
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুম্ব াম্বমা লং আইলোম্বে পথচারীম্বের বর্রাপত্তা িৃবির ঘ াষণা বেম্ব ম্বের্  
  

প্রকল্প ক্রসও াক কম্বরম্বে এিং র্তুর্ হুইলম্বচ ার প্রম্বিেম্ব াগে র  ্  াম্প, র্তুর্ ট্রাবিক বসগর্োল 
এিং র্াসাউ এিং সাম্বিাক কাউবি জমু্ব়ে সাইর্ ঘ াগ করা হম্ব ম্বে  

  
উন্নবতসমূহ গভর্নম্বরর গ্রাউেম্বেবকং পথচারী বর্রাপত্তা কমন পবরকল্পর্ার লক্ষ্ে পরূম্বণ এবগম্ব  বর্ম্ব  

 াম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ লং আইলযান্ড জমু়ে পথচারীমের নর্রাপত্তা এবং ক্রসওযাক এবং 
মমাম়ে প্রমবশানিকার বৃনি কমর েটুি প্রকল্প সম্পন্ন করার কথা ম াষণা কমরমের্। সম্পন্ন প্রকল্পগুমলার 
মমিয রমযমে গভর্নর কুওমমার গ্রাউন্ডমেনকং পথচারী নর্রাপত্তা কমন পনরকল্পর্ার (Pedestrian Safety 
Action Plan, PSAP) প্রথম পর্নায, র্া 225টি অ্নর্যনিত ক্রসওযাক মলামকশর্ আপমগ্রড কমরমে, 
প্রায েইু ডজর্ অ্নতনরক্ত ক্রসওযাক ততনর কমরমে এবং র্াসাউ এবং সাম াক কাউনির নবনভন্ন স্থামর্ 
র্তুর্ ট্রান ক নসগর্যাল এবং নচহ্ন মর্াগ কমরমে। নিতীয নর্রাপত্তা প্রকল্পটি আমমনরকার্স উইথ 
নডজযানবনলটি আইর্ মমমর্ চলার জর্য 292টি হুইলমচযার প্রমবশমর্াগয রয্াম্প স্থাপর্ কমরমে, 10টি 
অ্নতনরক্ত মমাম়ে র্তুর্ ক্রসওযাক মর্াগ কমরমে এবং আরও 39টি সাইমে র্তুর্ ক্রসওযাক বাের্ 
এবং পথচারীমের নসগর্যাল ইর্স্টল কমরমে।  
  
"এই উন্ননত, র্া আমামের পথচারী নর্রাপত্তা কমন পনরকল্পর্ার প্রথম পর্নামযর অ্ংশ, র্া লং 
আইলযান্ড জমু়ে নর্রাপে, আমরা হাাঁোমর্াগয সম্প্রোয ততনর করমত সাহার্য করমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই উমেখমর্াগয নবনর্মযামগর মািযমম আমরা পনরমবশ বান্ধব ট্রার্নজে বৃনি, নর্রাপত্তা এবং 
প্রমবশানিকার বনৃি এবং লং আইলযান্ডবাসীমের জীবর্র্াত্রার মার্ উন্নযমর্ সহাযতা করনে।"  
  
লং আইলযামন্ডর জর্য PSAP এর 6.1 নমনলযর্ মানকন র্ ডলার বযমযর উমেযামগর প্রথম পর্নাময র্াসাউ 
কাউনির মহম্পনস্টড োর্নপাইক (রুে 24) বরাবর 60টি শ্রবণমর্াগয পথচারী নসগর্যাল এবং 
নেজহযাম্পের্ সম্প্রোমযর মিক হাইওময (রুে 27) বরাবর েযটি স্থামর্ নসগর্যাল আপমগ্রড করা 
হমযমে।  
  
মমনরক মরামডর (রুে 27A) অ্যানমটিনভল হাই সু্কমলর কামে, একটি র্তুর্ ট্রান ক নসগর্যাল বসামর্া 
হয এবং উচ্চ নবেযালমযর ঠিক পনিমম নরভারসাইড অ্যানভনর্উমত একটি নবেযমার্ ক্রসওযাক নচহ্ন 



 

 

এবং উচ্চ েশৃযমার্  ুেপাথ নচহ্ন সহকামর উন্নত করা হয। উপরন্তু, ক্রস গাডন মের সহাযতা করার 
জর্য মাসামপকুযার নহকসনভল মরামডর (রুে 107) ম যারন ল্ড প্রাথনমক নবেযালমযর কামে নবেযমার্ 
ক্রসওযামক েটুি পথচারী-অ্যাকচুমযমেড আযতমেত্রাকার রয্ানপড ফ্ল্যানশং নবকর্ বসামর্া হমযমে।  
  
নিতীয, 3.3 নমনলযর্ মানকন র্ ডলামরর পথচারী নর্রাপত্তা প্রকল্প হুইলমচযার প্রমবশমর্াগয রয্াম্প এবং 
অ্র্যার্য উন্ননত সাির্ কমরমে, র্ার মমিয রমযমে নবনভন্ন অ্ংশ:  
  

• মহম্পনস্টড এবং অ্মযস্টার মব শহমর রুে 27 (সার্রাইজ হাইওময);  
• অ্মযস্টার মব এবং নিথোউর্ শহমর রুে 25 (মজনরমকা োর্নপাইক);  
• হানিংের্ শহমরর রুে 25A (মমইর্ নিে/ম ােন  সালংগা মরাড);  
• মহম্পনস্টড, অ্মযস্টার মব, বযানবলর্ এবং সাউোম্পের্ শহমর রুে 24 (মহম্পনস্টড 

োর্নপাইক/কর্নির্ নিে/ফ্ল্যান্ডাসন মরাড); এবং  
• আইনলপ শহমর সার্রাইজ হাইওময র্থন অ্যান্ড সাউথ সানভন স মরাড।  

  
PSAP উন্নযর্ গভর্নমরর পাাঁচ বেমরর 110 নমনলযর্ মানকন র্ ডলামরর নর্উ ইযকন  মস্টে পথচারী 
নর্রাপত্তা পনরকল্পর্ার মািযমম অ্থনাযর্ করা হয, র্া সনক্রযভামব নর্রাপত্তা সমসযা মমাকামবলা এবং 
"নতর্টি ই' এর" মািযমম ে ুনের্ার সম্ভাবর্া কমামর্ার জর্য একটি পিনতগত পন্থা অ্বলম্বর্ করার 
আহ্বার্ জার্ায - ইনিনর্যানরং, এর্ম াসনমমি এবং এডুমকশর্ বা প্রমকৌশল, প্রমযাগ এবং নশো। এই 
পনরকল্পর্া নর্উ ইযকন  নসটির বাইমর সম্প্রোমযর উন্ননতর লেযমাত্রা নর্িনারণ কমরমে। শহমর একটি 
প্রনতনিত পথচারী নর্রাপত্তা কমনসূচী আমে র্া নর্উ ইযকন  মস্টে নডপােন মমি অ্  ট্রান্সমপামেন শর্ (New 
York State Department of Transportation, NYSDOT) মথমক ম ডামরল তহনবল পায।  
  
ইর্নস্টটিউে  র ট্রান ক মস টি মযামর্জমমি এন্ড নরসাচন  অ্র্ুসামর, রাজযবযাপী পথচারীমের মৃতুযর 
সংখযা 2015 সামল 316 মথমক কমম 2019 সামল 281-এ মর্মম এমসমে। লং আইলযামন্ড এই সমমযর 
মমিয মৃমতর সংখযা 89 মথমক কমম 60-এ মর্মম আমস।  
  
DOT পথচারীমের নর্রাপত্তা সাইে মূলযাযমর্র সামথ জন়েত সাশ্রযী-কার্নকর আপমগ্রড শর্াক্ত কমর র্া 
পথচারীমের জর্য নর্রাপত্তা বযাপকভামব উন্নত কমর। আপমগ্রমডর মমিয রমযমে উচ্চ েশৃযমার্তা সম্পন্ন 
ক্রসওযাক নচহ্ন এবং অ্নতনরক্ত নচহ্ন ইর্স্টমলশর্, মসই সামথ নসগর্যালাইমজশর্ বৃনি, মর্মর্ বনিনত 
ক্রনসং সময, কাউিডাউর্ োইমার র্া পথচারীমের বমল মর্ তামের কত মসমকমন্ড রাস্তা অ্নতক্রম 
করমত হমব, এবং নলনডং পথচারী নবরনত র্া ট্রান ক রাস্তায মমা়ে মর্ওযার পূমবন র্াওযার সুমর্াগ 
মেওযার মািযমম পথচারীমের মমাের চালকমের কামে আমরা েশৃযমার্ করমত সাহার্য কমর।  
  
বর্উ ই কন  ঘেট বিপাটন ম্বমি অি ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্-এর কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস ঘিাবমংম্ব জ িম্বলর্, 
"নর্রাপত্তা সবসময পনরবহর্ নবভামগর সমবনাচ্চ অ্গ্রানিকার এবং এই প্রকল্পগুনল আমামের রাস্তামক 
পথচারী, বাইকার এবং মমােরচালকমের সমার্ সুমর্াগ প্রোর্কারী কমর তুলমত সাহার্য কমর। গভর্নর 
কুওমমার মর্তৃমে নর্উ ইযকন  মস্টে িােন  নবনর্মযাগ চানলময র্ামে র্া সকল নর্উ ইযকন বাসীমের 



 

 

প্রমবশানিকার, নর্রাপত্তা এবং গনতশীলতা বৃনি কমর একটি পনরবহর্ মর্েওযাকন  ততনর কমর র্া সবার 
উপকামর আমস।"  
  
বর্উ ই কন  ঘেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষ ক কবমের্ার িা. হাও ািন  জকুার িম্বলর্, "পথচারীমের নর্রাপত্তা 
বযবস্থার উন্নযর্ নর্উ ইযকন বাসীমের োনযেশীলভামব আমামের রাস্তা বযবহার করমত উৎসানহত কমর 
এবং সবুজ, স্বাস্থযকর সম্প্রোয ততনর করমত সাহার্য কমর। এই প্রমচষ্টা সকল পনলনস জমু়ে স্বামস্থযর 
প্রািামর্যর প্রনত অ্ঙ্গীকামরর আমরকটি উোহরণ, র্া মস্টে সরকামরর প্রনতটি পর্নাময স্বাস্থয উন্নযর্ 
লেযমাত্রা মর্াগ করা এবং একটি বযস বান্ধব মস্টে হওযার একটি উমেযাগ।"  
  
র্াসাউ কাউবি-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "এই গুরুেপূণন নর্রাপত্তা এবং প্রাপযতা 
উন্নযর্ সম্পন্ন হওযা বানসন্দামের জর্য একটি উমেখমর্াগয পাথনকয ততনর করমব র্ারা গণ পনরবহমর্র 
উপর নর্ভন র কমর, এবং র্ামের অ্েমতা আমে। আনম গভর্নর কুওমমামক ির্যবাে জার্াই 
পথচারীমের নর্রাপত্তা এবং প্রমবশানিকামরর প্রনত তার অ্ঙ্গীকামরর জর্য, র্া লং আইলযান্ডমক নর্রাপে 
এবং বসবাস, কাজ এবং মখলার জর্য আমরা ভামলা জাযগা কমর তুমলমে।"  
  
সাম্বিাক কাউবির এবিবকউটিভ বেভ ঘিম্বলার্ িম্বলর্, "এই উন্নযর্ লং আইলযামন্ডর মত 
 র্বসনতপূণন অ্ঞ্চমল অ্তযন্ত গুরুেপূণন মর্খামর্ পথচারী-বান্ধব রাস্তা আমামের প্রাণবন্ত এবং হাাঁোমর্াগয 
ডাউর্োউর্ উন্নযমর্র চানবকাঠি। আনম গভর্নর কুওমমামক ির্যবাে জার্ামত চাই লং আইলযামন্ডর 
অ্বকাঠামমামত নবনর্মযামগর অ্বযাহত প্রমযাজর্ীযতা স্বীকার করার জর্য মর্মহতু আমরা সাম াক 
কাউনি জমু়ে একনবংশ শতাব্দীর পনরবহর্ মর্েওযাকন  নর্মনামণর জর্য কাজ করনে।"  
  
গভর্নম্বরর ট্রাবিক ঘসিটি কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) ঘচ ারমোর্ 
মাকন  ঘজ. এি. ঘরািার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা মকৌশলগত অ্বকাঠামমা নবনর্মযামগর মািযমম 
আমামের সম্প্রোযমক উন্নত করার অ্ঙ্গীকার অ্ভূতপূবন পথচারী নর্রাপত্তা কমন পনরকল্পর্ায স্পষ্ট। 
আমগর মর্মকার্ প্রকমল্পর মথমক নভন্ন, এই পনরকল্পর্া মস্টেজমু়ে আমশপামশর এলাকায বাস্তব, 
প্রভাবশালী উন্নযর্ আর্ার জর্য একটি সমনিত পিনত গ্রহণ কমর, এবং GTSC পথচারীমের আহত 
হওযা এবং মৃতুয কমামত নশোমূলক প্রচারণা এবং আইর্ শৃঙ্খলা রোকারী বানহর্ীর প্রনশেমণ 
সহাযতা করমত মপমর গনবনত। এখামর্ লং আইলযামন্ড, এই উন্ননত র্ারা এইসব রাস্তা বযবহার কমর 
তামের নর্রাপত্তা এবং প্রমবশানিকার বৃনি করমত অ্মর্ক েরূ এনগময র্ামব।"  
  
মমােরচালকমের ওযাকন  মজামর্ িীর গনতমত এবং োনযেশীলভামব গান়ে চালামর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া 
হমযমে। ওযাকন  মজামর্ গনতসীমা অ্নতক্রম করার জনরমার্া নিগুণ। মকামর্া বযনক্ত র্নে ওযাকন  মজামর্ 
েইু অ্থবা তার মবশী বার গনতসীমা অ্নতক্রম কমর তাহমল বযনক্তর ড্রাইনভং লাইমসন্স বানতল করা 
হমত পামর।  
  
হালর্াগােকৃত ভ্রমমণর তমথযর জর্য কল করুর্ 511 র্ম্বমর, নভনজে করুর্ www.511NY.org 
ওমযবসাইে, অ্থবা ডাউর্মলাড করুর্ নি 511NY মমাবাইল অ্যাপ।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f5fdedd2-a9de0a09-f5ff14e7-0cc47aa8c6e0-cd7608a1e8881a08&q=1&e=f80275f9-266d-43d7-97b9-a4738b8c365c&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F


 

 

েুইোমর নর্উ ইযকন  মস্টে DOT  মলা করুর্: @NYSDOT এবং @NYSDOTLI ম সবুমক আমামের 
খুাঁমজ পার্ এখামর্ facebook.com/NYSDOT।  
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