
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

গভর্ নর কুওম্বমা 2021 সাম্বল বর্উইয়কন স্টেম্বের স্টমলায় হাইওম্বয় কমীম্বের জর্ে তৈবর 

সৃ্মবৈম্বসৌম্বের প্রথম আত্মপ্রকাম্বের কথা স্ট াষণা কম্বরম্বের্ 

 

এই সৃ্মবৈম্বসৌেটে স্টসই সি কমীম্বের স্মরণ কম্বর করা হম্বয়ম্বে যারা বর্উইয়ম্বকন জর্গম্বণর জর্ে 

হাইওম্বয় সুরবিৈ রাখম্বৈ বগম্বয় প্রাণ হাবরম্বয়ম্বের্  

 

অপাম্বরের্ হার্নহাম্বের আপম্বর্ে : 2021 সাম্বল হাইওম্বয় ওয়াকন স্টজার্ আবিবভটে চলার 

সময় স্টমােরসাইম্বকল আম্বরাহীম্বের 871 টে টেবকে স্টেওয়া স্টেওয়া হম্বয়ম্বে  

 

বর্ম নাম্বণর ফম্বো রম্বয়ম্বে এখাম্বর্ 

 

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন জমুে ঘে সব হাইওময় কমীরা 

মারা ঘগমের্ তামের স্মৃনতর উমেমযয ঘে র্তুর্ স্মৃনতমসৌধটিটি বার্ামর্ার কাজ চলমে ঘসিা 2021 

সামল নর্উ ইয়কন ঘেি ঘমলায় উমমানচত হমব। এই স্মৃনতমসৌধটি প্রমবমযর মাঝখামর্ এবং ঘমলার 

মামের হটিনকালচার নবল্ডংময়র পল্িমনেমক অ্বনিত থাকমব, এটি পনরবহমর্র সামথ েুক্ত ঘসই 

সমস্ত কমীমের শ্রদ্ধা জ্ঞাপমর্র উমেমযয োরা কাজ করা কালীর্ মৃতুয বরণ কমরমের্ বা ঘে সব 

কমীরা নর্উ ইয়মকনর হাজার মাইমলর হাইওময়, পনরবহর্ ঘেি নিপািনমমন্ট, কর্সালমিন্ট এবং 

িাউইং পনরমষবার সামথ েুক্ত।  

 

“এই কমোর পনরশ্রম করা এবং প্রনতশ্রুনতবার্ নর্উইয়কনবাসীরা নর্য়নমতভামব তামের বযাল্ক্তগত 

নর্রাপত্তামক কামজ লানগময় নর্রাপে এবং নবশ্বাসমোগয পনরকাোমমা রক্ষর্ামবক্ষণ করার জর্য 

আমামের জর্য নিজ, রাস্তা প্রযস্ত করার কাজ কমরর্ োমত নর্উইয়কনবাসীরা তামের গন্তমবয 

নর্রাপমে ঘপৌৌঁেমত পামরর্।” গভর্ নর কুওম্বমা জাবর্ম্বয়ম্বের্, “আমরা কৃতজ্ঞ ঘসইসব মনহলা 

এবং পুুষ কমীমের কামে োরা সারা বের ধমর এই র্তুর্ স্মৃনতমসৌধটিটি নর্ম নামণর কামজর সমে 

েুক্ত এবং এটি একটি স্মৃনতমসৌধ ো ঘসইসব কমীমের উমেমযয করা হমে োরা তামের োনয়ত্ব 

পালর্ করমত নগময় জীবর্ হানরময়মের্ এবং এটি 2021 সামলর নর্উ ইয়মকনর ঘমলায় শুু হওয়ার 

আমগই ততনর হময় োমব। “ 

  

ঘেিামরল ঘলবার োটিনেক বুযমরা অ্র্ুসামর 2003-2017 সামলর মমধয, সমস্ত মানকনর্ েুক্তরামে 

রাস্তা নর্ম নাণ কামজর সামথ জনেত 1,844 কমী প্রাণ হানরময়মে, প্রনত বেমর গমে 123 জর্। 

পনরবহমর্র ঘেির নিপািনমমন্ট কম নাবিায় তামের 56 জর্ কমীমক হানরময়মে।  

  

এই র্তুর্ স্মৃনতমসৌধটির মাঝখামর্ একটি প্লািেমম নর উপর ঘিামের ততনর ঘবলচা, িুনপ এবং বুি 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/state-fair-monument_0.pdf


থাকমব ো পনরমবটিত থাকমব ঘিামের ততনর চারটি ট্রানেক ঘকার্ নেময় এবং সামথ থাকমব একটি 

নর্মবনেত েলক। এর মমধয প্রযস্ত হা াঁিার জর্য জায়গা থাকমব এবং বসারও বমদাবস্ত থাকমব। 

স্মৃনতমসৌমধর চারপাময এবং বাইমর বে গাে এবং ঘোি গুল্ম প্রজানত লাগামর্া হমব।  

  

আজমকর এই ঘ াষণাটি এমর্ এক সময়ও এমসমে েখর্ নর্উইয়কন রাজয পুনলয এবং িার্ীয় 

আইর্ প্রময়াগকারী সংিাগুনল অ্পামরযর্ হািনহামির অ্ংয নহসামব হাইওময় ওয়াকন ঘজামর্ 

োর্বাহর্ এবং ট্রযানেক আইর্ অ্মার্য কমর োরা গানে চালকমের নবুমদ্ধ ঘেনিি করমত ঘরকিন 

সংখযায় টিনকি নলখমের্। গত বের “অ্পামরযর্ হািনহযাি “কম নসূনচ চলাকালীর্ ঘেি পুনলয 

1,770 টি টিনকি জানর কমর, ো 2019 সামল প্রায় 70 যতাংয োনেময় নগময়নেল। এই বেমর ঘেি 

ঘরািওময়র হাইওময়মত কাজ করার জায়গায় এরই মমধয িরুপাস ন 871টি টিনকি জানর কমরমে । 

এোোও, িার্ীয় আইর্ প্রণয়র্কারী সংিাগুনল এই বের এই উমেযাগটির জর্য 35 টি টিনকি 

নেময়মের্।  

 

 স্টেে বর্পােনম্বমম্বের ট্রান্সম্বপাম্বেনর কবমেম্বর্র মোবর স্টথম্বরস েবমিংগুইজ িম্বলম্বের্, "DOT 

কমীরা আমামের পনরবামরর সেসয এবং তারা ঘরাজ তামের জীবমর্র ঝুাঁ নক নর্ময়ই কাজ কমরর্। 

আমরা সারাজীবর্ কৃতজ্ঞ থাকমবা ঘসইসব মনহলা এবং পুুষমের ওপর োরা আমামের রাস্তা 

ততনর এবং রক্ষর্ামবক্ষর্ কমরর্,এবং এই র্তুর্ স্মনৃতমসৌধটি তামের স্মৃনতর সম্মার্ামথ ন বার্ামর্া োরা 

হাইওময় এবং োর্বাহর্ কমী এবং জর্সাধারমণর সুরক্ষার স্বামথ ন নর্মজমের জীবর্ নবপন্ন 

কমরমের্। এোোও এিা একিা সুমোগ ঘসই সব হাজার হাজার মার্ুমষর কামে ঘপৌৌঁেমর্া োরা 

ঘমলা প্রােমর্ আসমব- তামেরমক এিা ঘবাঝামত হমব তামের গানে চালামর্ার সময় অ্মমর্ামোগী 

হমল তা মৃতুযর কারণও হমত পামর। এটি ঘকামর্া ভামবই বলা েমথি র্য় ঘে :েখর্ আপনর্ ড্রাইভ 

করমের্ নবমযষত হাইওময় নেময় ঘোর্ িা নর্মচ ঘরমখ রাস্তার নেমক ঘচাখ রাখুর্, আমস্ত কুর্ এবং 

মমর্ামোগ নের্। মার্ুমষর জীবর্ আপর্ার এবং আপর্ার করা কামজর উপর নর্ভনর কমর।”  

 

থরুওম্বয় অথবরটের এম্বেবকউবৈভ বর্ম্বরির মোথু স্টজ. বিস্কল িম্বলম্বের্, "আমরা 

আমামের হাইওময় কমীমের সব নো মমর্ রাখমত এবং সমার্ জার্ামত চাই োরা নবকায এবং 

ড্রাইভারমের সুরক্ষার স্বামথ ন নর্মজমের জীবমর্র ঝুাঁ নক নর্ময় তামের কাজ কমর োর্। এই র্তুর্ 

স্মৃনতমসৌধটি হমব রাস্তার ঘসই সব কমীমের স্মরণ কনরময় ঘেবার জর্য োরা প্রনতনের্ র্ার্া নবপমের 

সম্মুখীর্ হর্। আনম ঘমলায় োবার সমস্ত মার্ুষজর্মক এই স্মৃনতমসৌমধ োবার জর্য অ্র্ুমরাধ করব 

এবং ঘেসব পুুষ এবং মনহলারা তামের জীবর্ উৎসগ ন কমরমে তামের কথা স্মরমণ এমর্ র্ীরবতা 

পালর্ করমত উৎসানহত করমবা।  

 

বর্উ ইয়কন স্টেে পুবলম্বের সুপাবরর্ম্বের্ম্বর্ে স্টকবভর্ বপ. িরুএর্ জাবর্ম্বয়ম্বের্, 

“আমামের রাস্তা োমত সুরনক্ষত থামক-োরা তার উপর নেময় োর্ এবং োরা ঘসখামর্ কাজ কমরর্ 

সবার জর্য নর্উ ইয়কন ঘেি পুনলয প্রনতশ্রুনতবদ্ধ। এিুমকযর্ এবং এর্মোস নমমন্ট কম নসূনচর 

মতর্ ঘেমর্ অ্পামরযর্ হািনহযামির মাধযমম, আমরা ঘমািরসাইমকল আমরাহীর ও আমামের 

হাইওময় কমীমের সুরক্ষার কথা মাথায় ঘরমখ কাজ কনর োমত তাাঁরা কামজর ঘযমষ তাাঁমের 

পনরবামরর কামে নেরমত পামরর্।  রাস্তায় কাজ চলাকালীর্ গনতর সীমা এবং ফ্লানযং আমলা 

ঘেখমল তামের সমর োবার পাযাপানয ড্রাইভামরর উনচত রাস্তার এই নর্য়মগুনল ঘমমর্ চলা। চলন্ত 

গানেমত থাকাকালীর্ আপনর্ ঘে নসধ নান্ত ঘর্মবর্ ঘসটি গুুতর এমর্কী মম নানন্তক পনরণনতরও 



হমত পামর।  সটেক নসধ নান্ত নর্র্।” 

 

বর্এমবভ কবমের্ার এিিং গভর্ নম্বরর ট্রাবফক স্টসফটে কবমটের স্টচয়ার মাকন স্টজ.এফ. স্টরাওর্ার 

িম্বলম্বের্,“এই স্মৃনতমসৌধ ঘের্ আমামেরমক ঘসই সব হাইওময় কমীমের কথা মমর্ কনরময় নেক োরা 

প্রনতটি নের্ তামের জীবর্মক ঝুাঁ নকর মমধয ঘরমখ এবং রাস্তা এবং নিমজর সুরক্ষার জর্য কাজ কমর োর্ 

তামের রক্ষামথ ন আমরা সবাই ঘের্ এক ভূনমকা পালর্ করমত পানর । রাস্তায় কাজ চলাকালীর্ নর্রাপত্তা 

প্রনতটি ঘমািরসাইমকল আমরাহীর নর্জস্ব োনয়ত্ব। আপনর্ েনে কমলা রমের সাইর্, হলুে ঘভে 

অ্থবা ফ্লানযং আমলা ঘেখমল গনত কনমময় নের্, সতকন থাকুর্ এবং অ্র্যনেমক মর্ ঘেমবর্ র্া। 

আমামের প্রনতশ্রুনত সম্পন্ন হাইওময় কমীমের তামের প্রময়াজর্ীয় ঘসই জায়গা নের্ োমত তারা 

তামের কাজ সুরনক্ষত এবং কাে নকানরতার সামথ সম্পন্ন করমত পামরর্ এবং নেমর্র ঘযমষ তাাঁরা 

োমত সুরনক্ষতভামব বানে নেরমত পামরর্ ঘসই সুমোগ কমর নের্।  

 

বর্উ ইয়কন স্টেে স্টফয়াম্বরর বর্ম্বরির ট্রয় ওয়াফর্ার িম্বলম্বের্ আমামের জর্য োমত রাস্তা 

সুরনক্ষত থামক তার জর্য ঘসই সব পুুষ এবং মনহলারা অ্তযন্ত ঝুাঁ নক নর্ময় প্রনতনের্ কাজ কমর 

োর্। এই স্মৃনতমসৌধটিমক একটি বাসিামর্র রূপ নেমত ঘপমর আমরা গনব নত ো অ্মর্ক নর্উ 

ইয়কনবাসী ঘেখমত পারমবর্। আনম আযা করনে ঘে প্রমতযমক োরা এিা ঘেখমত আসমব এই 

স্মৃনতমসৌধটির নপেমর্ ঘে অ্প্রময়াজর্ীয় প্রাণহানর্র কথা তামের মাথায় আসমব এবং আমামের 

রাস্তা এবং রাস্তামক নর্রাপে রাখমত োরা কাজ কমরর্ তামের সাহামেযর জর্য এই নচন্তাটিমক 

আমরা কামজ লাগামত পানর। 

  

DOT তার কামজর স্বামথ ন সুরক্ষার বানেময় ঘতালার জর্য সারা বের ধমর কাজ কমর। ফ্লযাগার ও 

পনরবহর্ কমীমের আমরা ভামলাভামব সুরনক্ষত করার জর্য ঘপামিনবল রাম্বল নিপগুনল ো ওয়াকন 

ঘজার্গুনলর আমগ ও অ্র্যমর্স্ক ড্রাইনভং প্রনতমরামধ ঘেমির প্রনতটি অ্ঞ্চমল বযবহার করা 

হমে। নর্উ ইয়কন জমুে পনরবহর্ কমীমের সুরক্ষার স্বামথ ন DOT এর রক্ষর্ামবক্ষণ এবং কন্ট্রাক্টর 

ঘপ্রামজমক্টর কাজ করার জায়গায় ওয়াকন ঘজার্ কযামমরা লাগামর্া হমে।  

  

এই বের, থরুওময় অ্থনরটি সারা ঘেি জমুে প্রেুল্ক্ত বানেময় ঘতালার পাযাপানয মূলত কাজ 

করার জায়গায় নর্রাপত্তা বানেময় ঘতালার উমেমযয তামের চারটি রক্ষর্ামবক্ষণ নবভামগ এক 

িজমর্র ঘবনয র্তুর্ ট্রাক নর্ময়াগ করমত চমলমে। গানেগুনলমত বে বে রািার ঘবািন নিসমপ্ল ো 

ঘমািরসাইমকল আমরাহীমক কাজ করার জায়গায় তামের নর্মেননযত গনতর সীমার্ামক নর্মেনয 

কমর, নেক নর্মেনযক তীর, ট্রানেক আমির্র্ুয়ািস ন এবং প্রযস্ত নরইর্রমোস ন মযার্ বামকমির সামথ 

সুইং ঘগি থামক ো সহজ এবং নর্রাপত্তার সামথ ঘকার্ এবং বযামরলগুনলমক নর্ময়াগ অ্থবা সনরময় 

ঘেবার কাজ করমত পামর। 

  

2006 সামলর মাচন মামসর 17 তানরমখ পযাটট্রক মযামপলযর্, নর্উ ইয়কন ঘেি নিপািনমমন্ট অ্ে 

ট্রান্সমপামিনযমর্র হাইওময় রক্ষণামবক্ষমণর একজর্ কমী নেনর্ ইেমপািন সার্রাইস হাইওময়মত 

কাজ করা কালীর্ একজর্ অ্মমর্ামোগী ড্রাইভামরর ভুমলর কারমণ ধাক্কা ঘখময় আহত হর্ এবং 

মারা োর্। এরপর আগামী বেরগুনলমত, তাাঁর ঘমময়, কামরর্ ঘিামরস, ঘেি জমুে  ুমর 

ঘবনেময়মের্, ড্রাইভার এিুমকযর্ ক্লাস, সু্কল আমসম্বনল, নপয়ার নলিারনযপ ঘপ্রাগ্রাম, চাচন গরুপ, 



ঘরািানর ক্লাব এবং কমপ নামরি সংিাগুনলর সামথ তার বাবার মৃতুযর  ির্াটি ভাগ কমর নর্ময়মের্।  

 

কাম্বরর্ স্টোম্বরস জাবর্ম্বয়ম্বের্, “আমার আযা মার্ুষজর্ েখর্ স্মৃনতমসৌধটিমত োমব তখর্ তারা 

শুধুমাত্র প্রাণ হারামর্া এই সাহসী পুুষ এবং মনহলামেরমের কথা ঘভমব ওই মুহতূ নটিমত র্ীরবতা 

পালর্ করমব র্া বরং ঘসই পনরবারমের কথাও নচন্তা করমব োরা তাাঁমের হারামর্ার েুুঃখ আজও 

ভুলমত পামরনর্।"  

 

2016 সামলর 28 অ্মক্টাবমর, থরুওময় রক্ষণামবক্ষমণর একজর্ কমী রর্ ঘিনমং ইন্টারমেি 90 ঘত 

একাই গানের একজর্ োত্রীমক উদ্ধার করার কামজ সাহােয করার সময় একটি গানে তামক ধাক্কা 

ঘেয় এবং নতনর্ মারাত্মকভামব আহত হয়। তাাঁর মারা োবার প্রায় পাাঁচ বের পমর, রমর্র স্ত্রী, সযানল 

ঘিনমং, মুভ ওভার আইমর্র গুুত্ব এবং কাজ করার জায়গায়  ির্ার প্রভাব কমীমের পনরবামরর 

উপর কী হমত পামর ঘস নবষময়র সরব হময়মের্।   

 

সোবল স্টর্বমিং জাবর্ম্বয়ম্বের্, “রর্ মারা োবার প্রায় পাাঁচ বের হময় ঘগমে। ঘসই পাাঁচটি বেমরর 

হানস, আর্মদর মুহতূ ন এবং স্মৃনতগুমলামক আমরা আর কখমর্াই নেমর পামবা র্া। রর্ ঘকার্নের্ও 

তার গ্রান্ড্সর্/র্ানতমক ঘেখমতও পামব র্া অ্থবা নরিায়ারমমমন্টর আর্দ তার পনরবামরর সামথ 

উপমভাগও করমত পারমব র্া। আনম এই র্তুর্ স্মনৃতমসৌধটির জর্য অ্বযযই ধর্যবাে জার্ামত চাই 

এবং রাস্তার সমস্ত কমীরা োমত প্রনত রামত তামের পনরবামরর কামে নেমর ঘেমত পামর এই 

স্মৃনতমসৌধটি ঘসিামকই বার বার মমর্ কনরময় ঘেমব। েুুঃমখর নবষয়, ঘে সবাই এমতা ভাগযবার্ নেল 

র্া।” 
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