
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/26/2021 গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 
 

গভর্ নর হ াচুল আজ র্াসাউ ও সাম্ব াক কাউবিম্বে পিচারী বর্রাপত্তা িবধ নেকরম্বের 

উম্বেম্বেে 11.3 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার িেম্বয়র প্রকম্বের কাজ হেষ  ওয়ার কিা হ াষো 

কম্বরম্বের্ 

  

হেট রুট 25 এর কবরম্বডার এিং লং আইলোম্বের বের্টট বভন্ন প্রধার্ রাস্তায় র্েুর্ 

ক্রসওয়াক, ট্রাব ক বসগর্াল, সাইর্এিং অর্োর্ে িবধ নেকরে হ াগ করা  ম্বয়ম্বে 

  

 প্রকেটট সিয়িে এিং িাম্বজম্বট সম্পন্ন  ম্বয়ম্বে 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্এক্টি প্রক্কের ক্াজ হেষ ক্রার ক্িা হ াষণা ক্করকের্ যা হেি 

রুি 25 এর 90-মাইল দী ন ক্থরক ার এবং র্াসাউ ও সাক াক্ ক্াউথির থভন্ন থির্টি রাস্তার অংকে 

পিচারীকদর জর্য থর্রাপত্তা বদৃ্ধি ক্রকব। 

  

প্রক্ে দুটি সময়মি এবং বাকজকির অধীকর্ সম্পন্ন  কয়কে এবং 250টি র্িুর্ ক্াব ন রয্াম্প, 1,800 

 ুকির হবথে র্িুর্ বা আপকে কৃ্ি সাই ওয়াক্, এবং  জর্  জর্ র্িুর্ ট্রাথ ক্ থসগর্াল এবং 

সাইর্ লাথগকয়কে যা লং আইলযাকের থক্েু বযস্তিম রাস্তায় পিচারী এবং হমািরযার্ চালক্ 

উভকয়র জর্য ভ্রমণ পথরথিথি উন্নি ক্রকব। সক্ল বথধ নিক্রণ আধুথর্ক্ থর্রাপত্তা মাকর্র সাকি 

সামঞ্জসযপূণ নভাকব র্ক্ো ক্রা  কয়কে। 

  

"আমরা যথদ সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য এক্টি সবুজির ভথবষযৎ থর্দ্ধিি ক্রার বযাপাকর 

গুরুত্ব হদই, িা কল আমাকদর রাস্তা আরও থর্রাপদএবং  া াঁিার হযাগয ক্রা আমাকদর একজোর 

সব নাকে িাক্া উথচৎ," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আমাকদর হেি ম ামারী হিকক্ পুর্রুিাকরর 

সাকি সাকি আরও হবথে মার্ুষ রাস্তায় হর্কম আসকে, এবং আমাকদর অবেযই স জলভযিা উন্নি 

ক্রকি এবং আমাকদর রাস্তা এবং  াইওকয়গুথলকক্ সক্ল প্রকৃ্থির বা কর্র জর্য উপযকু্ত ক্রার 

জর্য হচষ্টা চাথলকয় হযকি  কব।" 

  

হেি রুি 25 এর 8.6 থমথলয়র্ মাথক্নর্  লাকরর প্রক্েটি থর্উ ইয়ক্ন থসটির সীমা হিকক্ ওরাকয়ি 

পকয়ি পয নন্ত রাস্তায় প্রায় 300 র্িুর্ পিচারী থর্রাপত্তা বথধ নিক্রণ পদকেপ হযাগ ক্করকে - হোি 

এবং বড়। প্রক্েটির খরচ আর্ুমাথর্ক্ খরকচর প্রায় 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্  লার ক্ম 

থেল। বথধ নিক্রকণর মকধয রকয়কেেঃ 

  

• আকমথরক্ার্স উইি থ কজথবথলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA) এর 

সাকি সামঞ্জসযপূণ ন 131টি র্িুর্ ক্াব ন রয্াম্প। 



 

 

• 12টি আপকে কৃ্ি ট্রাথ ক্ থসগর্াল এবং 2টি র্িুর্ ট্রাথ ক্ থসগর্াল যাকি শ্রবণকযাগয 

থসগর্াল রকয়কে। 

• 49টি র্িুর্ ক্রসওয়াক্ এবং 59টি আপকে কৃ্ি ক্রসওয়াক্, যার প্রথিটিকি প্রথি লক্ 

হপভকমি মাথক্নং রকয়কে। 

• 45টি র্িুর্ প্রথি লক্ পিচারী ক্রসওয়াক্ সাইর্। 

  

উপরন্তু, ব্রুক্ যাকভর্ ে কর হেি রুি 25 এর পাকে প্রায় 1,000  ুি র্িুর্ সাই ওয়াক্ থর্ম নাণ 

ক্রা  কয়কে, যা পিচারীকদর হসকের্ এবং হক্ারাকম পদ্ধিমমুখী হলকর্র আকেপাকের এলাক্া 

বযব াকরর সুকযাগ থদকয়কে যা আকগ থেল র্া। হসকেকর্ অযাথ রেযাক্ ড্রাইভ এবং হসিাথরকচ র্ি ন 

 ওকয়ল অযাথভথর্উকি দুইটি র্িুর্ ট্রাথ ক্ থসগর্াল ট্রাথ ক্ ক্মাকি এবং এলাক্ার েথপং হসিার 

এবং আবাথসক্ প্রক্ে গামী এবং হ রি আসা মার্ুষকদর পাকয় হ াঁকি চলাচল বদৃ্ধি ক্রকি সা াযয 

ক্রকব। র্ি ন  ওকয়ল অযাথভথর্উকি অবথিি থসগর্ালটি হসিাথরচ দমক্ল থবভাগকক্ও 

(Centereach Fire Department) উন্নিির রাস্তা বযব াকরর সুকযাগ হদকব। 

  

থরভারক   ে কর হক্ািন থিকিএক্টি র্িুর্ থসগর্ালস  পিচারী ক্রথসং হমািরযার্ চালক্কদর 

হমাড়টি  ুরকি স ায়িা ক্রকব এবং পাোপাথে রটির্ ট্রাথ ক্ থসগর্াল খুাঁটি এবং প্রিম থবশ্ব যুি 

স্মথৃিস্তকের ক্াকে উত্তরপূব ন থদকক্ হেে ক্ংদ্ধক্রিএলাক্ার হসৌন্দয ন বধ নর্ ক্রকব। 

  

2.7 থমথলয়র্ মাথক্নর্  লাকরর এক্টি থিিীয় প্রক্ে - যা আর্মুাথর্ক্ খরকচর হচকয় প্রায় 600,000 

মাথক্নর্  লার ক্কম থর্থম নি  কয়কে - যা হ ম্পথে  ে কর হেি রুি 24 (হ ম্পথে  িার্ নপাইক্), 

 াথিংির্ ে কর হেি রুি 25A (হমইর্ থিি) এবং সাউদযাম্পির্ ে কর হেি রুি 27 এ 123টি 

র্িুর্ ADA-সামঞ্জসযপূণ ন ক্াব ন রয্াম্প থর্ম নাণ ক্করকে। প্রায় 800  ুি র্িুর্ সাই ওয়াক্ থর্ম নাণ 

ক্রা  কয়কে, এবং এই অঞ্চলগুথলর প্রধার্ রাস্তাগুথলকি এক্  জকর্র হবথে পিচারী ক্রসওয়াক্ 

থসগর্াল আর্ুথধক্ায়র্ ক্রা  কয়কে এবং র্িুর্ পিচারী ক্রসওয়াক্ সাইর্ হযাগ ক্রা  কয়কে। 

  

বডপাটনম্বিি অ  ট্রান্সম্বপাম্বটনের্ (Department of Transportation, DOT) এর কবিের্ার 

িাবর হেম্বরস ডবির্গুম্বয়জ িম্বলর্, "থর্রাপত্তা  ল থ পািনকমি অ  ট্রান্সকপাকিনেকর্র প্রিম 

অোথধক্ার। দুভনাগযবেি, প্রায়েই হমািরযার্ চালকক্রা অথর্রাপদ গথিকি চলাচল ক্কর অিবা 

িাকদর মকর্াকযাগ থবথেপ্ত িাকক্, যা ভয়াব  হমািরযার্-পিচারী দু নির্ার ক্ারণ  য়। থর্রাপদ 

ড্রাইথভং এর প্রচারণা এবং প্রকয়াকগর পাোপাথে, এই প্রক্েগুথল থর্উ ইয়কক্নর ক্থমউথর্টিগুথলকি 

থর্রাপদ ক্থরক ার থর্ম নাকণ থর্উ ইয়ক্ন হেি DOT এর প্রকচষ্টাকক্ িুকল ধকর। 21 েিাব্দীর 

পথরব র্ হর্িওয়াক্ন দাবী ক্কর হয আমরা হক্বল হমািরচাথলি যার্বা কর্র পথরবকিন সক্ল 

ধরকণর পথরব র্ বযবিার বযবিা রাখকবা যাকি ক্থমউথর্টিগুথল উন্নথি ক্রকি এবং বদৃ্ধি হপকি 

পাকর।" 

  

র্াসাউ কাউবির এক্সিবকউটটভ লরা বকউরে্ার্ িম্বলর্, "পিচারী থর্রাপত্তা উন্নথি ক্রার 

পাোপাথে হমািরযার্ চালক্কদর জর্য আমাকদর রাস্তায় পথরথিথি উন্নথি ক্রা বহু েুদ্র বযবসার 

জর্যই  াকি অি ননর্থিক্ টিক্া হদওয়ার সমিুল। আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল এবং থর্উ ইয়ক্ন 

হেি থ পািনকমি অ  ট্রান্সকপাকিনের্কক্ সময়মি এই প্রক্কের ক্াজ হেষ  ওয়া থর্দ্ধিি ক্রার 

জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"  

  



 

 

সাম্ব াক কাউবির এক্সিবকউটটভ বেভ হিলর্ িম্বলর্, "অবক্াঠাকমা এবং জর্ থর্রাপত্তা 

এক্টি প্রধার্ অোথধক্ার এবং এই গুরুত্বপূণ ন বথধ নিক্রণগুথল থক্েু অথিবযস্ত রাস্তায় পিচারীকদর 

থর্রাপত্তা থর্দ্ধিি ক্রকি স ায়িা ক্রকব। যখর্ আমরা সাক াক্ ক্াউথিকি 21 েিাব্দীর 

পথরব র্ হর্িওয়াক্ন থর্ম নাকণর লকেয ক্াজ ক্কর চকলথে, িখর্ লং আইলযাকের অবক্াঠাকমাকি 

থবথর্কয়াকগর অবযা ি প্রকয়াজর্ অর্ুধাবর্ ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াচুলকক্ ধর্যবাদ জার্াকি 

চাই।" 

  

হমািরচালক্কদর ওয়াক্ন হজাকর্ ধীর গথিকি এবং দাথয়ত্বেীলভাকব গাথড় চালাকর্ার আহ্বার্ 

জার্াকর্া  কয়কে। ওয়াক্ন হজাকর্ গথিসীমা অথিক্রম ক্রার জথরমার্া থিগুণ। হক্াকর্া বযদ্ধক্ত যথদ 

ওয়াক্ন হজাকর্ দুই অিবা িার হবথে বার গথিসীমা অথিক্রম ক্কর িা কল বযদ্ধক্তর ড্রাইথভং 

লাইকসন্স বাথিল ক্রা  কি পাকর। 

  

 ালর্াগাদকৃ্ি ভ্রমণ িকিযর জর্য 511 র্ম্বকর ক্ল ক্রুর্, www.511NY.org ওকয়বসাইি থভদ্ধজি 

ক্রুর্, অিবা থে 511NY হমাবাইল অযাপ  াউর্কলা  ক্রুর্। 

  

িুইিাকর NYSDOT হক্ @NYSDOT টঠক্ার্ায় এবং @NYSDOTLIটঠক্ার্ায় অর্ুসরণ ক্রুর্।  

হ সবুকক্ আমাকদর খুাঁকজ পার্ এখাকর্ Facebook.com/NYSDOT। 
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