
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

স্টেউম্বির্ কাউবিম্বে গভর্নর কুওম্বমা 15 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিজ স্টমরামে ও 
প্রবেস্থাপম্বর্র কাম্বজর প্রধার্ বর্মনাণ কাজ সম্পণূন হম্বয়ম্বে িম্বল স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
প্রকম্বের মম্বধে রম্বয়ম্বে দটুি স্টসেু প্রবেস্থাপর্, একাবধক স্টসেু স্টমরামে; সাউদার্ন টিয়াম্বরর মূল 

কবরম্বডার িরাির বর্রাপত্তা ও গবেেীলো িাডাম্বে র্েুর্ রাউন্ডািাউট  
  

এসি বিবর্ম্বয়াগ "সাউদার্ন টিয়ার উন্নয়র্" (Southern Tier Soaring) এর সম্পরূক - যা 
কবমউবর্টিম্বক পরু্রুজ্জীবিে এিং অর্নর্ীবেম্বক েবিোলী করার লম্বযে এ অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে স্টকৌেল  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে প্রায় 15 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর পমরবহর্ 
পমরকাঠামমা মবমর্ময়ামগর বড় ধরমর্রমর্মনাণকাজ সমূ্পণন হময়মে, োর মমধয রময়মে ঘেউমবর্ 
কাউমিমে ঘেট রুট 415-র দটুি ঘসেু প্রমেস্থাপর্; বামে রুট 415 এবং রুট 53 এর ঘমামড় 
একটি র্েুর্ রাউন্ডাবাউট; আর মিজ পরু্বনাসর্ প্রকল্প I-390-ঘে, কাউমি রুট 90-র উপর 
ওময়িযান্ড শহমর এবং ঘবমর্ট মিমকর উপর ঘেট রুট 248-ঘে মির্উড শহমর। আন্তঃরাজয 390 
ও আন্তঃরাজয 86 কমরমডার বরাবর মর্রাপত্তা ও গমেশীিো বৃমির িমযযই এই মবমর্ময়াগগুমি করা 
হময়মে। এর দমযণেম মবন্দুমে, I-390 সরাসমর I-86 এর সামে সংেকু্ত হয়, ো সাউদার্ন 
টিয়ামরর বামণজয ও পেনটমর্র জর্য প্রধার্ পমরবহর্ কমরডর।  
  
"আমরা সাম্প্রমেক বেরগুমিামে ঘে সফিো এই অ্ঞ্চিটি ঘদমেমে োর উপর মভমত্ত কমর গমড় 
চমিমে অ্েননর্মেকভামব প্রমেমোমগোমূিক োকার জর্য আমামদর রামজযর পমরবহর্ বযবস্থামক 21েম 
শোব্দীর জর্য আধুমর্ক করার মাধযমম," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মর্উ ইয়কন  োর পমরকাঠামমায় 
মবমর্ময়াগ করমে এমর্ভামব ো ঘদমশর অ্র্য ঘকার্ও রাজয কমরমর্, আর এই গুরুত্বপূণন পমরকাঠামমা 
প্রকল্পগুমি সাউদার্ন টিয়ামরর উন্নয়মর্র জর্য প্রবিভামব কাজ করমব।"  
  
ঘে র্েুর্ ইস্পামের মামি-গাডন ার মিজ বামে ঘকামহাকটর্ র্দীর উপর মদময় রুট 415-ঘক মর্ময় 
োয়, ো এই সপ্তামহ ট্রামফক চিাচমির জর্য ঘোমি এবং রুট 415 এবং রুট 53 এর ঘমামড়র 
কাোকামে একটি আধুমর্ক কমিমটর রাউন্ডাবাউমটর সামে সংেুক্ত হয় োর মের্টি প্রমবমশর পময়ি 
আমে।  
  
রাউন্ডাবাউট একটি চিাকার ঘমাড় ঘেোমর্ ঘকামর্া ট্রামফক মচহ্ন োমক র্া, এটি মর্রাপত্তা বৃমি 
করমে এবং মভড় কমামর্ার জর্য প্রস্তুে করা হয়। রাউন্ডাবাউমটর মভেমর ট্রযামফক  মড়র কাটার 



 

 

উমিামদমক চমি কম গমেমে, এবং রাউন্ডাবাউমটর মদমক আসা ট্রযামফকমক রাউন্ডাবাউমটর মভেমরর 
ট্রযামফকমক জায়গা ঘেমড় মদমে হয়। একটি সাধারণ ঘমামড়র েুির্ায় সঙ্ঘমষনর েীিো কমামে 
কােনকর প্রমামণে হওয়ায় রাজয জমুড় রাউন্ডাবাউমটর প্রচির্ এের্ আমরা ঘবমশ হময় উঠমে রাজয 
জমুড়।  
  
ঘকাহকটর্ র্দীর উপর এই রুট 415 ঘসেু মর্মনাণ করা হয়, ো মবদযমার্ দইু ঘির্ ট্রামসর 
সমান্তরাি, ো 1932 সামি মর্মমনে হয় এবং এের্ এটি ঘভমে ঘফিার মসিান্ত ঘর্ওয়া হময়মে। র্েুর্ 
ঘসেুটি র্দীমে বর্যা ও বরফ জযামমর সম্ভাবর্া প্রশমমে করমে মবদযমার্ ঘসেুর ঘেমক ঘবমশ 
উচ্চোয় স্থাপর্ করা রময়মে।  
  
সামবক ঘসেু ঘভমে ঘফিা োড়াও ঘকাহকটর্ র্দীর সাইমট অ্মেমরক্ত কামজর মমধয োকমব র্েুর্ 
িযান্ডমেমপং এবং পামকন ং সহ র্েুর্ মাে ধরার স্থার্ ো পমরর িীমে সম্পন্ন হমব এবং 
জর্সাধারমণর জর্য উন্মুক্ত করা হমব বমি আশা করা হয়।  
  
র্েুর্ ইস্পামের মামিগাডন ার মিজ ো রুট 415-ঘক সযামর্ মিমকর উপর মদময় বহর্ কমর, 
আগমে ট্রামফমকর জর্য ঘোিা হয়, এবং এটি একটি মবদযমার্ ঘসেু প্রমেস্থাপর্ কমর ো 1931 সামি 
মর্মনাণ করা হয়।  
  
ওময়িযামন্ডর I-390 মিজ এবং ঘবমর্টস মিমকর উপর ঘেট রুট 248 এর মিমজর পুর্বনাসমর্র 
কাজও সম্প্রমে ঘশষ হময়মে। গে বের I-390 সাইমটর কাজ শুরু হয় ঘডক প্রমেস্থাপর্ এবং 
র্েুর্ ঘরমিং ইর্েি করার জর্য এবং মিমভংমোর্ কাউমি িাইর্ এবং ওময়িযান্ড িামমর মমধয 
একটি 5.5 মাইি I-390-র রাস্তা পরু্রায় পাকা করাও এর অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
ঘবমর্মটর মিমকর উপর রুট 248 এর ঘসেুর পুর্বনাসমর্র কামজর মমধয রময়মে র্েুর্ পমিমার 
কংমিট পষৃ্ঠ বসামর্ার কাজ।  
  
বর্উইয়কন  স্টেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (New York State Department of Transportation, 
NYSDOT) কবমের্ার মোবর স্টর্ম্বরস স্টডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এবং রাজয পমরবহণ 
দফের রাজয জমুড় আমামদর পমরবহণ পমরকাঠামমায় বুমিমার্ মবমর্ময়াগ করমে, মবমশষ কমর ঘে 
সব জায়গা সাউদার্ন টিয়ামরর অ্েনর্ীমের সাফমিযর চামবকাঠি। ঘেউমবর্ কাউমির র্েুর্ প্রমেস্থামপে 
এবং সংোর করা ঘসেুগুমিা প্রমেমদর্ এই এিাকায় োোয়াে কমর এমর্ হাজামরা গামড়, বামণমজযক 
োর্বাহর্ ও োমামরর সরঞ্জামমর জর্য ঘর্মভমগট করা সহজ কমর েুিমব।"  
  
বসম্বর্টর টম ও’মারা িম্বলর্, "ঘেউমবর্ কাউমির এই গুরুত্বপূণন পমরকাঠামমা প্রকমল্পর সমামপ্ত 
স্থার্ীয় সম্প্রদায় ও অ্েনর্ীমে, ঘমাটর চািক এবং করদাোমদর জর্য দারুণ েবর। স্থার্ীয় সড়ক ও 
ঘসেুর জর্য রামজযর সহায়ো একটি বুমিমার্ মবমর্ময়াগ এবং স্থার্ীয়, আঞ্চমিক, এবং রাজযবযাপী 
পমরবহর্ পমরকাঠামমা ঘমাকামবিার জর্য আমামদর একটি শমক্তশািী, বহু-বাষীক ঘকৌশমির সমেনর্ 



 

 

অ্বযাহে রােমে হমব। সামমিকভামব এটা অ্েননর্মেক প্রবৃমি, চাকমর সৃমি, এবং সম্পমত্ত কমরর 
ঘযমে োমর্র ঘযমে একটি মবমর্ময়াগ।"  
  
সংসম্বদর সদসে বিল পাম্বমসাম্বর্া িম্বলর্, "আমরা ঘেউমবর্ কাউমি এবং সাউদার্ন টিয়ামরর অ্ঞ্চি 
জমুড় স্থার্ীয় সড়ক ও ঘসেুগুমিমে এই চিমার্ রামজযর মবমর্ময়ামগর প্রশংসা করমে। এটা দারুণ 
েবর ঘে, ঘমাটর চািমকর মর্রাপত্তা বাড়ামে, স্থার্ীয় জর্মগাষ্ঠীর গুণগে মার্ উন্নে করমে এবং 
সামবনক আঞ্চমিক অ্েনর্ীমেমক শমক্তশািী করমে এই মর্মদনি প্রকল্পগুমিা সম্পন্ন হময়মে। স্থার্ীয় 
পমরবহর্ পমরকাঠামমায় রাষ্ট্রীয় মবমর্ময়ামগর গুরুমত্বর ওপর র্জর ঘকন্দ্রীভূে রাোর প্রমে আমম 
আশামিে োকমে।"  
  
স্টেউম্বির্ কাউবি মোম্বর্জার জোক হুইলার িম্বলর্, "ঘেউমবর্ কাউমি আমামদর পমরবহর্ 
পমরকাঠামমায় মর্উইয়কন  ঘেমটর মবমর্ময়ামগর েুব কদর করমে। NYDOT এসব প্রকমল্প চমৎকার 
কাজ কমরমে এবং বেমরর পর বের ধমর োরা আমামদর পমরবহর্ বযবস্থার জর্য দারুণ সমুবধা 
প্রদার্ করমব।"  
  
স্টেউম্বির্ কাউবি স্টলবজম্বেটিভ স্টেয়ারমোর্ স্টজাম্বসি হাউবরবি িম্বলর্, "আমরা ঘেউমবর্ 
কাউমিমে আমামদর ঘসেু ও মহাসড়ক উন্নয়মর্ ঘে মবমর্ময়াগ করা হমে োর প্রশংসা করমে, 
ঘেমহেু এটি কাউমিমে অ্েননর্মেক উন্নয়মর্র একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ।"  
  
কমন অ্ঞ্চিসমূমহ গমেসীমা অ্মেিম করার জমরমার্া মিগুণ, এ কো ঘমাটর চািকমদর মমর্ কমরময় 
ঘদওয়া হময়মে। 2005 সামির ওয়াকন  ঘজার্ ঘসফটি অ্যাক্ট (Work Zone Safety Act ) অ্র্ুসামর 
ঘকামর্া বযমক্ত েমদ কমনমযমে দইু অ্েবা োর ঘবশী বার গমেসীমা অ্মেিম কমর োহমি বযমক্তর 
ড্রাইমভং িাইমসন্স বামেি করা হমে পামর।  
  
োৎযমর্ক ভ্রমণ েেয জার্ার জর্য ঘমাটর চািকগমণর কি করা উমচৎ 511 র্ম্বমর অ্েবা মভমজট 
করা উমচৎ www.511NY.org অ্েবা ঘমাবাইি সাইট m.511ny.orgো মর্উ ইয়কন  ঘেমটর সরকারী 
ট্রামফক এবং ভ্রমণ সংিান্ত েেয ঘকন্দ্র।  
  
এই মবভামগর কামে অ্মেমরক্ত েেয আমে রাউন্ডাবাউট সম্পমকন , এবর োর সামে ডাউর্িদ করা 
োয় এমর্ িমশওরও আমে https://www.dot.ny.gov/main/roundabouts-ঘে।  
  
মর্উ ইয়কন  ঘেট মডপাটন মমি অ্ফ ট্রান্সমপামটন শর্ ঘমি অ্ফ ট্রান্সপমটন শর্মক টুইটামর অ্র্ুসরণ করুর্ 
@NYSDOT এবং @NYSDOTHornell-এ। ঘফসবুমক আমামদর েুুঁমজ পার্ 
facebook.com/NYSDOTএ।  
  
সাউদার্ন টিয়ার এর অগ্রগবে ত্বরাবিেকরণ  
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https://protect2.fireeye.com/url?k=d741aaf0-8b679d53-d74353c5-000babda0106-840306693b2e253b&q=1&u=http%3A%2F%2Fm.511ny.org%2F
https://www.dot.ny.gov/main/roundabouts
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.facebook.com/NYSDOT


 

 

আজমকর ঘ াষণা "সাউদার্ন টিয়ার এর অ্িগমে" এর সমূ্পরক, ো শমক্তশািী অ্েননর্মেক প্রবৃমি ও 
কমমউমর্টি মবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমমিে রূপমরো। প্রমেভাধর শ্রমশমক্ত আকষনণ, বযবসার 
মবকাশ এবং উদ্ভাবর্ ঘজারদার কমর পমরকল্পর্ার মভমত্ত স্থাপর্ করমে 2012 সাি ঘেমক ইমেমমধয 
অ্েরাজয এ অ্ঞ্চমি 6.2 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ঘবমশ মবমর্ময়াগ কমরমে। বেন মামর্, মহামন্দার 
পর ঘেমক ঘবকারমত্বর হার কমম সবনমর্ম্ন পেনাময় রময়মে; বযমক্তগে এবং কমপনামরট আয়কর কমমমে 
এবং প্রমেষ্ঠার্গুমিা মবকাশ ও মবমর্ময়ামগর জর্য মবংহযামটর্, জর্সর্ মসটি এবং কমর্নং এর মমো 
জায়গা মর্বনাচর্ করমে। বেন মামর্, এ অ্ঞ্চি 2015 সামির মডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা ঘ ামষে 
উত্তরাঞ্চমির পুর্রুজ্জীমবমেকরণ উমদযামগর মাধযমম 500 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর অ্েরামজযর 
মবমর্ময়ামগর মাধযমম সাউদার্ন টিয়ামরর অ্িগমে ত্বরামিে করমে। অ্েরামজযর এই 500 মমমিয়র্ 
মামকন র্ ডিামরর মবমর্ময়াগ ঘবসরকামর োমের বযবসায়ীমদর 2.5 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিামররও ঘবমশ 
মবমর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘদমব - এবং অ্ঞ্চমির দামেিকৃে পমরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী আশা করা 
হমে ঘে 10,200 এর ঘবমশ র্েুর্ কমনসংস্থার্ সৃমি হমব। আরও েেয পাওয়া োমব এোমর্।  
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