
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা লং আইলোম্বের স্টেট হাইওম্বের বর্রাপত্তা িবধনতকরম্বের উম্বেম্বেে 19 বমবলের্ 

মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিবে অর্ন প্রদাম্বর্র স্ট াষো বদম্বেম্বের্  
  

উন্নের্সমমূ্বহর মম্বধে স্টপভম্বমন্ট আপম্বেড করা, র্তুর্ গাইডম্বরল ও সাইর্ স্থাপর্ অন্তভুন ক্ত রম্বেম্বে  
  
  
গভর্নর কুওম ো আজ র্োসোউ ও সোম োক কোউন্টির দশটি স্টেট স্টরোমে ন্টর্রোপত্তো বন্টধনতকরমের 
উমেমশে চোরটি প্রকমের জর্ে 19.3 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ েিোর প্রদোমর্র স্ট োষেো ন্টদময়মের্। এ 
প্রকেগুমিোমত দশ হোজোমরর অন্টধক স্থোর্ীয় বোন্টসন্দো, কন্ট উটোর ও দশনর্োর্থী যোরো প্রন্টতন্টদর্ এই 
সড়কগুমিো বেবহোর কমরর্ তোমদর জর্ে িং আইিেোমে চিোম রো অন্টধকতর ন্টর্রোপদ ও সহজ কমর 
স্টতোিোর স্বোমর্থন স্টপভম ি স্ট রো ত, গোইেমরি স্থোপর্ ও সোইর্ প্রন্টতস্থোপর্ করো হমব।  
  
"িং আইিেোমের অর্থনর্ীন্টতর জর্ে একুশ শতমকর উপমযোগী পন্টরবহর্ স্টর্টওয়োকন  অতেন্ত গুরুত্বপূেন", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ন্টর্রোপত্তো বন্টধনতকরে িং আইিেোমের স্টেট স্টরোেগুমিোর স্টচহোরো পোমে 
স্টদমব, হোজোমরো গোন্টড় চোিমকর জর্ে অন্টধকতর ন্টর্রোপদ ও সহজসোধে ন্টর্য়ন্ট ত যোতোয়োত ন্টর্ন্টিত 
করমব আর স্টসইসোমর্থ আগত বহু দশক ধমর অর্থননর্ন্টতক স ৃন্টি বময় আর্মব।"  
  
"এই উমেখমযোগে অবকোঠোম োগত ন্টবন্টর্ময়োমগর  োধেম  ভন্টবষেমতর জর্ে আধনু্টর্ক সড়কপর্থ ন্টর্ন্টিত 
করোর সোমর্থ সোমর্থ আ রো গোন্টড় চোিক এবং িং আইিেোমের বোন্টসন্দোমদর ন্টর্রোপত্তো ন্টর্ন্টিত করন্টে", 
স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলর্। "এ প্রকেগুমিো আ োমদর সড়ক ও স্টসতু সংস্কোর করোর 
স্টেটবেোপী অবেোহত প্রমচষ্টোর অংশ এবং ন্টর্রন্তর অর্থননর্ন্টতক অগ্রগন্টত বজোয় রোখমব।"  
  
প্রকেগুন্টি অন্তভুন ক্ত:  
  

• 6.8 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ েিোর বেময় র্োসোউ কোউন্টির হেোম্পমেে ও অময়েোর স্টব 
শহমরর রুট 106 (ন্টর্উন্টিজ স্টরোে) এ কংন্টিট স্ট রো ত;  

• হেোম্পমেে ও অময়েোর স্টব শহমরর সোউদোর্ন স্টেট পোকন ওময় (Southern State 
Parkway), স্টসইসোমর্থ সোম োক কোউন্টির বেোন্টবির্ ও ইসন্টিপ শহর এবং সোম োক 
কোউন্টির র্দন োর্ন স্টেট পোকন ওময় (Northern State Parkway) এর পোমশ র্তুর্ 
গোইেমরি স্থোপমর্র দটুি প্রকমের জর্ে 7.3 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ েিোর;  

• 5.2 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ েিোর বেময় সোম োক কোউন্টির বেোন্টবির্, ব্রুকমহমভর্ ও ইসন্টিপ 
শহমরর সোতটি দন্টিে উপকূিীয় সড়মকর পোমশ র্তুর্ ওভোরমহে সোইর্ স্থোপর্।  

  



এটি গভর্নর কুওম োর ড্রোইভোসন  োেন  (Drivers First) উমদেোমগর সোমর্থ সঙ্গন্টতপূেন, চোিকমদর 
সুন্টবধোমর্থন রোস্তো এবং ন্টিমজর কোমজর কোরমে যোর্জট এবং স্টপ ৌঁেোমত স্টদন্টর হওয়োর  মতো স সেো 
ক োমর্ো এই উমদেোমগর প্রধোর্ িিে।  
  
বর্উবিজ স্টরাড কংবিট স্টমরামত  
  
হেোম্পমেে টোর্নপোইক (রুট 24) এবং ওল্ড কোন্টি স্টরোে-এর  ধেবতী ন্টর্উন্টিজ স্টরোে (রুট 
106) সংিগ্ন প্রোয় দশ  োইি রোস্তো জমুড় কংন্টিট স্ট রো মতর জর্ে একটি প্রকে চি োর্ রময়মে।  
  
ক ীগে হোই আন্টিন স্টরংর্থ কংন্টিট (High Early Strength Concrete) বেবহোর করমবর্ যো 
েেোেোেন  কংন্টিমটর তুির্োয় দ্রুত স্টসট হয় যোর  মি সড়কটি যোর্ চিোচমির জর্ে তোড়োতোন্টড় খুমি 
স্টদয়ো যোমব। ন্টকেু স্থোমর্ ক ীগে ভূন্ট মত পোতিো সরিনরন্টখক খোৌঁজ ততন্টরর জর্ে হীরোর স্টেে বেবহোর 
করোর এক অন্টভর্ব পিন্টত, েোয় ে ন্টগ্রন্টেং (diamond grinding) বেবহোর করমবর্। এর  মি 
অন্টর্য়ন্ট ত ভোব ও উৌঁচুন্টর্চু ভোব দরূ হয় এবং স্বচ্ছন্দভোমব গোন্টড় চোিোমর্ো যোয়। এ দটুি পিন্টতর 
বেবহোর কংন্টিট দী নন্টদর্ টিমক র্থোকোয় সহোয়ক হমব যো করদোতোমদর অমর্থনর সোশ্রয় করমব। রোস্তো 
বন্ধ র্থোকো রুখমত এবং সড়মক ন্টর্তেন্টদর্ চি োর্ প্রোয় 27,000 যোর্বোহমর্র উভ ুখী প্রবোহ অবেোহত 
রোখমত ন্টর্ নোেকোজ চিোকোিীর্ প্রোর্থন্ট কভোমব স্টির্ ন্টশ মটর বেবস্থো করো হমব। প্রকেটি 2020 সোমির 
গ্রীমে স্টশষ করোর পন্টরকের্ো রময়মে।  
  
গাইডম্বরল পরু্িনাসর্  
  
গোইেমরি একটি গুরুত্বপূেন ন্টর্রোপত্তো উপকরে যো যোর্বোহর্ স্টযর্ সড়কপর্থ স্টর্থমক সমর র্ো যোয় 
স্টসজর্ে ধোতব স্টবড়ো ন্টহমসমব কোজ কমর।  
  
িং আইিেোমের দটুি বড় পোকন ওময় সংন্টিষ্ট দটুি প্রকমের  মধে স্টসিোর ন্ট ন্টেয়োর্, স্টশোল্ডোর, প্রমবশ ও 
বন্টহগন মর্র রে্োম্প এবং পোকন ওময়র আইকন্টর্ক পোর্থুমর ওভোরপোমসর কোেোকোন্টে গোইেমরি প্রন্টতস্থোপর্ 
করো অন্তভুন ক্ত রময়মে। এই কোমজর  মধে রময়মে শন্টক্ত স্টশোষক এে টোন্ট নর্োি (end terminal) 
স্থোপর্ করো স্টযগুমিো ধোক্কো স্টশোষে কমর স্টর্য় এবং যোর্বোহর্মক ন্টর্কটবতী বস্তু স্টয র্ গোমের সোমর্থ 
ধোক্কো খোওয়ো স্টর্থমক রিো কমর।  
  
হেোম্পমেে, অময়েোর স্টব এবং বেোন্টবিমর্র সোউদোর্ন স্টেট পোকন ওময়র প্রোয় সোত  োইি সংিগ্ন 4.6 
ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ েিোমরর একটি প্রকে এই শীমত স োপ্ত হময়মে। ওয়োর্টোহ স্টেট পোকন ওময় 
(Wantagh State Parkway) স্টর্থমক ন্টসম োেন -অময়েোর স্টব এক্সমপ্রসওময় (Seaford-Oyster Bay 
Expressway) (রুট 135) এবং রুট 109 ও রুট 231 এর  মধে এই কোজ করো হময়মে।  
  
2.7 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ েিোমরর একটি র্তুর্ প্রকমের আওতোয় বেোন্টবির্ ও ইসন্টিমপর সোউদোর্ন স্টেট 
পোকন ওময়মত স্টবি ি এন্টভন্টর্উ (Belmont Avenue) স্টর্থমক সেোগটিকস স্টেট পোকন ওময় (Sagtikos 
State Parkway) পযনন্ত গোইেমরি প্রন্টতস্থোপর্ করো অবেোহত রময়মে। এেোড়োও এর  মধে 
ন্টির্থটোউমর্র র্দন োর্ন স্টেট পোকন ওময়র স্টকো োক স্টরোে (Commack Road) (সোম োক কোউন্টি রুট 



4) স্টর্থমক পোকন ওময়র স্টশমষ স্টভমটরোর্স স্ট ম োন্টরয়োি হোইওময় (Veterans Memorial Highway) 
(রুট 454) পযনন্ত গোইেমরি প্রন্টতস্থোপর্ অন্তভুন ক্ত রময়মে। প্রকেটিমত স্ট োট পোৌঁচ  োইি পোকন ওময়মত 
কোজ করো হমব।  
  
ওভারম্বহড সাইর্ প্রবতস্থাপর্  
  
সোম োক কোউন্টির সোতটি দন্টিে উপকূিীয় সড়মক র্তুর্ স্ট োট 20 টি ওভোরমহে সোইর্ স্থোপর্ করো 
হমচ্ছ। র্তুর্ সোইর্ পেোমর্িগুমিো উচ্চ োত্রোর প্রন্টত িক যোর  মি স্টসগুমিো স্ট োটরগোন্টড় চোিকমদর 
গন্তবেস্থমির ন্টদক ন্টর্মদনশর্ো প্রদোমর্র জর্ে তোমদর কোমে অন্টধকতর দশৃে োর্ হমব, ন্টবমশষত রোমত ও 
ঝমড়র স য়।  
  
স্ট োটরগোন্টড় চোিকমদর হোইওময়মত এবং হোইওময়র বোইমর ন্টর্মদনশর্ো প্রদোমর্র জর্ে সোর্রোইজ হোইওময় 
(রুট 27) এবং এর সোন্টভন স স্টরোে সংিগ্ন সোইর্গুমিো প্রন্টতস্থোপর্ করমত হমব। প্রকেটিমত স্টগ্রট স্টর্ক 
স্টরোে (সোম োক কোউন্টি রুট 47) এবং স্টজমরন্ট  এন্টভন্টর্উ এবং ন্টর্মকোিস স্টরোে (সোম োক কোউন্টি 
রুট 97) এর সোইর্গুমিো অন্তভুন ক্ত রময়মে।  
  
স্ট োটরগোন্টড় চোিকমদর ন্টর্মদনশর্ো প্রদোমর্র জর্ে রুট 110 র্র্থনবোউে এবং রুট 231 স্টর্থমক সোউদোর্ন 
স্টেট পোকন ওময় পযনন্ত ওভোরমহে সোইর্ কোঠোম োগুমিো প্রন্টতস্থোপর্ করো হমব। অন্টধকোংশ কোজ কংন্টিট 
বেোন্টরয়োমরর স্টপেমর্ অর্থবো রোমত করো হমব স্টযর্ গোন্টড় চোিকমদর ন্টবঘ্ন এড়োমর্ো যোয়। 2021 সোমির 
বসন্ত র্োগোদ সকি র্তুর্ সোইর্ স্থোপর্ স্টশষ করোর পন্টরকের্ো করো হময়মে।  
  
ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার মাবর স্টর্ম্বরস স্টডাবমম্বেজ িম্বলর্, "িং আইিেোে অর্থননর্ন্টতক কোযনিম র 
স্টকন্দ্রস্থি তোই আ োমদর হোইওময় ন্টসমে  সকি বেবহোরকোরীর জর্ে ন্টর্রোপদ, আধুন্টর্ক ও সুগ  রোখো 
অতেন্ত গুরুত্বপূেন। এ প্রকেগুমিো ন্টর্উ ইয়কন  স্টেমটর সড়ক ও স্টসতুমত আ োমদর ঐন্টতহোন্টসক 
ন্টবন্টর্ময়োমগর পন্টরপূরক ন্টহমসমব ভূন্ট কো রোখমব এবং আ োমদর ভন্টবষেমতর জর্ে একটি শন্টক্তশোিী 
পন্টরবহর্ বেবস্থো ন্টর্ন্টিত করমত সোহোযে করমব।"  
  
সাম্বফাক কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ বেভ স্টিম্বলার্ িম্বলর্, "আ োমদর কময়কটি সবনোন্টধক গুরুত্বপূেন 
সড়কপমর্থর ন্টর্রোপত্তো ও ন্টর্মদনশর্ো বেবস্থোর উন্নন্টত সোধর্ করমব এ র্ জরুন্টর অবকোঠোম োগত 
ন্টবন্টর্ময়োগ প্রদোমর্র  োধেম  গভর্নর কুওম ো আমরো একবোর সোম োক কোউন্টির পোমশ দোৌঁন্টড়ময়মের্। 
অবকোঠোম ো ও জর্-ন্টর্রোপত্তো শীষন অগ্রোন্টধকোমরর স্থোমর্ রময়মে এবং আন্ট  গভর্নর কুওম োমক আ োমদর 
সড়কপমর্থর আধুন্টর্কোয়র্ এবং িং আইিেোে জমুড় 21 শতমকর উপমযোগী পন্টরবহর্ স্টর্টওয়োকন  গমড় 
স্টতোিোর কোমজ অংশগ্রহমের জর্ে ধর্েবোদ জোর্োমত চোই।"  
  
র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কারার্ িম্বলর্, "আ োমদর সড়কপর্থ বেবহোরকোরী ন্ট ন্টিয়র্ 
সংখেক স্থোর্ীয় বোন্টসন্দো, কন্ট উটোর ও দশনর্োর্থীমদর ন্টর্রোপত্তো আ োর জর্ে এক ন্টবশোি উমেমগর ন্টবষয় 
আর তোই আন্ট  িং আইিেোমের প্রন্টত গভর্নর কুওম োর প্রন্টতশ্রুন্টত এবং আ োমদর সড়ক ও 
অবকোঠোম োমত তোর ন্টবন্টর্ময়োগমক অতেন্ত স্বোগত জোর্োন্টচ্ছ। এটি ন্টর্ন্টিত করমব আ োমদর সড়কগুমিো 
স্টযর্ স্টসগুমিোমত চিোচিকোরী সকমির জর্ে অন্টধকতর ন্টর্রোপদ হয়।"  



  
স্ট োটরগোন্টড় চোিকমদর প্রন্টত অর্ুমরোধ জোর্োমর্ো হমচ্ছ স্টয তোরো স্টযর্ িোি, সোদো, র্ীি, হিুদ বো সবুজ 
আমিো প্রদশনর্কোরী রোস্তোর পোমশর যোর্বোহর্, যোর  মধে ওয়োকন  স্টজোমর্ রিেোমবিে ও ন্টর্ নোেকোমজর 
যোর্বোহর্ও রময়মে, এর ন্টদমক এন্টগময় যোওয়োর স য় গন্টত কন্ট ময় ন্টর্রোপমদ পোর হর্।  ভু ওভোর 
আইর্ (Move Over law) এবং ন্টর্ নোেকোমজর এিোকোয় ক ী ও স্ট োটরগোন্টড় চোিকমদর ন্টর্রোপমদ 
রোখোর উমেমশে আ োমদর গৃহীত পদমিপ সম্পমকন  জোর্মত ন্টভন্টজট করুর্ 
www.ny.gov/workzonesafety।  
  
স্ট োটরগোন্টড় চোিকমদর িরে কন্টরময় স্টদয়ো হম্চ্ছ স্টয ক নমিমত্র গন্টতসী ো অন্টতি  করমি ন্টেগুে 
জন্টর োর্ো গুেমত হমব। 2005 সোমির ওয়োকন  স্টজোর্ স্টস টি অেোক্ট (Work Zone Safety Act) 
অর্ুসোমর স্টকোমর্ো বেন্টক্ত যন্টদ ক নমিমত্র দইু বো তোর স্টবন্টশ বোর গন্টতসী ো অন্টতি  কমর তোহমি 
বেন্টক্তর ড্রোইন্টভং িোইমসন্স বোন্টতি করো হমত পোমর।  
  
হোির্োগোদ ভ্র মের তমর্থের জর্ে কি করুর্ 511 র্ম্বমর, এই ওময়বসোইট ন্টভন্টজট করুর্, অর্থবো 
েোউর্মিোে করুর্ ন্টি 511NY অেোপ।  
  
টুইটোমর ন্টর্উ ইয়কন  স্টেট পন্টরবহর্ ন্টবভোগমক (Department of Transportation)  মিো করুর্: 
@NYSDOT এবং@NYSDOTLI। স্ট সবুমক আ োমদর খুৌঁমজ পোমবর্ facebook.com/NYSDOT।।  
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