
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 2020 কার্নবর্িনাহী িাম্বেম্বে 25 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অন্তভুন ক্ত 

ঘেে পাকন ওম্বয়ম্বে বিম্বের সাম্বে আ াে প্রবেম্বরাম্বের ের্ে  
  

র্েুর্ আেুবর্কেম প্রর্বুক্ত এিং স্বয়ংবিয় বডভাইস বর্ম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে গাবির চালকম্বের 

অবিলম্বে আসন্ন বিপে সেম্বে সেকন  করার ের্ে  
  

2015 সাল ঘেম্বক 576টি বিম্বের সাম্বে আ াম্বের র্বের বর্উ ইয়কন  ঘেে হাইওম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে 2019-20 কােননর্র্নাহী র্ামজমে 25 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার 

অ্ন্তভুন ক্ত আমে নিজ ও পাকন ওময়মে সং ষন প্রশনমে করার জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেে জমুে র্েুর্ আধুনর্কেম প্রেুনক্ত 

এর্ং স্বয়ংনিয় নডভাইস নর্ময়াগ করার জর্য -- োর অ্ন্তভুন ক্ত দ্বৈে ইর্ফ্রা-ঘরড রনি, শ্রর্ণমোগয  ন্টা, এর্ং 
দপ দপ কমর জ্বমি এমর্ আমিা সহ সেকন ো নিহ্ন -- গানের িািকমদর অ্নর্িমে আসন্ন নর্পদ সেমে সেকন  
করার জর্য। 2015 সাি ঘেমক 576টি নিমজর সামে আ াে  মেমে নর্উ ইয়কন  ঘেে হাইওময়মে, োর ফমি 

আ াে, ট্রানফক িিািমি নর্িে এর্ং নিজ ও হাইওময় পনরকাঠামমার ক্ষনে হয়।  

  

"নিমজর সামে আ াে শুধু সর্নসাধারমণর নর্রাপত্তার দনুিন্তার কারণই র্য়, এটি নর্উ ইয়কন  জমুে হাই-ট্রযানফক 

পাকন ওময়মে উমেখমোগয নর্িমের কারণও", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেে সাম্প্রনেক র্েরগুনিমে এই সর্ 

সং মষনর হার হ্রাস করার জর্য আিমর্াত্মক পদমক্ষপ নর্ময়মে, োর অ্ন্তভুন ক্ত র্েুর্ অ্নধক-উচ্চোর নডমেক্টর 

এর্ং সেকন োর নিহ্ন ইর্েি করা পাকন ওময়মে, নকন্তু আমরা নকেু করা প্রময়াজর্। এই প্রস্তানর্ে অ্েনায়র্ 

আমামদর প্রমিষ্টামক আমরা উত্সানহে করমর্ নিমজর সামে আ াে কমামে এর্ং গুরুত্বপূণন হাইওময়গুনির 

নর্রাপত্তা এর্ং নর্শ্বস্তো র্ধনর্ করমে রাজয জমুে।"  

  

গভর্নমরর কােননর্র্নাহী র্ামজে 25 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার নর্নর্ময়াগ করমর্ গানের িািকমদর আসন্ন নর্পদ 

সম্পমকন  সেকন  করার জর্য নর্িু নিমজর কামে। র্ানর্নজযক োমর্র িািকমদর সরাসনর সেকন  করা োোও, 

নসমেম নর্জ্ঞনি পাঠায় আইর্ র্ির্ৎকারী কমীমদর। এই প্রমিষ্টা র্ানর্নজযক োমর্র উপর জনরমার্া 
উমেখমোগযভামর্ র্াোমর্ার কোও র্মি োরা অ্নধক-উচ্চোর োমর্র সেকন োর নডভাইস অ্মার্য কমরর্। 

  

গভর্নমরর নর্মদন মশ, নর্উ ইয়কন  ঘেে নডপােন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামেন শর্ (New York State Department of 

Transportation) উদ্ভার্র্ী র্েুর্ অ্নধক-উচ্চোর োর্ সর্াক্তকরণ প্রেুনক্ত পরীক্ষা করমে হাডসর্ ভযানি, িং 
আইিযান্ড, নর্উ ইয়কন  নসটি এর্ং সাইরানকউমজর পাকন ওময়গুনি জমুে।  

  

নর্উ ইয়কন  ঘেমের পাকন ওময়গুনির নিজ ঐনেহযগেভামর্ প্রনমে আইর্সম্মে নিমজর নিয়ামরমন্সর ঘিময় কম 

উচ্চোর। র্ানর্নজযক োর্, সু্কি র্াস, ট্রযাক্টর ঘট্রিার এর্ং অ্র্যার্য উিু োর্ পাকন ওময়মে িিািি করা নর্নষদ্ধ।  

  



 

 

বডপােন ম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বপাম্বেন ের্ (Department of Transportation, DOT) এর ভারপ্রাপ্ত 

কবমের্ার পল এ. কারাস িম্বলর্, "এই স্বল্প উচ্চোর নিমজর সেকন োর নসমেম নিমজর সামে ধাক্কা িাগা 
প্রনেমরাধ করমর্ ো  োর আমগ, হাজার হাজার োত্রীমদর এর্ং র্সর্াসকারীমদর নর্রাপত্তা র্ৃনদ্ধ পামর্ োরা 
প্রনেনদর্ ঘেমের পাকন ওময় নদময় োোয়াে কমরর্। গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃত্বমক ধর্যর্াদ, এটি আমরকটি 

র্ুনদ্ধমার্ নর্নর্ময়াগ ো রামজয সফর করামক আমরা সহজ কমর েুিমে।"  

  

কমন অ্ঞ্চিসমূমহ (Work Zone) গনেসীমা অ্নেিম করার জনরমার্া নৈগুণ এ কো জানর্ময় ঘমাের িািকমদর 

সেকন  করা হময়মে। 2005 সামির ওয়াকন  ঘজার্ ঘসফটি অ্যাক্ট (Work Zone Safety Act ) অ্র্সুামর ঘকামর্া 
র্যনক্ত েনদ কমনমক্ষমত্র দইু অ্ের্া োর ঘর্শী র্ার গনেসীমা অ্নেিম কমর োহমি র্যনক্তর ড্রাইনভং িাইমসন্স 

র্ানেি করা হমে পামর।  

  

আমরা আপ-েু-ঘডে েমেযর জর্য, কি করুর্ 511, ঘদখুর্ 

https://protect2.fireeye.com/url?k=b86962bc-e44f5a82-b86b9b89-000babda0031-

986ca06ddee5aa1b&u=http://www.511ny.org/, অ্ের্া ঘমার্াইি সাইমে m.511ny.org.  

  

েুইোমর নর্উ ইয়কন  ঘেে DOT ফমিা করুর্ @NYSDOT। ঘফসর্ুমক আমামদর খুুঁমজ পামর্র্ 

facebook.com/NYSDOT।  

  
###  
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