
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/27/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা থোাংকস বগবভাং উপলম্বযে রাস্তায় মারু্ম্বের যাতায়াত যখর্ বিম্বে যায় বসই সমম্বয় 

কর্স্ট্রাকেম্বর্র কারম্বে রাস্তা িন্ধ রাখার উপম্বর বর্ম্বেধাজ্ঞা জাবর কম্বরম্বের্  

  

রাম্বজে েুটির বির্গুবলম্বত যখর্ মার্ুম্বের যাতায়াত বিম্বে যায় তখর্ অর্ািেেক ভাম্বি রাস্তা িন্ধ 

রাখা চলম্বি র্া  
  

বর্রাপিে  ড্রাইভ করম্বত, োন্ত থাকম্বত এিাং কল িা বেক্সে করম্বত বেক্সে স্টপগুবল িেিহার করম্বত 

ভ্রমেকারীম্বির স্মরে কবরম্বয় বিয়  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট হাইওময়মে রাস্তা ও ঘেেু নর্মনামণর জর্য 
ঘে অ্স্থায়ীভামে ঘের্ েন্ধ রাখা হময়নিে ো র্েেমষনর েমেনাচ্চ ভ্রমমণর নিমর্ োনেন্দা ও অ্নেনিমির োত্রার 

েুনেধার কিা নিন্তা কমর 29 নিমেম্বর, শনর্োর, েকাে 6টা ঘিমক 2 জার্ুয়ানর, েুধোর, েকাে 6টা পেনন্ত খুমে 

ঘিওয়া হমে। কংনিমকমটর স্থায়ী োধার এর ঘপিমর্ অ্িো জরুনর ঘমরামমের কারমণ নকিু কাজ িেমে পামর। 

কর্স্ট্রাকশমর্র কামজর উপমর নর্মষধাজ্ঞা জানর করা গভর্নর কুওমমার ড্রাইভােন ফােন  (Drivers First) 

উমিযামগর োমি েংগনেপূণন, িােকমির েনুেধামিন রাস্তা এেং নিমজর কামজর কারমণ োর্জট এেং ঘপ ৌঁিামে ঘিনর 

হওয়ার মমো েমেযা কমামর্া এই উমিযামগর প্রধার্ েক্ষ্য।  

  
"নর্উ ইয়কন োেীরা েখর্ িুটির ঘম েমু উিোপর্ করমি, োনেন্দারা ও অ্নেনিরা োরা এই েযস্ত েমময় ভ্রমণ 

করমি োরা োমে োমির গন্তমেয নর্রাপমি ও েে েম্ভে েহমজ ঘপ ৌঁিামে পামর ো নর্নিে করমে ঘেট 

অ্ঙ্গীকারেদ্ধ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "োরা নর্উ ইয়মকন র হাইওময়মে গানি িাোমে আনম োমির উৎোহ 

নিনি এই নেশ্রাম এোকা এেং ঘটক্সট েমপর েুনেধা নর্মে, এেং েোর জর্য একটি স্বাস্থযকর, েুখী র্েেষন 
নর্নিে করমে ট্র্যানফক আইর্ ঘমমর্ িেমে।"  

  

ঘমাটরিােমকরা িুটির ভ্রমণ ঘম েুমমর েময় েিকপমি মিযপ অ্েস্থা ঘিকপময়ন্ট এেং রাস্তায় আমরা নর্উ ইয়কন  
ঘেট টু্র্পার ঘিখমে আশা করমে পামরর্। নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় অ্মিানরটি (Thruway Authority) নর্রাপি 

এেং েেকন  ড্রাইনভং প্রিার করমে নর্উ ইয়মকন র থ্রুওময় জমুি র্ে েমষনর পূেন রাে 11টা ঘিমক র্ে েমষনর নির্ 

েকাে 7টা পেনন্ত 27 টি ভ্রমণ প্লাজায় োত্রীমির নের্ামূমেয কনফ ও গরম িা প্রিামর্র 48 েিমরর ঐনেহয 
অ্েযাহে রাখমে। 
  

ঘমাটর িােকমির ঘটক্সট করমে, ঘফার্ কে করমে এেং গানি িাোমর্ার েময় েম্ভে র্য় এমর্ অ্র্যার্য েে কাজ 

করমে রাজয জমুি িাকা 64 ঘটক্সট েপ, োর পাশাপানশ োনভন ে এনরয়া, নেশ্রামমর জায়গা এেং স্বাগেম ঘকন্দ্র 

েযেহার করার জর্য েো হমি।  

  



 

 

গভন র্র কুওমমা ঘমাটর িােকমির আইর্ প্রময়াগকারী কেতন পমক্ষ্র গানি, আগুর্ ঘর্ভামর্ার ট্র্াক, অ্যাম্বুমেন্স, গানি 

উঠিময় নর্ময় োওয়ার ট্র্াক এেং রাস্তায় পামশ িাকা কর্স্ট্রাকশর্ অ্িো রক্ষ্ণামেক্ষ্মণর গানির নর্কমট আেমে 

মুভ ওভার আইর্ (Move Over Law) ঘমমর্ েেমে গানি িাোমর্ার, গানির গনে কম করার এেং নর্রাপি 

িরূমে গানি িামামর্ার মমো নর্য়মগুনে ঘমমর্ িেমেও আমেির্ জার্ামির্। রাস্তায় কাজ করা নর্উ 

ইয়কন োেীমির েরুনক্ষ্ে করমে এই আইর্টি 2011 োমে োগু করা হয় এেং োরপর ঘিমক নেনভন্ন ধরমর্র 

জরুনর এেং নেপজ্জর্ক গানি অ্ন্তভুন ক্ত করমে োিামর্া হময়মি।  

  

আমগর ট্র্ানফমকর মাত্রা অ্র্ুোমর নকিু েুনর্নিনষ্ট থ্রুওময় ঘপ্রামজমে অ্ল্পনেস্তর পািনকয হমে। িুটির নিমর্র পুমরা 
েপ্তাহান্ত জমুি থ্রুওময় ঘের্ েন্ধ িাকার এক নেস্তানরে েূনি এখামর্ আমি।  

  

বর্উ ইয়কন  বস্টে বিপােন ম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বপাম্বেন ের্ (New York State Department of 

Transportation, NYSDOT) এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পল এ. কারাস িম্বলর্, "িুটির ঘম েুম েিমরর 

একটি নেমশষ েময় ঘেটি পনরোর এেং েনু্ধমির োমি েযয় করা উনিে এেং নর্মনাণ েংিান্ত ট্র্ানফক জযামমর 

মমধয র্য়। গভর্নর কুওমমার ড্রাইভােন ফােন  ঘপ্রাগ্রামমর অ্ংশ নহোমে, এই িযাংকে নগনভং েপ্তাহামন্ত ঘমাটর 

িােমকরা োমির গন্তমেয আরও োিাোনি এেং েহমজ ঘপ ৌঁিামে পারমের্ এেং ঘেখার্ ঘিমক নফমর আেমে 

পারমের্। আমি  ঘমাটর িােকমির এই আমেির্ করনি ঘে, ঘেখামর্ কাজ িেমি ঘেখামর্ ধধেন ধমর গানি িাোর্ 

এেং আমামির কমীমির ঘে েম্মার্ প্রাপয ো ঘিমক োমির েনিে করমের্ র্া।"  

  

থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority) এবক্সবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবথউ বজ. বড্রসম্বকাল 

িলম্বলর্, "এই িুটির ভ্রমমণর ঘম েুমম, আমরা ঘমাটর গানি িােকমির নর্রাপত্তামক অ্গ্রানধকার করমে 

উত্োনহে কনর। জরুরী োর্োহমর্র জর্য েমর োর্, েরফ েরামে প্রিুর জায়গা নির্, এেং িায়ী এেং েেকন  
িাকুর্। আমরা আমামির কমীমির এেং জরুনর প্রনেনিয়াকারীমির েহ েোই ঘের্ োমির পনরোমরর োমি িুটি 

কাটামে েক্ষ্ম হমে পামর ঘেটিই িাই। আমরা আপর্ামক নর্রাপি এেং েুখী িুটির ঘম েুম কামর্া করার জর্য 
গভর্নর কুওমমার োমি ঘোগিার্ কনর।"  

  

DMV কাযনবর্িনাহী বিপটুি কবমের্ার এিাং গভর্নরস ট্রাবফক বসফটি কবমটির (Governor's 

Traffic Safety Committee) অোবক্টাং বচয়ার বেবর এগার্ িলম্বলর্, "এটি েিমরর েেমিময় েযস্তেম 

ভ্রমমণর েময় ঘেমহেু, গভর্নর কুওমমার নর্মনাণ স্থনগে করার উমিযাগ ঘকেে ড্রাইভারগুনের জর্য েুনেধাজর্ক 

র্য়, এটি আমামির েিমক নর্রাপত্তামকও প্রিার কমর। পেনটকমির এখর্ও মমর্ রাখমে হমে ঘে োরা রাস্তার পামশ 

জরুরী োর্োহর্গুনের েম্মখুীর্ হমে, োরা নর্রাপমি পারমে োমির েমর ঘেমে হমে। আমরা ড্রাইভারমির এই 

নেষময় েেকন  িাকমে উৎোনহে কনর োমে েোই, ঘমাটর গানি িােক এেং শ্রনমক একইভামে নর্রাপমি োনি 

ঘেমে পামর এেং োমির পনরোর এেং নপ্রয়জমর্র োমি িুটি উপমভাগ করমে পামর।"  

  

থ্রুওময় অ্মিানরটি ঘমাটরিােকমির োমির ঘমাোইে অ্যাপ িাউর্মোি করমে উৎোনহে কমর ো iPhone ও 

Android নিভাইমে িাউর্মোি করমে নের্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি ঘমাটরিােকমির োস্তে-েমময় ট্র্ানফক 

এেং নিক নর্মিনশর্া েহায়ো োমভর েরােনর েুমোগ প্রিার্ কমর। এিািাও ঘমাটরিােকরা TRANSalert 

ইমমইমের জর্য োইর্ আপ করমে পামর ো েমগ্র থ্রুওময় জমুি েেনমশষ ট্র্ানফক পনরনস্থনে প্রিার্ কমর এখামর্।  

  

নরময়ে-টাইম ভ্রমমণর েমিযর জর্য, োত্রীমির ভ্রমমণর আমগ নর্উ ইয়কন  ঘেমটর আর্ুষ্ঠানর্ক ট্র্ানফক এেং ভ্রমণ 

েিয উৎে, 511NY, ঘিক করা উনিে। 5-1-1 এ কে করুর্, http://www.511ny.org/ এ োর্ ো iTunes 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/#_blank
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=85a216fc481b5038.85a0efc9-4b3e64f777841686&u=http://www.511ny.org/#_blank


 

 

ো Google Play এ নের্ামূমেয 511NY ঘমাোইে অ্যানপ্লমকশর্টি িাউর্মোি করুর্। নি পনরমষোর োহামেয 
েযেহারকারীরা রাস্তার অ্েস্থাা ঘজমর্ নর্মে পারমের্ অ্িো হাওয়া এেং ট্র্ার্নজমটর েিয ঘিখার নেঙ্ক ঘপময় 

োমের্। অ্যাপটিমে এখর্ ড্রাইভ ঘমামির ধেনশষ্টয ঘোগ করা হময়মি, এই ঘমামি েযেহারকারী োর ঘেমি ঘর্ওয়া 
রাস্তা ধমর গানি িাোমর্ার েমময় অ্যাোটন  শুর্মে পামের্, ঘকার্ও ি ুনটর্া অ্িো কর্স্ট্রাকশমর্র কিা োমির 

জানর্ময় ঘিওয়া হমে।  

  

আপনর্ েনি ঘকার্ও অ্র্ুষ্ঠামর্ োমির্ এেং ঘেখামর্ মিযপার্ করার েম্ভাের্া িামক োহমে নিএমনভর েরফ 

ঘিমক আপর্ামক এেং েকে গানি িােকমিরমক নর্রাপমি োনি ঘফরার রাস্তা খুৌঁমজ নর্মে Have a Plan অ্যাপ 

েযেহার করমে আমেির্ করা হমি। গভর্নমরর ট্র্ানফক ঘেফটি কনমটি এেং NYS STOP-DWI ফাউমেশমর্র 

েফর ঘিমক নর্ময় আো এই নি অ্যাপটি আপর্ামক ড্রাইভার নর্ময়াগ করমে, ট্র্যানক্স ভািা করমে অ্িো অ্র্য 
কামরার োমি ঘশয়ার কমর ঘেমে োহােয করমে এেং মি ইেযানি পার্ কমর গানি িাোমে কী পনরণনে হমে পামর 

ো ঘজমর্ নর্মে োহােয করমে। আপনর্ েনি কাউমক মি পার্ কমর অ্িো ঘর্শাগ্রস্ত হময় গানি িাোমে ঘিমখর্ 

োহমে ঘেই গানি িােমকর নেরুমদ্ধ এই অ্যামপর মাধযমম অ্নভমোগ জার্ামেও পারমের্। Apple, Android এেং 
Windows স্মাটন  ঘফামর্ েযেহামরর জর্য অ্যাপটি উপেভয।  

 

নর্উ ইয়কন  ঘেট পনরেহর্ নেভাগমক টুইটামর ফমো করুর্: @NYSDOT এেং ঘফেেুমক নর্উ ইয়কন  ঘেট 

পনরেহর্ নেভাগ ঘে ফমো করুর্।  

  

নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় অ্মিানরটিমক টুইটামর ফমো করুর্: @NYSThruway এেং ঘফেেুমক নর্উ ইয়কন  ঘেট 

থ্রুওময় অ্মিানরটিমকমে ফমো করুর্।  

  
###  
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