অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/6/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে বর্মন াণ অঞ্চম্বল িবধন ত কম্ব ার িেিস্থা (EXPANDED WORK
ZONE CRACKDOWN) চলাকালীর্ ঘেট পুবলম্বের মাধেম্বম 14,000 টিরও ঘিবে টিম্বকট ইস্ুে করা
হম্ব়েম্বে

বর্উ ই়েকন ঘেে থ্রুওম্ব়ে (NYS Thruway) এিং ঘেটিোপী বিপাটনম্বমন্ট অি ট্রান্সম্বপাম্বটনের্
(Department of Transportation, DOT) এর বর্মন াণ অঞ্চলস্মূহ অন্তভুন ক্ত করার জর্ে "অপাম্বরের্
ও়োকন ঘেক (Operation Work Brake)" এর স্ম্প্রস্ারণ করা হম্ব়েম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘেট পুলিশ ও লর্উ ইয়কন ঘেট থ্রুওময়
অ্থলরটির (New York State Thruway Authority) ঘেৌথ প্রয়ামে পলরচালিত মহােড়ক লর্মনাণ
মওেুমম লর্মনাণ অ্ঞ্চমি ঘেপমরায়া গালড় চািামর্ার লেপদেমূহ েম্পমকন েমচতর্তা োড়ামর্ার একটি
োলষনক কযামম্পইর্, এই েছমরর "অ্পামরশর্ ওয়াকন ঘেক" চিাকািীর্ 14,000 টিরও ঘেলশ টিমকট
ইেুয করা হময়মছ। েমগ্র ঘেমটর লর্উ ইয়কন ঘেট লিপাটনমমন্ট অ্ে ট্রান্সমপামটনশর্ এর লর্মনাণ
এিাকােমূহ অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য 22 এলপ্রি ঘথমক 26 এলপ্রি পেনন্ত চিমার্ এই েছমরর আইর্
প্রময়াগ কমনেূলচর েময়েীমা েম্প্রোরণ করা হময়লছি।
"এই েছমরর শুরুর লদমক আমামদর DOT এর একজর্ শ্রলমমকর মৃতুযর টর্ায়, ঘমাটরগালড়
চািকমদর লর্মনাণ অ্ঞ্চমির লর্রাপত্তা এেং শ্রলমক, চািক ও োত্রীমদর রক্ষায় এর গুরুত্ব েম্পমকন
অ্েলহত করমত আমামদর প্রমচষ্টা লিগুণ অ্েযাহত থাকমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর স্পষ্ট
োতন া এই ঘে—োরা আমামদর মহােড়মক অ্র্যমদর লর্রাপত্তা লেপন্ন করমে তামদর ঘদাষী োেযস্ত করা
হমে এেং ঘেমটর ট্রু পারগণ এ ধরমর্র ঘশাকােহ টর্ার পুর্রােৃলত্ত প্রলতমরাধ করমত লর্মনাণ অ্ঞ্চমির
চারলদমক কম ারভামে টহি লদমের্।"
ঘেট পুবলম্বের ভারপ্রাপ্ত স্ুপাবরম্বন্টর্ম্বিন্ট বকথ এম. ঘকাম্বরম্বলট িম্বলর্, "মহােড়ক ও লর্মনাণ
অ্ঞ্চিেমূহ কাজ করার জর্য চযামিলজং ও প্রলতকূি পলরমেশ এেং োরা এেে অ্ঞ্চমি ো এর
আশপামশ কাজ কমরর্ তামদর জর্য এগুমিা আমরা লর্রাপদ কমর তু িমত আমামদর েকমিরই লর্জ
লর্জ দালয়ত্ব রময়মছ। ট্রু পারগণ আমামদর অ্ংশীদার থ্রুওময় অ্থলরটি এেং DOT এর োমথ
েহমোলগতামূিক প্রমচষ্টার মাধযমম লর্রাপদ লর্মনাণ অ্ঞ্চি গমড় তু িমছর্। োইমহাক, আমরা চাই
ঘমাটর চািকগণ গলত কলমময়, রাস্তার উপর দৃলষ্ট ঘরমে এেং রাস্তার ধামর জরুলর ো রক্ষণামেক্ষণ
দি ঘদেমি জায়গা ঘছমড় লদময় ও লর্রাপদ দুরত্ব েজায় রাোর মাধযমম তামদর দালয়ত্ব পাির্
করুক। আমরা এই অ্ঞ্চিেমূমহ গলতেীমা িঙ্ঘর্ ও লেভ্রান্ত হময় গালড় চািামর্া ঘকামর্াভামেই েরদাস্ত
করে র্া এেং োরা আইর্ ি
ঙ্ঘর্ কমর তামদর টিমকট করা অ্েযাহত থাকমে।"

থ্রুওম্ব়ে অথবরটির এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবথউ ঘজ. বিস্ম্বকাল িম্বলর্, "চিাচিকারী জর্োধারণ
এেং ঘেেে র্ারী-পুরুষ মহােড়মকর আশপামশ কাজ কমর তামদর জর্য লর্মনাণ অ্ঞ্চমির লর্রাপত্তা
অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। এই েছমরর 'অ্পামরশর্ ওয়াকন ঘেক' এর োফিয লর্উ ইয়কন ঘেট পুলিমশর
প্রলতশ্রুলত এেং প্রলতলর্য়ত লর্রাপত্তার প্রলত তামদর আমমাৎে
মগনর একটি অ্ংশ। আমরা ঘেট
পুলিমশর োমথ আমামদর অ্ংশীদালরমত্বর কদর কলর ঘের্ আমরা লর্লিত করমত পালর ঘে কমীগণ
এেং রাস্তায় কমনরত প্রথম স্তমরর োড়াদার্কারীগণ প্রতযহ লদর্মশমষ োলড়মত তামদর পলরোমরর কামছ
লফরমত পামরর্।"
বর্উ ই়েকন ঘেট বিপাটনম্বমন্ট অি ট্রান্সম্বপাম্বটনের্ এর বচফ অি োফ টি ওম্ব়েবস্থ়োস্ িম্বলর্,
"মহােড়মকর শ্রলমক ও জরুলর োড়াদার্কারীগণ আমামদর রাস্তাগুমিামক লর্রাপদ রাোর জর্য
প্রলতলদর্ তামদর জীেমর্র ঝুুঁ লক ঘর্র্ এেং তামদর অ্র্যতম েড় চযামিজ হমিা ঘমাটরগালড় চািমকরা
তামদরমক পেনাপ্ত জায়গা ঘছমড় লদময় অ্লতক্রম কমর র্া। আমামদর মহােড়মক চিাচিকারী প্রমতযমকর
জর্য গুরুত্বপূণন এমর্ একটি গুরুতর লর্রাপত্তা ইেুযমত মমর্ামোগ আকষনমণর জর্য আমামদর অ্ংশীদার
লর্উ ইয়কন ঘেট পুলিশ ও ঘেট থ্রুওময় অ্থলরটিমক ধর্যোদ। অ্র্ুগ্রহ কমর লর্মনাণ অ্ঞ্চমি গলত
কমার্ এেং েতকন থাকুর্ ঘের্ আমামদর েোই লদর্মশমষ োলড় লফরমত পামরর্।"
ঘফিামরি হাইওময় প্রশােমর্র (Federal Highway Administration) মমত,
লর্মনাণ অ্ঞ্চমি 799 এরও অ্লধক মৃতুয মটমছ। এর মমধয একশ েলত্রশজর্
লতর্জমর্র মৃতুয লর্উ ইয়মকন র লর্মনাণ অ্ঞ্চমি েং টিত হয়। চিলত েছমরর
লিপাটনমমন্ট অ্ে ট্রান্সমপামটনশমর্র একজর্ শ্রলমক টিময়াগা কাউলন্টর রুট 17
একটি ট্রাক্টর ঘট্রইিমরর োমথ ধাক্কা োর্ এেং মারা োর্।

2017 োমি োরামদমশ
লছমির্ শ্রলমক এেং
মামচন, লর্উ ইয়কন ঘেট
এর একটি লর্মনাণ অ্ঞ্চমি

ঘেটেযাপী ইেুযকৃ ত শীষনস্থার্ীয় টিমকট কযাটাগলরর লেস্তালরত লর্মচ ঘদওয়া হমিা:
জায়গা ঘছমড় র্া ঘদয়া
411
গলতেীমা িঙ্ঘর্
5,225
লর্মনাণ অ্ঞ্চমি গলতেীমা িঙ্ঘর্
683
লেভ্রান্ত ড্রাইলভং
579
এই েছমরর কযামম্পইমর্ ট্রু প টি (Troop T) লর্উইয়কন ঘেট থ্রুওময়মত 2,673 টিরও ঘেলশ টিমকট
ইেুয কমরমছ ো 2018 োমির টিমকট ঘথমক 300 টি ঘেলশ।
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