
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ছূটির বির্গুবলম্বে রাস্তায় মার্ুম্বের যাোয়াে যখর্ বিম্বে যায় বেই েমম্বয় বর্মনাণ 
কাম্বের কারম্বণ রাস্তা িন্ধ রাখার উপম্বর বর্ম্বেধাজ্ঞা োবর কম্বরম্বছর্  

  
মার্ুম্বের যাোয়াে েিনাবধক হয় েখর্ অ-অপবরহাযন বলর্গুবল িন্ধ রাখা চলম্বি র্া  

  
ড্রাইভারম্বির বর্রাপম্বি গাবে চালাম্বর্ার কথা মম্বর্ কবরম্বয় বিওয়া হম্বে, অমম্বর্াম্বযাগী র্া হম্বয় 

গাবে চালাম্বির্ র্া এিং আপৎকালীর্ প্রবেবিয়াকারীম্বির ের্ে পথ বছম্বে বির্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট মহাসড়কগুনিমে সড়ক ও 
ঘসেু নর্মনাণ প্রকমের জর্য অ্স্থায়়ীভামে ঘির্ েন্ধ করা আগাম়ী দইু সপ্তামহ েখর্ মার্ুমষর োোয়াে 
েুটির ভ্রমণ সময়কামি ঘেমড় োয়, স্থনগে করা হমে, ো ঘমাটরচািকমদর জর্য ভ্রমণ সহজের 
করমে পামর। নর্মনাণ কামজর উপমর নর্মষধাজ্ঞা জানর করা গভর্নর কুওমমার ড্রাইভাসন ফােন  
(Drivers First) উমদযামগর সামে সংগনেপণূন, ো চািকমদর সুনেধামেন রাস্তা এেং নিমজর কামজর 
কারমণ োর্জট এেং ঘপ ৌঁোমে ঘদনর হওয়ার মমো সমসযা কমামর্ামক অ্গ্রানধকার ঘদয়।  
  
"অ্মর্ক পনরোর েুটির নদমর্ ভ্রমণ করমে এেং আমরা চাই ঘে সোই নর্রাপমদ োমদর গন্তমেয 
ঘপ ৌঁেমের্ ঘকামর্া েড় ধরমণর নেিম্ব োড়াই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "োর্জট নর্রসমর্ সাহােয 
করার জর্য আমরা েখর্ েুটির ভ্রমমণর নদর্গুনিমে েখর্ মার্ুমষর োোয়াে ঘেমড় োয়, েখর্ 
রাজয সড়কগুনিমে নর্মনাণকাজ স্থনগে রাখনে। রামজযর নেনভন্ন প্রামন্তর অ্মর্ক ঘটক্সট েপ, নেশ্রামমর 
এিাকা ও ঘসো ঘেত্রগুমিা চািকমদর কামজ িাগামে হমে, এেং সেনদা একটিসখু়ী, নর্রাপদ েুটির 
ঘম সুম তেনর করমে সাহােয করার জর্য ঘর্শামুক্ত হময় গানড় চািামে হমে।"  
  
অ্স্থায়়ী ঘির্ েমন্ধর নপেমর্ সমস্ত সড়ক নর্মনাণ কাজ েন্ধ োকমে মঙ্গিোর সকাি 6টা নিমসম্বর 24 
ঘেমক েৃহস্পনেোর সকাি 6টা নিমসম্বর 26 পেনন্ত। মঙ্গিোর সকাি 6টা নিমসম্বর 31 ঘেমক 
েৃহস্পনেোর সকাি 6টা জার্ুয়ানর 2 পেনন্ত নর্মনাণ কাজ স্থনগে রাখা হমে। কংনিমকমটর স্থায়়ী 
োধার এর ঘপেমর্ অ্েো জরুনর ঘমরামমের কারমণ নকেু কাজ চিমে পামর।  
  
পূমেনর ট্রানফমকর মাত্রা অ্র্সুামর সুনর্নদনষ্ট নকেু থ্রুওময় প্রমজমে সামার্য পােনকয োকমে। েুটির নদমর্র 
পুমরা সপ্তাহান্ত জমুড় থ্রুওময় ঘির্ েন্ধ োকার এক নেস্তানরে সূনচ এখামর্ আমে।  
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/


 

 

AAA-রমমে, এই েের ঘরকিন  ঘভমে ঘদওয়া সংখযক আমমনরকার্, 104.8 নমনিয়র্, এ েের োমদর 
েুটির গন্তমেযর উমেমশয গানড় চািামের্, ো গে েেমরর েুির্ায় 3.9 শোংশ েৃনি।  
  
নর্উ ইয়কন োস়ীমদর স্মরণ করামর্া হময়মে ঘে রাজয এেং স্থার়্ীয় আইর্ প্রময়াগকার়ীরা জাে়ীয়"ড্রাইভ 
ঘসাোর অ্র ঘগট পুল্ড ওভার" (Drive Sober or Get Pulled Over) প্রচারানভোমর্ অ্ংশগ্রহণ 
করমের্, ো েুধোর, 01 জার্ুয়ার়ী 2020 পেনন্ত চিমে। ঘমাটরচািমকরা েুটির ভ্রমণ ঘম সুমমর সময় 
সড়কপমে মদযপ অ্েস্থা ঘচকপময়ন্ট এেং রাস্তায় আমরা নর্উ ইয়কন  ঘেট টু্রপার ঘদখমে আশা করমে 
পামরর্। নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় অ্মোনরটি (New York Thruway Authority) নর্রাপদ এেং 
সেকন  ড্রাইনভং প্রচার করমে নর্উ ইয়মকন র থ্রুওময় জমুড় র্ে েমষনর পূেন রাে 11টা ঘেমক র্ে েমষনর 
নদর্ সকাি 7টা পেনন্ত 27 টি ভ্রমণ প্লাজায় োত্র়ীমদর নের্ামূমিয কনফ ও গরম চা প্রদামর্ করার 49 
েেমরর ঐনেহযমক অ্েযাহে রাখমে।  
  
ঘমাটর চািকমদর ঘটক্সট করমে, ঘফার্ কি করমে এেং গানড় চািামর্ার সময় সম্ভে র্য় এমর্ 
অ্র্যার্য সে কাজ করমে রাজয জমুড় োকা 64 ঘটক্সট েপ, োর পাশাপানশ সানভন স এনরয়া, 
নেশ্রামমর জায়গা এেং স্বাগেম ঘকন্দ্র েযেহার করার জর্য েিা হমে।  
  
ঘমাটরোর্ চািকমদর আইর্ প্রময়াগকার়ী কেৃন পমের গানড়, আগুর্ ঘর্ভামর্ার ট্রাক, অ্যাম্বুমিন্স, ঘটা 
ট্রাক এেং সড়মকর পামশ ঘেমম োকা নর্মনাণ অ্েো রেণামেেমণর গানড়গুনির জর্য মভু ওভার ি 
(Move Over Law) ঘমমর্ চিমে অ্র্ুমরাধ করা হমে, এই আইর্ অ্র্ুোয়়ী ঘমাটরোর্ চািকমদর 
গানড় চািামর্ার সময়, উপমরাক্ত গানড়গুনির জর্য গানড়র গনে কম করা এেং নর্রাপদ জায়গা ঘপমি 
পে ঘেমড় ঘদওয়া োধযোমূিক।  
  
বর্উইয়কন  বেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর বথম্বরে ব াবমম্বেে িম্বলর্, "েুটির ঋেু 
েেমরর একটি আর্মের সময় ো সে ঘচময় ভািভামে কামট েনু্ধ এেং পনরোমরর সামে উদোপর্ 
কমর - নর্মনাণ সংিান্ত ট্রানফমকর ফমি নেিনম্বে হওয়ার েদমি। গভর্নর কুওমমার ড্রাইভাসন ফােন  
ঘপ্রাগ্রাম ঘমাটর চািকমদর অ্গ্রানধকার ঘদয়, োমদর দ্রুে এেং নর্রাপমদ গন্তেযগুনির মমধয োোয়াে 
করমে সাহােয কমর। নর্উইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ে ট্রান্সমপামটন শমর্র (New York State 
Department of Transportation) নর্মেনদে দমির পে ঘেমক আনম সোইমক অ্র্ুমরাধ করনে 
নর্নেনমে গানড় চানিময় েুটি উপমভাগ করমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  বেট থ্রুওম্বয় অথবরটি-এর এবিবকউটিভ ব ম্বরক্টর মোবথউ বে. বড্রেম্বকাল িম্বলর্, "এই 
েুটির ভ্রমণ ঘম সুমম রাস্তায় ঘরকিন  সংখযক ভ্রমণােীমদর আশা করা হমে, গভর্নর কুওমমার এই নপক 
ভ্রমমণর সময় নর্মনাণ কাজ েন্ধ করার উমদযাগ নেিম্ব ঘেমক ঘমাটর চািকমদর নকেুটা স্বনস্ত ঘদমে। 
আমরা ঘমাটর চািকমদর োমদর ভ্রমমণর সময় নর্রাপত্তামক অ্গ্রানধকার নদমে অ্র্ুমরাধ করনে, এেং 
সেকন  োকমে এেং েখর্ োরা রাস্তায় প্রনেনিয়াকার়ী ো শ্রনমকমদর ঘদখমে পামের্, গাড়়ীর গনে 
ধ়ীর করমে এেং নর্রাপদ হমি জায়গা ঘেমড় ঘদোর কো মমর্ রাখমে অ্র্ুমরাধ করনে। োরাও 
োমদর নপ্রয়জর্মদর সমঙ্গ েুটি কাটামে চার্।"  
  

https://newsroom.aaa.com/2019/12/aaa-says-115-6-million-travelers-will-break-holiday-records/
https://trafficsafety.ny.gov/impaired-driving
https://trafficsafety.ny.gov/impaired-driving


 

 

ব পাটন ম্বমন্ট অফ বমাটর বভবহম্বকলে (Department of Motor Vehicles) এর কবমের্ার এিং 
গভর্নম্বরর যার্িাহর্ বর্রাপত্তা কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee) েভাপবে মাকন  
বে.এফ. বরা ার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ড্রাইভাসন ফােন  ঘপ্রাগ্রামমক ধর্যোদ, েড়নদর্ এেং 
র্েেমষনর েুটির সময় আমামদর সড়কপমে ভ্রমণ করা অ্মর্ক নর্রাপদ এেং কম চামপর হমে। আনম 
সে ঘমাটর চািকমদর এই ঋেুমে এেং সারা েের জমুড় দানয়ত্বশ়ীিভামে গানড় চািামে অ্র্ুমরাধ 
করনে। নেভ্রানন্ত এনড়ময় চিুর্, কখর্ও মদযপার্ কমর গানড় চািামের্ র্া। এেং রাস্তার পামশ 
আপৎকাি়ীর্ োর্োহর্, ঘটা ট্রাক ো নর্মনাণ গানড়র জর্য সমর োর্। সকি নর্উ ইয়কন োস়ীমদর 
নর্রাপদ এেং সুখ়ী েুটির ঘম সুম কামর্া করার জর্য গভর্নর কুওমমার সামে আনম ঘোগদার্ 
করনে।"  
  
বর্উ ইয়কন  বেট পবুলম্বের (New York State Police) েুপাবরম্বন্টর্ম্ব ন্ট বকথ এম. বকারম্বলট িম্বলর্, 
"েুটির ঘম সুম মামর্ আমামদর সড়কগুমিামে ট্রানফক ভনিউম ঘেমড় োওয়া এেং সোই োমে োমদর 
গন্তেযগুনিমে নর্রাপমদ োোয়াে করমে পামরর্ ো নর্নিে করার জর্য টু্রপারমদর েিেৎ করা হমে। 
আমরা ড্রাইভারমদর োমদর দানয়ত্ব পাির্ করমে অ্র্ুমরাধ করনে ঘমাোইি নিভাইস ঘরমখ নদময় 
নর্রাপমদ োনড় ঘফরার জর্য আমগ ঘেমক পনরকের্া করমে েনদ আপর্ার েুটির উৎসমে মদযপার্ 
অ্ন্তভুন ক্ত হয়। রাস্তা নর্মনাণ েন্ধ করা হমিও, ঘমাটর চািকমদর োও ওয়াকন  ঘজামর্র মমধয সেকন োর 
সামে চািামর্া উনচৎ এেং সে ঘপাে করা গনে স়ীমা ঘমমর্ চিা উনচৎ।"  
  
থ্রুওময় অ্মোনরটি ঘমাটরচািকমদর োমদর ঘমাোইি অ্যাপ িাউর্মিাি করমে উৎসানহে কমর ো 
iPhone ও Android নিভাইমস িাউর্মিাি করমে নের্ামূমিয উপিভয। অ্যাপটি ঘমাটরোর্ চািকমদর 
প্রকৃে-সমময় ট্রানফক এেং নদক-নর্মদনশর্া সহায়ো িামভর সরাসনর সুমোগ প্রদার্ কমর। এোড়াও 
ঘমাটরচািকরা TRANSalert ইমমইমির জর্য সাইর্ আপ করমে পামরর্ এখামর্, ো থ্রুওময় জমুড় 
সেনমশষ ট্রানফক পনরনস্থনে প্রদার্ কমর।  
  
নরময়ি-টাইম ভ্রমমণর েমেযর জর্য, োত্র়ীমদর ভ্রমমণর আমগ নর্উ ইয়কন  ঘেমটর আর্ুষ্ঠানর্ক ট্রানফক 
এেং ভ্রমণ েেয উৎস, 511NY, ঘচক করা উনচে। 5-1-1 এ কি করুর্, 
http://www.511ny.org/ এ োর্ ো আইটিউন্স ো গুগি ঘপ্ল ঘেমক নের্ামূমিয 511NY ঘমাোইি 
অ্যাপটি িাউর্মিাি করুর্। নের্ামূমিযর পনরমষোর সাহামেয েযেহারকার়ীরা সড়মকর অ্েস্থা ঘজমর্ 
নর্মে পারমের্, ট্রানফক কযামমরাগুমিা ঘদখমে পারমের্ এেং এয়ার ও ট্রার্নজমটর েমেযর নিঙ্ক ঘপময় 
োমের্। অ্যাপটিমে এখর্ ড্রাইভ ঘমামির তেনশষ্টয ঘোগ করা হময়মে, এই ঘমামি েযেহারকার়ী োর 
ঘেমে ঘর্ওয়া সড়ক ধমর গানড় চািামর্ার সমময় অ্যািাটন  শুর্মে পামের্, ঘেমকামর্া দ ুনটর্া অ্েো 
কর্স্ট্রাকশমর্র কো োমদর জানর্ময় ঘদওয়া হমে।  
  
চািকরা েনদ ঘকার্ অ্র্ুষ্ঠামর্ োর্ ঘেখামর্ মদযপার্ করার সম্ভাের্া আমে োহমি নিপাটন মমন্ট অ্ফ 
ঘমাটর ঘভনহমকিমসর (Department of Motor Vehicles, DMV) েরফ ঘেমক আপর্ামক এেং 
সকি গানড় চািকমদরমক নর্রাপমদ োনড় ঘফরার রাস্তা খুৌঁমজ নর্মে হযাভ এ প্লযার্ (Have a 
Plan) অ্যাপ েযেহার করমে আমেদর্ করা হমে। গভর্নমরর ট্রানফক ঘসফটি কনমটি এেং NYS 
STOP-DWI ফাউমেশমর্র েফর ঘেমক নর্ময় আসা এই নি অ্যাপটি আপর্ামক ড্রাইভার নর্ময়াগ 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
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https://protect2.fireeye.com/url?k=02929e26-5eb4a985-02906713-000babda0106-2a361fccb7ad1798&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P


 

 

করমে, ট্রযানক্স ভাড়া করমে অ্েো অ্র্য কামরার সামে ঘশয়ার কমর ঘেমে সাহােয করমে এেং মদ 
ইেযানদ পার্ কমর গানড় চািামি ক়ী পনরণনে হমে পামর ো ঘজমর্ নর্মে সাহােয করমে। আপনর্ 
েনদ কাউমক মদ পার্ কমর অ্েো ঘর্শাগ্রস্ত হময় গানড় চািামে ঘদমখর্ োহমি ঘসই গানড় চািমকর 
নেরুমি এই অ্যামপর মাধযমম অ্নভমোগ জার্ামেও পারমের্। Apple, Android এেং Windows স্মাটন  
ঘফামর্ েযেহামরর জর্য অ্যাপটি উপিভয।  
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