অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/26/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ইবর কাউবিম্বে বর্উ ইয়কন স্টেম্বে থ্রুওম্বয়ম্বে 66.4 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর কাঠাম্বমাগে উন্নয়র্ প্রকম্বের
বিেীয় পর্ন ায় িাস্তিায়র্ শুরু করার স্ট াষণা কম্বরম্বের্

প্রম্বেম্বের সময়কাম্বল লোকাওয়ার্া স্টোল িোবরয়াম্বরর কাোকাবে I-90-র স্টসকেম্বর্ চালকরা র্েুর্ ট্র্োবিক পোোর্ন
অবভজ্ঞো করম্বির্
কাে 2019 সাম্বলর সম্পূ ণন হম্বি িম্বল প্রেোবেে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 54 তম (ওম়েস্ট সেমর্কা-পূ র্ন অ্মরারা-নর্উ ই়েকন রুট 400 ও 16) এর্ং ল্যাকও়োর্া সটাল্
র্যানরই়োেন নর্র্নানরত েমম়ের মমর্য ইনর কাউনিমত থ্রুওম়ে (I-90)-সত 66.4 নমনল়্ের্ মানকন র্ ডল্ামরর পনরকাঠামমা উন্ন়ের্ প্রকমের
নিতী়ে পর্না়ে শুরু করার কথা স াষণা কমরমের্ এই েপ্তামে, র্নি আর্োও়ো অ্র্ু কূল্ ে়ে। প্রকেটির সম়োিকামল্ চাল্করা ল্যাকও়োর্া
সটাল্ র্যানর়োমরর কাোকানে I-90-র সেকশমর্ একটি র্তুর্ ট্র্যানিক পযাটার্ন অ্নভজ্ঞতা করমর্র্, এর্ং 2019 োমল্র র্েমের মমর্য
কাজ েম্পূ ণন েমর্ র্মল্ আশা করা ে়ে।
"র্খর্ আমরা পনিম নর্উ ই়েমকন র এই গুরুত্বপূ ণন পনরকাঠামমা প্রকেগুনল্মত নর্নর্ম়োগ কনর, তখর্ প্রমতযমকই উপকৃত ে়ে", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "একটি আর্ু নর্ক, আপমেড করা পনরর্ের্ নেমস্টমমর প্রভার্ পর্নটর্ নশে এর্ং অ্থনর্ীনতমত েন়িম়ে পম়ি, র্া অ্ঞ্চমল্র
প্রমতযমকর জীর্মর্র গুণমার্ র্ান়িম়ে সি়ে।"
"আমরা পনরর্ের্ র্যর্স্থা উন্নত করার জর্য োরা সিমশ জু ম়ি পনরকাঠামমা প্রকমে নর্নর্ম়োগ করনে", স্টলম্বের্োি গভর্ন র কোবি স্টহাচুল
িম্বলর্। "র্েমে কাজ েম্পূ ণন েমল্, ইনর কাউনির থ্রুওম়েমত করা উন্ননতগুনল্ এই এল্াকার ে়িক ও সেতুগুনল্ আপমেড করমর্ এর্ং
পনিম নর্উ ই়েমকন র অ্থনর্ীনত উন্নত করা অ্নর্রত রাখমর্।"
2018 োমল্র এনপ্রল্ মামে শুরু েও়ো এই দুই র্েমরর প্রকেটিমত ে়িক পু ণঃনর্মনাণ, চারটি থ্রুওম়ে সেতুর পু র্র্নাের্ এর্ং I-90-র
উপর একটি থ্রুওম়ে সেতু প্রনতস্থাপর্ অ্েভুনক্ত। প্রকমের পর্না়ে এক গত র্মভম্বমর সশষ ে়ে।
থ্রুওম্বয় অম্বিাবরটি (Thruway Authority) এবিবকউটিভ বডম্বরের মোবিউ স্টে. বিসম্বকাল িম্বলর্, "নর্মনামণর ঋতু পু র্রা়ে
শুরু েও়ো়ে পনিম নর্উ ই়েমকন র এই গুরুত্বপূ ণন পনরকাঠামমা প্রকমের কাজও শুরু ে়ে। র্খর্ েম্পূ ণন েমর্, এই প্রকেটি থ্রুওম়ের এই র্হু
চনল্ত অ্ংশটির চল্র্ক্ষমতা ও নর্রাপত্তা উন্নত করমর্, প্রনতনির্ োজার োজার সমাটর চাল্কমির র্াতা়োত েু গম করমর্।"
I-90-সত এনিট 54 (ওম়েস্ট সেমর্কা-পূ র্ন অ্মরারা - নর্উ ই়েকন রুট 400 ও 16) এর্ং ল্যাকও়োর্া সটাল্ র্যানর়োমরর মমর্য নর্মনাণ
চল্াকাল্ীর্ র্তুর্ ট্র্যানিক পযাটার্ন কার্নকর েমর্। েমস্ত ট্র্যানিক I-90-র পনিম নিমক স্থার্ােনরত করা েমর্ র্খর্ পূ র্নমুখী I-90-সত

রাস্তা ও সেতুর কাজ েম্পাির্ করা েমর্। এই ট্র্যানিক পযাটার্ন প্রকেটির েম়েকামল্র জর্য কার্নকর থাকমর্, র্া এই র্েমে েম্পূ ণন েমর্
র্মল্ নর্র্নানরত।
প্রকেটির নিতী়ে পর্না়ে চল্াকাল্ীর্, কংনিট পু র্গনঠর্, অ্যােিল্ট পূ ণন গভীরতার সমরামত এর্ং নমমল্র একটি অ্ংশ ভরাট করার এক
েমন্ব়ে েে কমীরা I-90-র পূ র্নমুখী সল্র্গুনল্ আর্ার র্াাঁর্াই করমর্। কমীরা নরজ সরাড এনিট এর্ং ল্যাকাও়োর্া সটাল্ র্যানর়োমরর মমর্য
এক মাইমল্র কংনিমটর কাজও করমর্, আর তার োমথ নরজ সরাড ওভারপামের নর্মচ পূ ণন গভীরতার অ্যােিল্ট সর্াগ করমর্। নরজ সরাড
সথমক নর্উ ই়েকন রুট 400 পর্নে অ্র্নশষ্ট অ্ংশটি একটি র্তুর্ নমল্ এর্ং র্াাঁর্ামর্া অ্যােিল্ট ড্রাইনভং পৃ ষ্ঠতল্ পামর্। অ্েংখয নর্রাপত্তার
আপমেমডর পনরকের্াও আমে র্ার মমর্য রম়েমে র্তুর্ ওভারমেড োইর্, র্তুর্ গাইডমরইল্ এর্ং কাাঁর্ েম্প্রোরণ, আর তার োমথ
নর্রাপত্তা র্া়িামর্ার জর্য অ্নতনরক্ত সপভমমি নচহ্ন নর্রাপত্তা র্র্নর্ করার জর্য।
তা ো়িাও, কমীরা পাাঁচটি থ্রুওম়ে সেতুর পু র্র্নাের্ র্া প্রনতস্থাপর্ েম্পূ ণন করমর্ র্ার মমর্য রম়েমে:
•

•

সেমর্কা নিট (মাইল্মপাস্ট 428.37)
কামজমর্ানভ়ো নিক (মাইল্মপাস্ট 428.56)
পটােন সরাড (মাইল্মপাস্ট 428.84)
সমাি নিক (মাইল্মপাস্ট 429.78)

•

র্রমিাক োিার্ন সরল্মরাড সেতু (মাইল্পস্ট 430.05) প্রনতস্থানপত েমর্।

•
•

ট্র্যানিক তথয বর্নচত্রম়ে মযামেজ নচহ্নমত প্রিনশনত েমর্।
বসম্বর্ের পোট্রিক এম. গোবলভার্ িম্বলর্, "আমামির ে়িক ও সেতু নর্মনাণ ও র্জা়ে রাখা সকর্ল্ জর্োর্ারমণর নর্রাপত্তার নর্ষ়ে র়্ে,
র্যর্ো এর্ং অ্থননর্নতক উন্ন়েমর্র উপর এক েরােনর প্রভার্ আমে। আমরা ের্াই আমামির োইওম়ে নেমস্টমমর উপর নর্ভন র কনর কাজ,
স্কুল্ এর্ং অ্র্যার্য গের্যস্থমল্ সর্মত এর্ং আমরা আশা কনর সর্ আমামির পনরকাঠামমা নর্রাপি েমর্। এই উন্ননতগুনল্ এখামর্ এর্ং োরা
সিমশর র্যর্োগুনল্মক েো়েতা প্রিার্ করমর্ এর্ং প্রনতনির্ থ্রুওম়ে র্যর্োর কমর সর্ োজার োজার সমাটর চাল্ক তামির নর্রাপত্তা নর্নিত
করমত েো়েতা করমর্।"
বসম্বর্ের টিম স্টকম্বর্বড িম্বলর্, "নর্মনামণর ঋতু শুরু েও়োর োমথ োমথ, আনম ওম়েস্টার্ন নর্উ ই়েমকন থ্রুওম়ে অ্থনরটির (Thruway
Authority) অ্র্যােত নর্নর্ম়োগ সিমখ আর্নিত। র্খর্ এই প্রকেটি েম্পূ ণন েমর্ থ্রুওম়ে এর্ং তার োমথ র্ের্কারী সেতুগুনল্ গান়ির
চাল্কমির জর্য নর্রাপি েমর্ এর্ং পনিম নর্উ ই়েমকন র কঠির্ আর্োও়োর োমথ জু ঝর্ার মত সটকেই েমর্। আনম চাল্কমির অ্র্ু মরার্
করনে তামির আমশপামশর পনরমর্শ েম্পমকন েমচতর্ থাকমত এর্ং নর্মনাণ অ্ঞ্চল্গুনল্র মর্য নিম়ে র্ার্ার েম়ে তামির গনত কনমম়ে সির্ার
জর্য অ্র্ু মরার্ কনর - সকার্ও অ্যাপম়েিমমি জীর্র্ নর্পন্ন করার সর্াগয র়্ে।"
সংসদ সদসে পোে িাকন িম্বলর্, "আনম এই গুরুত্বপূ ণন প্রকমের পর্না়ে 2 শুরু েমত সিমখ আর্নিত। নর্উ ই়েকন র্নি এই সিমশর
অ্থননর্নতক সর্তা থাকমত চা়ে, আমামির অ্র্শযই আমামির পনরকাঠামমা নর্রাপি এর্ং নর্ভন রমর্াগয তা নর্নিত করমত েমর্। র্নিও এটি
র্াত্রীমির জর্য একটি অ্স্থা়েী অ্েু নর্র্ার কারণ েমত পামর, এর িল্ািল্ এই অ্েু নর্র্ার সখোরৎ ভাল্ভামর্ সিমর্।"

ইবর কাউবি বর্িন াহী মাকন স্টপালর্কারে িম্বলর্, "এই প্রম়োজর্ী়ে পনরকাঠামমার উন্ননতগুনল্ গত র্েমরর শুরু করা একটি থ্রুওম়ে
প্রমজক্ট েমাপ্ত করমর্ র্া ল্যাকাও়োর্া সটাল্ র্যানর়োমরর কাোকানে অ্ংশটি উন্নত করমর্। চারটি সেতু পু র্র্নাের্ করা েম়েমে, একটি
প্রনতস্থানপত করা েম়েমে, এর্ং ে়িকটি গান়ির চাল্কমির আমরা ভাল্, নর্রাপি চল্াচমল্র র্যর্স্থা প্রিার্ করার জর্য পু র্গনঠিত করা
েম়েনেল্। প্রকৃনত এনর কাউনিমত ে়িকগুনল্র উপর গুরুতর প্রভার্ সিমল্ এর্ং এই র্হু চনল্ত ে়িকগুনল্মত এই 66.4 নমনল়্ের্ মানকন র্
ডল্ামরর পনরকাঠামমা নর্নর্ম়োমগর প্রশঙ্গা তারা প্রমতযমক কমরর্ র্ারা এটি র্যর্োর কমরর্।"
প্রকৃত েমম়ের ভ্রমমণর তমথযর জর্য, সমাটরচাল্কমির থ্রুওম়ে সমার্াইল্ অ্যাপটি ডাউর্মল্াড করার জর্য উৎোনেত করা ে়ে র্া আইমিার্
এর্ং অ্যাণ্ড্রম়েড নডভাইেগুনল্মত উপল্ব্ধ। র্াত্রীরা থ্রুওম়ে কতৃনপমক্ষর ইিামরনক্টভ ট্র্যামভল্ার মার্নচত্রটিও সিখমত পামরর্।
এো়িাও সমাটরচাল্করা TRANSalert ইমমইমল্র জর্য োইর্ আপ করমত পামরর্ র্া েমে থ্রুওম়ে জু ম়ি ের্নমশষ ট্র্ানিক পনরনস্থনত
প্রিার্ কমর।
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