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গভর্নর কুওম্বমা DOT এর কমী মোট হাও এর সম্মাম্বর্ পতাকা অর্ন-মাস্তুম্বল অির্বমত রাখার 

বর্ম্বদন ে বদম্বেম্বের্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র পনরবহর্ নবভামগর রক্ষণামবক্ষমণর কমী টিওগা কাউনির 

ওময়মগার ডেনর্স (মযাট) হাওমক সম্মার্ জার্ামে পোকা অ্র্ন-মাস্তুমে অ্বর্নমে রাখার নর্মদনশ নদময়মের্ সকে 

ডেট সরকানর ভবর্গুনেমে, গে বুর্বার আঘামের কারমণ মযাট মারা যার্ যখর্ একটি ট্রাক্টর ডট্রোর এবং 
পনরবহণ নবভামগর (Department of Transportation, DOT) একটি ট্রামকর মমর্য সংঘর্ন হয় 13 মার্ন  
টিওগা কাউনির কামজর ডক্ষমে। আজ 19-এ মার্ন , সমানর্ নিয়া সম্পন্ন হওয়া পযনন্ত পোকা অ্র্নর্নমে থাকমব।  

  

"মযাট হাও একজর্ একনর্ষ্ঠ সরকারী কমনর্ারী এবং পনরবহর্ নবভামগর কমী নেমের্, োর মৃেয যমে আনম দুুঃখ 

ডপময়নে, নেনর্ গে রামে মারা যার্ কমন ডক্ষমে একটি DOT ট্রামকর সামথ ট্রযাক্টর ডট্রোমরর সংঘমর্ন।  

  

2006 সাে ডথমক, মযাট DOT-র অ্ঞ্চে 9 এবং নর্উ ইয়কন  ডেমটর জর্গণমক সম্মামর্র সামথ পনরমর্বা প্রদার্ 

কমরমে। একজর্ রক্ষণামবক্ষমণর কমী নহসামব, নেনর্ সব কামজই নসদ্ধহস্ত নেমের্ এবং সব সময় োর দমের জর্য 
সাহামযযর হাে বানিময় নদমে উদগ্রীব থাকমের্।  

  

োাঁর মৃেুয হ'ে আমামদর কমীরা প্রনেনদর্ প্রকৃনের ডথমক এবং রাস্তায় ডয নবপদগুনের মুমখামুখী হর্ োর 

দুুঃখজর্ক অ্র্ুস্মারক যখর্ োরা সব সময় এমক অ্পমরর নর্রাপত্তার নদমক র্জর রামখর্। নর্উ ইয়মকন র 

হাইওময়গুনেমক নর্রাপদ রাখার জর্য আমামদর রক্ষণামবক্ষণ বানহর্ী ডযভামব কাজ কমর োমে দদর্নির্ বমে 

নকেু হয় র্া এবং আমামদর যারা ডবপমরায়াভামব আমামদর কমীমদর জীবর্ ও নর্রাপত্তা নবপন্ন কমর োমদর প্রনে 

আমামদর সহর্শীেো শযর্য। এই বের আনম পনরবহর্ কমীমদর জর্য আমরা কম ার নর্রাপত্তার আহ্বার্ 

জানর্ময়নেোম এই বােন া স্পষ্টভামব জার্ামে ডয নর্উ ইয়কন  আমামদর শ্রনমকমদর সামথই কাাঁমর্ কাাঁর্ নমনেময় 

দাাঁিামব।  

  

মযাট হাও এবং নর্উ ইয়মকন র মার্ুমর্র প্রনে োর ডসবার সম্মামর্, আনম এই মহার্ রাষ্ট্র জমুি পোকাগুনে অ্র্ন-
মাস্তুমে অ্বর্নমে রাখার নর্মদনশ নদনি। নর্উ ইয়মকন র পুমরা পনরবামরর পক্ষ ডথমক, আনম োর বনু্ধমদর, 

সহকমীমদর এবং নপ্রয়জর্মদর গভীর সমমবদর্া জার্ানি, যামদর নেনর্ নপেমর্ ডেমে ডগমের্।"  
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