
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা রাজ্েিোপী 206 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 

মাল-সম্পবকন ত প্রকম্বে বিবর্ম্বয়াম্বগর  
  
এটি পমূ্বিন ঘ াবষত হাইওম্বয় মাল পবরিহণ-সংক্রান্ত িবধনতকরণ প্রকম্বে 1.5 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 

বিবর্ম্বয়াম্বগর সম্পরূক  
  

বিবর্ম্বয়াগ বসম্বেম্বমর বর্রাপত্তা, বর্ভন রম্ব াগেতা িধনর্ করম্বি এিং রাম্বজ্ের প্রবতটি অঞ্চম্বলর 
অথননর্বতক প্রবতম্ব াবগতা িৃবি করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 206 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর র্তুর্ রাজয এবং ফেডামরি 
অ্র্নায়র্ ফ াষণা কমরমের্ ফকৌশিগতভামব মর্উইয়কন  জমুে মাি পমরবহমণর মর্রাপত্তা এবং অ্র্ুকূিতা 
বর্নর্ করার জর্য। র্যাশর্াি হাইওময় ফেইট ফর্টওয়ামকন র (National Highway Freight Network) 
অ্ংশ মহমেমব মর্র্নামরত মর্উ ইয়কন  ফেমটর 1,200 হাইওময় মাইমির েহায়তার জর্য ফেওয়া এই 
অ্র্নায়র্ পমরকাঠামমা পমরচাির্ার উন্নমতোর্মর্র উমেমশয প্রোর্ করা যা অ্র্ননর্মতক প্রমতমযামগতা 
শমিশািী কমর, মভে কমায়, মাি পমরবহমণর খরচ কম কমর, মর্ভন রমযাগযতা উন্নত কমর এবং 
উৎপাের্শীিতা বৃমি কমর। এই মবমর্ময়াগ 2040 োমির মমর্য রামজযর মমর্য বামহত মামির টমর্জ 
আকামিত 50 শতাংশ বৃমি েহজতর করার উমেমশয করা হময়মে।  
  
"বামণমজযর েক্ষ চিাচি আমামের রামজযর অ্র্ননর্মতক প্রমতমযামগতার জর্য গুরুত্বপূণন", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই গুরুত্বপূণন প্রকল্পগুমিমত মবমর্ময়াগ কমর আমরা মতর্ মমমিওমর্র ফবমশ মাি 
পমরবহণ েম্পমকন ত চাকরীর েহায়তা করা অ্মবরত ফরমখমে এবং রামজযর প্রমতটি অ্ঞ্চমি মর্মমনত ও 
উৎপামেত পণয মবশ্ববযাপী পাঠামর্ার জর্য েহায়তা অ্বযাহত ফরমখমে।"  
  
"পমরবহমণর উন্নমত, মভে কমামর্া এবং পমরবহমণর খরচ হ্রাে করার জর্য আমরা রাজয জমুে 
পমরকাঠামমার উমেযাগ ও প্রকমল্প মবমর্ময়াগ করমে", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘহাচুল িম্বলর্। "এই 
অ্র্নায়র্ মািবাহী পমণযর গমতমবমর্ ও মর্রাপত্তা বমৃি করমব এবং আমামের োমমিক অ্র্ননর্মতক 
প্রমতমযামগতা শমিশািী করমব। এেব প্রকল্প েী নমময়ামে বৃমি অ্িের করমব এবং মর্উইয়কন  ফেমটর 
অ্র্নর্ীমতমক শমিশািী করমব। "  
  
এই অ্র্নায়র্ হাইওময় মাি পমরবহণ েংক্রান্ত বমর্নতকরণ প্রকমল্প এর আমগর ফ ামষত 1.5 মবমিয়র্ 
মাম্কন র্ ডিামরর ফবমশ মবমর্ময়ামগর েমূ্পরক, যার মমর্য রময়মে 873 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মর্উ 



 

 

ইয়কন  মেটি অ্ঞ্চমির কসু্কইজমকা ফেতুর উভয় স্প্যার্ প্রমতস্থাপর্ করা; 50 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার 
র্তুর্ অ্যািবযামর্ এয়ারমপাটন  েংমযাগকারী রাস্তা/এমিট 3 ইন্টারমেট 87/অ্যামডরন্ড্যাক র্র্নওময় 
কযামপটাি মরমজওমর্ মর্মনামণর জর্য; মজওমমমিকে উন্নমতোর্মর্রজর্য 55.8 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার 
রুট 112 জমুে, িং আইিযান্ড্ অ্ঞ্চমি ইন্টারমেট 495 ফর্মক িযামর্ ফরাড পযনন্ত; এবং 63.1 
মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মেঙ্গার ফিকে অ্ঞ্চমি ইন্টারমেট 390/490-এইন্টারমচঞ্জ পুর্গনঠমর্র জর্য।  
  
মর্উইয়কন  ফেমটর প্রর্ম মবসৃ্তত রাজয বযাপী মাি পমরবহণ পমরকল্পর্ার মবকামশর মার্যমম এই হাইওময় 
মাি পমরবাহী প্রকল্পগুমিা মচমিত করা হয়। মর্উ ইয়কন  ফেট মডপাটন মমন্ট অ্ে িান্সমপামটন শমর্র 
(New York State Department of Transportation) ততমর ফেটওয়াইড ফেইট প্ল্যামর্র 
(Statewide Freight Plan) অ্ন্তভুন ি েরকামর ও ফবেরকামর মবষয় মবষয়ক মবমশষজ্ঞমের োমর্ 
পরামশন পমরচাির্া এবং িমজমেি; ওময়ররহাউমজং এবং মবতরণ; মশমপং এবং প্রামির; ও 
পমরকাঠামমার মামিক েম্পমকন । ফেটওয়াইড ফেইট প্ল্যার্টি মািপমরবাহী পমরকাঠামমার জর্য ভাি 
ফমরামত উন্নয়মর্র জর্য বতন মার্ এবং মর্কটবতী েমময়র জর্য একটি কাঠামমা প্রোর্ করার উমেমশয 
কাজ কমর, ফেই োমর্ মািপমরবাহী মেমেমমর জর্য একটি মমড-টামন প্রময়াজমর্র এবং েক্ষ 
েী নমময়ােী বৃমির জর্য পমরকল্পর্া প্রোর্ কমর। িক্ষয চামিত এই পমরকল্পর্ায় রামজযর প্রময়াজর্ীয় 
হাইওময় ফেইট ফর্টওয়ামকন র অ্মিমাইমজশার্ মর্মিত করার জর্য অ্পামরশর্াি ও পমিমে মবষয়মকও 
মচমিত কমরমে যার ফমাকামবিা করমত হমব। এই প্রমক্রয়ার মার্যমম মচমিত প্রকল্পগুমি অ্িে েময় 
অ্পচয় হ্রাে করমত োহাযয করমব; মির্হাউে গযাে মর্িঃেরণ প্রশমমত করমব; এবং িামকর মিমটর 
তবেযূমতকরণ করার গভর্নমরর প্রমচষ্টার েমূ্পরক হমব।  
  
জাতীয় েেমকর মািপমরবাহী ফপ্রািাম প্রকমল্পর (National Highway Freight Program) একটি 
পূণনাঙ্গ তামিকা পাওয়া যামে এখামর্।  
  
পবরিহর্ বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার মাবর ঘথম্বরস ডবমংম্বগজ্ িম্বলর্, "মািবাহী ফর্টওয়াকন  
বৃমিমত এই অ্ভূতপূবন মবমর্ময়ামগর মার্যমম গভর্নর কুওমমা মর্উ ইয়মকন র অ্র্ননর্মতক েম্ভাবযতা মর্মিত 
করমত এবং বযবো-বামণজয মবষয়ক প্রমতমযামগতা উন্নয়মর্র প্রমত তার অ্ঙ্গীকারবিতার মর্মিত 
করমের্। আজ ফয প্রকল্পগুমি ফ াষণা করা হময়মে, তা মর্রাপত্তা বাোমব এবং মর্উ ইয়মকন র 
ফর্তৃত্বমক েমর্নর্ করমব মভে প্রশমমত করার এবং মির্হাউে গযাে মর্গনমর্ হ্রাে করার ফকৌশি 
মর্ময়াগ করমত।"  
  
ঘসম্বর্ে পবরিহণ কবমটির (Senate's Transportation Committee) সভাপবত ঘসম্বর্ের টিম ঘকম্বর্বড 
িম্বলম্বের্, "আজমকর তহমবি ফ াষণা প্রমার্ কমর ফয মর্উ ইয়কন  আমামের অ্বকাঠামমা শমিশািী 
করমত প্রমতশ্রুমতবি, এবং এর েমি, আমামের অ্র্ননর্মতক েুমযাগ এবং েমৃমি। এই গুরুত্বপূণন 
মবমর্ময়াগমক অ্িামর্কার ফেওয়ার জর্য আমম গভর্নর কুওমমামক র্র্যবাে জার্াই, এবং এই উন্নমতগুমি 
মকভামব মাি পমরবহর্মক রাজয জমুে েমৃি করমব তা ফেখার জর্য উন্মখু র্াকমবা।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ও অোম্বসেবলর পবরিহণ কবমটির (Assembly's Transportation Committee) 
ঘচয়ারমোর্ উইবলয়াম মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "ফকৌশিগতভামব মািবাহী পণয চিাচমির মর্রাপত্তা এবং 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/National_Highway_Freight_Program_projects.pdf


 

 

অ্র্ুকূিতা বাোমত এই মবমর্ময়াগ মর্উ ইয়কন  রামজযর েবার জর্য ইমতবাচক। যার্জট কমামর্া, 
মর্রাপত্তা বৃমি এবং মাি পমরবহমণর খরচ কমামর্া আমামের রামজযর অ্র্নর্ীমতর বৃমি অ্বযাহত 
রাখার জর্য গুরুত্বপূণন। এই প্রমচষ্টার েমি েময় ও অ্র্ন োশ্রয় হমব, মর্গনমর্ হ্রাে পামব এবং রাস্তায় 
মর্রাপত্তা বৃমি পামব।"  
  

###  
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