
 

 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/26/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্ট্োম্বের্ আইলোন্ড এক্সম্বপ্রসওম্বেম্বে বর্রাপত্তা ও গবেেীলো িৃবির জর্ে বর্মনাণ 
কাজ শুরু করার ঘ াষণা ঘের্ 

  
র্েুর্ বর্রিবিন্ন সহােক ঘলর্ মহাসড়ক ও স্থার্ীে রাস্তাে যার্জে কমাম্বি 

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এর পশ্চিম শ্চিমকর 
স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এক্সমেসওমের (Staten Island Expressway) (I-278) একটি অ্ংশ বরাবর 
শ্চর্রাপত্তা বৃশ্চি ও োর্জে কমামর্ার জর্য এই েকমের শ্চর্মনাণ কাজ শুরু হমেমে। 2021 সামল্র 
বসমে েকেটি উত্তরমুখী ড. মাটিন র্ ল্ুথার শ্চকং জশু্চর্ের এক্সমেসওমের ঘরম্প ও সাউথ এশ্চভশ্চর্উ 
এশ্চক্সে ঘরমম্পর মমযয েমবশ পথ ও েস্থামর্র ঘরম্পমক সংেুক্ত করমব, ো একটি শ্চর্রবশ্চিন্ন সহােক 
ঘল্র্ তৈশ্চর করমব ো আযা মাইমল্রও ঘবশ্চশ সমে বাশ্চিমে ঘিমব এবং এক্সমেসওমেমৈ চাল্ু ও বন্ধ 
করমৈ গাশ্চিচাল্কমির আমরা িী নৈর িরূত্ব েিার্ করমব।  
  
"েৈ ঘবশ্চশ মার্ষু আমামির রাস্তাে শ্চিমর আমস, এো অ্ৈযে গুরুত্বপূণন ঘে আমরা ঘমােরচাল্কমির 
শ্চর্রাপত্তা বািামৈ এবং োর্জে কমামৈ অ্বকাঠামমা উন্নের্ অ্ৈযে গুরুত্বপূণনভামব অ্বযাহৈ 
রাশ্চখ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই েকে ঘমােরচাল্কমির জর্য একটি ভামল্ামামর্র মহাসিক 
েিার্ করমব এবং স্ট্যামের্ দ্বীমপর বাশ্চসন্দামির জর্য স্থার্ীে সিক উন্নৈ করমব, ো বৈন মার্ এবং 
ভশ্চবষযমৈর চাশ্চহিা পরূমণ শ্চর্উ ইেমকন র ট্রার্শ্চজে ঘর্েওোকন মক আমরা উন্নৈ করমব।" 
  
পবরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation, DOT) কবমের্ার মাবর ঘেম্বরস ডবমিংম্বগজ 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্ৈৃমত্ব, শ্চর্উ ইেকন  আমামির অ্বকাঠামমামৈ গুরুত্বপূণন শ্চবশ্চর্মোগ অ্বযাহৈ 
ঘরমখমে ো আমরা কােনকর পশ্চরবহর্ ঘর্েওোকন  তৈশ্চর করমব। এই বহুল্ েমোজর্ীে েকে স্ট্যামের্ 
আইল্যান্ড এক্সমেসওমে ও সংল্গ্ন স্থার্ীে সিকপমথ োর্জে কমামৈ সাহােয করমব এবং েশ্চৈশ্চির্ এই 
রাস্তাগুশ্চল্ বযবহার কমর এমর্ হাজার হাজার গাশ্চিচাল্ক উপকৃৈ হমব।" 
  
র্ৈুর্ সহােক ঘল্র্টি উত্তরগামী বা িশ্চিণমুখী ড. মাটিন র্ ল্ুথার শ্চকং এক্সমেসওমে ঘথমক ঘথমক 
েমবশকারী গাশ্চিচাল্করা স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এক্সমেসওমেমৈ সংেকু্ত র্া হমে শ্চরচমন্ড অ্যাশ্চভশ্চর্উ 
(এশ্চক্সে 7) বা সাউথ অ্যাশ্চভশ্চর্উমৈ (এশ্চক্সে 6) অ্যামক্সস করমৈ পারমব। এটি ড. মাটিন র্ ল্ুথার 



 

 

শ্চকং এক্সমেসওমের মাযযমম শ্চবজে বুমল্ভাডন  ঘথমক শ্চরচমন্ড এশ্চভশ্চর্উ এবং সাউথ এশ্চভশ্চর্উ পেনে 
সহমজ অ্যামক্সস েিার্ করমব, ো স্থার্ীে রাস্তাে োর্ চল্াচল্ কমামৈ সাহােয করমব। 
  
3.3 শ্চমশ্চল্ের্ মাশ্চকন র্ ডল্ামরর অ্ংশ শ্চহমসমব অ্শ্চৈশ্চরক্ত উন্নশ্চৈ িটুি র্ৈুর্ ওভারমহড সাইর্ কাঠামমা, 
র্ৈুর্ গাইডমরল্সমূহ এবং LED ল্াইটিং অ্েভুন ক্ত। েকমের সীমামৈ পশ্চিম শ্চিমকর স্ট্যামের্ 
আইল্যান্ড এক্সমেসওমে র্ৈুর্ পযাভমমন্ট শ্চচহ্নগুশ্চল্ ইর্স্ট্ল্ কমর শ্চমল্ করা হমব এবং েশস্ত করা হমব। 
  
কিংম্বেসমোর্ মোক্স ঘরাজ িম্বলর্, "এো অ্স্বীকার করার উপাে ঘর্ই ঘে শ্চরচমন্ড এশ্চভশ্চর্উ এর 
চারপামশ স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এক্সমেসওমের ল্গজযাম বেমরর পর বের যমর আমামির কষ্ট শ্চিমি। 
গভর্নর পশ্চিম ৈীমর একই যরমর্র সহােক ঘল্র্ ঘোগ করার পর ঘথমক আমরা ঘে অ্গ্রগশ্চৈ 
ঘিমখশ্চে, আশ্চম আত্মশ্চবশ্বাসী ঘে SIE-এর এই র্ৈুর্ ঘল্মর্র সমন্বে- সামথ হাজার হাজার ট্রাক 
েশ্চৈশ্চির্ হাইওমে ঘথমক ঘর্মম আসমে শ্চিে-ঘোশ্চল্ং-এর জর্য যর্যবাি- আমামির োৈাোমৈর িুুঃস্বপ্ন 
ঘশষ করার আমরকটি মহার্ পিমিপ হমব।" 
  
বসম্বর্ের অোনু্ড্র লোঞ্জা িম্বলর্, "স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এক্সমেসওমে বরাবর র্ৈুর্ সহােক ঘল্র্ 
সংমোজর্ এই কশ্চরমডার বরাবর ট্রাশ্চিক েবাহ বৃশ্চি করমব। আমামির মহাসিক বরাবর অ্শ্চবরৈ 
উন্নশ্চৈ অ্বযাহৈ রাখার জর্য আশ্চম NYS DOT এর েশংসা করশ্চে। আমরা ঘেমর্ একই যরমর্র 
সহােক ঘল্র্ ঘিমখশ্চে, ঘেমর্- ওমেস্ট্মশার এক্সমেসওমে, একটি অ্মপিাকৃৈ ঘোে শ্চকন্তু সুপশ্চরকশ্চেৈ 
ঘরাডওমে বশৃ্চি সামশ্চগ্রক ট্রাশ্চিক েবামহর উপর ইশ্চৈবাচক েভাব ঘিল্মৈ পামর। স্ট্যামের্ 
আইল্যামন্ডর মহাসিক বরাবর অ্শ্চৈশ্চরক্ত উন্নশ্চৈর সুমোগ খুুঁজমৈ আশ্চম গভর্নর কুওমমা এবং ডে 
(DOT) কশ্চমশর্ার ডশ্চমর্গুমেমজর সামথ কাজ চাশ্চল্মে োওোর অ্মপিাে আশ্চে।" 
  
বসম্বর্ের ডাোর্ সোবভম্বর্া িম্বলর্, "ঘেমকামর্া শ্চকেু ো ট্রাশ্চিক কমামৈ পামর ৈা স্ট্যামের্ 
আইল্যামন্ড অ্মর্ক েমোজর্ীে এবং স্বাগৈ েকে। একটি সহােক ঘল্র্ ঘোগ করমল্ শুযুমাত্র 
এক্সমেসওমেমৈ োর্জে কমমব র্া, এটি আমামির স্থার্ীে রাস্তাও পশ্চরষ্কার করমৈ সাহােয করমব। 
স্ট্যামের্ আইল্যামন্ড অ্বকাঠামমাগৈ আপমডেগুশ্চল্ অ্ৈযে েমোজর্ীে এবং আশ্চম এই েকমে গভর্নর 
কুওমমার শ্চবশ্চর্মোমগর েশংসা করশ্চে।" 
  
অোম্বসেবল ঘমোর চালনস বড. ফল িম্বলর্, "এক্সমেসওমের পশ্চিমমুখী অ্ংমশ সহােক ঘল্র্ শ্চর্মনামণর 
ঘ াষণা উৎসাহবযঞ্জক সংবাি। ঘেমহৈু বাশ্চসন্দারা যীমর যীমর কামজ শ্চিমর োমি এবং ৈরুণরা সু্কমল্ 
শ্চিমর োমি, এই েকে ঘমােরচাল্ক ও োত্রীমির জর্য ট্রাশ্চিক ও োর্জে কমামৈ সাহােয করমব। 
স্ট্যামের্ আইল্যামন্ড েমবশমোগয, সাশ্রেী ও শ্চর্রাপি পশ্চরবহর্ আর্ার জর্য সবার রাডামর িশ 
বেমরর পুরমর্া র্থনমশার রাইে অ্ব ওমে েস্তামবর মমৈা অ্র্যার্য েকে গুমল্া রাখা অ্ৈযাবশযক।" 
  
কাউবিল সেসে বস্ট্ম্বভর্ মাম্বত্তও িম্বলর্, "এই সহােক ঘল্র্ স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এক্সমেসওমের একটি 
এল্াকার জর্য একটি েমোজর্ীে আউেমল্ে েিার্ করমব ো শ্চরচমন্ড ও সাউথ এশ্চভশ্চর্উমৈ ট্রাশ্চিক 
েশ্চিমে পিার োেই ভারী োর্জে অ্র্ভুব কমর। স্ট্যামের্ আইল্যামন্ডর ট্রাশ্চিক সমসযা সমাযামর্র 
েমচষ্টার জর্য আশ্চম ঘস্ট্ে DOT এর েশংসা করশ্চে এবং আশ্চম আেশ্চরকভামব আশা কশ্চর কশ্চমশর্ার 



 

 

ডশ্চমর্গুমেজ আমার সামথ কাজ করমবর্ এক্সমেসওমের পশ্চিমমুখী HOV ঘল্র্মক ঘগামেথাল্স শ্চিজ 
পেনে শ্চবসৃ্তৈ করার জর্য, ো আশ্চম শ্চবশ্বাস কশ্চর আমরা বযাপক ট্রাশ্চিক সমাযার্ েিার্ করমব।" 
  
কাউবিল সেসে ঘেিী ঘরাজ িম্বলর্, "স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এক্সমেসওমে এর এই োেটি োেশই 
ট্রযাশ্চিক বযাকআমপর অ্শ্চভজ্ঞৈা ঘর্ে, োর্বাহর্গুশ্চল্ মহাসিমক েমবমশর ও বাইমর োওোর জর্য 
ঘল্র্গুশ্চল্ স্থার্াের কমর। এই র্ৈুর্ সহােক ঘল্র্ এক্সমেসওমের এই অ্ংশমক োত্রীমির জর্য কম চাপ 
পূণন করমব -- এবং আমরা গুরুত্বপূণন, এটি মহাসিকমক শ্চর্রাপি কমর ৈুল্মব। োরা স্ট্যামের্ 
আইল্যান্ড এক্সমেসওমে বযবহার কমরর্ ৈামির জর্য গভর্নমরর পি ঘথমক সুখবর।" 
  
স্ট্োম্বের্ আইলোন্ড িম্বরা ঘপ্রবসম্বডন্ট ওম্বডা িম্বলর্, "ঘিমশর অ্র্য ঘকামর্া ৈুল্র্াে োৈাোৈসহ 
স্ট্যামের্ দ্বীপপুঞ্জবাসীমির জর্য, স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এক্সমেসওমে এর এই উন্নশ্চৈগুশ্চল্ স্বাগৈ সংবাি। 
োর্জে কমামৈ এই সহােক ঘল্র্ সংমোজর্ বাশ্চসন্দামির ৈামির শ্চির্গুশ্চল্মৈ মলূ্যবার্ সমে ঘপমৈ 
অ্র্ুমশ্চৈ ঘিমব। আমরা আশা কশ্চর এই শ্চবশ্চর্মোগটি আসন্ন আমরা অ্মর্ক শ্চকেুর শুরু হমব, োর 
িমল্ অ্বমশমষ HOV ঘল্র্ সম্পন্ন হমব।"  
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