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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মহাসড়ম্বকর বর্রাপত্তা িৃবি এিং বর্চু সসতু ম্বত ট্রাম্বকর সংঘর্ন প্রবতম্বরাম্বে র্তু র্
কমন সূবচ সঘার্ণা কম্বরর্

আলিাবর্ কাউবিম্বত 3.8 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর সসতু প্রবতস্থাপর্ করা হয় যা বর্রাপত্তা
আপম্বেড সযমর্ হাইওম্বয় ট্রাবিকম্বকর জর্ে সসতু র উপম্বর বিয়ার করাএিং সসতু প্রেস্ত অন্তভুন ক্ত
প্রকল্পটি িাম্বজম্বের মম্বেে এিং বর্েন াবরত সমম্বয়র এক মাস আম্বগ সম্পন্ন হম্বয়ম্বে
গভর্ন র এোড়াও বর্চু সসতু র আঘাত সেম্বক ট্রাক প্রবতম্বরাে করম্বত এর্ম্বিাসন ম্বমি এিং বেক্ষামূলক
প্রচারাবভযার্ শুরু কম্বরর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ আলবানর্ কাউনির নর্উ ইয়কন স্টেট থ্রুওময়র (I-90) উপর
ওল্ড স্টেট স্টরাড স্টেতু র (Old State Road Bridge) 3.8 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর স্টেতু
প্রনতস্থাপর্ প্রকমের েমানি স্ট াষণা কমরর্। মার্ন মামে শুরু হওয়া প্রকেটি বামজমটর মমযয এবং
প্রনতনির্ ওল্ড স্টেট স্টরাড নিজ বযবহার কমর প্রায় 5,300 যার্বাহমর্র জর্য নর্যনানরত েমময়র এক
মাে আমগ েম্পন্ন হয়। 2016 োল স্টেমক, থ্রুওময় কততন পমের প্রযার্ স্টপ্রাগ্রাম তার 570 মাইল
নেমেম জুমে 133 স্টেতু প্রনতস্থাপর্ বা পুর্ঃপ্রনতষ্ঠা েমেনর্ কমরমে।
উপরন্তু, ভনবষযমত স্টেতু েং ষন প্রনতমরামযর জর্য, গভর্নর নর্উ ইয়কন স্টেট পুনলশ, নর্উ ইয়কন
স্টেট নডপাটনমমি অ্ব ট্রান্সমপামটনশর্ (Department of Transportation) এবং গভর্নমরর ট্রানিক
স্টেিটি কনমটিমক (Governor's Traffic Safety Committee) একটি স্টযৌে প্রময়াগ এবং নশোমূলক
কমনেূনর্ শুরু করমত নর্মিন শ স্টির্ যা 9 র্মভম্বর স্টোমবার স্টেমক রনববার, 15 র্মভম্বর পযনন্ত
অ্র্ুনষ্ঠত হমব। নর্উ ইয়কন স্টেমট প্রনত বের গমে প্রায় 220 স্টেতু েং মষনর টর্া মট, যার িমল
ট্রাক র্ালক এবং নর্কটবতী স্টমাটরর্ালকমির জর্য আহত হওয়ার েম্ভাবর্া, স্টেতু র বযয়বহুল
স্টমরামত, এবং গানের উমেখমযাগয েনত হয়। 2015 োল স্টেমক নর্উ ইয়মকন র রাস্তায় 1,100-এরও
স্টবনশ স্টেতু েং মষনর টর্া মট।
"আমামির েেকপে েুরনেত রাখার জর্য শনিশালী, নর্রাপি পনরবহর্ অ্বকাঠামমা অ্তযন্ত
গুরুত্বপূণন, এটি স্থার্ীয় অ্েনর্ীনতর উন্নয়মর্ একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ এবং এই কারমণ নর্উ ইয়কন স্টেতু

এবং েেকপে শনিশালীকরণমক েমবনাচ্চ অ্গ্রানযকার নিময়মে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "র্তু র্ ওল্ড
স্টেট স্টরাড নিজ শুযু থ্রুওময়র নর্রাপত্তা এবং নর্ভন রমযাগযতা বাোয় র্া, বরং এর নিয়ামরন্স
বানেময়, আমরা ভ্রমণ এবং বানণজযমক প্রভানবত কমর এমর্ ট্রানিক নবলম্ব প্রনতমরাময েহায়তা
করনে। যখর্ আপনর্ আমামির র্তু র্ প্রময়াগ এবং নশোমূলক উমিযামগর োমে এই অ্গ্রগনতমক
একনিত করমবর্, তখর্ নর্উ ইয়কন আমামির েেক ভ্রমণকারী েকমলর জর্য নর্রাপত্তা উন্নয়মর্
একটি েনিয় িতনিভনি গ্রহণ করমে।"
ওভারপাে
এর মমযয
আ ামতর
(I-90)

স্টেতু , প্রস্থার্ 24 (আলবানর্ - I-87) এবং প্রস্থার্ 25 (Schenectady - I-890)অ্বনস্থত, যা নবগত কময়ক বের যমর থ্রুওময় স্টমইর্লাইমর্ অ্েংখয ওভার-হাইট ট্রাক
েম্মুখীর্ হময়মে িমল ট্রানিক নবঘ্ন মটমে। র্তু র্ স্টেতু র উচ্চতা ভনবষযমত NYS থ্রুওময়মত
গানের জর্য 16 িু ট, 6 ইনি বতনি েহ একই যরমর্র টর্া প্রনতমরায করমব।

স্টেতু টি 260,000 পাউন্ড আমমনরকার্ ততনর কাঠামমাগত ইস্পাত এবং এর র্তু র্ ড্রাইনভং পতষ্ঠ
বযবহার কমর নর্নমনত হয় এবং 1,000 র্ গজ কংনিট বযবহার করা হয়, স্টেই োমে 1,000 টর্
অ্যােিল্ট বযবহার করা হয়। নর্রাপত্তা আমরা স্টজারিার করমত, প্রশস্ত ভ্রমণ স্টলর্ এবং স্টশাল্ডার,
এবং র্তু র্ নর্রাপত্তা গাইডমরল বাস্তবায়র্ করা হয়।
বসম্বর্ের জজন এ অোম্বমম্বডার, জুবর্য়র িম্বলর্, "আমামির পুরমর্া অ্বকাঠামমামত নবনর্ময়াগ খুবই
গুরুত্বপূণন, এবং আনম ওল্ড স্টেট স্টরাড থ্রুওময় নিজ প্রনতস্থাপর্ প্রকমের েমানি স্টিমখ আর্নিত যা
বানেিা এবং িশনর্ােীমির জর্য একটি নর্রাপি ভ্রমণ অ্নভজ্ঞতা প্রিার্ করমব।"
অোম্বসেবল সদসে পোবট্রবসয়া িোবহ িম্বলর্, "5,300-এরও স্টবনশ গানে এবং স্থার্ীয় বানেিারা এই
স্টেতু র উপর নিময় তামির তির্নির্ কাজকমন এবং কামজর জর্য যাতায়াত কমর। আনম নর্উ ইয়কন
স্টেট থ্রুওময় কততন পেমক যর্যবাি জার্াই একটি অ্মযাগামী এবং অ্নর্রাপি কাঠামমা প্রনতস্থাপমর্র
জর্য, এবং আমার অ্নিে ও কনমউনর্টিমক এই প্রকমের নর্য়নমত আপমডট প্রিামর্র জর্য এবং
আমামির স্থার্ীয় পনরবহর্ অ্বকাঠামমা রেণামবেমণর জর্য কাজ করার জর্য।"
ডোবর্ম্বয়ল বপ মোককয়, আলিাবর্ কাউবি এবিবকউটিভ "যখর্ আপনর্ নর্উ ইয়কন বােীমির
নজজ্ঞাো কমরর্ স্টয তারা স্টকার্ নবষময় েবমর্ময় স্টবনশ উনিগ্ন, তখর্ অ্বকাঠামমা এবং পনরবহর্ এই
তানলকায় আেমত পামর। আমামির বানেিামির প্রনতনির্ মমর্র আর্মির োমে কাজ, স্কু ল, স্টডস্টকয়ার এবং অ্র্য েব জায়গায় স্টযমত েেম হওয়া উনর্ত, এবং গভর্নর কুওমমা তা কমরমের্।
আনম গনবনত স্টয আলবানর্ কাউনি আমামির স্টেতু এবং রাস্তার িমাগত উন্নয়মর্ তার প্রমর্িামক
েমেনর্ করমত পামর, যার মমযয রময়মে 3.8 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর প্রনতস্থাপর্ প্রকে যা
আমামির স্টেতু মক নর্রাপি কমর তু মলমে এবং এমর্নক আমমনরকার ততনর ইস্পাত বযবহার কমরমে।"
হোরল্ড এল. জম্বয়স, আলিাবর্ কাউবি আইর্সভার সচয়ারমোর্ "অ্বকাঠামমা নবনর্ময়াগ
েরকামরর েবমর্ময় অ্পনরহাযন কাজ- এবং ওল্ড স্টেট নিজ প্রকে িানয়ত্বশীলভামব স্টটাল রাজস্ব
বযবহামরর একটি উিাহরণ। এই উন্নয়মর্র জর্য থ্রুওময় কততন পেমক যর্যবাি জার্াই যা আমামির

কনমউনর্টির মমযয একটি অ্পনরহাযন র্যামর্ল বজায় স্টরমখ স্টমাটরর্ালক এবং পের্ারীমির নর্রাপত্তা
উন্নত কমর।"
বগল্ডারলোম্বের সুপারভাইজার বপোর বজ. িারিার িম্বলর্, "আনম থ্রুওময় কততন পে এবং এর
কন্ট্রাক্টরমক যর্যবাি জার্াই যুিরামের ততনর একটি ইস্পাত কাঠামমা নিময় ওল্ড স্টেট স্টরাড স্টেতু র
প্রনতস্থাপর্ েম্পন্ন করার জর্য। র্তু র্ স্টেতু প্রশস্ত স্টশাল্ডার েহ পের্ারী এবং োইমকল র্ালকমির
নর্রাপত্তা উন্নীত কমর, এবং আলবানর্ পাইর্ বুশ েংরেমণর একটি েংমযাগ প্রিার্ কমর।"
প্রময়ামগর প্রমর্িার অ্ংশ নহমেমব, স্টেট ট্রু পাররা প্রনতটি ট্রু মপর এলাকায় েনিয় টহমলর উপর
মমর্ামযাগ প্রিার্ করমব স্টযখামর্ বে বানণনজযক যার্বাহর্ িারা স্টেতু েং ষন র্নেভু ি করা হময়মে।
এই স্টেতু েং ষনগুনল নর্র্ু স্টরলমরাড স্টেতু েহ েকপমে, এবং নর্উ ইয়কন স্টেট পাকন ওময়মত টমত
পামর।ে পাকন ওময়মত বানণনজযক ট্রাক নর্নষি, নকন্তু কর্নজউমার-স্টগ্রড নবশ্বজর্ীর্ অ্বস্থার্ নর্ণনায়ক
বযবস্থা (GPS) নডভাইে িারা পনরর্ানলত অ্পামরটররা পাকন ওময়মত স্টশষ পযনন্ত স্টযমত পামর, এবং
যখর্ তা মট তখর্ একটি স্টেতু েং ষন অ্নর্বাযন। কর্নজউমার GPS নডভাইে নর্র্ু স্টেতু েম্পমকন
তেয অ্ন্তভুন ি কমর র্া, ট্রাক র্ালকমির এর পনরবমতন বানণনজযক-স্টগ্রড GPS নেমেম বযবহার করমত
হমব যা নর্র্ু স্টেতু এবং েীমাবি রুট েম্পমকন নবস্তানরত তেয প্রিার্ কমর।
বনযনত প্রময়াগ োোও, ড্রাইভারমির নবমশষ কমর বক্স ট্রাক এবং অ্র্যার্য বানণনজযক যার্বাহমর্র
র্ালকমির নর্র্ু স্টেতু র ঝুুঁ নক এবং কীভামব তা এোমর্া যায় স্টে েম্পমকন প্রনশেণ স্টিওয়ার জর্য
একটি টিপ কাডন এবং অ্র্যার্য উপািার্ ততনর করা হময়মে। নশোমূলক উপকরণগুনল হাইওময়
নবশ্রাম এলাকা, স্টমাটর স্টভনহকলে অ্নিে (Department of Motor Vehicles) এবং ট্রাক ভাা
েুনবযা জর্োযারমণর জর্য উপলভয করা হমব।ে তারা বানণনজযক যার্বাহর্ অ্পামরটরমির েতকন
কমর স্টিয় স্টয নর্র্ু স্টেতু র কারমণ নর্উ ইয়কন স্টেট পাকন ওময় স্টেমক তামির নর্নষি করা হময়মে;
লেণ এবং িু টপাে নর্নিতকরণ েম্পমকন েমর্তর্ হওয়ার প্রময়াজর্ীয়তার উপর স্টজার প্রিার্ কমর
এবং উচ্চতা েীমাবিতার জর্য িায়ী বানণনজযক GPS নেমেম বযবহামরর আহ্বার্ জার্ার্। প্রর্নলত
স্টিার্ মযাপ নেমেম বা GPS ইউনর্ট নর্র্ু স্টেতু র জর্য িায়ী র্য়।
সেে পুবলম্বের সুপাবরম্বির্ম্বডি বকে এম. সকারম্বলে িম্বলর্, "স্টেতু েং ষন স্টেট জুমে একটি েমেযা
অ্বযাহত রময়মে, যা গানে র্ালকমির নর্রাপত্তা নবপন্ন, ট্রানিক নবতকন এবং েনত করমে। এই
লেযযুি টহলগুমলা পনরবহর্ নবভাগ এবং গভর্নমরর ট্রানিক স্টেিটি কনমটির োমে এই নবষময়
েমর্তর্তা বাোমত এবং অ্বমশমষ স্টেট বযাপী স্টেতু েং ষন হ্রাে এবং নর্মূনল করার জর্য একটি
প্রমর্িার অ্ংশ।"
থ্রুওম্বয় অেবরটি (Thruway Authority)-এর বর্িন াহী পবরচালক মোবেউ সজ. বিসম্বকাল িম্বলর্।
"থ্রুওময় কততন পে ওল্ড স্টেট স্টরাড নিজ প্রনতস্থাপমর্র মমতা গুরুত্বপূণন প্রকমে স্টটাল ডলার পুর্রায়
নবনর্ময়াগ করমত প্রনতশ্রুনতবি, একটি নর্ভন রমযাগয েেক পে প্রিার্ যা আগামী প্রজন্ম বযবহার
করমত পামর। এখর্ এটি েম্পন্ন হমল, র্তু র্ স্টেতু ওল্ড স্টেট স্টরাড এবং নর্মর্র থ্রুওময়
স্টমইর্লাইমর্র নর্রাপত্তা বতনি করমব।"

পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মাবর সেম্বরস ডবমংম্বগজ িম্বলর্, "স্টেতু েং ষন েবার জর্য
নবপজ্জর্ক যারা আমামির মহােেক বযবহার কমর এবং তা অ্েংখয র্ালকমির অ্প্রময়াজর্ীয় নবলম্ব
টায় যারা এই কারমণ যার্জমট আটমক পমে। পনরবহর্ নবভাগ এই গুরুত্বপূণন উমিযামগ স্টেট পুনলশ
এবং আমামির অ্র্যার্য অ্ংশীিারমির োমে স্টযাগ নিমত স্টপমর গনবনত, যা আশা করা যায় স্টয তারা
ট্রাকমক রাস্তা স্টেমক িূমর রাখমব এবং আমামির মহােেকমক েবার জর্য নর্রাপি কমর তু লমব।"
বডপােনম্বমি অি সমাের সভবহিম্বসর (DMV) কবমের্ার এিং গভর্ন ম্বরর ট্রোবিক সসিটি কবমটির
সভাপবত মাকন সজ. এি. সরাম্বয়ডার িম্বলর্, "স্টেতু েং ষনগুনল শুযুমাি ট্রানিক এবং েনতগ্রস্ত
যার্বাহর্মক যুি কমর র্া, বরং স্টেগুনল আমামির অ্বকাঠামমার নর্রাপত্তার োমেও আপে করমত
পামর। আমরা আইর্ শতঙ্খলা রোকারী বানহর্ী এবং DOT-এ আমামির অ্ংশীিারমির প্রমর্িামক
েমেনর্ কনর এবং কীভামব নর্উ ইয়মকন র স্টেতু এবং টামর্ল নর্রাপমি পনরভ্রমণ করা যায় স্টে নবষময়
ড্রাইভারমির প্রনশনেত করমত প্রনতশ্রুনতবি।"
2013 োল স্টেমক হাডের্ ভযানলমত নর্উ ইয়কন স্টেট পনরবহণ নবভাগ একটি আিনলক নিজ স্ট্রাইক
টাস্ক স্টিামেন (Bridge Strike Task Force) অ্ংশগ্রহণ কমরমে| এই বহু-এমজনন্স প্রমর্িার কারমণ,
NYSDOT হানর্ের্ নরভার, ে নমল নরভার, িে কাউনি এবং স্টেইর্ ব্রুক পাকন ওময়গুনল এবং
র্
যামম্পর প্রমবশিারগুনল জুমে র্তু র্ োইর্ এবং হাুঁটার পমে নর্ি স্টযাগ কমরমে| নর্উ ইয়কন স্টেট
জুমে একানযক স্থামর্ ওভার-হাইট স্টভনহকল নডমটকশর্ নেমেম স্থাপর্ করা হময়মে। `
নর্উ ইয়কন স্টেট পাকন ওময়মত যারা বানণনজযক যার্বাহর্ র্ালামের্ তামির জর্য র্তু র্ জনরমার্া এবং
শানস্ত 3 স্টেমেম্বর, 2020 স্টেমক কাযনকর হময়মে। পাকন ওময়মত বানণনজযক যার্বাহমর্র জর্য জনরমার্া
ওজর্ স্টশ্রনণ িারা স্টভমি স্টিলা হয়, এবং এোোও অ্নতনরি উচ্চতার যার্বাহমর্র জর্য জনরমার্া
করা হয়। েমবনাচ্চ জনরমার্া ও শানস্ত নর্ম্নরূপ:
10,000 পাউমন্ডর কম:
•
•
•

প্রেম লঙ্ঘর্ - 250 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা 15 নিমর্র কারাবাে
18 মামের মমযয নিতীয় লঙ্ঘর্ - 500 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা 45 নিমর্র
কারাবাে
18 মামের মমযয তত তীয় বা পরবতী লঙ্ঘর্ - 750 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা 90
নিমর্র কারাবাে

10,000 এবং 26,000 পাউমন্ডর মমযয:
•
•
•

প্রেম লঙ্ঘর্ - 350 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা 15 নিমর্র কারাবাে
18 মামের মমযয নিতীয় লঙ্ঘর্ - 700 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা 45 নিমর্র
কারাবাে
18 মামের মমযয তত তীয় বা পরবতী লঙ্ঘর্ - 1000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা
90 নিমর্র কারাবাে

26,000 পাউমন্ডর স্টবনশ:
•
•
•

প্রেম লঙ্ঘর্ - 700 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা 15 নিমর্র কারাবাে
18 মামের মমযয নিতীয় লঙ্ঘর্ - 1500 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা 45 নিমর্র
কারাবাে
18 মামের মমযয তত তীয় বা পরবতী লঙ্ঘর্ - 2,000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা
90 নিমর্র কারাবাে

অ্নতনরি উুঁর্ু যার্বাহমর্র জর্য র্তু র্ জনরমার্া এবং শানস্ত নর্ম্নরূপ:
•
•

প্রেম অ্পরায - 1,000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা 30 নিমর্র কারাবাে
নিতীয় বা পরবতী অ্পরায - 2,000 মানকন র্ ডলার এবং/অ্েবা 60 নিমর্র
কারাবাে
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