
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা থ্োঙ্কসবগবভিং ছুটির সপ্তাহাম্বে বর্মনাণ-সিংক্রাে ললর্ িম্বের স্থবগতাম্বেে ল াষণা 

কম্বরম্বছর্  
  

ছুটির সপ্তাহাম্বের স্থবগতাম্বেে রাম্বযের হাইওম্বেগুবলম্বত যার্যট হ্রাস করম্বত গভর্নর কুওম্বমার 
চালকরা প্রথ্ম উম্বেোগম্বক সমথ্নর্ কম্বর  

  
চলাচম্বলর িেস্ততম সমম্বে অ-প্রম্বোযর্ীে ললর্ িে থ্াকম্বি র্া  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ব্যস্ত থ্যাঙ্কসগগগভিং েুটির সপ্তাহামে 
ভ্রমণকারীমের স্থার্ সিংকুলার্ করার উমেমযয গর্উ ইয়কন  ঘেমের মহাসড়মকর সড়ক ও ঘসতু গর্মনাণ 
প্রকমের অ্স্থায়ী ঘলর্ ব্ন্ধগুমলা ব্ুধব্ার, 27 র্মভম্বর সকাল 6োয় শুরু হময়, গিমসম্বর 2 এর 
সকাল 6ো পেনে স্থগগত করা হমব্। কর্স্ট্রাকযমর্র কামজর উপমর গর্মষধাজ্ঞা জাগর করা গভর্নর 
কুওমমার ড্রাইভাসন ফােন  (Drivers First) উমেযামগর সামথ্ সিংগগতপণূন, ো চালকমের সুগব্ধামথ্ন রাস্তা 
এব্িং গিমজর কামজর কারমণ োর্জে এব্িং ঘপ ৌঁোমত ঘেগর হওয়ার মমতা সমসযা কমামর্া এই 
উমেযামগর প্রধার্ লক্ষ্যমক অ্গ্রাগধকার ঘেয়।  
  
গর্উ ইয়কন ব্াসীমের মমর্ কগরময় ঘেওয়া হমে ঘে, ঘেমের এব্িং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী সিংস্থাগুমলা 
27 র্মভম্বর ব্ুধব্ার ঘথ্মক শুরু কমর 1 গিমসম্বর রগব্ব্ার পেনে মাতাল হময় গাগড় চালামর্ার 
গব্রুমে আইর্প্রময়াগ প্রচারাগভোমর্ অ্িংয গ্রহণ করমব্। আইর্ প্রময়াগ এব্িং গযক্ষ্া প্রচারাগভোর্টি 
ঘেে এব্িং স্থার্ীয় সড়মক ঝুৌঁ গকপূণন গাগড় চালর্া ঘথ্মক গব্রত রাখার উমেমযয ততগর করা হময়মে। 
মমর্ রাখমব্র্, এই েুটির সপ্তামহ গর্উ ইয়মকন র রাস্তা গর্রাপে রাখমত মে ইতযাগে ঘখময় োরা গাগড় 
চালামব্র্ তামের আইর্ প্রময়াগকারীরা আেক করমব্র্ এব্িং ঘগ্রফতার করমব্র্।  
  
"থ্যাঙ্কসগগগভিং েুটি ব্েমরর অ্র্যতম ব্যস্ত ভ্রমণ সময় এব্িং আমরা গভড় কগমময় আর্ার জর্য 
েথ্াসাধয করমত চাই এব্িং গর্উ ইয়কন ব্াসীমক গর্রাপমে এব্িং দ্রুত ঘেখামর্ ঘেমত হমব্ ঘসখামর্ ঘেমত 
সহায়তা করমত চাই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আগম সকল গাগড়চালকমেরমক গর্রাপমে গাগড় 
চালামর্া, সতকন  থ্াকার এব্িং গব্গক্ষ্প্ত গাগড় র্া চালামর্ার জর্য অ্র্ুমরাধ করগে - এব্িং েগে আপর্ার 
ঘকার্ও ঘফার্ কল ব্া পামযযর উত্তর ঘেওয়ার প্রময়াজর্ হয়, তাহমল অ্মর্কগুমলা গব্শ্রামমর এলাকা ব্া 
ঘেক্সে করার স্থার্ ব্যব্হার করুর্। আগম সকল গর্উ ইয়কন ব্াসীমের জর্য গর্রাপে এব্িং আর্ন্দময় 
থ্যাঙ্কসগগগভিং কামর্া কগর।"  
  



 

 

গভর্নর কুউমমা ঘমােরোর্ চালকমের আইর্ প্রময়াগকারী কততন পমক্ষ্র গাগড়, আগুর্ ঘর্ভামর্ার ট্রাক, 
অ্যাম্বুমলন্স, ঘো ট্রাক এব্িং সড়মকর পাময থ্াকা গর্মনাণ অ্থ্ব্া রক্ষ্ণামব্ক্ষ্মণর গাগড়গুগলর জর্য মুভ 
ওভার ল (Move Over Law) ঘমমর্ চলমত অ্র্ুমরাধ করমের্, এই আইর্ অ্র্ুোয়ী েগে গর্রাপে 
হয় তাহমল ঘমােরোর্ চালকমের গাগড় চালামর্ার সময়, উপমরাক্ত গাগড়গুগলর জর্য গাগড়র গগত কম 
করা এব্িং গর্রাপে জায়গা ঘপমল পথ্ ঘেমড় ঘেওয়া ব্াধযতামূলক। রাস্তায় কাজ করা গর্উ 
ইয়কন ব্াসীমের সরুগক্ষ্ত করমত এই আইর্টি 2011 সামল লাগু করা হয় এব্িং তারপর ঘথ্মক গব্গভন্ন 
ধরমর্র জরুগর এব্িং গব্পজ্জর্ক গাগড় অ্েভুন ক্ত করমত ব্াড়ামর্া হময়মে।  
  
বর্উইেকন  লেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation) কবমের্ার মোবর লথ্ম্বরস 
ল াবমম্বেয িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমা থ্যাঙ্কসগগগভিং এর েুটির গেমর্ ট্রযাগফক চলমার্ রাখার 
প্রময়াজর্ীয়তা ঘব্ামঝর্ এব্িং তার প্রমচষ্টার কলযামর্ গাগড়চালকরা এই সাপ্তাগহক েুটিমত দ্রুত এব্িং 
সহজতরভামব্ তামের গেমব্য ঘেমত এব্িং গফরমত সক্ষ্ম হমব্র্। ।{ut1}আমরা সব্াইমক থ্যাঙ্কসগগগভিং 
এর শুমভো জার্াই এব্িং গাগড় চালকমের সাব্ধার্তার সামথ্ গাগড় চালামর্ার, মাতাল হময় গাগড় 
চালামর্া ঘথ্মক গব্রত থ্াকার এব্িং গর্রাপমে েুটি উপমভাগ করার আহ্বার্ জার্াই।"  
  
বর্উ ইেকন  লেট থ্রুওম্বে অথ্বরটির (Thruway Authority) এবিবকউটিভ ব ম্বরক্টর মোথু্ লয 
বিসম্বকাল িম্বলর্, "এই ব্যস্ততম েুটির সাপ্তাগহক েুটির গেমর্ রাস্তার কাজ স্থগগত করা 
গাগড়চালকমের রাস্তায় কম সময় এব্িং ব্নু্ধব্ান্ধব্ ও পগরব্ামরর সামথ্ আরও ঘব্গয সময় ব্যয় করার 
সুমোগ ঘেয়। ভ্রমমণর সময়, জরুরী প্রগতগিয়াযীল এব্িং অ্র্যার্য কমীমের জর্য সতকন  থ্াকার কথ্া 
স্মরণ রাখুর্ োরা রাস্তা ামে ঘমােরচালকমের সহায়তা করমত পামর ব্া ঝটিকাপূণন আব্হাওয়া 
চলাকালীর্ তুষার এব্িং ব্রফ পগরষ্কার করমত পামর। সতকন তা অ্ব্লম্বর্ করা, আমস্ত আমস্ত এগগময় 
োওয়া জীব্র্ ব্াৌঁচামত পামর।"  
  
মাকন  লয.এফ. লরা ার, ব পাটন ম্বমন্ট অফ লমাটর লভবহক্লম্বসর (Department of Motor Vehicles) 
কবমের্ার ও গভর্নম্বরর ট্রাবফক বর্রাপত্তা কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee) 
লচোরমোর্ িম্বলর্, "সব্াই গর্রাপমে এব্িং আর্মন্দ েুটি কাোমে এটিই আমার আযা, এব্িং ঘসই 
কাজটি আমরা গর্রাপমে গাগড় চালামর্ার মাধযমম সম্ভব্ করমত পাগর। এটি ব্েমরর ব্যস্ততম ভ্রমমণর 
সময়, তাই ড্রাইভারমের তামের গেমব্য োওয়ার জর্য উগচত অ্গতগরক্ত সময় ঘেওয়া, গগতসীমা ঘমমর্ 
চলা এব্িং তধেন ধারণ করা। আমরা কত তজ্ঞ ঘে, রাস্তায় োর্জে গর্রসমর্ পুর্রায় গর্মনাণ কাজটি 
আব্ামরা স্থগগত করা হমে, তমব্ আগম চালকমের মমর্ কগরময় গেমত চাই ঘে গর্রাপে হমল জরুগর 
গাগড়, ঘো ট্রাক ব্া গর্মনাণ োর্ব্াহর্ সড়মকর পাময থ্াকমল তামের এখর্ও পাময সমড় ঘেমত হমব্।"  
  
বর্উ ইেকন  লেট পবুলে-এর সুপাবরম্বন্টর্ম্ব ন্ট বকথ্ এম. লকারম্বলট িম্বলর্, "ব্যস্ত থ্যাঙ্কসগগগভিং 
ভ্রমমণর সময়কামল গর্মনাণ স্থগগতকরণ ট্রযাগফকমক চলমার্ রাখমত এব্িং আমামের মহাসড়কগুগলমত 
গাগড় চালকমের সুরক্ষ্া ব্তগেমত সহায়তা করমব্। ঘেে টু্রপারমের (State Trooper) সাপ্তাগহক েুটির 
গেমর্  র্  র্ ঘেখা োমব্ এব্িং আমরা চালকমেরমক গলগখত গগতসীমা ঘমমর্ চলার, তামের স্মােন  
ঘফার্ েমূর রাখার, এব্িং েুটির পগরকের্ায় মে অ্েভুন ক্ত থ্াকমল গর্রাপমে ব্াসায় ঘফরার পগরকের্া 
কমর তামের োগয়ত্বটি পালর্ করার আহ্বার্ জার্াই।"  



 

 

  
ঘমােরোর্ চালকমের ঘেক্সে, ঘফার্ কল করমত এব্িং গাগড় চালামর্ার সময় সম্ভব্ র্য় এমর্ অ্র্যার্য 
সব্ কাজ করমত ঘেে জমুড় থ্াকা 64টি ঘেক্সে েমপর পাযাপাগয সাগভন স এগরয়া (Service 
Areas), গব্শ্রামাগার (Rest Areas) এব্িং স্বাগতম ঘকন্দ্র (Welcome Centers) ব্যব্হার করার 
জর্য ব্লা হমে।  
  
কিংগিমের স্থায়ী ঘব্গরয়ামরর ঘপেমর্ অ্থ্ব্া জরুগর ঘমরামমতর কারমণ গকেু কাজ চলমত পামর, ঘস 
ব্যাপামর ঘমােরোর্ চালকমের সতকন  থ্াকমত হমব্। পূমব্নর ট্রাগফমকর মাত্রা অ্র্সুামর সুগর্গেনষ্ট গকেু 
থ্রুওময় প্রমজমে সামার্য পাথ্নকয থ্াকমব্। েুটির গেমর্র পুমরা সপ্তাহাে জমুড় থ্রুওময় ঘলর্ ব্ন্ধ থ্াকার 
এক গব্স্তাগরত সূগচ এখামর্ আমে।  
  
থ্রুওময় অ্মথ্াগরটি (Thruway Authority) ঘমােরোর্ চালকমের তামের ঘমাব্াইল অ্যাপ িাউর্মলাি 
করার সুপাগরয কমর ো আইমফার্ ও অ্যান্ড্রময়ি গিভাইমস গব্র্ামূমলয িাউর্মলাি করা োমব্। 
অ্যাপটি ঘমােরোর্ চালকমের প্রকত ত-সমময় ট্রাগফক এব্িং গেক-গর্মেনযর্া সহায়তা লামভর সরাসগর 
সুমোগ প্রোর্ কমর। এোড়াও ঘমােরচালকরা TRANSalert ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ করমত পামর 
ো সমগ্র থ্রুওময় জমুড় সব্নমযষ ট্রাগফক পগরগস্থগত প্রোর্ কমর এখামর্।  
  
ভ্রমমণর পূমব্ন ভ্রমণকারীগণ NYSDOT-র 511NY ঘেমখ গর্মত পামরর্, 5-1-1 এ কল কমর, এখামর্ 
511 ওময়ব্সাইমে গগময় অ্থ্ব্া আইটিউর্ (iTunes) ব্া গুগল ঘে (Google Play) ঘথ্মক 511NY 
ঘমাব্াইল অ্যাপটি গব্র্ামূমলয িাউর্মলাি করার মাধযমম। গব্র্ামূমলযর পগরমষব্ার সাহামেয 
ব্যব্হারকারীরা সড়মকর অ্ব্স্থা ঘজমর্ গর্মত পারমব্র্, ট্রাগফক কযামমরাগুমলা ঘেখমত পারমব্র্ এব্িং 
এয়ার ও ট্রার্গজমের তমথ্যর গলঙ্ক ঘপময় োমব্র্। অ্যাপটিমত এখর্ ড্রাইভ ঘমামির তব্গযষ্টয ঘোগ করা 
হময়মে, এই ঘমামি ব্যব্হারকারী তার ঘব্মে ঘর্ওয়া সড়ক ধমর গাগড় চালামর্ার সমময় অ্যালােন  
শুর্মত পামব্র্, ঘেমকামর্া ে ুনের্া অ্থ্ব্া কর্স্ট্রাকযমর্র কথ্া তামের জাগর্ময় ঘেওয়া হমব্।  
  
ঘকার্ও অ্র্ষু্ঠামর্ ঘেখামর্ মেযপার্ করার সম্ভাব্র্া থ্ামক, ঘসখার্ ঘথ্মক গর্রাপমে ব্াগড় ঘফরার রাস্তা 
খুৌঁমজ ঘপমত গিপােন মমন্ট অ্ফ ঘমাের ঘভগহক্লস সকল গাগড়র চালকমের হযাভ এ েযার্ (Have a 
Plan) অ্যাপ ব্যব্হার করমত অ্র্ুমরাধ করমে। গভর্নমরর ট্রাগফক ঘসফটি কগমটি এব্িং NYS 
STOP-DWI ফাউমেযমর্র তফর ঘথ্মক গর্ময় আসা এই গব্র্ামূমলযর অ্যাপটি আপর্ামক ড্রাইভার 
গর্ময়াগ করমত, ট্রযাগক্স ভাড়া করমত অ্থ্ব্া অ্র্য কামরার সামথ্ ঘযয়ার কমর ঘেমত সাহােয করমব্ 
এব্িং মে ইতযাগে পার্ কমর গাগড় চালামল কী পগরণগত হমত পামর তা পেনামলাচর্া করমত সাহােয 
করমব্। ব্যব্হারকারীরা এই অ্যামপর মাধযমম মেযপ ব্া ঘর্যাগ্রস্ত চালমকর সম্পমকন  অ্গভমোগ জার্ামতও 
পারমব্র্। Apple, Android এব্িং Windows স্মােন  ঘফামর্ ব্যব্হামরর জর্য অ্যাপটি উপলভয।  
  
েুইোমর গর্উ ইয়কন  ঘেে DOT ফমলা করুর্: @NYSDOT এ আর ঘফসব্ুমক গর্উইয়কন  ঘেে 
গিপােন মমন্ট অ্ব্ ট্রান্সমপামেন যর্এ।  
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=60729d31-3c517aea-60706404-0cc47aa8c6e0-fe1b0a15889952d2&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=fe517e71-a2758810-fe538744-0cc47a6d17e0-e995a1479ac74a88&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=fe517e71-a2758810-fe538744-0cc47a6d17e0-e995a1479ac74a88&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank
https://twitter.com/NYSDOT
https://protect2.fireeye.com/url?k=eec711ec-b2462917-eec5e8d9-000babd9f8b3-b478f7cb33b479c7&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT
https://protect2.fireeye.com/url?k=eec711ec-b2462917-eec5e8d9-000babd9f8b3-b478f7cb33b479c7&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT


 

 

েুইোমর গর্উ ইয়কন  ঘেে থ্রুওময় কততন পক্ষ্মক ফমলা করুর্: @NYSThruway ঘত আর 
ঘফসব্ুমক গর্উইয়কন  ঘেে গিপােন মমন্ট থ্রুওময় কততন পমক্ষ্মত।  
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