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গভর্নর কুওম্বমা ডাম্বেস ও পটুর্াম কাউবিম্বে I-84 পষৃ্ঠেল পরু্বর্নমনাণ প্রকল্প সম্পন্ন হওার ঘ াষণা 
কম্বরর্ 

  
র্েুর্ রাস্তার পষৃ্ঠেল ভ্রমণ উন্নে কম্বর এিং হাডসর্ ভোবলর ঘমাটরোলকম্বের জর্ে মূল যাত্রা পম্বে 

সুরক্ষা িাড়ায় 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 11 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর প্রকল্প সমূ্পর্ন হওয়ার কথা ঘ াষর্া 
কমরমের্ যা ডামেস ও পটুর্াম কাউমির মমযয মিসৃ্তত ইিারমেট 84 এর 7.7 মাইি অ্ংশ পষৃ্ঠতি 
পুর্মর্নমনার্ কমর। 2020 সামির িসমে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি হডসর্ ভযামির অ্র্যতম প্রায়শই 
িযিহৃত রাস্তাগুমির একটিরভ্রমমর্র অ্িস্থার উন্নমত কমরমে ও সুরক্ষা িামিময়মে। ডামেস কাউমির 
ইে মিশমকি শহমরর টামকামর্ক ঘেট পাকন ওময় ঘথমক পুটর্াম কাউমির ঘকি শহমরর ঘিাময়র্ ঘরাড 
ওভারপাস পযনে I-84 এর এই স্প্যার্টি উত্তর-পূিন কমরমডার জমুি মার্ুষ এিং িামর্মজযর প্রিামহর 
জর্য একটি গুরুত্বপূর্ন যমর্ী মহমসমি কাজ কমর।  
  
"আমামের ঘেমটর মহাসিকগুমির মর্রাপত্তা ও মর্ভন রমযাগযতা ঘজারোর করা শুযুমাত্র পযনটকমের 
রক্ষা করমত সাহাযয করা র্য়, একই সামথ আঞ্চমিক অ্থনর্ীমতগুমিমকও িৃমি করার জর্য গুরুত্বপূর্ন," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যারা এই সিক পমথ ভ্রমর্ কমরর্ তামের মর্রাপত্তা এিং জীির্যাত্রার মার্ 
উন্নত করমত সাহাযয করার পাশাপামশ I-84 এর এই মিভাগটি উত্তর-পূিন অ্ঞ্চি জমুি পর্য ও 
পমরমষিা েিােমির ঘক্ষমত্র গুরুত্বপূর্ন ভূমমকা পাির্ কমর এিং এই প্রকল্প আগামী িেরগুমিামত এটি 
একটি কাযনকর পমরিহর্ পথ থাকমি তা মর্মিত করমত সাহাযয কমরমে।"  
  
র্তুর্ িুটপাথ যুক্ত করার পাশাপামশ, 11 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর প্রকল্পটি রাস্তার পৃষ্ঠতি এিং 
িুটপামথর ঘজািাগুমির ঘমরামত কমরমে, যা রাস্তার পৃষ্ঠতমির স্থায়ীত্বমক উমেখমযাগযভামি প্রসামরত 
করমি। পূিনমুখী ও পমিমমুখী েমনমভি মিরামমর এিাকাগুমি, ঘযগুমি ট্রাক এিং অ্র্যার্য িামর্মজযক 
যার্িাহমর্র জর্য জর্মপ্রয় মিরাম স্থি, ঘসগুমিও এই প্রকমল্পর অ্ংশ মহমসমি পাকা করা হয়। সতকন  
সমন্বয়সাযর্মক যর্যিাে, িাাঁযামর্ার কাজ দ্রুত গমতমত সম্পন্ন করা হময়মেি এিং মিরাম স্থিগুমি 
ঘকিি অ্ল্প সমময়র জর্য িন্ধ রাখার প্রময়াজর্ হময়মেি।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট পবরিহর্ বিভাগ (New York State Department of Transportation) এর 
কবমের্ার মোবর ঘেম্বরস ঘডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, মর্উ ইয়কন  ঘেট আমামের 
অ্িকাঠামমামত গুরুত্বপূর্ন মিমর্ময়াগ অ্িযাহত ঘরমখমে যা আমামের অ্থনর্ীমতমক িৃমি করমত সাহাযয 



 

 

করমি এিং আমামের সম্প্রোময়র কাঠামমামক শমক্তশািী করমত সহায়তা করমি। ইিারমেট 84 এই 
অ্ঞ্চমির অ্র্যতম গুরুত্বপূর্ন মহাসিক এিং এই প্রকল্প আগামী িেরগুমিামত এই অ্ঞ্চমির মযয মেময় 
মার্ুষ এিং পর্য েিােি অ্িযাহত রাখমত সাহাযয করমি।"  
  
ঘসম্বর্টর সু ঘসবরম্বর্া িম্বলর্, "আমামের স্থার্ীয় সিকগুমিা আমামের সম্প্রোময়র প্রার্শমক্ত এিং এই 
যরমর্র অ্িকাঠামমাগত উন্নয়র্ িামসন্দামের মর্রাপমে এিং েক্ষতার সামথ এিাকা জমুি ভ্রমর্ করা 
মর্মিত করার ঘক্ষমত্র এক িি পেমক্ষপ। আমামের সিকপমথর উন্নয়মর্ প্রমতশ্রুমতিি থাকার জর্য 
এিং এই যরমর্র গুরুত্বপূর্ন প্রকল্পগুমিা সম্পন্ন করার জর্য আমম পমরিহর্ মিভাগমক (Department 
of Transportation, DOT) যর্যিাে জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল সেসে সোবি গাম্বলফ িম্বলর্, "আমরা যখর্ আমামের রাস্তা ও মহাসিকগুমিমক উন্নত 
কমর তখর্ প্রমতযমকই উপকৃত হয় এিং এজর্য আমরা কৃতজ্ঞ ঘয আমামের টযাক্স ডিার ডামেস ও 
পুটর্াম কাউমিগুমির মমযয I-84 পৃষ্ঠতি পুর্মর্নমনামর্র জর্য িরাদ্দ করা হময়মে। সিক মর্রাপত্তা 
এিং সুমিযা এই অ্তযে গুরুত্বপূর্ন এিং অ্তযে িযিহৃত ইিারমেমটর ঘমাটরোিক এিং পমরমষিা 
মশমল্পর জর্য উন্নত ভ্রমমর্র োমিকাঠি। ঘকি শহমর আমম ঘয সি িামসন্দামের প্রমতমর্মযত্ব কমর, 
তারাও এই উন্নয়মর্র দ্বারা ইমতিােক ভামি প্রভামিত হমি।"  
  
ঘমাটরগামির োিকমের মমর্ কমরময় ঘেওয়া হমে ঘযর্ তারা একটি ঘিমর্ সমর যার্, যমে 
মর্রাপেভামি তা করা সম্ভি হয়, অ্থিা গমত মমকময় আমর্র্ যখর্ তারা িাি, সাো, র্ীি, হিুে 
িা সিুজ আমিা প্রেশনর্কারী গামি ঘেমখর্ রাস্তার পামশ, যার মমযয ওয়াকন  ঘজামর্ রক্ষর্ামিক্ষর্ ও 
মর্মনার্ কামজর যার্িাহর্ও রময়মে।  
  
ঘমাটরোিকমের ওয়াকন  ঘজামর্ যীর গমতমত এিং োময়ত্বশীিভামি গামি োিামর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া 
হময়মে। ওয়াকন  ঘজামর্ গমতসীমা অ্মতক্রম করার জমরমার্া মদ্বগুর্ করা হয়। ঘকামর্া িযমক্ত যমে 
ওয়াকন  ঘজামর্ েইু অ্থিা তার ঘিমশ িার গমতসীমা অ্মতক্রম কমরর্ তাহমি ঘসই িযমক্তর ড্রাইমভং 
িাইমসন্স স্থমগত করা হমত পামর।  
  
হাির্াগােকৃত ভ্রমর্ তমথযর জর্য 511 র্ম্বমর কি করুর্, www.511NY.org ওময়িসাইটটি ঘেখুর্ 
অ্থিা 511NY মির্ামূমিযর ঘমািাইি অ্যাপটি ডাউর্মিাড করুর্।  
  
টুইটামর মর্উ ইয়কন  ঘেট ডট (New York State DOT) অ্র্ুসরর্ করুর্:@NYSDOT এিং 
@NYSDOTHV ঘিসিুমক NYSDOT-ঘক facebook.com/NYSDOT এই ঠিকার্ায় খুাঁজরু্।  
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