
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/23/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ইস্ট প্োম্বলস্টাইম্বর্র বিষাক্ত হেইর্ লাইর্চ্য েত  ওয়ার ঘটর্ার 

প্বরম্বপ্রবিম্বত ফ্রাইট হরল  োজমাট বিপ্র্ নয় প্রবতম্বরাধ করম্বত িাড়বত িেিস্থা গ্র ণ করার 

জর্ে ফ্রাইট হরল বেল্পখাত, কংম্বগ্রস ও হেডাম্বরল বর্য়ন্ত্রকম্বের তাবগে প্রোর্ করম্বলর্  

  

িেিস্থায় িাকম্বি বিপ্জ্জর্ক উপ্াোম্বর্র জর্ে বর্রাপ্েতর টোংক কার িাস্তিায়ম্বর্র 

কাজ ত্বরাবিত করা  

  

সম্ভািে সংঘষ ন প্রবতম্বরাধ করম্বত হেবকং বর্য়ম ও িেিস্থার আধুবর্কায়র্  

  

হস্টম্বটর জরুবর সাড়াোর্ েলম্বক হস্টম্বটর মম্বধে বেম্বয়  োজাডন কার র্াওয়ার িোপ্াম্বর 

প্ূম্বি নই জার্াম্বর্া হরলম্বরাডগুবলর জর্ে আিেেক করা  

  

ফ্রাইট হরল  োজমাট ঘটর্ার জর্ে প্রবেিণ ও প্রস্তুবতর প্বরকল্পর্ার জর্ে সুম্বর্াগ ও 

ত বিল সম্প্রসাবরত করা  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ ও াক ার ইস্ট প্যাকলস্টাইকর্র থিষাক্ত হেইর্ লাইর্চ্য যত  ও ার 

ঘটর্ার প্থরকেথিকত ফ্রাইট হরল  যাজমাট থিপ্র্ ন  েথতকরাধ ক্রকত িাড়থত িযিস্থা গ্র ণ ক্রার 

জর্য ফ্রাইট হরল থিল্পখাত, ক্ংকগ্রস ও হেডাকরল থর্ ন্ত্রক্কের তাথগে েোর্ ক্রকলর্। গভর্ নর হর্ 

সাথি নক্ িযিস্থার রূপ্করখা েোর্ ক্করকের্ তা এক্টট থর্রাপ্েতর থিপ্জ্জর্ক্ উপ্াোর্ প্থরি র্ 

থিল্পখাত ততথরকত সা ার্য ক্রকি এিং এক্ই সাকি উন্নত হেডাকরল তত্ত্বািধাকর্র মাধযকম জরুথর 

সাড়াোর্ সিমতা িদৃ্ধি ক্রকি।  

  

"থর্উ ই কক্নর িাথসন্দাকের স্বাস্থয ও থর্রাপ্ত্তা এখকর্া আমার েিাসকর্র িীষ ন অগ্রাথধক্ার  ক  

আকে। ও াক ার ইস্ট প্যাকলস্টাইকর্র এই হেইল লাইর্চ্য যত  ও ার ঘটর্া েথতকরাধমূলক্ থর্ ন্ত্রণ 

এিং জরুথর সাড়াোর্ সংস্থার্কক্ প্র্ নাপ্তভাকি প্ূকি নই র্িাস্থাকর্ স্থাপ্কর্র গুরুকে উপ্র হজার োর্ 

ক্কর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ই ক্ন ফ্রাইট হরল থিপ্র্ নক র েস্তুথত ও সাড়াোকর্ িীকষ ন 

িাক্কত েথতশ্রুথতিি, এিং আথম ফ্রাইট হরল থিল্পখাত, ক্ংকগ্রস এিং হেডাকরল থর্ ন্ত্রক্কের 

মকধয আমাকের অংিীোরকের আহ্বার্ ক্রথে হর্ থিপ্জ্জর্ক্ উপ্াোর্ প্থরি কর্র প্িথত 

আধুথর্ক্াথ ত ক্কর এিং থিপ্র্ নক র েস্তুথত প্থরক্ল্পর্া ও সাড়াোকর্র সংস্থার্ হজারোর ক্কর র্াকত 

ভথিষযৎ থিপ্র্ নক র সম্ভাির্া হ্রাস ক্রা   ।"  

  



গভর্ নর হ াক্ল ফ্রাইট হরল থিল্পখাত, ক্ংকগ্রস ও হেডাকরল থর্ ন্ত্রক্কের থিকিষ ক্কর থর্কের 

িযিস্থাগুথল গ্র ণ ক্রার আহ্বার্ জাথর্ক কের্:  

• ক্ংকগ্রসর্ালভাকি িাধযতামূলক্ থর্ধ নাথরত সম  2029 সাকলর প্ূকি নই থিপ্জ্জর্ক্ 

উপ্াোকর্র জর্য থর্রাপ্েতর টযাংক্ ক্াকরর (DOT 117's) হেজ-ইর্ েরাথিত ক্রা।  

• সম্ভািয হরল লাইর্চ্য যথত হেক্াকত হেথক্ং থর্ ন্ত্রক্ আধুথর্ক্ ক্রা এিং তিেযুথতক্ভাকি 

থর্ থন্ত্রত থর্উমযাটটক্ হেকক্র (electronically controlled pneumatic brakes, ECP) 

িযি ার িদৃ্ধি ক্রা।  

• হস্টকটর জরুথর সাড়াোর্ েলকক্ হস্টকটর মকধয থেক   যাজাডন ক্ার র্াও ার িযাপ্াকর প্ূকি নই 

জার্াকর্া হরলকরাডগুথলর জর্য আিিযক্ ক্রা  

•  যাজমাট েস্তুথত ও সাড়াোর্ প্থরক্ল্পর্ার জর্য থিকিষ হস্টট ও স্থার্ী  অর্ুোর্ 

সম্প্রসাথরত ক্রা।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বটর প্বরম্বিে সংরিণ বিভাম্বগর (New York State Department of 

Environmental Conservation, DEC) কবমের্ার িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "থর্উ 

ই ক্নিাসীকের জার্া উথচ্ত হর্ গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃকের ক্ারকণ হস্টট হর্কক্াকর্া জরুথর 

প্থরথস্থথতর সাড়াোর্ ক্রার জর্য েস্তুত আকে। আজকক্ গভর্ নর হর্ই িযিস্থার রূপ্করখা েোর্ 

ক্করকের্ তা থর্দ্ধিত ক্রকি হর্ হেডাকরল সরক্ার আমাকের িাথসন্দাকের আকরা ভাকলাভাকি 

সুরথিত রাখার জর্য হরল থর্রাপ্ত্তাকক্ অগ্রাথধক্ার থেকে এিং হেকির জর্য সিকিকক্ েৃঢ় হরল 

প্থরি র্ তত্ত্বািধার্ িাক্া থর্দ্ধিত ক্রকি। আমাকের হেকির িীষ নস্থার্ী  সাড়াোর্ সিমতার 

প্র্ নাকলাচ্র্া ক্কর তা আকরা অগ্রসর ক্রার জর্য DEC আমাকের হেডাকরল, হস্টট এিং স্থার্ী  

অংিীোরকের সাকি ক্াজ ক্রকত উন্মুখ।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বটর স্বম্বেে বর্রাপ্ত্তা ও জরুবর হসিা বিভাম্বগর (New York State Division 

of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, 

"থর্উ ই ক্নিাসীকের থর্রাপ্ে রাখা আমাকের এক্ র্ম্বর অগ্রাথধক্ার এিং হস্টকট এই ধরকর্র 

ঘটর্ার জর্য থর্ থমত প্থরক্ল্পর্া ক্কর এমর্  যাজমাট ও থিপ্র্ নক  সাড়াোকর্ অথভজ্ঞ উচ্চ 

েথিিণোপ্ত ক্মী রক কে। র্থেও DHSES এিং আমাকের একজদ্ধি অংিীোরগণ সাড়াোকর্র 

জর্য ভাকলাভাকি েস্তুত আকে, তিুও েস্তুথত েকচ্ষ্টা হজারোর ক্রকত এিং সম্প্রো সমূ কক্ র্াকত 

আর হরল  যাজমাট ঘটর্ার সম্মুখীর্ র্া  কত    তার জর্য হেডাকরল ক্ম নক্তনা এিং প্থরি র্ 

থিল্পখাতকক্ অিিযই িাড়থত িযিস্থা গ্র ণ ক্রকত  কি।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বটর প্বরি র্ বিভাম্বগর (New York State Department of 

Transportation, NYSDOT) কবমের্ার মোবর হটম্বরস ডবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্ নর ক্যাথি 

হ াক্কলর হর্তৃোধীর্, থর্উ ই ক্ন হস্টট প্থরি কর্র সক্ল মাধযকম, থিকিষ ক্কর হরল থর্রাপ্ত্তার 

উপ্র থর্থিড় মকর্াকর্াগ েোর্ ক্রকে, এিং হেিিযাপ্ী ও থর্উ ই কক্ন ফ্রাইট হরল সরঞ্জাম ও 

ক্ম নক্াকের থর্রাপ্ত্তা িযিস্থা আকরা অগ্রসর ক্রার জর্য NYSDOT আমাকের হেডাকরল, হস্টট ও 

থিল্পখাকতর অংিীোরকের সাকি সদ্ধি ভাকি ক্াজ ক্রকে। থর্রাপ্ত্তা সক্কলর োথ ে এিং হক্িল 

এক্টট সাথি নক্, সমথিত েকচ্ষ্টার মাধযকমই আমরা আকরক্টট  যাজমাট ঘটর্ার ঝুুঁ থক্ হ্রাস ক্রকত 

এিং আমাকের সম্প্রো কক্ থর্রাপ্ে রাখকত প্ারকিা।"  



  

থর্উ ই ক্ন হস্টট ফ্রাইট হেইল থিপ্র্ নক র েস্তুথত ও সাড়াোকর্র হিকে হেকির িীকষ ন রক কে। 

2013 সাকল লযাক্-হমগাথিক্ সংঘকষ নর প্র, থর্উ ই ক্ন হস্টট এক্টট সাথি নক্ সাড়াোর্ প্থরক্ল্পর্ার 

উকেযাগ গ্র ণ ক্কর এিং ফ্রাইট হরল  যাজমাট থিপ্র্ নক র েস্তুথত থ কসকি সাড়াোর্ সম্পে প্ূকি ন 

র্িাস্থাকর্ স্থাপ্র্ ক্কর, এর মকর্াকর্াগ থেকলা থিকিষ ক্কর অপ্থরকিাথধত হতল। এক্টট িহু 

একজদ্ধির ে াকসর মাধযকম, প্থরকিি সংরিণ থিভাকগর হর্তৃকে থর্উ ই ক্ন হস্টট হভৌগথলক্ 

সাড়াোর্ প্থরক্ল্পর্াসম ূ (Geographic Response Plans, GRPs) ততথর ক্করকে, র্া এক্টট জরুথর 

অিস্থা  স্থার্ী , ক্াউথি, হস্টট, হেডাকরল এিং থিল্পখাকতর সাড়াোর্ ক্ম নক্াকের থর্কেনির্া 

েোর্ ক্কর এিং হেকির িাথক্ অংকির জর্য এক্টট আেি ন থ কসকি ক্াজ ক্কর।র্থেও থর্উ ই ক্ন 

ফ্রাইট হরল থিপ্র্ ন  েস্তুথতর হিকে হেকির িীকষ ন রক কে, হেডাকরল সরক্ার ও হরল থিল্পখাত র্থে 

এইসি িাড়থত িযিস্থা গ্র ণ ক্কর তা কল তা ও াক ার মকতা থিপ্র্ ন  েথতকরাধ ক্রকত প্ারকি এিং 

আমাকের সাড়াোর্ সিমতা হর্ থর্করট তা থর্দ্ধিত ক্রকত প্ারকি।  

  

###  
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