
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে ঘেট পবুলে অপাম্বরের্ হার্ন হোট চলাকাম্বল ঘেটিোপী 1,000 

এর ঘিবে টিম্বকট ইস্ুে কম্বরম্বে  
  

NYSP, পবরিহণ বিভাগ (Department of Transportation, DOT) ও থ্রুওম্বে অথবরটি (Thruway 
Authority) এর মধ্েকার ঘেৌথ উম্ব্োগ মহাস্ড়ম্বকর স্ুরক্ষা ও জরুরী কমীম্ব্র উপর আম্বলাকপাত 

কম্বরম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পনুিশ নিমশষ ট্রানিক 
আইর্ প্রময়াগ চিাকামি কমমন অ্ঞ্চমি নর্নিনচামর চািামর্া ঘমাটর চািকমেরমক িক্ষ্য কমমনস্থমিকমর 
ঘেটিযাপী ঘমাট 1,048 টি টিনকট প্রোর্ কমরমে। "অ্পামরশর্ হার্ন হযাট" ঘেট পুনিশ, নর্উইয়কন  
ঘেট নর্পাটন মমন্ট অ্ি ট্রান্সমপামটন শর্ এিং নর্উইয়কন  ঘেট থ্রুওময় অ্থনরটির মমযয একটি ঘেৌথ 
উমেযাগ, ঘেটি কমন অ্ঞ্চমি আইর্ িঙ্ঘমর্ কম ার আইর্ প্রময়াগ করমে এিং ঘেমটর মহাসড়মকর 
নর্মনাণ, রক্ষ্ণামিক্ষ্ণ ও জরুনর কােনক্রম চিাকামি নর্রাপমে গানড় চািামর্ার গুরুত্ব েুমি যরমে 
গঠিে হময়মে।  
  
"আমামের প্রথম সাড়াোর্কারী এিং হাইওময় কমীরা প্রনেনের্ একটি কারমণ ঘির হয় - আমামের 
িানকমেরমক আমামের ঘেখামর্ োওয়া প্রময়াজর্ ঘসখামর্ ঘের্ নর্রাপমে ঘেমে পানর ো নর্নিে 
করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্র্ুগ্রহ কমর সাযারণ িনুি িযিহার করুর্ এিং স্মাটন  ঘিার্ েমূর 
রাখুর্, যীর গনেমে চিুর্ এিং োরা আমামের সড়মক কাজ কমর োমের জর্য জায়গা ঘেমড় নের্। 
োরা ঘিপমরায়াভামি গানড় চািায় এিং অ্র্যমেরমক নিপন্ন কমর োমেরমক োয়ী করা হমি।"  
  
"অ্পামরশর্ হার্ন হযাট"-এর সময়, সনক্রয় কমন অ্ঞ্চমি থাকাকামি নর্উ ইয়কন  ঘেট টু্রপারগণ হাইওময় 
কমীমের মমো ঘপাশাক পনরযার্ কমর ঘে সি ঘমাটরচািক কমন অ্ঞ্চমির নর্যনানরে গনে সীমা এিং 
অ্র্যার্য নিনযনর্মষয অ্র্সুরণ র্া কমর মহাসড়মকর কমী ও অ্র্যমের জীির্ নিপন্ন কমর োমেরমক 
িক্ষ্য করার জর্য।  
  
ঘেট পনুিশ DOT পনরচানিে কমন অ্ঞ্চমি 28 টি পৃথক অ্নভোর্ পনরচাির্া কমরমে এিং নর্উ 
ইয়কন  ঘেট থ্রুওময়-এর িরাির অ্নেনরক্ত চারটি অ্নভোর্ পনরচাির্া কমরমে ো আগে ঘথমক 
শুরু হময় র্মভম্বমরর শুরু পেনন্ত চমিমে। ঘমাট 1,048 টি টিনকট ইসুয করা হময়মে, োর মমযয 
দ্রুেগনের জর্য 493 টি, ঘসি ঘিার্ িযিহামরর জর্য 92 টি এিং 72 টি হমিা স্থার্ ঘেমড় ঘেয়া 
সংক্রান্ত আইর্ িঙ্ঘমর্র জর্য। এখামর্ একটি োনিকা ঘেয়া হমিা:  
  



ঘমাট 1,048 টি টিনকট ইসুয করা হময়মে  

• 493 টি দ্রুেগনের  
• 94 টি নসটমিমের  
• 92 টি ঘসি ঘিামর্র  
• 72 টি স্থার্ ঘেমড় ঘেয়ার  
• 2 টি নশশু নর্গ্রমহর  
• 2 টি ফ্ল্যাগার মার্মে িযথনোর  
• 8 টি ট্রানিক নর্য়ন্ত্রণ নর্ভাইস মার্মে িযথনোর  
• 2 টি DWI  
• 283 টি অ্র্যার্য িঙ্ঘর্  

  
পরিেী িসমন্ত নর্মনাণ ঘমৌসুম পুর্রায় চািু হমি অ্নেনরক্ত "অ্পামরশর্ হার্ন হযাট" প্রময়ামগর অ্নভোর্ 
নর্যনানরে হমি।  
 
ঘেট পবুলম্বের স্ুপাবরম্বের্ম্বর্ে বকথ এম. ঘকারম্বলট িম্বলর্, "আমামের মূি িক্ষ্য হমিা 
ঘমাটরচািকগণ েখর্ গানড় চািায় েখর্ ঘে নর্রাপত্তা অ্িশযই সিনামগ্র থাকমি ো িুমেমে নকর্া 
নর্নিে করা। দ্রুেগনেমে এিং অ্মমর্ামোগী হময় গানড় চািামর্া রাস্তায় সকমির জর্য অ্প্রময়াজর্ীয় 
নিপে তেনর কমর। আমরা সকি ঘমাটরচািকমের কামে আনজন  কনর যীর গনেমে গানড় চািামে, 
জায়গা ঘেমড় নেমে এিং গুরুত্বপূণন সেকন ো িযিহার করমে েখর্ োরা মহাসড়মকর পামশ সড়মকর 
কাজ িা জরুরী কােনক্রমমর মুমখামনুখ হমির্।"  
  
ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস্ ঘর্াবমম্বেজ িম্বলর্, "মহাসড়মক নর্রাপত্তা 
আমামের কমী এিং ভ্রমণরে জর্সাযারমণর মমযয একটি ভাগাভানগ োনয়ত্ব। পনরিহর্ নিভামগর 
রক্ষ্ণামিক্ষ্ণ কমীরা প্রনেনের্ িাইমর ভ্রমণরে জর্সাযারমণর জর্য একটি গুরুত্বপূণন ঘসিা সম্পাের্ 
কমরর্, এিং পািাক্রমম আমরা চাই আমামের কমীমের নর্রাপে রাখার জর্য জর্গণ রাস্তার নর্য়ম 
অ্র্ুসরণ করমি। অ্পামরশর্ হার্ন হযাট ভ্রমণরে জর্সাযারমণর জর্য একটি িােন া পা ামে সাহােয 
কমরমে ঘে আপনর্ এই অ্ংশীোনর োনয়ত্ব িঙ্ঘর্ করমি োর একটি পনরণনে থাকমি। নর্উ ইয়কন  
ঘেট পনুিমশ আমামের অ্ংশীোরমের সামথ কাজ কমর, আমরা খুি প্রাথনমক িিািি ঘপময়নে, নকন্তু 
এটা আমামের অ্নভোমর্র শুরু মাত্র। পমরর িসমন্ত িরি গমি ঘগমি আিার আমামের ঘখাোঁজ 
করুর্।"  
  
বর্উ ইেকন  ঘেট থ্রুওম্বে অথবরটি-এর এবিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর মোবথউ ঘজ. বিস্ম্বকাল িম্বলর্, 
"একটি কমন অ্ঞ্চমি গানড় চািামর্ার সময় সেকন  হমে এিং গনে কমামে শুযুমাত্র আপর্ার সমময়র 
একটি মুহূেন  িামগ। রক্ষ্ণামিক্ষ্ণ কমী এিং জরুরী সাড়াোর্কারীগণ রাস্তা াট নর্রাপে করার জর্য 
প্রনেনের্ োমের জীিমর্র েুোঁ নক ঘর্র্ এিং োরা োমের নশিট ঘশমষ ঘকিি নর্রাপমে িানড় নিমর 
ঘেমে চার্। আনম ঘেট পনুিশমক অ্পামরশর্ হার্ন হযাট-এর সময় োমের কম ার পনরশ্রম ও নর্ষ্ঠার 
জর্য এিং প্রমেযকনের্ আমামের কমী ও ঘমাটরচািকমের রক্ষ্ার জর্য সাযুিাে জার্াই।"  



ঘেটিযাপী নর্মনাণ ও রক্ষ্ণামিক্ষ্ণ কমীগণ প্রনেনের্ দ্রুেগামী োর্িাহমর্র পাশাপানশ কাজ কমরর্, 
োরা জামর্র্ ঘে োমের জীির্ নর্ভন র করমে চািকমের সেকন , তযেনযশীি ও সািযার্ থাকার 
উপর। এটি অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন ঘে ঘমাটরোর্ চািকগণ অ্মমর্ামোগ েরূ করমির্, গানড় চািামর্ায় 
মমর্ামোগ নেমির্ এিং, একানযক ঘিমর্র মহাসড়মক, মহাসড়মকর কমীমের জায়গা ঘেমড় নেমে একটি 
ট্রামভি ঘির্ ঘেমড় ঘেমির্। 
  
ঘমাটর চািকমের আইর্ প্রময়াগকারী কেৃন পমক্ষ্র গানড়, আগুর্ ঘর্ভামর্ার ট্রাক, অ্যাম্বুমিন্স, গানড় 
উঠিময় নর্ময় োওয়ার ট্রাক এিং রাস্তায় পামশ থাকা নর্মনাণ এিং রক্ষ্ণামিক্ষ্মণর কামজ নর্ময়ানজে 
গানড়র নর্কমট আসমি নর্উ ইয়মকন র মুভ ওভার আইর্ ঘমমর্ সেমে গানড় চািামর্ার, গানড়র গনে 
কম করার এিং নর্রাপে েরূমত্ব গানড় থামামর্ার মমো নর্য়মগুনি ঘমমর্ চিমে হমি। 
 
পনরিহর্ নিভাগ সম্প্রনে ঘেটজমুড় নর্মনাণ অ্ঞ্চিগুমিামে জায়গা ঘেমড় ঘেয়ার নিষয়টিমক গুরুত্ব 
নেময় একটি র্েুর্ পািবলক স্াবভন স্ ঘ াষণা চািু কমর।  
  
গ্রীমের পুমরা সময় জমুড়, থ্রুওময় অ্থনরটি এোড়াও রর্ ঘর্নমং এর নিপেীক স্োবল ঘর্বমিং-ঘক 
তুম্বল ধ্ম্বর একটি র্তুর্ PSA প্রকাশ কমর। 2016 সামির অ্মটািমর নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময়-ঘে 
কাজ করার সময় নিটি িিস (Little Falls)-এর ঘর্নমং েুুঃখজর্কভামি মেুৃযিরণ কমর। PSA 
এোড়াও থ্রুওময় অ্থনরটি এর রক্ষ্ণামিক্ষ্ণ কমীমের নিচার কমর োরা 2019 সামি কমন অ্ঞ্চমির 
 টর্ায় জনড়ে নেমির্। নর্উ ইয়কন  ঘেট গভণনর ট্রানিক ঘসিটি কনমটি এিং নর্উ ইয়কন  ঘেট 
ব্রর্কাোসন অ্যামসানসময়শমর্র অ্র্ুোমর্র মাযযমম PSA এর অ্থনায়র্ করা হয় এিং ঘেট জমুড় TV 
ঘেশর্গুমিামে এিং সামানজক মাযযমগুমিামে শে শে িার প্রচানরে হময়মে।  
  
ঘমাটরগানড় চািকমের স্মরণ কনরময় ঘেয়া হমমে ঘে একটি কমন অ্ঞ্চমি গনেসীমা অ্নেক্রম করমি 
নিগুণ জনরমার্া গুণমে হমি এিং 2005 সামির ওয়াকন  ঘজার্ ঘসিটি অ্যাট (Work Zone Safety 
Act) অ্র্ুসামর ঘকামর্া িযনক্ত েনে কমনমক্ষ্মত্র েইু িা োর ঘিনশ িার গনেসীমা অ্নেক্রম কমর 
োহমি িযনক্তর ড্রাইনভং িাইমসন্স িানেি করা হমে পামর। কমন অ্ঞ্চমির নর্রাপত্তা নিষয়ক পরামশন 
পাওয়া োমি এখাম্বর্।  
 
চিাচমির প্রকৃে-সমময়র েমথযর জর্য, ঘমাটরোর্ চািকগণ 511 র্ম্বমর কি করুর্, 
www.511NY.org ওময়িসাইট নভনজট করুর্ অ্থিা র্াউর্মিার্ করুর্ নি 511NY ঘমািাইি অ্যাপ।  
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