
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 13 মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত প্রদার্ করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, ইন্টারম্বেট 684 

বরসাম্বফন স করার প্রকম্বের (INTERSTATE 684 RESURFACING PROJECT) জর্ে  
  

প্রকেটি ফুটপাত মার্ উন্নত করম্বি এিং ওম্ব়েেম্বেোর কাউবন্টম্বত বর্রাপত্তা িাড়াম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্, ওম়েস্টমেস্টার কাউন্টির ঘেডম াডন  শহমর 
ইিারমস্টট 684-এর দইু মাইল অ্ংশ যা হযান্টরস ঘরাড ঘেমক এন্টিট 6 অ্েন্টি প্রসান্টরত, তা 
ন্টরসাম ন স করার জর্য একটি প্রকমে কাজ শুরু হম়েমে। মিয-হাডসর্ অ্ঞ্চমল এই গুরুত্বপূণন উত্তর-
দন্টিণ ট্রামভল কন্টরডর পরু্গনঠর্ করার, ন্টর্রাপত্তা েৃন্টি এেং ন্টর্তযযাত্রী ও োন্টসন্দামদর জর্য মসৃণ 
যাত্রার েযেস্থা করার জর্য 13 মান্টকন র্ ডলার পযনন্ত প্রদার্ করমে রাজয। প্রকেটি োস্তোন্ট়েত করার 
জর্য অ্েনা়ের্ গভর্নর ও রাজয সংসমদর মমিয সহমযান্টগতার মািযমম সুরন্টিত করা হ়ে।  
  
"ন্টর্উ ই়েকন  রাজয জমু়ে, আমরা আমামদর পন্টরকাঠামমা়ে সমামলাের্ামূলক ন্টেন্টর্ম়োগ করন্টে ঘয 
আমামদর স্থার্ী়ে ঘযাগামযাগ উন্নীত এেং অ্েনর্ীন্টতর সে ন্টদক ঘেমক কাজ ততন্টর করমত সাহাযয 
করমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ওম়েস্টমেস্টার কাউন্টির অ্ন্টিোসী এেং দশনকরা শীঘ্রই এই 
অ্েনা়েমর্র জর্য I-684 এর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংমশ একটি মসৃণতর যাত্রার অ্ন্টভজ্ঞতা অ্জন র্ করমে, 
এেং আন্টম আমামদর রামজযর ন্টর্েনান্টেত কমনকতন ামদর ির্যোদ জার্াই হাইওম়ের এই গুরুত্বপূণন অ্ংশটি 
ন্টরসাম ন স করার প্রম়োজর্ী়েতামক স্বীকৃন্টত ঘদও়োর জর্য।"  
  
 াইোর দ্বারা েন্টলষ্ঠ করা অ্যাস্ফল্ট ওভারমল, শন্টিশালী, দী নস্থা়েী উপাদার্ েযেহার করা হমে I-
684 এর উপর ন্টেদযমার্ কংন্টিট  ুটপামতর পষৃ্ঠ এেং র  ্ যাম্প 5 এেং 6 এর অ্যামিস ও 
এন্টিটগুন্টল প্রন্টতস্থাপর্ করমত। এই প্রকেটি গাইডসমরইলগুন্টল প্রন্টতস্থাপর্ কমর, ট্রান্ট ক ন্টসগর্যাল লুপ 
ঘমরামত কমর, ন্টর্ষ্কাশর্ কাঠামমা পন্টরষ্কার এেং পন্টরেতন র্ কমর এেং ঘেন্টসর্ ঘমরামত কমর ন্টর্রাপত্তা 
েৃন্টি করমে।  
  
গভর্নর কুওমমার ড্রাইভাসন  াস্টন  (Drivers First) প্রমেষ্টার সামে সঙ্গন্টতপণূন, প্রকেটি স ররত 
জর্গমণর উপর প্রভাে হ্রাস করার জর্য ততন্টর করা হম়েমে। ঘয কামজর জর্য ঘলর্ এেং ঘশাল্ডার 
েন্ধ করা প্রম়োজর্ তা রামতর সম়ে হমে েমল প্রতযান্টশত। রান্টত্রকালীর্ কাজকমমনর জর্য ঘেলুর্ 
লাইটিং েযেহার করা হমে, ঘমাটরোলকমদর দনৃ্টষ্ট ঝলমস যাও়ো এেং ন্টেভ্রান্টন্ত কমামত। এই 
ন্টেমশষান্ট়েত লনু্টমমর়্োর আমলামক েীন্টকণন, র্রম এেং েত্রভঙ্গ করার জর্য সরঞ্জামমর সামে সংযুি 
করা হ়ে।  



 

 

  
কাজ 2019 সামলর ঘশমষর মমিয সমূ্পণন হমে েমল প্রতযান্টশত।  
  
ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (State Department of Transportation) কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস 
ঘডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টট, আমামদর পন্টরেহণ ঘর্টও়োকন মক 
ন্টকভামে সেনমশষ প্রযুন্টি ও উপকরণ েযেহার কমর রুপান্তন্টরত করমে, এই প্রকেটি তার আমরকটি 
ন্টর্দশনর্। ওম়েস্টমেস্টার কাউন্টির অ্র্যতম গুরুত্বপূণন ভ্রমণ কন্টরডর ন্টদম়ে যাতা়োত করার জর্য এটি 
ঘমাটরোলকমদর েলােমলর জর্য আমরা ঘটকসই স়েক পৃষ্ঠ ততন্টর করমে।"  
  
বসম্বর্ম্বটর সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্তা অোবন্ড্র়ো েু়োটন -কাবজন্স িম্বলর্, "আমামদর স্থার্ী়ে পন্টরকাঠামমা 
ন্টেন্টর্ম়োগ ন্টসমর্ট গণতান্টিক সংখ্যাগন্টরমষ্ঠর (Senate Democratic Majority) জর্য একটি প্রিার্ 
অ্গ্রান্টিকার কারণ এটি অ্েনর্ীন্টতর উন্ন়েমর্র জর্য এেং ন্টর্উ ই়েকন োসীমদর জীেমর্র মার্ উন্নত 
করার জর্য অ্পন্টরহাযন। আমার সহকমী ন্টসমর্টর ঘশন্টল ঘম়োর এেং ন্টসমর্টর ন্টপট হাকন হযামমর 
অ্সামার্য অ্যাডমভামকন্টসমক ির্যোদ, আন্টম এই ঘস্টট ন্টমউন্টর্ন্টসপাল ঘ ন্টসন্টলটিজ (State and 
Municipal Facilities, SAM) অ্র্ুদার্ ঘপম়ে আন্টম গন্টেনত। এই তহন্টেলগুন্টল স্থার্ী়ে অ্ন্টিোসী, 
ন্টর্তযযাত্রী এেং েযেসাদারমদর সুন্টেিার জর্য I-684 এর দইু মাইল পে সুগম করমত সাহাযয করমে 
যারা এই অ্তযােশযক কন্টরমডার েযেহার কমর।"  
  
ঘসম্বর্টর ঘেলী ঘম়োর িম্বলর্, "আন্টম খ্ুেই আর্ন্টন্দত ঘয গভর্নর কুওমমা এেং সংখ্যাগন্টরষ্ঠ ঘর্তা 
সু্ট়োটন -কান্টজর্স এই দইু মাইল ন্টেসৃ্তত রাস্তা, যার ঘমরামমতর অ্তযন্ত প্রম়োজর্ ন্টেল, তা পুর্ঃপ্রশস্ত 
করার জর্য তহন্টেল প্রদার্ করমত অ্ংন্টশদান্টরত্ব কমরমের্। আন্টম রাজয ঘসমর্মট ন্টর্েনান্টেত হোর পর 
ঘেমক, I-684 এর এই অ্ংশটি ঘমরামত করার প্রম়োজর্ী়েতা আমার অ্গ্রান্টিকারগুন্টলর মমিয 
অ্র্যতম ন্টেল। পন্টরেহণ দপ্তর, ঘেডম াডন  শহর, ঘসমর্টর ন্টপট হাকন হযাম এেং ন্টেিার্ সভার সদসয 
ঘডন্টভড েুেও়োমল্ডর সমঙ্গ এক সামে কাজ কমর আমরা এই দী ন ন্টেলন্টিত কামজর জর্য প্রম়োজর্ী়ে 
অ্েন অ্েমশমষ সঞ্চ়ে করমত ঘপমরন্টেলাম। সংখ্যাগন্টরষ্ঠ ঘর্তা আন্টন্ড্র়ো সু্ট়োটন -কান্টজন্সমক আমার 
গভীর ির্যোদ এই প্রকমের প্রন্টত তার অ্ঙ্গীকামরর জর্য, ঘেডম াডন  টাউমর্র সুপারভাইজার ন্টিস 
েুন্টডকমক তার ন্টর্রলস োমপর জর্য, ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টমটর পন্টরেহর্ ন্টেভামগর (Department of 
Transportation, DOT) কামে তামদর শন্টিশালী অ্ংশীদান্টরমত্বর জর্য।"  
  
বসম্বর্টর বপটার হাকন হোম িম্বলর্, "আমামদর কমঠার পন্টরশ্রম এেং অ্যালমেন্টর্মত র্তুর্ গণতান্টিক 
সংখ্যাগন্টরষ্ঠতামক ির্যোদ, ন্টেপজ্জর্কভামে অ্ের্ন্টতপ্রাপ্ত I-684 ওম়েস্টমেস্টার কন্টরমডামরর প্রিার্ 
ঘমরামতগুন্টল অ্েমশমষ করা হমে যা দী নকাল িমর প্রম়োজর্ ন্টেল। এই উন্নত প্রিার্ িমর্ী 
ওম়েস্টমেস্টার এেং পুর্াম কাউন্টির ড্রাইভারমদর জর্য জীের্ এেং ন্টর্রাপত্তার মার্ উন্নত করমে। 
ন্টসমর্মটর সংখ্যাগন্টরষ্ঠ ঘর্তা আমন্ড্র়ো সু্ট়োটন -কান্টজর্স এেং ন্টসমর্টর ঘশন্টল ঘম়োমরর প্রশংসা কন্টর, 
এেং তার সামে ন্টেিার্ সভার সদসয ঘডন্টভড েেুও়োমল্ডরও, যামদর সামে আন্টম কাজ কমরন্টে 
ন্টর্ন্টিত করার জর্য ঘয এই সে খ্ুেই প্রম়োজর্ী়ে রাস্তার ঘমরামতগুন্টল ঘযর্ করা হ়ে।"  
  



 

 

বিধার্সভার সদসে ঘডবভড িুেও়োল্ড িম্বলর্, "এই উপলিটি এতজর্ ন্টর্েনান্টেত কমনকতন া ও 
সম্প্রদাম়ের োন্টসন্দামদর প্রমেষ্টার পন্টরণন্টত, যারা এই গুরুতর প্রম়োজর্ী়ে কামজর অ্েনা়েমর্র জর্য 
দঢৃ়প্রন্টতজ্ঞভামে সমেনর্ প্রদশনর্ কমরমের্। আন্টম ন্টেমশষ কমর আমার রাজয ন্টসমর্মটর সহকমীমদর 
ির্যোদ জার্ান্টে যারা এই I-684 এর এই সেনশমসষ অ্ংশটি আোর সারামত সহা়েক ন্টেমলর্। এই 
প্রকেটি প্রন্টতন্টদর্ হাজার হাজার গা়েীর োলকমদর এক মসৃণতর, শান্ত এেং সে ঘেম়ে 
গুরুত্বপূণনভামে, আমরা ন্টর্রাপদ যাতা়োমতর অ্ন্টভজ্ঞতা প্রদার্ করমে।"  
  
ঘিডম্বফাডন  েহম্বরর সপুারভাইজার বিস িাবডন ক িম্বলর্, "আন্টম আর্ন্টন্দত ঘয অ্মর্ক েের িমর 
এডমভামকন্টসর পর এই প্রকেটি অ্েমশমষ োস্তোন্ট়েত হম়েমে। এই ন্টেপুল সংখ্যক ঘমাটরোলক যারা 
প্রন্টতন্টদর্ রাস্তা ন্টদম়ে যাতা়োত কমরর্, তামদর জর্য ন্টর্রাপত্তা়ে এক ন্টেরাট উন্নন্টত; আমামদর 
অ্ন্টিোসীমদর জর্য এেং োন্টণমজযর জর্য গুরুত্বপূণন।"  
  
ওম্ব়েেম্বেোর কাউবন্ট সংসদ সদসে বকটবল ঘকাবভল িম্বলর্, "ঘেডম ামডন র োন্টসন্দামদর কামে, 
পার্শ্নেতী শহর এেং ন্টেমশষ কমর ঘস্বোমসেী জরুন্টর প্রন্টতষ্ঠার্গুমলা যারা প্রা়ে প্রন্টতন্টদর্ দ ুনটর্া়ে 
সহা়েতা কমর, 684-এর পুর্রা়ে ঘপন্টভং ন্টেল তামের জর্য একটি শীষন অ্গ্রান্টিকার। েেমরর পর 
েের িমর স্থার্ী়ে োন্টসন্দামদর পি ঘেমক এই প্রকমের জর্য ঘয কন্ঠস্বর ঘজমগ উমঠমে, তামত আন্টম 
ন্টর্মজর কন্ঠস্বর ঘযাগ করমত ঘপমর আর্ন্টন্দত। ন্টেমশষ কমর ঘশন্টল ঘম়োর, ঘডন্টভড েুেও়োল্ড এেং 
ন্টপটার হাকন হযামমক ির্যোদ, যারা এটি করামর্ার জর্য অ্গন্টণত  িা েয়ে কমরর্।"  
  
ঘমাটরগান্ট়ে োলকমদর স্মরণ কন্টরম়ে ঘদ়ো হ মে ঘয কমনমিমত্র গন্টতসীমা অ্ন্টতিম করমল ন্টদ্বগুণ 
জন্টরমার্া গুণমত হমে। 2005 সামলর ও়োকন  ঘজার্ ঘস টি অ্যাক্ট (Work Zone Safety Act) 
অ্র্ুসামর ঘকামর্া েযন্টি যন্টদ কমনমিমত্র দইু ো তার ঘেন্টশ োর গন্টতসীমা অ্ন্টতিম কমর তাহমল 
েযন্টির ড্রাইন্টভং লাইমসন্স োন্টতল করা হমত পামর।  
  
হালর্াগাদ করা যাত্রার তমেযর জর্য, 511 কল করুর্, ঘদখ্ুর্ www.511NY.org, অ্েো গুগল ঘে 
এেং অ্যাপ ঘস্টামর পাও়ো ঘমাোইল অ্যাপটি ডাউর্মলাড করুর্।  
  
টুইটামর ন্টর্উ ই়েকন  ঘস্টট DOT  মলা করুর্: @NYSDOT। ঘ সেুমক আমামদর খ্ুুঁমজ পার্ এখ্ামর্ 
facebook.com/NYSDOT।  
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