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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াচু ল ওম্ব়েস্টম্বচস্টার কাউবিম্বে I-95-এ 135 বিবল়ের্ িাবকনর্ ডলাম্বরর
পবরকাঠাম্বিা উন্ন়ের্ প্রকম্বের সিাবি হ াষণা কম্বরম্বের্

বর্উ ইংলোন্ড থ্রুওম্ব়ে হিম্বক কাম্বর্কটিকাি িডনাম্বরর "লাস্ট িাইল"-এর উপর হ াকাস
কম্বর এই প্রকে
উন্নবেসাধর্গুবলর িম্বধে আম্বে জর্ে রাস্তা ও র্োম্প পুর্গঠর্,
ন
র্ম্ব়েজ িোবর়োর খাাঁড়া
করা এিং অর্োর্ে বর্রাপত্তা ও ট্রাব ক প্রিাম্ব র উন্নবে
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ "লাস্ট মাইল" র্ামম পথরথচত ওম়েস্টমচস্টার ক্াউথির থর্উ ইংলযান্ড
থ্রুওম়ে (I-95) এর এক্টি অংমে 135 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলামরর পথরক্াঠামমা উন্ন়ের্ প্রক্মের
সমাথির ক্িা হ াষণা ক্মরমের্। প্রক্েটি 2018 সামল শুরু ম়েথেল।
থিগত ক্ম়েক্ দেমক্, ব্রঙ্কস, হপল াম, থর্উ হরামচল, মামারমর্ক্, যাথরসর্ এিং রাই এর 14
মাইল I-95 পুর্গঠর্
ন ক্রা ম়েমে। এই প্রক্েটি এক্সিি 22 (হপািন হচস্টার - রাই - থমডলযান্ড
অযাথভথর্উ) হিমক্ ক্ামর্ক্টিক্াি হস্টি লাইর্ পর্ন্ত
ন চূ ডান্ত এক্ মাইল প্রসারমণর উপর দৃটি
থর্িদ্ধ ক্মর, র্া প্রথতথদর্ 140,000 জমর্রও হিথে গাথডর চালক্মদর পথরমষিা প্রদার্ ক্মর।
"I-95 এর লাস্ট মাইমলর মমতা গুরুত্বপূণ প্রক্েগুথলমত
ন
থিথর্ম়োমগর মাধ্যমম, আমরা শুধ্ু থর্উ
ই়েমক্নর অির্ীথতমক্
ন
েক্সিোলী ক্রমত সা ার্য ক্রথে র্া, থক্ন্তু পথরি র্ পথরক্াঠামমামত এক্টি
জাতী়ে হর্তা থ সামি আমামদর ভূ থমক্ামক্ দৃঢ় ক্রথে," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "থর্উ ই়েমক্নর
র্াত্রী এিং দের্ািীমদর
ন
উভম়ের জর্য এক্টি থর্রাপদ এিং থর্ভনরমর্াগয াইওম়ে িযিস্থা থর্ক্সিত
ক্রার জর্য এই ক্থরমডামরর উন্নথতগুথল অপথর ার্।"
ন
"I-95-এ "লাস্ট মাইল" প্রক্মের সমাথি থ্রুওম়ে অমিাথরটির (Thruway Authority)
পথরক্াঠামমামত থিথর্ম়োগ এিং আমামদর পথরি র্ িযিস্থা আধ্ুথর্ক্ীক্রমণর প্রথত
অঙ্গীক্ারিদ্ধতা প্রদের্ন ক্মর," থ্রুওম্ব়ে অম্বিাবরটির বর্িান ী পবরচালক িোবিউ হজ
ড্রিসকল িম্বলর্। "I-95-এর এই অংেটি থ্রুওম়ের অর্যতম িযস্ততম অংে এিং হমইর্লাইর্,
ইিারমচঞ্জ থসমস্টম এিং স্থার্ী়ে ওভারপাসগুথলমত এই প্রম়োজর্ী়ে আপমেডগুথলর জর্য এটি
দী থদর্
ন
ধ্মর িমক়্ো থেল৷ এই প্রক্মের সমাথির সামি, হমাির চালক্রা এখর্ এই এলাক্া়ে
এক্টি উন্নত ভ্রমমণর অথভজ্ঞতা উপমভাগ ক্রমত পারমির্।"

ECCO III এিারপ্রাইজ ইঙ্ক (ECCO III Enterprises Inc.)ই়েংক্াস, ন NY এই থডজাইর্-থিড-থিল্ড
হিস্ট ভযালু চুক্সি সম্পন্ন ক্মরমে।
এই প্রক্মের মমধ্য আমে:
I-95 পুর্গঠর্
ন
I-95 হমইর্লাইর্ (মাইলমপাস্ট 14.1 হিমক্ মাইলমপাস্ট 15.0) উভ়ে থদমক্ই পুর্গঠর্
ন ক্রা
ম়েথেল সুরক্ষা আপমেড ক্রার সামি সামি, হর্মর্ চওডা ক্াাঁধ্, আপমডি ক্রা ফুিপাি থচহ্ন
এিং গাইডমরল এিং িাধ্া স্থাপর্।
র্ািম্বপর
ন
আপম্বেড
এই অঞ্চমল রাই ে মরর ক্রস ওম়েস্টমচস্টার এিমপ্রসওম়ে (I-287) এিং থমডলযান্ড অযাথভথর্উ
এিং হপািন হচস্টামরর োমমর সামি এক্টি ে়ে-র্াম্প
ন
ইিারমচঞ্জ থসমস্টম রম়েমে।

ট্রাথফক্ প্রিা উন্নত ক্রার জর্য হিে ক্ম়েক্টি র্যাম্প আপমেড এিং পুর্রা়ে ক্র্থফগার ক্রা
ম়েমে:
• I-287 পূিমু
ন খী্হিমক্্I-95্উত্তরমুখী্র্যাম্প্থব্রজটি্প্রথতস্থাপর্্ক্রা্ ম়েমে্এিং্পুর্রা়ে্
থির্যস্ত্ক্রা্ ম়েমে।
• থমডলযান্ড্অযাথভথর্উ্হিমক্্র্যাম্পটি্সরাসথর্I-95্র্িিাউমন্ডর্সামি্সংমর্াগ্ক্রার্
ন
জর্য্পুর্রা়ে্থির্যস্ত্ক্রা্ ম়েমে।্
• I-95্দথক্ষণমুখী্দুই্হলমর্র্প্রস্থার্্র্যাম্প্প্রদামর্র্জর্য্প্রেস্ত্ক্রা্ ম়েথেল্I-287্
পক্সিমমুখীর্থদমক্।
• I-95্উত্তরমুখী/থমডলযান্ড্এথভথর্উ্ইিারমচমঞ্জর্উন্নথত্ক্রা্ ম়েমে।
হসেু প্রবেস্থাপর্ এিং পুর্িাসর্
ন
প্রক্েটিমত হিে ক্ম়েক্টি হসতু র ক্াজও অন্তভুি
ন থেল:
• I-95্(মাইলমপাস্ট্14.46)্এর্উপর্হেস্চাচন্থিি্থব্রজটি্প্রথতস্থাপর্্ক্রা্ ম়েথেল্
এিং্হখালা্2020্সামলর্হসমেম্বমর
• হিাস্টর্্হপাস্ট্হরাড্হসতু ্( মাইলমপাস্ট্13.71),্পারমচজ্থিি্হসতু ্( মাইলমপাস্ট্
13.48), ব্লাইন্ড্ব্রুক্্ক্ালভািন ্হসতু ্( মাইলমপাস্ট্13.34)্এিং্িাইরাম্থরভার্থব্রজ্
্( মাইলমপাস্ট্14.93)্পুর্িাসর্্ক্রা্
ন
ম়েথেল।
বসম্বর্ির হেলী বি. িা়োর িম্বলর্, "থ্রুওম়ের এই গুরুত্বপূণ, ন উচ্চ আ়েতমর্র অংমের থর্মাণ
ন
ক্াজ র্ামত থর্রাপত্তা এিং এলাক্াগুথলর উমেগগুথলর হমাক্াথিলা ক্মর তা থর্ক্সিত ক্রার জর্য
এক্টি অথিশ্বাসয পথরমাণ পথরক্ের্া ক্রা ম়েথেল৷ আথম থ্রুওম়ে অমিাথরটিমক্ সাধ্ুিাদ জার্াই
প্রথতমিেী এিং হপৌরসভার ক্মক্তন
ন ামদর সামি ক্াজ ক্রার জর্য এই প্রক্েটিমক্ র্তিা সম্ভি
ক্ম থিথিত ক্রার জর্য, এিং আথম থর্ক্সিত হর্ তারা সম্প্রদা়েমক্ এথগম়ে থর্ম়ে হর্মত িাক্মি।
'লাস্ট মাইল' সম্পূণ ক্রার
ন
জর্য অথভর্ন্দর্।"

বিধার্সভার সদসে বস্টভ ওটিস িম্বলর্, "থ্রুওম়ে অমিাথরটি, টঠক্াদার এিং শ্রথমক্মদর
অথভর্ন্দর্ র্ারা লাস্ট মাইল প্রক্মের সমাথির উমেমেয এক্টি িড মাইলফলমক্ হপৌৌঁমেমের্৷
এই প্রক্েটি অমিাথরটির ইথত ামস িৃ ত্তম পুর্গঠর্
ন প্রক্েগুথলর মমধ্য এক্টি। এটি ক্ম়েক্
দেক্ ধ্মর পথরক্থেত থেল এিং থর্রাপত্তা এিং এলাক্াগুথলর উমেগগুথলমক্ হমাক্ামিলা ক্রার
জর্য এটির প্রম়োজর্ থেল। এই হেমলর এক্টি প্রক্মের সামি সম্প্রদা়ে, আমেপামের এলাক্া
এিং গাথডচালক্মদর প্রথতিন্ধক্তা জথডত থেল থক্ন্তু স্থার্ী়ে দৃটিমক্াণ হিমক্ থ্রুওম়ে অমিাথরটি
ক্াজ চলাক্ালীর্ উত্থাথপত সমসযাগুথলর সমাধ্ার্ ক্রার জর্য র্ক্ো এিং থর্মামণর
ন
সম়েসূচীমত
সমন্ব়ে ক্মরমে এিং উদ্ভূত সমসযাগুথলর থিষম়ে আমামদর সামি ক্াজ চাথলম়ে র্ামে। আথম
প্রথতমিেী এিং হপৌর ক্মক্তন
ন ামদর সামি ক্াজ ক্রার হক্ষমত্র অমিাথরটির প্রথতক্সক্র়োেীলতার
প্রেংসা ক্থর র্া আথম এখামর্ এিং রাজয জুমড সরাসথর হদমখথে।"
ওম্ব়েস্টম্বচস্টার কাউবির বর্িান ী জজন লোটিিার িম্বলর্, "এমর্ এক্জর্ িযক্সি থ মসমি হর্
তার জীিমর্র হিথেরভাগ সম়ে থর্উ ইংলযান্ড থ্রুওম়ে িরাির ভ্রমণ ক্মরমে, আথম এটি হদমখ
হরামাক্সঞ্চত হর্ আমরা অিমেমষ সমাথি হরখার ক্াোক্াথে চমল এমসথে এিং এই দী প্রতীথক্ষত
ন
প্রক্মে "লাস্ট মাইল" সম্পূণ ক্রথে।
ন
প্রা়ে 20 িের আমগ প্রমজমের সূচর্া ও়োর আমগ হিমক্
এই অঞ্চমলর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্মর, আথম এর সামি র্ুি সমস্ত অসুথিধ্ার পাোপাথে তারপমর আসা
সমাধ্ার্গুথলও হদমখথে। হপািন হচস্টার এিং রাই হিমক্ ক্ামর্ক্টিক্াি সীমান্ত পর্ন্ত
ন এক্ মাইল
অংে স 135 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলামরর এই পথরক্াঠামমা প্রক্মে প্রম়োজর্ী়ে থর্রাপত্তা
আপমেডগুথল অন্তভুি
ন থেল হর্মর্ চওডা ক্াাঁধ্, আপমডি ক্রা ফুিপাি থচহ্ন, এিং সুরক্ষার
গামডনল এিং িাধ্া স্থাপর্। হেস চাচন িীি থব্রজ এিং হিাস্টর্ হপাস্ট হরাড থব্রজ স এই প্রক্মের
সামি সম্পথক্নত হিে ক্ম়েক্টি আপমডমি ক্াজ ক্রার জর্য আথম থর্উ ই়েক্ন হস্টি থ্রুওম়ে
অমিাথরটিমত আমামদর অংেীদারমদর ধ্র্যিাদ জার্ামত চাই, র্ার সিক্টিই ওম়েস্টমচস্টার
ক্াউথির র্াত্রীমদর খুি ইথতিাচক্ভামি প্রভাথিত ক্মরমে।"
হপািন হচস্টার োম্বির িেিস্থাপক স্িু়োিন এল রাবির্ িম্বলর্, "হপািন হচস্টার োম "লাস্ট
মাইল" এর থর্মাণ
ন ক্াজ সফলভামি হেষ মত হদমখ আর্ক্সন্দত।আমামদর িাথসন্দামদর এিং
প্রথতমিেীমদর সুথিধ্া, হসই সামি গাথড চালক্রা র্ারা আমামদর িহু হরমস্তারাাঁ এিং খুচরা
অিস্থার্গুথলর সামি িাথণজয পথরচালর্া ক্রমত হপািন হচস্টার োমম র্ার্, তারা এখর্ আমামদর
োমম অমর্ক্ থর্রাপমদ র্াতা়োত ক্রমত সক্ষম মির্ এই প্রক্ে চলাক্ালীর্ িাস্তিাথ়েত সক্ল
আপমেড এিং উন্নথতগুথলর ক্ারমণ।"
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