
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/7/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল কুইম্বের গ্র্োন্ড শ্েন্ট্রাল পাকনওম্বে িরাির বর্রপত্তা িৃদ্ধিম্বে 10 বিবলের্ 

িাবকনর্ ডলাম্বরর প্রকম্বের প্রধার্ কাজ শ্েষ  ওোর কিা শ্ াষণা কম্বরম্বের্  

  

গুরুত্বপূণ ন ট্রাবিক েড়ক িরাির পুর্ঃেজ্জিে প্রস্থার্ এিং প্রম্বিে রে্াম্প ট্রাবিক 

চলাচল উন্নে করম্বে এিং যার্জট কিাম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে কু্ইকের গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল পাক্নওকে বরাবর 

মূল প্রস্থার্ এবং প্রকবশ রয্াকের পরু্ঃেজ্জিত ক্রার 10 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলাকরর প্রক্কের 

প্রধার্ ক্াজ হশষ  কেকে, ো থর্উ ইেক্ন থেটির োত্রীকের জর্য উচ্চ চলাচকলর েড়ক্গুথলকত 

থর্রাপত্তা বদৃ্ধি ক্করকে এবং োর্জি ক্থমকেকে।  

  

প্রক্েটি পাক্নওকের পূব নথেকক্ ফ্রাদ্ধেে বুলাভাডন এবং 188তম থিকির মাকের অংকশর এবং 

পদ্ধিম থেকক্ থিোরথভউ এক্সকপ্রেওকে এবং 188তম থিকির মাকের অংকশর প্রকবশ এবং 

প্রস্থার্ রয্ােকক্ েংেুক্ত ক্করকে ো প্রথতটি থেকক্ উপ হলর্ ততথর ক্করকে ো োর্বা র্ চালক্কের 

পাক্নওকেকত ঢুক্কতএবং হবর  কত অথতথরক্ত জােগা প্রোর্ ক্কর। প্রক্েটি থর্উ ইেক্ন পুথলশ 

থডপািনকমকের (New York Police Department, NYPD)  াইওকে হপকরাল ইউথর্ি থি (Highway 

Patrol Unit 3) হত োতাোত ে জ ক্রকব ো থর্ক্কিই অবথস্থত।  

  

"আমরা আমাকের  াইওকে অবক্াঠাকমাে থবথর্কোগ ক্রা অবযা ত হরকেথে োকত োর্জি 

ক্মাকর্া োে এবং এক্থবংশ শতাব্দীর চাথ ো পূরণ ক্রা োে," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। "এই 

প্রক্েটি োর্বা র্ চালক্কের জর্য থর্উ ইেকক্নর বযস্ততম  াইওকেগুথলর এক্টিকত প্রকবশ এবং 

প্রস্থার্ ে জ এবং থর্রাপেতর ক্কর তুলকব, গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল পাক্নওকে ক্থরকডার বরাবর োতাোত 

উন্নত ক্রকব এবং পুকরা হমকরাথিিার্এক্ালার অি ননর্থতক্ পথরথস্থথতকক্ েমি নর্ ক্রকব।"  

  

এই প্রক্েটি, ো 2020 োকলর বেকে শুরু  ে, েথিণগামী থিোরথভউ এক্সকপ্রেওকের প্রকবশ 

রয্াকের োকি 188তম থিকির প্রস্থার্ রয্াে েংেুক্ত ক্রার মাধযকম পদ্ধিমগামী উপ হলর্ ততথর 

ক্করকে (এদ্ধক্সি 19)। থিোরথভউ হিকক্ আো োর্বা র্ চালক্গণ ফ্রাদ্ধেে লুইে বুলাভাডন (এদ্ধক্সি 

20A এদ্ধক্সি 20B) এবং 188তম থিকি হেকত এই উপ হলর্ বযব ার ক্রকত পারকব, গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল 

পাক্নওকেকত প্রকবশ ক্রা োড়াই।  

  

188তম থিকির প্রকবশ রয্াকের োকি ফ্রাদ্ধেে লুইে বুলাভাকডনর প্রস্থার্ রয্াে েংেুক্ত ক্কর 

এক্টি পূব নগামী উপ হলর্ ততথর ক্রা  ে (এদ্ধক্সি 20B)। 188তম থিি হিকক্ আো োর্বা র্ 



চালক্গণ এই হলর্টি বযব ার ক্কর েথিণগামী ফ্রাদ্ধেে লুইে বুলাভাকডন হেকত পারকব, 

পাক্নওকেকত প্রকবশ ক্রা োড়াই।  

  

প্রক্কের অর্যার্য উন্নথতর মকধয রকেকে র্তুর্ এলইথড লাইটিং, হপভকমে মাথক্নং, গাইডকরল 

এবং ক্ংদ্ধিি বযাথরোর। েথেও প্রধার্ থর্ম নাণ ক্াজ হশষ  কেকে, থিথর্থশং ক্াজ, োর মকধয 

রকেকে হেৌন্দে নবধ নর্ এবং হেকর্জ পথরষ্কার ইতযাথে এই শরকত প্রক্কের েীমাে চলকব।  

  

বর্উ ইেকন শ্েট বডপাটনম্বিন্ট অি ট্রােম্বপাম্বটনের্ (Department of Transportation, 

DOT) কবিের্ার িাবর শ্টম্বরে ডবির্গুম্বেজ িম্বলর্, "এক্টি থর্রাপে এবং ক্ম নেি 

পথরব র্ হর্িওোক্ন আমাকের েম্প্রোকের উন্নেকর্র জর্য এবং আমাকের অি নর্ীথতর অবযা ত 

বদৃ্ধির জর্য অতযাবশযক্। গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল পাক্নওকেকত এই র্তুর্ রয্াে এবং উপ হলর্গুথল 

এক্টি গুরুত্বপূণ ন পথরব র্ ক্থরকডার বরাবর থর্রাপত্তা এবং ভ্রমণ পথরথস্থথত উন্নত ক্রকব, ো 

েক্ল থর্উ ইেক্নবােীর েুথবধা রিাে আমাকের অবক্াঠাকমা পুর্থর্ নম নাকণর প্রথত থর্উ ইেক্ন 

হেকির প্রথতশ্রুথতর প্রমাণ।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ শ্গ্র্ে শ্িং িম্বলর্, "আমাকের বকরার রাস্তা এবং  াইওকেকত থবথর্কোগ 

অবযা ত রাো গুরুত্বপূণ ন, থবকশষ ক্কর েের্ আমরা আকগর হচকে ভাকলা ভাকব গকড় হতালার 

জর্য আমাকের অবক্াঠাকমার উন্নের্ ক্রথে। এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্কের প্রধার্ থর্ম নাণ ক্াজ হশষ 

 ওো থর্রাপত্তা বদৃ্ধি ক্রকব, োর্জি ক্মাকব এবং এই গুরুত্বপূণ ন  াইওকেকত োর্বা র্ চলাচল 

উন্নত ক্রকব। এটি স্থার্ীে জর্গকণর জর্য গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল পাক্নওকেকত চলাচল ে জ ক্রকব, এবং 

তার পথরকপ্রথিকত আমাকের অি নর্ীথতকক্ ো ােয ক্রকব এবং কু্ইকে জীবর্োত্রার মার্ উন্নত 

ক্রকব। এই প্রক্েটি েেূণ ন ক্রাে এবং এর ক্াজ হশষ ক্রাকক্ বাস্তকব রূপ হেওোর জর্য আথম 

গভর্ নর হ াচুলকক্ ধর্যবাে জার্াই।"  

 

শ্েম্বটর বেম্বর্টর জর্ বলউ িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন হেি থডপািনকমে অি রােকপাকিনশর্ গ্র্যান্ড 

হেন্ট্রাল পাক্নওকে বরাবর থর্রাপত্তা বদৃ্ধি প্রক্কের ক্াজ হশষ ক্রার েবরটি অোধারণ। প্রক্েটি 

এই গুরুত্বপূণ ন েড়কক্ থর্রাপত্তা বদৃ্ধি ক্রকব এবং চলাচল ে জ ক্কর তুলকব। এই অতযাবশযক্ীে 

অবক্াঠাকমা প্রক্কের ক্াজ হশষ  ওো স্থার্ীে অথধবােীকের জর্য এবং থর্উ ইেক্ন থেটি হিকক্ 

আো োওো ক্রা র্াগথরক্কের জর্য ভ্রমণ উন্নত ক্রকব।"  

  

অোম্বেেবলম্বিোর শ্ডবভড ওোরবপর্ িম্বলর্, "গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল পাক্নওকেকত এই অতীব 

প্রকোজর্ীে থর্ম নাণ ক্াজ থ্রুকিোকর চলাচলক্ারী েক্ল োর্বা র্ চালক্কের জর্য থর্রাপত্তা 

বদৃ্ধি ক্রকব। র্তুর্ গাডনকরল এবং হপভকমে মাথক্নং হিকক্ শুরু ক্কর এলইথড লাইটিং এবং োর্ 

চলাচকলর উন্নথত োধর্ ক্কর কু্ইকের অবক্াঠাকমা পুর্রুিীথবত ক্রার জর্য থর্উ ইেক্ন হেি 

থডপািনকমে অি রােকপাকিনশর্ এবং গভর্ নর ক্যাথি হ াচুলকক্ আথম োধুবাে জার্াই।"  

  

কুইে িম্বরার শ্প্রবেম্বডন্ট ডম্বর্াভার্ বরচাডনে িম্বলর্, "গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল পাক্নওকে বরাবর 

থর্রাপত্তা এবং োর্ চলাচল উন্নত ক্রার প্রকচষ্টাে এই থর্ম নাণ ক্াজ হশষ  ওো এক্টি বড় থবজে। 

গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল পাক্নওকে কু্ইকের োর্ চালক্কের জর্য এক্টি প্রধার্  াইওকে, এবং এই 

েম্প্রোরণকক্ অগ্র্াথধক্ার হেওোর জর্য আথম গভর্ নর হ াচুল এবং হেকির পথরব র্ ক্থমশর্ার 



মাথর হিকরে ডথমর্গুকেজকক্ ধর্যবাে জার্াই। আমাকের বকরাকত থর্রাপেতর েড়ক্ থর্ম নাকণর 

হিকত্র এটি আকরক্টি পেকিপ।"  

  

কাউদ্ধেল শ্িোর িোবর এে. শ্গ্র্াম্বডদ্ধিক িম্বলর্, "এমর্ এক্টি েমকে, েের্ েবোকর্ই 

রাথিক্ বাড়কে বকল মকর্  কে, গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল পাক্নওকে এবং থিোরথভউ এক্সকপ্রেওকের র্তুর্, 

উন্নততর প্রকবশ এবং প্রস্থার্ রয্াে ইোর্ ন কু্ইকের বাথেন্দা এবং এই  াইওকে বরাবর 

চলাচলক্ারী েক্ল োর্বা র্ চালক্কের জর্য েুেবর। এই গুরুত্বপূণ ন েড়ক্ বরাবর ে জতর 

এবং থর্রাপেতর োতাোত হেোর জর্য আথম মুথেকে আথে।"  

  

কাউদ্ধেল শ্িোর শ্জিে এি. শ্জর্াম্বরা িম্বলর্, "আথম কু্ইকের অবক্াঠাকমাকত এই 

গুরুত্বপূণ ন থবথর্কোগ ক্রার জর্য হেিকক্ ধর্যবাে জার্াই। গ্র্যান্ড হেন্ট্রাল পাক্নওকেকত এই 

উন্নের্ হক্বল রাথিক্ পথরথস্থথত উন্নত ক্রকব র্া --এটি চলাচলক্ারীকের জর্য থর্রাপত্তা 

পথরথস্থথত উন্নত ক্রকব। এই প্রক্কের ক্াজ হশষ  ওো কু্ইকের বাথেন্দাকের জর্য এক্টি স্বাগত 

থবজে।"  

  

িুইিাকর (Twitter) থর্উ ইেক্ন হেি DOT অর্ুেরণ ক্রুর্: @NYSDOT এবং NYSDOT থর্উ ইেক্ন 

থেটি (@NYSDOT_NYC) | িুইিার (Twitter)। হিেবুকক্ (Facebook) facebook.com/NYSDOT 

টঠক্ার্াে NYSDOT হক্ েুুঁকজ থর্র্  
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