
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

কোবিটল বরবিয়ম্বর্ ছয়টি বিম্বির সংস্করম্বের ির্ে গভর্নর কুওম্বমা 4.6 বমবলয়র্ ডলার 
বিবর্ম্বয়াম্বগর কথা ঘ াষো কম্বরম্বছর্  

  
প্রকল্পটি যাতায়াত িেিস্থার অিস্থা উন্নত করম্বি, বর্রািত্তা িৃবি করম্বি এিং সমগ্র অঞ্চম্বল 

অথননর্বতক উন্নয়র্ ত্বরাবিত করম্বি।  
  
  
সারাট াগা, ওয়াটরন এবং অ্যালটবনন কাউনিটে ছয়টি নিটের সংস্কাটরর েনয গভননর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওটমা আে একটি দইু-বছটরর, 4.6 নমনলয়ন ডলার প্রকটের কাে শুরু হওয়ার কথা ঘ াষণা 
কটরটছন। প্রকেটি যাোয়াে বযবস্থার অ্বস্থা উন্নে করটব, ননরাপত্তা বনৃি করটব এবং এই সমগ্র 
কযানপ ল নরনেয়টনর সাটথ মানুষ ও বযবসা বানণটেযর নবঘ্নহীন ঘযাগাটযাগ বযবস্থায় সহায়ো করটে 
এই গুরুত্বপূণন সংটযাগকারী নিেগুনলর আয়ু বনৃি করটব। সংস্কাটরর কােগুনলর মটযয থাকটব নিটে 
ওঠার পটথর ফু পাটের উপনরভাগ পুনগনঠন এবং নিটের ঘডক, সংটযাগস্থল, কননি  এবং 
গাডন টরলগুনলর ঘনরামে।  
  
"অ্থননননেক উন্নয়ন এবং েীবনযাত্রার মান উন্নয়নকারী একটি 21 শেটকর পনরকাঠাটমা ননমনাটণর 
মাযযটম ননউ ইয়কন  ঘে  পথ প্রদশনটকর ভূনমকা পালন করা অ্বযাহে রাখটছ", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "সমস্ত ননউ ইয়কন  বাসী ঘযন একটি আযুননক এবং নবশ্বস্ত পনরবহন ঘন ওয়াকন , যা আগামী 
শেটক অ্থননীনেটক এনগটয় ননটয় যাটব, োর সুনবযা উপটভাগ করটে পাটর ঘসটি সুনননিে করটে 
এই প্রকেটি আমাটদর ঐনেহানসক অ্ঙ্গীকারবিোর অ্ংশ।"  
  
"পনরকাঠাটমায় নবননটয়াগ একটি প্রমানণে অ্থননননেক উন্নয়ন ঘকৌশল, এবং এই ননউ ইয়টকন  সমগ্র 
ঘেট র ঘপৌরসভাগুনলটক সহায়ো করটে আমরা সংস্থানগুনল সরবরাহ করনছ", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর 
কোবথ ঘ াচুল িম্বলর্। "কযানপ ল নরনেয়টন নিেগুনলটক আযুননক কটর েুলটে এই নবননটয়াগ স্থানীয় 
পনরবহন ঘন ওয়াকন টক শনিশালী করটব এবং গানি চালক এবং পথচানরটদর ননরাপত্তা বৃনি করটব। 
উন্নয়ন অ্বযাহে রাখটে এবং েীবনযাত্রার মান উন্নে করটে আমাটদর কনমউননটিগুনলর মটযয 
প্রকেগুনলটে নবননটয়াগ করটে আমরা অ্ঙ্গীকারবি।"  
  
প্রকেটির অ্ংশ নহসাটব প্রথম ঘয নিেটি ঘমরামে করা হটব ঘসটি হল হাডসন ননদ এবং 
অ্যানডরনডাক ওটয়লকাম ঘসিাটরর (Adirondacks Welcome Center) ঠিক দনিণ নদটক, 
সারাট াগা কাউনির ঘমাটরইউ  াউটন, অ্যানডরনডাক নথনওটয় (ইিারটে  87) এর উপটর বা লার 
ঘরাড নিে। নিেটির উপর নদটয়  াউটনর একটি েঙ্গলাকীণন অ্ংটশ প্রনেনদন প্রায় 1,000 ঘমা র 
গানি যাোয়াে কটর। কাে চলাকালীন, ট্রানফক নসগনালগুনল দ্বারা ননয়নিে একটি নবকে ঘলটন 



 

 

গানিগুনল ননটদন নশে কটর বা লার ঘরাড নিটের উপর যানবাহন কমাটনা হটব, কােটি ঘসটেম্বটরর 
ঘশটষর নদটক ঘশষ হটয় যাটব বটল আশা করা হটে।  
  
ওয়াটরন কাউনির কুইন্সবানর  াউটন, এনি  18 এর ঠিক উত্তটর, লুোটনন ঘরাটডর উপর 
অ্যানডরনডাক নথনওটয় (ইিারটে  87) এর উপর উত্তরগামী এবং দনিণগামী নিটেও েলুাই মাটস 
কাে আরম্ভ হটব। একটি ফ্ল্যাগাটরর মাযযটম যানবাহন ননয়িণ কটর সমস্ত গ্রীষ্ম েটুি লুোটনন ঘরাটডর 
(নথনওটয়র ননটচ) ঘলন বন্ধ রাখটে হটব। অ্সনুবযা যাটে কম হয় োই উইটকটে এবং ছুটির 
নদনগুনলটে নবকাটল বা রাটত্র নথনওটয় বন্ধ রাখা হটব এবং শ্রনমক নদবটসর (Labor Day) পটর খুটল 
ঘদওয়া হটব। দটুি নিটের উপর ননমনাণগুনল 2020 সাটলর গ্রীষ্মকাল নাগাদ ঘশষ হটয় যাটব বটল 
আশা করা হটে।  
  
অ্নযানয ঘয নিেগুনলর সংস্করণ করা হটব োর মটযয আটছ:  

• সারাট াগা কাউনির, সারাট াগা  াউটন, গ্রযাঙ্গারনভনলর ঘছাট্ট গ্রাটম, নফশ নিটকর উপর নদ 
রু  29 নিে। এই গ্রীটষ্মর ঘশটষর নদটক সপ্তাটহর কমননদবটস কমনবযস্ত সমটয় কাে হটব এবং 
শরটে ঘশষ হটব বটল আশা করা হটে।  

• ঘে  রু  7 এর উপর রু  9 নিে – স্থানীয় মানুটষর কাটছ অ্যালবনন কাউনির, কটলানন 
 াউটনর, লাথাটম "নবকে রু  7 (Alternate Route 7)" নহসাটব পনরনচে। 2020 সাটল 
কাে শুরু হওয়ার কথা আটছ।  

• অ্যালবনন কাউনির কটলানন  াউটনর, লাথাটম ঘে  রু  7 এর উপর নদ ওল্ড লাউডন 
ঘরাড নিে। 2020 সাটল কাে শুরু হওয়ার কথা আটছ।  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেট বডিাটন ম্বমন্ট অি ট্রান্সম্বিাম্বটন ের্ (Department of Transportation, DOT)-এর 
কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস ঘডাবমংম্বয়ি িম্বলর্, "গভননর কুওটমার ঘনেৃটত্ব, আমরা সমগ্র এম্পায়ার 
ঘে  েটুি পনরবহন বযবস্থার বি এবং ঘছাট া পনরকাঠাটমা প্রকেগুনলটে নবননটয়াগ করনছ। এই 
ছয়টি নিটে আমরা ঘয গুরুত্বপূণন ঘমরামনের কােগুনল সম্পন্ন করনছ ো অ্নযবাসী এবং ভ্রমনাথী 
উভয়টকই এই অ্ঞ্চটল যাোয়াে করা সহেের কটর েুলটব এবং অ্ঞ্চলটির চলটে থাকা অ্থননননেক 
ও েীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নননিে করটে সহায়ো করটব।"  
  
ঘসম্বর্টর ডোফবর্ িডন ার্ িম্বলর্, "আমাটদর কযানপ ল নরনেয়ন েটুি গুরুত্বপূণন পনরকাঠাটমা মেবুে 
কটর ঘোলা সকল হল একটি নবচিণ নবননটয়াগ এবং গানি চালকটদর আরও ঘবনশ ননরাপত্তা, এবং 
বানণনেযক এবং কনমউননটি ঘযাগাটযাগ বযবস্থার উন্নয়ন যার েনয সকটল উপকৃে হটব। নথনওটয়র 
উপর নদটয় বা লার ঘরাটড ঘপৌৌঁছাবার, এবং নফশ নিটকর উপর রু  29 এ ঘপৌৌঁছাবার নিেগুনলর 
সংস্কাটরর েনয এই মানি-নমনলয়ন ডলাটরর প্রকে গ্রযাঙ্গারনভনল, সু্কইলারনভনল, ঘমাটরইউ, এবং 
পাশ্বনবেী কনমউননটিগুনলর েনয একটি আনন্দ সংবাদ। ঘমা র গানি চালক এবং বানণনেযক গানিগুনল 
নবঘ্নহীন যাোয়াটে সহায়ো করার েনয ঘযাগাটযাগ বযবস্থার উন্নয়ন সারাট াগা কাউনির েনয একটি 
আনন্দ সংবাদ। এর ফটল সারাট াগা কাউনির উন্নয়ন ও সমৃনি অ্বযাহে থাকটব। সমগ্র 43েম 
ঘসটন  নডনিক্ট েটুি এই প্রকেগুনল এবং অ্নযানয গুরুত্বপূণন পনরকাঠাটমা প্রকেগুনলটে ঘে  পনরবহন 



 

 

দপ্তটরর (DOT) কনমশনার মযানর ঘথটরস ঘডানমংটয়ে এবং োর এটেনন্সর অ্নবরে সহায়োর েনয 
আনম োটক যনযবাদ োনাই।"  
  
বসম্বর্টর ঘিটি বলটল িম্বলর্, "আেটকর ঘ াষণা আমাটদর েীণন পনরকাঠাটমাটে ননউ ইয়কন  ঘেট র 
নবননটয়াগটক অ্বযাহে ঘরটখটছ। স্থানীয় রাস্তা এবং নিেগুনলর সংস্কার এবং ঘমরামে নথন কাউনির 
মানুষটদর ননরাপত্তা এবং অ্থননীনের েনয গুরুত্বপূণন, এবং কনমশনার ও পনরবহন দপ্তটরর 
(Department of Transportation) কমীরা আমাটদর অ্ঞ্চটল ঘয অ্সাযারণ কাে করটছন োর েনয 
আনম োটদর যনযবাদ োনাই।"  
  
বসম্বর্টর বর্ল ঘিিবলর্ িম্বলর্, "অ্থননননেক কাযনকলাপ বৃনি ঘপটল োর েনয আরও উন্নে 
পনরকাঠাটমা প্রটয়ােন। এই গুরুত্বপূণন নিেগুনলর রিণাটবিণ নননিে করা শুযুমাত্র েনসাযারটণর 
ননরাপত্তাই উন্নে করটব না, ঘসইসাটথ সমগ্র কযানপ ল নরনেয়ন েটুি অ্থননননেক কাযনকলাপ ত্বরানিে 
করটে সহায়ো করটব।"  
  
অোম্বসমব্লীওমোর্ কোবর ওম্বয়রর্ার িম্বলম্বছর্, "ঘেট র ফােগুনলটক এই প্রকেগুনলটে নবননটয়াগ 
করার েনয আনম পনরবহন দপ্তর এবং গভননর কুওটমাটক যনযবাদ োনাটে চাই। এই অ্ঞ্চটলর 
অ্নযবাসী এবং ভ্রমণাথী উভটয়র ননরাপদ যাোয়াে নননিে করটে আমাটদর রাস্তা এবং নিেগুনলর 
রিণাটবিণ গুরুত্বপূণন এবং আনম এই প্রকেগুনলটে কাে শুরু হওয়ার অ্টপিায় থাকব।"  
  
অোম্বসমব্লী সদসে ডোবর্ম্বয়ল বি. ঘেক িম্বলম্বছর্, "আমাটদর ঘসটকটল পনরকাঠাটমাটে নবননটয়াগটক 
অ্বশযই অ্গ্রানযকার ঘদওয়া অ্বযাহে রাখটে হটব। আমাটদর পনরকাঠাটমার রিণাটবিণ প্রশাসটনর 
আবনশযক কােগুনলর মটযয অ্নযেম প্রযাণ গুরুত্বপূণন এবং প্রটয়ােনীয় উটদযাগগুনলর মটযয একটি এবং 
এই নিেটিটক এই প্রকটের একটি অ্ংশ নহসাটব ঘদটখ আনম আননন্দে।"  
  
অোম্বসমব্লী সদসে বফবলি ঘেক িম্বলর্, "110েম অ্যাটসমব্লী নডনিটক্টর অ্নযবাসীটদর েনয রু  9 
একটি গুরুত্বপূণন পথ, যা যাত্রীটদর োটদর নননদনষ্ট গন্তটবয ননরাপটদ ঘপৌৌঁছাটে সাহাযয কটর এবং 
বযবসাগুনলটক সুদিভাটব োটদর পণয পনরবহটন সিম কটর। নবকে রু  7 এর উপটরর নিটক 
নবননটয়াটগর মাযযটম, আমরা আমাটদর স্থানীয় পনরকাঠাটমার আয়ু বনৃি এবং পথ ননরাপত্তা আরও 
উন্নে করটে পারব।"  
  
সারাম্বটাগা কাউবন্ট ঘিাডন  অফ সুিারভাইিরম্বসর সভািবত ঘকবভর্ ঘি. টবলম্বসর্ িম্বলর্, "আমাটদর 
কাউনিটে রাস্তা এবং নিেগুনল উন্নে করটে NYS DOT এর সাটথ আমাটদর ঘয অ্নবরে 
অ্ঙ্গীকারবিো এবং অ্ংশীদারীত্ব আটছ সারাট াগা কাউনি োটক সাযুবাদ োনায়। আমাটদর 
অ্নযবাসীটদর ননরাপত্তার েনয আমাটদর পনরকাঠাটমা আপটড  করা এবং এই আপটগ্রডগুনল দী ন 
ঘময়ানদ অ্থননননেক প্রভাব পরবেী বছরগুনলটে সারাট াগা কাউনির উপকার করটব।"  
  
ওয়াম্বরর্ কাউবন্ট ঘিাডন  অফ সুিারভাইিরস এর সভািবত ঘরার্াল্ড কম্বর্াভার িম্বলম্বছর্, "লুোটনন 
ঘরাড আমাটদর কনমউননটির মটযয একটি গুরুত্বপূণন ঘযাগাটযাগ বযবস্থা প্রদান কটর এবং আমরা 
নথনওটয় নিটের কােএর প্রশংসা কনর যা আমাটদর অ্নযবাসী এবং ভ্রমণাথী উভটয়রই ননরাপত্তা 



 

 

বোয় রাখটব। কুইন্সবানরটে নথনওটয় ঘয অ্যাটিস প্রদান কটর ো ভ্রমণাথীটদর এখাটন সহটে ঘপৌৌঁছাটে 
সহায়ো কটর এবং আমাটদর স্থানীয় বযবসার প্রসাটর সাহাযয কটর।"  
  
অোলম্বিবর্ কাউবন্ট এবিবকউটিভ ডোবর্ম্বয়ল বি. মোকয় িম্বলম্বছর্। "এই ঘ াষণাটি হল একটি 
আনন্দ সংবাদ, নবটশষ কটর অ্যালটবনন কাউনি এবং কযানপ ল নরনেয়টনর সবটথটক দ্রুে উন্ননে 
করা কনমউননটিগুনলর েনয। আমরা যখন োনেয় স্তটর একটি বযাপক পনরকাঠাটমা পনরকেনার েনয 
অ্টপিা করনছ, েখন ননউ ইয়কন  আমাটদর রাস্তা এবং নিেগুনলটে নবননটয়াগ করার মাযযটম এনগটয় 
চটলটছ যা অ্থননননেক এবং েীবনযাত্রার মান উন্নয়টনর েনয গুরুত্বপূণন। প্রকেটিটে গভননটরর ঘনেৃত্ব 
এবং দশনটনর েনয আনম োটক সাযবুাদ োনাই।"  
  
ঘমা রগানি চালকটদর প্রনে অ্নুটরায োনাটনা হটে ঘয োরা ঘযন লাল, সাদা, নীল, হলুদ বা সবুে 
আটলা প্রদশননকারী রাস্তার পাটশর যানবাহন, যার মটযয ওয়াকন  ঘোটন রিণাটবিণ ও ননমনাণকাটের 
যানবাহনও রটয়টছ, এর নদটক এনগটয় যাওয়ার সময় গনে কনমটয় ননরাপটদ পার হন। মভু ওভার 
আইন (Move Over law) এবং ননমনাণকাটের এলাকায় কমী ও ঘমা রগানি চালকটদর ননরাপটদ 
রাখার উটেটশয আমাটদর গৃহীে পদটিপ সম্পটকন  োনটে নভনে  করুন 
www.ny.gov/workzonesafety।  
  
কমন অ্ঞ্চলসমূটহ গনেসীমা অ্নেিম করার েনরমানা নদ্বগুণ, এ কথা ঘমা র চালকটদর মটন কনরটয় 
ঘদওয়া হটয়টছ। 2005 সাটলর ওয়াকন  ঘোন ঘসফটি অ্যাক্ট (Work Zone Safety Act) অ্নুসাটর 
ঘকাটনা বযনি যনদ কমনটিটত্র দইু অ্থবা োর ঘবশী বার গনেসীমা অ্নেিম কটর োহটল বযনির 
ড্রাইনভং লাইটসন্স বানেল করা হটে পাটর।  
  
আটরা আপ- ু-ঘড  েটথযর েনয, কল করুন 511, ঘদখুন http://www.511NY.org অ্থবা ঘমাবাইল 
সাইট  m.511ny.org।  
  
 ুই াটর ননউ ইয়কন  ঘে  DOT ফটলা করুন: @NYSDOT. ঘফসবুটক আমাটদর খুৌঁটে পাটবন 
facebook.com/NYSDOT। ননউ ইয়কন  ঘে  DOT নরনেয়ন 1 (কযানপ ল নরনেয়নটক আওোভুি 
কটর) ঘথটক  ুইট র েনয, @NYSDOTAlbany অ্নসুরণ করুন।  
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