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গভর্নর কুওম্বমা ওম্ব়েস্টম্বেস্টার কাউবিম্বে সেেু েংস্কার ও প্রবেস্থাপম্বর্র জর্ে প্রধার্ প্রকম্বের 
বর্মনাণ কাজ শুরু করার স াষণা বিম্ব়েম্বের্  

  
ির্ো িরূীকরণ বর্রাপত্তা িৃবি করম্বি এিং বস্থবেেীলো উন্নে করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ওম়েস্টমেস্টার কাউন্টির একটি প্রধার্, 
বহুমুখী প্রকমের ন্টর্মনাণ কাজ শুরু হম়েমে োমে োরটি ঘেেুর পন্টরবেন র্, আমরকটি েংস্কার এবং 
একটি বড় কালভার্ন মক একটি ঘোর্ ঘেেুমে রূপান্তন্টরে করা হমব। এই প্রকে, োর মমধয রম়েমে 
ঘেমর্জ েংস্কার এবং বর্যা প্রবণ েড়কপথ পুর্ন্টর্নমনাণ, ন্টর্রাপত্তা বৃন্টি এবং ঝমড়র েম়ে অ্ঞ্চমলর 
ন্টিন্টেশীলো উন্নে করমব।  
  
"এই প্রকে হাডের্ ভযান্টলর অ্র্যেম বযস্ত কন্টরমডামর ভ্রমণ েহজ করমব এবং ন্টর্রাপত্তা বাড়ামব, 
ঘেখামর্ দশমকর পর দশক ধমর এই এলাকার োলকমদর বর্যা ভুন্টগম়ে আেমে।" গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমরা একটি পন্টরবহর্ ঘর্র্ও়োকন  গমড় েুলমে প্রন্টেশ্রুন্টেবি ো একন্টবংশ শোব্দীর 
োন্টহদা পূরণ, অ্থননর্ন্টেক প্রবৃন্টি এবং জীবর্োত্রার মার্ উন্ন়েমর্ েহা়েো কমর, এবং এই প্রকেগুমলা 
আমামদর প্রমেষ্টামক উমেখমোগযভামব এন্টগম়ে ন্টর্ম়ে োমব।"  
  
ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টর্ ন্টডপার্ন মমি অ্ফ ট্রান্সমপামর্ন শর্ (Department of Transportation) ঘপলহাম এবং 
মাউি ভার্নমর্র মমধয হান্টের্ের্ ন্টরভার পাকন ওম়ে এবং হান্টের্ের্ র্দীর উপর ইস্ট ন্টলঙ্কর্ 
অ্যান্টভন্টর্উমে দটুি ঘেেু এবং একটি বড় কালভার্ন , পাশাপান্টশ ঘেমজিন্টভমল ে ন্টমল ন্টরভার 
পাকন ওম়ের উপর দটুি ঘেেু প্রন্টেিাপর্ করমে। মামামরামর্মকর মামামরামর্ক র্দীর উপর U.S. রুর্ 
1 এর উপর একটি ঘেেু উন্নে করা হমে।  
  
এই প্রকেটি ঘেেু মুমখর রাস্তা এবং ন্টর্কর্বেী মহােড়ক ঘমাড় পুর্ন্টর্নমনাণ, অ্যামমন্টরকার্ে উইথ 
ন্টডজযান্টবন্টলটি আইমর্র মার্ অ্র্ুোমর ফুর্পাথ, কাবন রয্াম্প, ক্রেও়োক এবং পথোরী েংমকে উন্নে 
করা, র্েুর্ েমন্টিে এবং আন্তঃেংেুক্ত ন্টেগর্যাল েহকামর ট্রান্টফক ন্টেগর্যাল অ্পামরশর্ আধুন্টর্ক 
করা, এবং র্েুর্ বযান্টর়োর এবং ঘেেু ঘরন্টলং দ্বারা পথোরীমদর ন্টর্রাপত্তা বৃন্টি করা হমব।  
  
ইস্ট ন্টলঙ্কর্ অ্যান্টভন্টর্উ ঘেেু ন্টর্মনামণর েম়ে, একটি অ্িা়েী ঘেেুর মাধযমম ট্রান্টফক পন্টরোলর্া করা 
হমব ো এই গ্রীমে ন্টর্ন্টমনে হমব। 50 বেমরর ঝমড়র  র্র্া েহয করমে, হান্টের্ের্ ন্টরভার পাকন ওম়ে 



 

 

স্টমনও়োর্ার ন্টেমস্টম প্রন্টেিাপর্ করা হমব এবং বর্যার ঘদ়োল িাপর্ করা হমব, োমথ একটি 
বাইপাে কালভার্ন  তেন্টর করা হমব োমে বড় ঝমড়র বৃন্টষ্টর পান্টর্ েরােন্টর ঘপলহাম হ্রমদ িার্ান্তন্টরে 
হ়ে।  
  
ে ন্টমল র্দীর উপর ে ন্টমল ন্টরভার পাকন ওম়ের র্েুর্ ঘেেু 100 বেমরর বর্যা েম্ভাবর্া পূরণ 
করমে উন্নীে করা হমব। রাস্তা ঘথমক পান্টর্ েন্টরম়ে ঘফলা এবং পান্টর্ জমম থাকার েমেযা েমাধামর্ 
র্বন্টর্ন্টমনে েড়কপমথর 1.3 মাইল ন্টবসৃ্তে রাস্তা েুন্টির করা হমব। ন্টর্মনামণর েম়ে, পাকন ওম়েমে ঘলর্ 
বন্ধ করার প্রম়োজর্ হমব।  
  
মামামরামর্মকর মামামরামর্ক র্দীর উপর U.S. রুর্ 1 পাথর ন্টখলার্ ঘেেুটির ন্টর্মে কটি ইস্পাে 
লাইর্ার বোমর্ার মাধযমম শন্টক্তশালী করা হমব। U.S. রুর্ 1 এবং মামামরামর্ক অ্যান্টভন্টর্উর 
দন্টিণ-পূবন ঘকামণ হারবার আইলযান্ড পামকন র েহা়েক অ্ংশ অ্পোরণ এবং প্রন্টেিাপর্ করা হমব। 
পাকন টি পুর্ন্টর্নমনাণ করা হমব। ন্টর্মনাণ েলাকালীর্ প্রন্টেটি ন্টদমক দটুি ট্রান্টফক ঘলর্ পন্টরোলর্া করা 
হমব।  
  
এই গ্রীমে মাঠ প্রস্তুন্টে, জন্টরপ এবং ইউটিন্টলটি কাজ শুরু হমব, এবং প্রকে ন্টর্মনাণ শুরু হমব শরে 
কামল। 115 ন্টমন্টল়ের্ মান্টকন র্ ডলামরর এই েুন্টবধা 2022 োমলর শরে কামল ঘশষ করার জর্য 
ন্টর্ধনারণ করা হম়েমে।  
  
বর্উ ই়েকন  সস্টট বিপাটন ম্বমি অি ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্-এর কবমের্ার মোবর সেম্বরে সিাবমংম্ব়েজ 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টর্ জমুড় পন্টরবহর্ অ্বকাঠামমামে অ্ভূেপূবন ন্টবন্টর্ম়োগ 
করমের্, োর মমধয রম়েমে একন্টবংশ শোব্দীমে োো়োে এবং বান্টণজয েহা়েো করার জর্য 
আমামদর ঘেেু ও মহােড়কগুমলামক শন্টক্তশালী ও আধুন্টর্কীকরণ করা। ওম়েস্টমেস্টার কাউন্টির এই 
ঘেেুগুমলা প্রন্টেিাপর্ এবং আধুন্টর্কীকরণ মহােড়মকর বর্যা োন্টবে হও়ো এবং এর কারমণ েৃষ্ট 
ন্টভড় এবং অ্েুন্টবধা কমামে োহােয করমব, ভ্রমণ েহজ করমব, ন্টর্ভন রমোগযো ন্টর্ন্টিে করমব এবং 
আগামী কম়েক দশক ধমর জীবর্োত্রার মার্ উন্নে করমে োহােয করমব।"  
  
সেম্বর্টর জামাল সিইবল িম্বলর্, "ওম়েস্টমেস্টামরর অ্বকাঠামমা, ন্টবমশষ কমর মাউি ভার্নমর্র দ্রুে 
ঘমরামে প্রম়োজর্। অ্মর্ক ঘেেুর েলমার্ ঘেমর্জ েমেযা রম়েমে এবং পন্টরন্টিন্টে বান্টেন্দামদর 
বযবহামরর জর্য ন্টর্রাপদ র়্ে। মার্ুষ োমে বান্টণন্টজযক এবং আবান্টেক এলাকার মমধয ন্টর্রাপমদ ভ্রমণ 
করমে পামর ো ন্টর্ন্টিে করা এই অ্ঞ্চমলর অ্থননর্ন্টেক স্বামিযর জর্য অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন, ন্টবমশষ কমর 
এই ধরমর্র কঠির্ েমম়ে। এই ঘমরামে করা হ়ে, এবং মূলযবার্ করদাোমদর ডলার েমবনাচ্চ কামজ 
লাগামর্ার জর্য একটি দি এবং েমম়োপমোগী উপাম়ে করা হ়ে ো ন্টর্ন্টিে করার জর্য োর 
ঘর্েৃত্ব দামর্র জর্য আন্টম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ এবং অ্ন্টভর্ন্দর্ জার্ামে োই।"  
  
বেম্বর্টর বপটার হারখাম িম্বলর্, "ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টমর্র গুরুত্বপূণন অ্বকাঠামমা রিণামবিণ এবং 
েংস্কামরর বযাপামর গভর্নর কুওমমার দঢৃ় অ্ঙ্গীকার বান্টেন্দা এবং দশনর্াথীমদর ন্টর্রাপত্তা ন্টর্ন্টিে 
করমে অ্মর্ক দরূ এন্টগম়ে ো়ে এবং একই োমথ মলূযবার্ কমনেংিার্ প্রদার্ কমর। ওম়েস্টমেস্টামরর 



 

 

পাাঁেটি র্েুর্ ঘেেু প্রকে, োর মমধয রম়েমে 40েম ন্টেমর্র্ ন্টডেন্টট্রমের অ্র্যেম বযস্ত রাস্তার উপর 
একটি ঘেেু প্রন্টেিাপর্ -প্রশংোর দাবীদার। আন্টম জটিল ন্টর্মনাণ প্রকমের র্কশা এবং োল ুকরার 
জর্য প্রম়োজর্ী়ে অ্ংশীদান্টরত্ব এবং টিমও়োমকন র প্রশংো কন্টর, ো ভন্টবষযৎ েমনৃ্টি এবং আমামদর 
বান্টেন্দামদর কলযামণর অ্ন্টবমেদয অ্ংশ।"  
  
বেম্বর্টর সজ. গোবর সপ্রটম্বলা িম্বলর্, "ওম়েস্টমেস্টার কাউন্টিমে োরটি ঘেেু প্রন্টেিাপর্ এবং ঘস্টর্ 
হাইওম়ের েংস্কার ঘদমখ আন্টম আর্ন্টন্দে। এই ঘেেু/মহােড়কগুমলা ঘে েব ন্টডেন্টট্রমে অ্বন্টিে, 
োমদর কামে আমরা ঋণী, এবং োত্রীমদর ন্টর্রাপত্তা বাড়ামর্ার জর্য আমামদর অ্বশযই োমদর 
ক্রমাগে উন্নন্টে করমে হমব।"  
  
সেম্বর্টর সেবল সম়োর িম্বলর্, "আন্টম অ্েযন্ত আর্ন্টন্দে ঘে গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এবং NYS 
ন্টডপার্ন মমি অ্ফ ট্রান্সমপামর্ন শর্ আমার ন্টডেন্টট্রে জমুড় অ্বকাঠামমা প্রকমে 115 ন্টমন্টল়ের্ মান্টকন র্ 
ডলার ন্টবন্টর্ম়োগ করার ন্টেিান্ত ন্টর্ম়েমে, োর জরুন্টর ন্টভন্টত্তমে এই উন্ন়ের্ প্রম়োজর্। অ্বকাঠামমা 
ন্টবন্টর্ম়োমগর দী নন্টদমর্র েমথনক ন্টহমেমব, আন্টম জান্টর্ ঘে েড়ক এবং ঘেেু উন্ন়েমর্র জর্য েহন্টবল 
বরাদ্দ কাঠামমাগে েমেযার েমাধার্ করমব, ভামলা কমনেংিার্ েৃন্টষ্ট করমব এবং আমামদর 
েম্প্রদা়েমক উন্নে করমব। আন্টম অ্দরূ ভন্টবষযমে কাজ শুরু করার অ্মপিা়ে আন্টে।"  
  
অোম্বেেবল েিেে এবম পবলর্ িম্বলর্, "আন্টম শুমর্ খুব খুন্টশ ঘে গভর্নর কুওমমা ওম়েস্টমেস্টার 
কাউন্টিমে অ্মর্ক প্রম়োজর্ী়ে ঘেেু ঘমরামেমক অ্গ্রান্টধকার ন্টদমের্। এই ঘেেু এবং েংন্টিষ্ট 
েড়কপমথর পুর্ন্টর্নমনাণ এবং প্রন্টেিাপমর্র কারমণ ওম়েস্টমেস্টার কাউন্টি এবং আরও দমূরর হাজার 
হাজার োইভার উপকৃে হমব োরা প্রন্টেন্টদর্ এগুন্টল বযবহার কমর। এই প্রকে ন্টর্ঃেমন্দমহ এই 
ঘেেুগুন্টলর ন্টর্রাপত্তা উন্নে করমব এবং ঝমড়র েম়ে বর্যার ফমল  র্  র্ েড়ক বন্ধ হও়ো 
প্রন্টেমরাধ করমব।"  
  
অোম্বেেবল সমোর টমাে আবির্ার্টি িম্বলর্, "েড়ক এবং ঘেেু আমামদর েম্প্রদাম়ের অ্র্যার্য 
কােনক্রমমর জর্য গুরুত্বপূণন ন্টভন্টত্ত। এগুমলা ন্টর্রাপদ রাখা আমামদর েম্প্রদা়েমক ভামলাভামব কাজ 
করমে েিম কমর, এবং আমামদর েম্প্রদাম়ের োন্টহদামে ভামলা কমনেংিার্ েৃন্টষ্ট কমর।"  
  
পবরষি েিেে বস্টভ ওটিে িম্বলর্, "মামামরামর্ক র্দী - রুর্ 1 ন্টিজ েহন্টবল এই অ্পন্টরহােন 
িার্ী়ে অ্বকাঠামমা প্রকমের উন্ন়ের্ প্রদার্ করমব ঘেখামর্ আমামদর অ্র্যেম গুরুত্বপূণন েড়ক 
আমামদর অ্র্যেম গুরুত্বপূণন জলপমথর োমথ ন্টমন্টলে হ়ে। গভর্নর কুওমমা এবং NYS পন্টরবহর্ 
ন্টবভামগর কাে ঘথমক এই প্রকমের মমর্ামোগ আকষনমণর জর্য আমরা কৃেজ্ঞ।"  
  
ওম্ব়েস্টম্বেস্টার কাউবি এবিবকউটিভ জজন  লোটিমার িম্বলর্, "ওম়েস্টমেস্টার কাউন্টির অ্বকাঠামমা 
উন্ন়েমর্ োর অ্ঙ্গীকামরর জর্য আন্টম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্ামে োই। আমামদর ঘেেু 
রিণামবিণ আমার প্রশােমর্র েমবনাচ্চ অ্গ্রান্টধকার, এবং হান্টের্ের্ ন্টরভার পাকন ওম়ে এবং ে ন্টমল 
ন্টরভার পাকন ওম়ের উপর এই ঘেেু ঘমরামমের খবুই প্রম়োজর্। এই েহন্টবল, ঘেেু েংস্কামরর 



 

 

পাশাপান্টশ আমামদর িার্ী়ে েম্প্রদা়ে এবং এগুমলা ভ্রমণকারী হাজার হাজার োত্রীর জর্য একটি বড় 
েুন্টবধা হমব।"  
  
ও়োকন মজামর্ েমেের্ভামব গান্টড় োলর্ার গুরুমত্বর উপর র্জর ন্টদম়ে NYSDOT একটি র্েুর্ 
জর্মেবার ঘ াষণা ন্টদম়েমে এবং োমান্টজক ঘোগামোগ মাধযমম প্রোরান্টভোর্ োলামে। এই ন্টভন্টডওমে 
কামজর ঘিমত্র মমর্ামোগ প্রদার্ এবং ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টমর্র "মুভ ওভার" আইর্ মার্মে গুরুত্ব ঘদও়ো 
হম়েমে।  
  
কমন অ্ঞ্চলেমূমহ গন্টেেীমা অ্ন্টেক্রম করার জন্টরমার্া ন্টদ্বগুণ, এ কথা ঘমার্র োলকমদর মমর্ কন্টরম়ে 
ঘদও়ো হম়েমে। 2005 োমলর ও়োকন  ঘজার্ ঘেফটি অ্যাে (Work Zone Safety Act ) অ্র্ুোমর 
ঘকামর্া বযন্টক্ত েন্টদ কমনমিমত্র দইু অ্থবা োর ঘবশী বার গন্টেেীমা অ্ন্টেক্রম কমর োহমল বযন্টক্তর 
োইন্টভং লাইমেন্স বান্টেল করা হমে পামর।  
  
হালর্াগাদকৃে ভ্রমণ েমথযর জর্য, কল করুর্ 511 র্ম্বমর, অ্থবা ন্টভন্টজর্ করুর্ www.511NY.org  
  
রু্ইর্ামর ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টর্ DOT এর হাডের্ ভযান্টল অ্ঞ্চল অ্র্ুেরণ করুর্: @NYSDOTHV। 
ঘফেবুমক আমামদর খুাঁমজ পামবর্ এই ঠিকার্া়ে facebook.com/NYSDOT।  
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