মীন্ত্র ল্খন্তে, গলত মন্থর  রুন এব্ং তান্ত্র পথ লেন্তড় ল্ন যল্ তা যল্  রা 
লনরাপ্ হয়। আমান্ত্র  মনচারী, জরুরী  মী ও লমাের চাে ন্ত্র প্রাণ এর ওপর লনভন র  ন্তর।"  
  
বর্উইেকন  লেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (New York State Department of Transportation, NYSDOT) 
কবমের্ার মোবর লথম্বরস লোবমম্বেয িম্বলর্, "ভ্রমণরত জনসািারন্তণর লনরাপত্তা এব্ং সুলব্িা সব্ 
সময়ই লনউইয় ন  লস্টে পলরব্হন লব্ভান্তগর (New York State Department of Transportation) 
প্রিান অ্গ্রালি ার এব্ং আমরা গভননর কুওন্তমার ড্রাইভাসন ফাস্টন  উন্ত্যান্তগর প্রশংসা  লর, যা যানজে 
 মান্তত সাহাযয  ন্তর এব্ং ভ্রমণ ারীন্ত্র তান্ত্র গেন্তব্য তাড়াতালড় লপ ৌঁোন্তত সক্ষ্ম  ন্তর। আমরা 
সব্াইন্ত  আনন্দময় শ্রম ল্ব্ন্তসর সপ্তাহান্তের শুন্তভিা জানাই এব্ং লমাের চাে ন্ত্র সত ন তার সান্তথ 
গালড় চাোন্তত, ওয়া ন  লজান্তন তিযনয িরন্তত ব্েলে এব্ং আমান্ত্র ্ন্তের স্সযন্ত্র, যারা 
রক্ষ্ণান্তব্ক্ষ্ন্তণর এব্ং লনমনান্তণর  াজ  রন্তে, তান্ত্র প্রাপয সম্মান প্র্ান  রন্তত অ্নুন্তরাি  রলে।"  
  
মাকন  লয.এফ. লরাোর, বেপাটন ম্বমন্ট অফ লমাটর লভবহক্লম্বসর (Department of Motor Vehicles, 
DMV) কবমের্ার ও গভর্নম্বরর ট্রাবফক বর্রাপত্তা কবমটির (Governor's Traffic Safety 
Committee) লচোরমোর্ িম্বলর্, "মানুষ যখন এই শ্রমল্ব্ন্তসর সপ্তাহান্তে ভ্রমণ  রন্তব্ন, আমরা এই 
ল্ন্তখ আনলন্দত লয গভননর কুওন্তমা আব্ারও লনমনাণ স্থলগত  ন্তর তান্ত্র ভ্রমণ সহজ  রন্তেন। আমরা 
সমস্ত লনউ ইয় ন ব্াসীন্ত্র অ্নুন্তরাি  রলে তান্ত্র গালড় সঠি  ব্যব্হারন্তযাগয অ্ব্স্থায় আন্তে তা 
লনলিত  রার জনয, তান্ত্র োয়ান্তর পযনাপ্ত হাওয়া, প্রন্তয়াজন হন্তে লতে পলরব্তন ন  রা, পযনাপ্ত 
ওয়াইপার ফু্লইে এব্ং জরুরী অ্ব্স্থার জনয এ টি ল ে সহ। লমােরসাইন্ত ন্তে, সাইন্ত ে চাে , 
পথচারী এব্ং রাস্তার অ্নযানয ব্যব্হার ারীন্ত্র প্রলত সত ন  থাকুন এব্ং লযখান্তন আপনার যাত্রা 
আপনান্ত  লনন্তয় লযন্তত পান্তর, তা উপন্তভাগ  রুন।"  
  
বর্উ ইেকন  লেট পবুলে (New York State Police)-এর সুপাবরম্বন্টর্ম্বেন্ট বকথ এম. লকারম্বলট 
িম্বলর্, "রাজয পুলেশ এই সপ্তাহান্তে প্রব্েভান্তব্ ্শৃযমান থা ন্তব্, আমান্ত্র হাইওন্তয়গুলে লনরাপ্ রাখার 
জনয, লমাের চাে রা যখন তান্ত্র েুটির সপ্তাহান্তের গেন্তব্য যাত্রা  রন্তব্ন। আমরা স ে গালড়র 
চাে ন্ত্র অ্নুন্তরাি  লর তারা লযন তান্ত্র ্ালয়ত্ব পােন  ন্তরন, গলতর সীমা লমন্তন, স্মােন  লফান 
সলরন্তয় লরন্তখ, লথন্তম থা া এমান্তজন লন্স এব্ং হাইওন্তয় রক্ষ্ণান্তব্ক্ষ্ন্তণর যানব্াহন্তনর জনয পন্তথ লেন্তড় ল্ন্তয় 
এব্ং গালড় চাোন্তনার সময় মন্তনান্তযাগী এব্ং সত ন  লথন্ত ।"  
  



লমােরযান চাে ন্ত্র লেক্সে, লফান  ে  রন্তত এব্ং গালড় চাোন্তনার সময় সম্ভব্ নয় এমন অ্নযানয 
সব্  াজ  রন্তত লস্টে জনু্তড় থা া 64টি লেক্সে স্টন্তপর পাশাপালশ সালভন স এলরয়া (Service 
Areas), লব্শ্রামাগার (Rest Areas) এব্ং স্বাগতম ল ন্দ্র (Welcome Centers) ব্যব্হার  রার 
জনয ব্ো হন্তি।  
  
 ংলক্রন্তের স্থায়ী লব্লরয়ান্তরর লপেন্তন অ্থব্া জরুলর লমরামন্ততর  ারন্তণ ল েু  াজ চেন্তত পান্তর, লস 
ব্যাপান্তর লমােরযান চাে ন্ত্র সত ন  থা ন্তত হন্তব্। পূন্তব্নর ট্রালফন্ত র মাত্রা অ্নসুান্তর সুলনল ন্ষ্ট ল েু 
থ্রুওন্তয় প্রন্তজন্তে সামানয পাথন য থা ন্তব্। েুটির ল্ন্তনর পুন্তরা সপ্তাহাে জনু্তড় থ্রুওন্তয় লেন ব্ন্ধ থা ার 
এ  লব্স্তালরত সূলচ এখান্তন আন্তে।  
  
থ্রুওন্তয় অ্ন্তথালরটি (Thruway Authority) লমােরযান চাে ন্ত্র তান্ত্র লমাব্াইে অ্যাপ োউনন্তোে 
 রার সুপালরশ  ন্তর যা আইন্তফান ও অ্যান্ড্রন্তয়ে লেভাইন্তস লব্নামূন্তেয োউনন্তোে  রা যান্তব্। 
অ্যাপটি লমােরযান চাে ন্ত্র প্র ৃত-সমন্তয় ট্রালফ  এব্ং ল্ -লনন্ত ন্শনা সহায়তা োন্তভর সরাসলর 
সুন্তযাগ প্র্ান  ন্তর। এোড়াও লমােরচাে রা TRANSalert ইন্তমইন্তের জনয সাইন আপ  রন্তত পান্তর 
যা সমগ্র থ্রুওন্তয় জনু্তড় সব্নন্তশষ ট্রালফ  পলরলস্থলত প্র্ান  ন্তর এখান্তন।  
  
ভ্রমন্তণর পূন্তব্ন ভ্রমণ ারীগণ NYSDOT-র 511NY ল্ন্তখ লনন্তত পান্তরন, 5-1-1 এ  ে  ন্তর, এখান্তন 
511 ওন্তয়ব্সাইন্তে লগন্তয় অ্থব্া আইটিউন (iTunes) ব্া গুগে লে (Google Play) লথন্ত  511NY 
লমাব্াইে অ্যাপটি লব্নামূন্তেয োউনন্তোে  রার মািযন্তম। লব্নামূন্তেযর পলরন্তষব্ার সাহান্তযয 
ব্যব্হার ারীরা সড়ন্ত র অ্ব্স্থা লজন্তন লনন্তত পারন্তব্ন, ট্রালফ   যান্তমরাগুন্তো ল্খন্তত পারন্তব্ন এব্ং 
এয়ার ও ট্রানলজন্তের তন্তথযর লেঙ্ক লপন্তয় যান্তব্ন। অ্যাপটিন্তত এখন ড্রাইভ লমান্তের তব্লশষ্টয লযাগ  রা 
হন্তয়ন্তে, এই লমান্তে ব্যব্হার ারী তার লব্ন্তে লনওয়া সড়  িন্তর গালড় চাোন্তনার সমন্তয় অ্যাোেন  
শুনন্তত পান্তব্ন, লযন্ত ান্তনা ্ঘুনেনা অ্থব্া  নস্ট্রা শন্তনর  থা তান্ত্র জালনন্তয় ল্ওয়া হন্তব্।  
  
ল ানও অ্নষু্ঠান্তন লযখান্তন ম্যপান  রার সম্ভাব্না থান্ত , লসখান লথন্ত  লনরাপন্ত্ ব্ালড় লফরার রাস্তা 
খুৌঁন্তজ লপন্তত লেপােন ন্তমন্ট অ্ফ লমাের লভলহক্লস স ে গালড়র চাে ন্ত্র হযাভ এ েযান (Have a 
Plan) অ্যাপ ব্যব্হার  রন্তত অ্নুন্তরাি  রন্তে। গভননন্তরর ট্রালফ  লসফটি  লমটি এব্ং NYS 
STOP-DWI ফাউন্তেশন্তনর তফর লথন্ত  লনন্তয় আসা এই লব্নামূন্তেযর অ্যাপটি আপনান্ত  ড্রাইভার 
লনন্তয়াগ  রন্তত, ট্রযালক্স ভাড়া  রন্তত অ্থব্া অ্নয  ান্তরার সান্তথ লশয়ার  ন্তর লযন্তত সাহাযয  রন্তব্ 
এব্ং ম্ ইতযাল্ পান  ন্তর গালড় চাোন্তে  ী পলরণলত হন্তত পান্তর তা পযনান্তোচনা  রন্তত সাহাযয 
 রন্তব্। ব্যব্হার ারীরা এই অ্যান্তপর মািযন্তম ম্যপ ব্া লনশাগ্রস্ত চােন্ত র সেন্ত ন  অ্লভন্তযাগ জানান্ততও 
পারন্তব্ন। Apple, Android এব্ং Windows স্মােন  লফান্তন ব্যব্হান্তরর জনয অ্যাপটি উপেভয।  
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