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শ্কা াবর বলম্ব াজির্ সংঘম্বষ নর তৃতীয় িষ নপূবতনম্বত গভর্ নর শ্ াচুল বলম্ব াজির্ যাত্রীর 

বর্রাপত্তা টাক শ্ াম্বস ন বর্ম্বয়াম্বগর শ্ঘাষণা কম্বরম্বের্  

  

টাক শ্ াস নম্বক একজত্রত  ম্বয় দীঘ ন বলম্ব াজির্ পবরি ম্বর্র বর্রাপত্তা, পয নাপ্ততা, 

ক নদক্ষতা এিং বিশ্বস্ততা প্রভাবিত কম্বর এ র্ বিষয় পরীক্ষা করার সাবি নক গম্বিষণার 

ির্ে দ্রুত স য়ম্বরখা বর্ম্বয় এক ত  ওয়ার ির্ে বর্ম্বদনে শ্দর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে থিথর্ দী ন থলক াজজর্ োত্রী থর্রাপত্তা টাস্ক 

হ াকস ন চারজর্ র্িুর্ সদসযকক্ থর্ক াগ থদক কের্ এবং অথিসত্বর িাকদর এক্জত্রি  ক  এর 

থর্রাপত্তা সংক্রান্ত সাথব নক্ গকবষণা হেষ ক্রার এক্টট স  করখা থর্ক  এক্ ি  কি থর্কদনে 

থদক কের্। র্িুর্ থর্ক াগপ্রাপ্ত চার সদসয থবদয ার্ থির্ সদকসয সাকি হোগ থদকবর্, োর  কল 

টাস্ক হ াস ন গকবষণা শুরু ক্রকি পারকব এবং এটট গভর্ নর ও থর্উ ই ক্ন হেকট থলক াজজর্ হসবা 

িত্ত্বাবধার্ ক্রা হেট একজজিকদর প্রদার্ ক্রা  কব। টাস্ক হ াকস নর বাথক্ পদগুথলর জর্য সুপাথরে 

প্রদত্ত  ক কে এবং োচাই ক্াজ চলকে। টাস্ক হ াকস নর গকবষণা দী ন থলক াজজর্ পথরব কর্র 

থর্রাপত্তা, পে নাপ্তিা, ক্ নদক্ষিা এবং থবশ্বস্তিা সংক্রান্ত থবষ  থর্থবড়ভাকব পরীক্ষা ক্রকব।  

  

"আ রা দুুঃখজর্ক্ এই সং কষ নর িৃিী  বেকর পদাপ নণ ক্রথে, িাই আ াকদরকক্ হসই বযজিকদর 

স্মথৃির সম্মাকর্ অবেযই থলক াজজর্ পথরব কর্র প্রকিযক্টট থদক্ খথিক  হদখকি ও এ র্ দু নটর্া 

প্রথিকরাধ ক্রকি আ াকদর দা বদ্ধিা অর্ুধাবর্ ক্রকি  কব," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্।"হেক িু 

টাস্ক হ াকস নর জর্য সব সুপাথরে এখর্ চকল একসকে, আথ  টাস্ক হ াস নকক্ আর থবলম্ব র্া ক্কর 

এক্জত্রি  কি এবং থর্রাপত্তা বযবস্থা সংক্রান্ত এর পে নাকলাচর্া স াপ্ত ও উপস্থাপর্ ক্রার এক্টট 

স  করখা চূড়ান্ত ক্রার থর্কদনে থদক থে, োকি ক্কর আ রা প্রকিযক্টট োত্রী এবং অর্য োরা 

রাস্তা বযব ার ক্কর িাকদর সুরথক্ষি রাখকি পাথর।"  

  

র্িুর্ সদসযরা  কলর্ গভর্ নর ক্িৃনক্ থর্ব নাথচি ও থর্ক াগপ্রাপ্ত ওক েকচোর ক্াউথির 

অপাকরেি পথরচালক্ হজা ার্  যাক্ক ার্াল্ড ও থর্উ ই ক্ন হেট থ্রুওক  অকিাথরটটর (New 

York State Thruway Authority) থর্ব না ী পথরচালক্  যািু হজ. জিসক্ল; এবং সংসকদর 

স্পিক্াকরর সুপাথরকে গভর্ নর ক্িৃনক্ থর্ক াগপ্রাপ্ত থপ্রথ  ার ট্রািকপাকটনেকর্র ( Premiere 

Transportation) হপ্রথসক ি ও প্রধার্ থর্ব না ী ক্ নক্িনা হ থভ  হজ. ব্রাউর্ ও হর  ওক্ 

ট্রািকপাকটনেকর্র (Red Oak Transportation) হেৌি  াথলক্ এ ও া ন েকপল যার্; হে র্টট 

আইর্ অর্ুো ী আবেযক্।  



  

র্িুর্ সদসযরা থর্উ ই ক্ন হেট থ পাটনক ি অ  হ াটর হভথ ক্লস (New York State 

Department of Motor Vehicles) ও থর্উ ই ক্ন হেট থ পাটনক ি অ  ট্রািকপাকটনেকর্র (New 

York State Department of Transportation) ক্থ ের্ারদ্ব  এবং হেট পুথলে 

সুপাথরকিকেকির সাকি হোগ থদকবর্, োরা ইথি কধয সংথবধার্ অর্ুো ী টাস্ক হ াকস নর সদসয।  

  

থসকর্ট থর্ক াকগর জর্য িাকদর সুপাথরে প্রদার্ ক্করকে এবং িা োচাই ক্কর হদখা  কে।  
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