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গভনর কুওেমা ক াসলটন-অন-হাডসন (CASTLETON-ON-HUDSON) সতর $47.6 
িমিলয়েনর সতর ডক বদলােনা ও পুনঃ াপন কে র সূচনা ঘাষণা করেছন   

  
এই বহ রীয় ক টেত রেয়েছ প মমুখী লন িলর ডক বদলােনা এবং পূবমুখী 

লন িলর ডক মরামিত ও অ াসফে র আ রণ দওয়া  
  

ক াসলটন-অন-হাডসন সত হল রনেসিলয়ার(Rensselaer) ও অ ালবািন(Albany) 
কাউি র মেধ কার ধান সংেযাজক এবং এর উপর িদেয় বছের 6.2 িমিলয়ন গািড় 

চলাচল কের  
  

ক  চলাকালীন মাটরচালকেদর কােছ সাবধান হওয়ার এবং ািফেকর পিরবতন 
ত াশা করার আ ান জানােনা হে   

   
গভনর অ া ্  এম. কুওেমা আজ িনউ ইয়ক ট থ্ ওেয়(New York State Thruway) (I-90) 
এর বাকশায়ার(Berkshire) শাখায় ক াসলটন-অন-হাডসন সতেত এক ট বড়সড় মূলধনী 
উ িতর িনমাণ র কথা ঘাষণা কেরেছন। এই $47.6 িমিলয়ন এর সতর ডক বদলােনা ও 

পুনঃ াপন কে র মেধ  পেড় প মমুখী চলাচেলর লন িলর ডক স ূণ বদলােনা এবং 
পূবমুখী চলাচেলর লন িলর ডক মরামিত ও অ াসফে র আ রণ দওয়া, তথা সতর 

ই াত মরামিত ও অন ান  সুর া বৃ  করা।  
   
"আমােদর আরও ভােলা কের পুনগঠেনর য়ােসর অংশ িহেসেব আমরা এক ট আ াসী 
পিরকাঠােমা কায েমর অে ষণ কের চেলিছ যা িনউ ইয়ক জেুড় সড়ক ও সত িলেক 

মজবুত করার জন  িবিনেয়াগেক েয়াজনীয় কের তােল," গভনর কুওেমা বেলেছন। 
"ক াসলটন-অন-হাডসন সতর য উ িতসাধন করা হে  তা কবল এই কাঠােমা ট 
মাটরচালকেদর জন  ভিবষ েত অেনক িদন ধের িনরাপদ ও িনভরেযাগ  থাকার িন য়তাই 

দয় না, গাটা রাজধানী অ ল জেুড় পণ  পিরবহণেকও সমথন িদেত থােক।"   
   
ক াসলটন-অন-হাডসন সত, যা সাধারণভােব ক াসলটন ি জ নােমই বিশ পিরিচত, 1958 
সােল যান চলাচেলর জন  খালা হয় এবং এর দঘ  ায় এক মাইল, যা থ্ ওেয়র ধান 

সড়ক িলর সে  বাকশায়ার শাখা অংশ টেক যু  কের। হাডসন নদীর উপর িদেয় অ ালবািন ও 

রনেসিলয়ার কাউি র মেধ  সংেযাগ র াকারী নীল রেঙর আইকিনক ই ােতর সত টর 

উপর িদেয় আনুমািনক 6.2 িমিলয়ন িত বছর বা 17,000 িত িদন চলাচল কের।  



   
থ্ ওেয় কতৃপে র িনবাহী পিরচালক ম াথু  জ. ল(Matthew J. Driscoll) বেলন, 
"কতৃপ  সই থ্ ওেয় ব ব ার পা র ও আধুিনকীকরেণর জন  কৗশলগতভােব টাল থেক 
পাওয়া অথ পুনিবিনেয়াগ করেত থাকেছ, দেশর সবেচেয় িনরাপদ ও িনভরেযাগ  সুপারহাইওেয় 

ব ব ার মেধ  যার খ ািত রেয়েছ। ক াসলটন ি জ আমােদর ব ব ার দীঘতম িসং িলর মেধ  

এক ট এবং এই ক ট ভিবষ েত স টর কাযকািরতা বজায় থাকা সুিন ত করেব।"  
   

ক ট স াদন করেছ িরচম িভল, িনউ ইয়ক ( াহাির কাউি ) (Richmondville, New York, 
Schoharie County) এর এল অ া  ট কন াকশন(L&T Construction).  
   
িনমাণকায কেয়ক ট পযােয় হেব এবং িত ট পযােয়র সময়কাল জেুড় ািফেকর পিরবতন করা 
হেব ও িত ট িদেক চলাচল কিমেয় এক ট কের লেন িনেয় আসা হেব। পযায় 1 চলাকালীন, 

সম  পূবমুখী ািফকেক (21A িদেয় বেরােনার পথ থেক) এক ট সওভার মারফৎ 
প মমুখী িব াের সিরেয় দওয়া হেব, যখন কম রা পূবমুখী লন িলেত ডক মরামিতর ও 

অ াসফে র আ রণ দওয়ার কাজ করেবন।  
   
পযায় 2 চলাকালীন, সম  প মমুখী ািফক (থ্ ওেয়র ধান সড়েকর িদেক চলাচলকারী) 
ঘুিরেয় নতন কের মরামত করা পূবমুখী িব াের সিরেয় দওয়া হেব এবং কম রা প মমুখী 
চলাচেলর লন িলর ডক স ূণ বদেল ফলার কাজ স াদন করেবন। সময়সূিচ অনুযায়ী 

2022 সাল শষ হওয়ার মেধ ই ক টর যেথাপযু  সমাি  ঘটেব।  
   

ক টর মেধ  অিতির  িনরাপ া জারদার করার িবষয় টও অ ভ , যার মেধ  রেয়েছ সতর 
িত ট াে  নতন ফুটপাত, নতন গাইডেরল, সতেত নতন বীকন লাইট লাগােনা ও ই ােতর 

িবিবধ মরামিত।  
   
কম অ লসমূেহ গিতসীমা অিত ম করার জিরমানা ি ণ হওয়ার কথা মাটরচালকেদর 

জািনেয় দওয়া হে । 2005 সােলর ওয়াক জান সফ ট অ া (Work Zone Safety Act) 

অনুসাের, কানও ব  কম অ েল দইু বা তার বিশ বার গিতসীমা অিত ম করেল সই 

ব র াইিভং লাইেস  িগত করা হেত পাের।  
   
হালনাগাদ করা সফেরর তেথ র জন , মাটরচালকেদর এেদরেমাবাইল অ াপডাউনেলাড করেত 
উৎসাহ দওয়া হে , যা আইেফান ও অ া েয়ড চািলত য িলর জন  িবনামূেল  ডাউনেলাড 

করার জন  পাওয়া যায়। অ াপ ট মাটরচালকেদর চলাচেলর সময় কৃত-সমেয়র ািফক ও 

িদক-িনেদশ সং া  সহায়তায় সরাসির েবশ দান কের। সফরকারীরা থ্ ওেয় কতৃপে র 

ই ার াি ভ ােভলার ম াপ(Traveler Map)-ও দখেত পােরন, যােত লাইভ ািফক কােমরার 

মেতা বিশ িল রেয়েছ।  
   



এছাড়াও মাটরচালকরা TRANSalert ইেমেলর জন  সাইন আপ করেত পােরন যা এখােন সম  

থ্ ওেয় জেুড় সবেশষ ািফক পিরি িত দান কের। কৃত-সমেয়র আপেডেটর জন , 

মাটরচালকরা থ্ ওেয় ও িনউ ইয়ক েটর অন ান  সড়েকর ািফক পিরি িত দশনকারী 
ই ােরি ভ ম াপ দখেত টইটাের @ThruwayTraffic ফেলা করেত পােরন অথবা 
www.thruway.ny.gov দখেত পােরন।  
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