
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বর্র্নাবরত সমম্ব়ের পাাঁচ িছর আম্বগ উডম্বিবর েহম্বর 150 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সড়ক, ট্রার্বিট 
ও অর্ননর্বতক উন্ন়ের্ হাম্বির (ROAD, TRANSIT AND ECONOMIC DEVELOPMENT HUB) শেষ 

করার শ াষণা কম্বরম্বছর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

বডিাইর্-বিল্ড প্রকল্প পর্নটর্ ও অর্ননর্বতক প্রিৃবিম্বক শিারদার করম্বি এিং তার সাম্বর্ বভড় 
কমাম্বি এিং উডম্বিবর কমম্বর্র চারপাম্বের বর্রাপত্তা িৃবি করম্বি  

  
রুট 32 এিং রুট 17 এর মম্বর্ে ইন্টাম্বচন ঞ্জম্বক অদলিদল কম্বর প্রকল্পটি, রুট 17 এর উপর বদম্ব়ে 

র্াও়ো রুট 32 বিিম্বক প্রবতস্থাপর্ কম্বর, এিং র্তুর্ কবমউটার পাবকন ং শর্াগ কম্বরম্বছ  
  

প্রকম্বল্পর মম্বর্ে রম্ব়েম্বছ মর্ম্বরা-উডম্বিবর সু্কল শিলার ির্ে র্তুর্ পাবকন ং লট এিং অোম্বেস শরাড, 
র্া সু্কল িাসগুবলম্বক আরও বর্রাপম্বদ রাস্তার অোম্বেস পািার সুম্বর্াগ কম্বর শদ়ে  

  
রুট 32 এর বর্ম্বচর আন্ডারপাস সহ র্তুর্ শসতু স্থার্ী়ে ট্রাবিক শর্ম্বক িবহরাগত ট্রাবিকম্বক আলাদা 

রাম্বে  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 150 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর উডমেমর ররাড, ট্রামিট অ্যান্ড 
ইমকার্মমক রডমভিপমমন্ট হামের (Woodbury Road, Transit and Economic Development 
Hub) মডজাইর্-মেল্ড প্রকল্প সমূ্পর্ন হোর কথা র াষর্া কমরমের্ অ্মরি কাউমন্টমে মর্র্নামরে সমময়র 
পাাঁচ েের আমগ এেং েুটির রকর্াকাটার রমৌসুমমর জর্য ঠিক সময়। এই হাে উডমেমর কমর্ 
মপ্রমময়াম আউটমিটগুমির (Woodbury Common Premium Outlets), র্েুর্ পাকন -ও-রাইড 
কযাপামসটি এেং উন্নে পথচারী এেং পােমিক ট্রার্মজট সুমের্া েযেসা এেং রকর্াকাটা গন্তমেয উন্নে 
প্রমেশামর্কার প্রদার্ কমর। এই প্রকমল্প উডোমর কমর্ মপ্রমময়াম আউটমিমটর সংিমে ইন্টারমচমি 
মর্রাপত্তা, গমেশীিো এেং ট্রামিক পযাটার্ন োডামর্া হয়, অ্র্যমদমক স্থার্ীয় অ্থনর্ীমেমক শমিশািী 
কমর এেং এই অ্ঞ্চমির উদীয়মার্ পর্নটর্ েযেসামক আমরা রজারদার কমর রোমি।  
  
"এই মেশ্বমামর্র পমরেহর্ হাে অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় ত্রার্ প্রদার্ করমে হাডসর্ উপেযকার োমসন্দামদর 
জর্য, র্ারা দী নমদর্ র্মর উডোমর কমমর্ ইন্টারমচি দ্বারা সষৃ্ট ট্রামিমকর মাথােযথা সহয কমর, এেং 
এটি এই অ্ঞ্চমির অ্থনর্ীমের অ্েযাহে প্রেমৃির প্রচার করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মর্উ ইয়কন  
রেট মকভামে একটি একুশ শেক পমরেহর্ পমরকাঠামমা তেমর করার সময় আমস, র্া আমামদর 
অ্থনর্ীমেমক এমগময় মর্ময় র্ায় এেং আমামদর অ্মর্োসীমদর এেং দশনকমদর জর্য জীের্র্াত্রার মার্ 



 

 

উন্নে কমর, মর্র্নামরে সমময়র পাাঁচ েের আমগ রশষ হওয়া এই প্রকল্পটি োর আর একটি 
উদাহরর্।"  
  
"উডোমরমে এই উমেখমর্াগয মেমর্ময়াগ হাডসর্ ভযামিমে পর্নটর্ োডামে একটি র্েুর্ এেং উন্নে 
পমরেহর্ রর্টওয়াকন  সরেরাহ কমর," শলিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ শহাচুল িম্বলর্। "প্রকল্পটি োমজমট 
এেং মর্র্নামরে সমময়র আমগ সমূ্পর্ন হময়মেি এই এিাকার র্ার্জট কমামে এেং এ েেমরর েুটির 
রকর্াকাটার সময় উডোমর কমর্ মপ্রমময়াম আউটমিটগুমিার চারপামশ জর্মর্রাপত্তার উন্নমে  টামর্ার 
জর্য। র্েুর্ অ্যামেস ররাড, রসেু, ওভারপাস, এেং কযাশমিস রটাি সহ, এই রূপান্তর হাডসর্ ভযামি 
অ্ঞ্চমি অ্থননর্মেক উন্নয়র্ এেং আমরা রেমশ েযেসা, কমনসংস্থার্ এেং দশনর্াথীমদর আকৃষ্ট করমে।"  
  
উদ্ভাের্ী প্রকল্পটি ট্রামিক প্রোহ উন্নে করার জর্য রেট রুট 17 এেং রেট রুট 32 –এর মমর্য 
এমেট 131 ইন্টারমচিমক পুর্রায় কর্মিগার কমরমে, রুট 17 –এর উপমর রুট 32 রসেুমক 
প্রমেস্থামপে কমরমে এেং মর্উ ইয়কন  রেট থ্রুওময় (ইন্টারমেট 87) অ্যামেস করার র্নাম্পগুমিমক 
পুর্মর্নমনার্ কমরমে। র্াত্রীমদর পামকন ং িট রর্াগ করা হময়মেি এেং একটি মেদযমার্ পামকন ং িট 
পুর্ঃমর্মনার্ করা হময়মেি রমাটরর্াত্রীমদর গামডর জর্য 200 টিরও রেমশ র্েুর্ স্থার্ সরেরাহ করার 
জর্য। রসৌর-চামিে োমসর আশ্রয়মকন্দ্র এেং আমিা রসই েমর্নেকরমর্র মমর্য মেি র্া ভ্রমর্ সহজ 
করমে, অ্ঞ্চমি অ্যামেস উন্নে করমে এেং োমর্মজযক কার্নকিামপর েৃমির জর্য অ্র্ুমমে প্রদার্ 
করমে।  
  
এই প্রকমল্পর অ্ংশ মহমসমে একটি র্েুর্ মর্মরা-উডমেমর হাই সু্কি অ্যামেস ড্রাইভ স্থার্ীয় সু্কি োস 
ট্রযামিমকর জর্য স্পষ্টভামে মর্মনার্ করা হয়, প্রাথমমক মেদযািময়র সামথ উচ্চ মেদযািময়র সংমর্াগ 
স্থাপর্ কমর এেং সু্কি োসগুমিমক অ্র্ুমমে রদয়, র্ামে োরা মর্রাপদ্ ভামে োমদর একামর্ক 
রুটগুমিমক অ্যামেস করমে পামরর্ মের্া মর্মর্ঙ্গার ররাড এেং রুট 32 –রে প্রমেশ কমর।  
  
প্রকল্পটির আমরকটি উপাদার্ থ্রুওময়র হারমরমযার্ রটাি েযামরয়ামর কযাশমিস রটামিং এর োস্তোয়র্, 
র্া 2018 সামি রসমেম্বর মামস সম্পন্ন হময়মেি। েেন মামর্, উডমেমর কমর্ এেং NY রুট 17 
অ্যামেস করমে ইচ্ছকু সে র্থনোউন্ড ট্রামিক থ্রুওময় রথমক প্রস্থার্ কমর এেং কযাশমিস রটামিং 
গযামিগুমির অ্র্ীমর্ ভ্রমর্ কমর, প্রমে েের আর্ুমামর্ক 21 মমমিয়র্ গামডর জর্য মভড কম করা 
হয়। 2020-এর রশমষ পুমরা থ্রুওময় মসমেম কযাশমিস রটামিং-এ রূপান্তমরে র্া হওয়া পর্নন্ত 
মসমেমমর থ্রুওময়র টিমকটর্ুি অ্ংশ রথমক সাউথোউন্ড ট্রামিক একটি পমরেমেন ে দইু রিমর্র রটাি 
প্লাজায় প্রমেশামর্কার অ্েযাহে রাখমে।  
  
কযাশমিস রটািইং োডাও থ্রাওময় কেৃন পক্ষ প্রস্থার্ 16 (হামরনমযার্-আরটিই)-রে 2,000 টিরও রেমশ 
রসািার পযামর্ি েসামর্ার একটি প্রকমল্পর রর্েৃত্ব মদময়মে (হামরনমযার্-রুট 17) মদক এর অ্মর্কার 
(ROW)। উডমেমর রসৌর ইর্েমিশর্ দ্বারা উত্পামদে র্োয়র্মর্াগয শমি েেন মামর্ হারমরমযার্, 
উডমেমর, মরং ভযামি এেং মর্য়যামক থ্রাওময় কেৃন পক্ষ সুমের্া দ্বারা েযেহৃে মেদযুমের 90 শোংমশর 
কাোকামে অ্িমসট করমে। এই প্রকল্প মর্মনামর্র কাজ রশষ হয় এই মামস, 2019 র্মভম্বর, CIR 



 

 

ইমিকমট্রকযাি কর্স্ট্রাকশর্ কমপনামরশর্ (CIR Electrical Construction Corporation) দ্বারা, থ্রাওময় 
কেৃন পমক্ষর কামে মের্ামূমিয।  
  
র্েুর্ 150 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর সডক, পমরেহর্ এেং অ্থননর্মেক উন্নয়র্ হামে অ্ন্তভুন ি করা 
হময়মে:  
  
ডাইভারমজং ডায়মন্ড ইন্টারমচি: রুট 32 (প্রস্থার্ 131)-এ রুট 17 একটি ডাইভারমজং ডায়মন্ড 
ইন্টারমচি (Diverging Diamond Interchange, DDI) এর মমর্য পরু্মেনর্যাস করা হয়, র্ামে 
রমাটরচািকমদর জর্য রর্মভমগশার্ সহজের হমে এেং গমিমে সং ষন  টা কমামে। র্কশা-গডা ক্রয় 
প্রমক্রয়ার সময় মশল্প রথমক উদ্ভাের্ী প্রস্তাে চাওয়া হময়মেি। এই প্রমক্রয়া চিাকািীর্ রসরা মিূয 
মেকল্প মহমসমে মডমডআই (DDI) মমডিটি মর্েনামচে করা হয় কারর্ এটি সেমচময় উদ্ভাের্ী প্রস্তাে 
মেি। এর িমি র্ার্োহর্ চিাচমির সময় অ্োমর্ োম ও ডার্ মদক র ারার সুমর্াগ থাকমে, র্ামে 
র্ার্োহর্ চিাচি সামিামর্া অ্মর্ক সহজ হমে। এোডা মর্উ ইয়কন  রাজয থ্রূওময় ও রুট 17-রে 
প্রমেশামর্কার সহজ হমে। মডমডআই (DDI) ট্রামিক রাস্তা পার হওয়ার প্রময়াজর্ীয়ো দরূ কমর 
"ক্রসওভার রেদ" দ্বারা রাস্তার ডার্ মদক রথমক রাস্তার োাঁ মদক পর্নন্ত র্ার্ চিাচি করমে, এেং 
আোর মিমর রর্মে পারমে।  
  
মডমডআই (DDI) কমিাি থ্রু ট্রামিমক ট্রামিক মসগর্যাি উমেখমর্াগযভামে সেজু আমিামে দী ন 
প্রমেশামর্কার প্রদার্ করমে। র্ার্জট পর্নমেক্ষমর্র জর্য র্েুর্ অ্মভমর্ামজে সংমকে মর্য়ন্ত্রর্ প্রর্মুি 
অ্ন্তভূন ি করা হময়মে এেং মপক ও র্র্-মপক র্ার্চিাচমির সময় আমিার সময়টি পমরেেন র্ করা 
হময়মে।  
  
রুট 17-এর র্েুর্ রুট 32 মিজ: রুট 17 এর ওপমর 32 র্েুর্ টুইর্ মিজ একই উচ্চোয় মর্মনার্ 
করা হময়মেি ভ্রমর্ জর্সার্ারমর্র উপর প্রভাে কম করমে। এই প্রকমল্পর অ্ংশ মহমসমে র্েুর্ 
রসেুমে ইন্টারমেট মিয়ামরন্স েযান্ডাডন  পূরমর্র জর্য রুট 17 প্রায় চার িুট কমমময় রদওয়া হয়। 
র্েুর্ উচ্চো 16.5 িুট। ভমেষযমে ট্রামিক েমৃি মমটমাট করার জর্য রুট 17 গমি েরাের প্রমেটি 
মদমক সম্ভােয েৃেীয় রির্ অ্ন্তভুন ি করার জর্যও এই প্রকল্প তেমর হময়মে।  
  
মর্মর্ঙ্গার ররাড এেমটর্শর্: মর্মর্ঙ্গার ররাড রুট 32 রথমক মকরয়াস রজাময়ি এেং মর্মরা গ্রামমর 
সম্প্রদাময়র চিাচমির জর্য একটি অ্েযােশযক মিংক উপিব্ধ করা হয়। এই প্রকল্পটি মভমজটার 
ট্রামিক রথমক স্থার্ীয় ট্রামিক আিাদা কমর, একটি র্েুর্ রসেু তেমর কমর র্ার মমর্য রময়মে রুট 
32 এর অ্র্ীমর্ একটি আন্ডারপাস র্া প্রমেটি প্রামন্ত রচৌমাথা রময়মে, রুট 32 এ পৃথক 
ইন্টারমসকশমর্র প্রময়াজর্ কমায় এেং স্থার্ীয় এিাকার ও েযেসার উপর প্রভাে কমায়। উডোমর 
সার্ারর্ মপ্রমময়াম আউটমিট এিাকায় পূর্ন পমরমষোয় প্রমেশামর্কার েজায় মেি এেং স্থার্ীয় 
রখিার্ুমিার রক্ষত্র প্রমেশামর্কামরর জর্য একটি র্েুর্ পামকন ং িট রর্াগ করা হময়মেি।  
  
সাইমকি এেং পথচারী মর্রাপত্তা অ্যামেস গমি: এই প্রকমল্প 4,000 িুট র্েুর্ কংমক্রমটর িুটপাথ 
রদওয়া হময়মে। রসিাি ভযামি প্রাথমমক সু্কমির রথমক প্রায় 1/2 মাইি উত্তমর,েন্ড মস্ট্রমটর কাোকামে 



 

 

শুরু হওয়া রুট 32-এর ওময়োরমি মদমক িুটপাথ তেমর হময়মেি, রুট 32 এ সাউদারমি প্রকল্প 
সীমা পর্নন্ত প্রায় 800 িুট, রুট 6 ওভারপামসর দমক্ষমর্। উপরন্তু, রুট 32 এেং মর্মর্ঙ্গার ররাড 
েরাের িুটপাথ রর্াগ করা হয়, সু্কমির র্েুর্ অ্যাথমিটিক মিল্ড পামকন ং িট রসিাি ভযামি প্রাথমমক 
সু্কমি সংমর্াগ। রসিাি ভযামি প্রাথমমক সু্কি রথমক রুট 32 পর্নন্ত িুটপাথ তেমর করা হময়মেি, 
উডোমর কমর্ মপ্রমময়াম আউটমিট মমির িুটপাথ রর্টওয়ামকন র সমঙ্গ সংমর্াগ রদওয়ার জর্য।  
  
উডোমর সার্ারর্ মপ্রমময়াম আউটমিট অ্যামেস: এই প্রকল্পটি উডোমর সার্ারর্ মপ্রমময়াম আউটমিট 
রথমক এেং ো পর্নন্ত একটি র্েুর্ দমক্ষর্ প্রমেশ/প্রস্থার্ তেমর কমর। এই প্রমেশদ্বার/প্রস্থার্ মি "মরং 
ররাড" এেং পামকন ং গযামরজ প্রমেশামর্কার উন্নে কমর। রুট 32-এর আওোয় র্েুর্ আন্ডারপামসর 
মার্যমম স্থার্ীয় র্ার্োহর্ এই র্েুর্ প্রমেশ/প্রস্থামর্ প্রমেশামর্কার পামের্। এোডাও রুট 32 ও রুট 
17-এ মভমজটার ট্রামিক র্েমর্মমনে রচৌমাথার মার্যমম র্েুর্ প্রমেশদ্বামরর প্রমেশ করমে পামর।  
  
মর্মরা-উডোমর সু্কি রজিা সডক: একটি র্েুর্ মর্মরা-উডোমর উচ্চ মেদযািয় ড্রাইভ এেমটর্শর্ 
সু্কি োস চিাচমির জর্য স্পষ্টভামে মর্মনার্ করা হয়, প্রাথমমক সু্কমির সমঙ্গ উচ্চ মেদযািয় সংমর্াগ। 
পুর্মেনর্যস্ত পামকন ং এিাকা সু্কি োসমদর অ্র্ুমমে রদয় কখর্ও মর্মর্ঙ্গার ররাড এেং রুট 32 অ্যামেস 
র্া কমর হয় োমদর অ্মর্ক রুট অ্যামেস করমে পামর। এর িমি মর্রাপত্তা েৃমি পামে, র্াোয়ামের 
সময় কমম র্ামে এেং সু্কি কযাম্পামস অ্মেমরি জরুরী প্রমেশামর্কার প্রদার্ করমে। সংমর্াগকারী 
রাস্তা প্রাথমমক সু্কমি দমক্ষর্ প্রমেশদ্বামরর রুট 32 গমি েরাের ট্রামিক মসগর্যাি প্রময়াজর্ আরও 
কমমময় রদয়, র্ামে গমিমে চিামিরা েৃমি পামে।  
  
রুট 32 পাকন  এেং রাইড এেং োস আশ্রয়: একটি র্েুর্, 200 রস্পস পাকন  এেং রাইড িট 
উপিব্ধ পামকন ং রস্পস সংখযা প্রদশনর্ ও পর্নমেক্ষর্ করমে একটি পামকন ং মযামর্জমমন্ট মসমেম সমঙ্গ 
মর্মনার্ করা হময়মেি। এর মমর্য রময়মে চারটি ইমিকমট্রক গামড চামজন ং রেশমর্র েি, আর একটি 
সেুজ োস আস্রয় র্া রসৌর শমি ও উচ্চ দক্ষোর আমিা েযেহার কমর।  
  
মামহর রির্ পাকন  এেং রাইড: 2019 জিুাই মামস গভর্নর কুওমমা র াষর্া কমরর্ রর্ এই প্রকমল্পর 
মমর্য একটি মেদযমার্ পাকন  এেং রাইড িট সমূ্পর্ন পুর্গনঠর্ ও সম্প্রসারর্ হমে মামহর রির্ এেং 
রেট রুট 17 এর মমর্য। এই পুর্রায় র্কশা করা িট উপমরগে হময়মেি এেং এখর্ 
র্াোয়ােকারীরা োমদর গাডী পাকন  করার জর্য একটি েৃহত্তর, রর্মভমগট করার সহজ জায়গা 
পামের্। এই পাকন  এেং রাইড িট 208 স্থার্ রথমক 221 স্থার্ পর্নন্ত ক্ষমো েৃমি কমরমে। এই 
পুর্রায় র্কশা করা িমট এোডাও দটুি চামজন ং রেশর্ রময়মে-প্রমেটি দটুি গামডর র্ারর্ক্ষমো-
তেদযুমেক র্ার্োহর্ এেং একটি র্েুর্ রসৌর-চামিে আশ্রময়র জর্য। ট্রামিক প্রোহ উন্নে করমে 
এেং এিাকার সডমক র্ার্জট মর্রসমর্ িটটির প্রমেশপথ ও প্রস্থার্ পথ পুর্গনঠর্ করা হয়। 
পথচারীমদর জর্য র্েুর্ িুটপাথ মর্মনার্ করা হয়, োমদর গামড রথমক এমদক ওমদক রর্মে মর্রাপত্তা 
োডামে। প্রাকৃমেক দশৃযও রর্াগ করা হমে।  
  



 

 

রসৌর-চামিে চাাঁমদায়া মেমশষ্ট একটি র্েুর্, 385-েগনিুমটর রশল্টার থাকমে র্ামে 75 জর্ মার্ুমষর 
সংকুিার্ হমে। র্েুর্ এই রশল্টারটি দটুি রোট রশল্টামরর স্থিামভমষি হমে রর্গুমিার রমাট 
র্ারর্ক্ষমো মেি মাত্র 15 জর্।  
  
রসৌর শমি উৎপাদর্কারী সুমের্া: এই প্রকমল্প হারমরমযার্, উডোমর, মরং ভযামি এেং মর্য়যামকর 
থ্রুওময় রক্ষর্ামেক্ষর্ দ্বারা েযেহৃে মেদযুমের ভারসাময মদমে একটি রসৌর িমটামভামল্টময়ক শমি 
উেপাদক সুমের্া ো রসািার পাকন  স্থাপর্ করা হয় হারমরমযার্ প্রস্থামর্।  
  
রুট 32 এেং রুট 17 গমির উন্নমে: প্রমেমদর্, রুট 32-এ প্রায় 20,000 র্ার্োহর্ চিাচি কমর, 
এেং রুট 17-এ প্রায় 51,000 র্ার্োহর্ চিাচি কমর। প্রকল্পটি উেম্ব মিয়ামরন্স ইন্টারমেট 
েযান্ডাডন  পরূমর্র জর্য রুট 17-এর রপ্রািাইি কমমময় রদয়, রর্খামর্ রুট 17-এর উপর র্েুর্ রুট 
32 রসেুর জর্য র্মথষ্ট োডপত্রও প্রদার্ করা হয়। এোডা রুট 17 রসেুর ওপমর রুট 6 র্েুর্ 
মেয়ামরং ও র্েুর্ মিজ রডক মদময় পুর্েনাসমর্র েযেস্থা করা হয়,এেং ওভারমহড োর পর্নাপ্ত 
োডপত্রও প্রদার্ করা হয়। কামজর েস্তু ভূগভন মস্থ সরামর্া হয় এেং একটি র্েুর্ ঝড জি মর্ষ্কাশর্ 
মসমেম মর্মনার্ করা হয়।  
  
পবরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation, DOT) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার মাবর শর্ম্বরস 
ডবমংম্বগি িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি একটি মেশ্বমামর্র ট্রামভি হাে তেমর কমর র্ামে কময়ক দশক পর্নন্ত 
মর্উ ইয়কন োসী এেং এম্পায়ার রামজযর দশনকরা উপকৃে হমে। এটি ট্রামিমকর উপশম করমে, 
হাডসর্ ভযামি অ্ঞ্চমি প্রেৃমির সম্ভাের্া প্রসামরে করমে এেং আমামদর একুশ শেমকর অ্থনর্ীমের 
চামহদা পূরমর্ এই অ্ঞ্চমির পমরেহর্ রর্টওয়ামকন র পমরেেন র্  টামে।"  
  
থ্রুওম্ব়ে অর্বরটির (Thruway Authority) এবেবকউটিভ বডম্বরক্টর মোবর্উ শি. বিসম্বকাল 
িম্বলর্, "প্রমেমদর্ কময়ক হাজার চািক কযাশমিস রটামিং োস্তোয়মর্র সমঙ্গ কম েযস্তো ও মর্রাপদ 
র্াোয়ামের সম্মখুীর্ হময় এই মসৃর্ গমির সুিি পামচ্ছর্। গভর্নর কুওমমার রর্েৃমত্ব, রাষ্ট্র একই 
সমময় পমরমেশগে মেওয়াডন শীপ উন্নে করার সামথ পমরকাঠামমা এেং আমামদর পমরেহর্ 
রর্টওয়ামকন র আর্ুমর্কায়মর্ ঐমেহামসক মেমর্ময়াগ করমে।"  
  
প্রবতবর্বর্ ের্ পোবট্রক মোলবর্ িম্বলর্, "উডোমর সার্ারমর্র চারপামশ োম্পার-টু-োম্পার ট্রামিক 
ঠিক করা প্রথম মদর্ রথমক আমার কামে উচ্চ পমরেহর্ অ্গ্রামর্কার। আমম গমেনে রর্ রিডামরি 
অ্থনায়র্ মর্মিে করমে আমম সাহার্য কমরমে, ো এই প্রকল্পমক এমগময় মর্ময় র্ামচ্ছ আর গভর্নর 
কুওমমা এেং স্থার্ীয়, রাজয এেং রিডামরি পর্নাময় হাডসর্ ভযামি রর্োমদর প্রমে কৃেজ্ঞ, একসামথ 
কাজ কমর অ্মরি কাউমন্টমে েসোস করা এেং কাজ করা রিাকমদর জর্য এটি করার জর্য।"  
  
শসম্বর্টর শির্ শমটিগার িম্বলর্, "উডোমর পর্নটক এেং হাডসর্ ভযামি রক্রোমদর জর্য একটি 
গুরুত্বপূর্ন গন্তেয, অ্মরি কাউমন্ট এেং এই অ্ঞ্চমি মেরাট অ্থননর্মেক সুমের্া মর্ময় আমস, এেং আমম 
গভর্নমরর রাস্তা, পমরেহর্ এেং অ্থননর্মেক উন্নয়র্ হাে এে দ্রুে সম্পন্ন হমে রদমখ আর্মন্দে। 
আরও মর্ভন রমর্াগয, সেুজ, কমমউটার-োন্ধে পাকন -ও-রাইড র্ামে রসৌরশমিচামিে আশ্রয় রময়মে, 



 

 

ো রদখা খুেই উমত্তজর্াপরূ্ন এেং আমম র্েুর্ ইমিকমট্রক গাডী চামজন ং রেশমর্ আমার পুমরাপুমর 
ইমিকমট্রক গামড চাজন  করার আসায় থাকিাম।"  
  
শসম্বর্টর শিমস স্কাউবিস িম্বলর্, "আমামদর পমরকাঠামমা পুর্গনঠর্ আমার একটি শীষন অ্গ্রামর্কার 
হময় থাকমে। প্রস্থার্ 131 ইন্টারমচি এমর্ একটি প্রমজক্ট র্া আমম েেমরর পর েের র্মর িান্ড 
এেং চািু করার রচষ্টা কমরমে োই আমম কৃেজ্ঞ অ্েমশমষ গভর্নর ও ডট (DOT)এর প্রময়াজর্ীয় 
সহায়োয় এমগময় রর্মে সক্ষম হময়মে। র্মদও এখমর্া আমরা কাজ করা োমক আমে, উডোমর 
সার্ারমর্ একটি রট্রর্ রেশর্ প্রমেষ্ঠার মমো, ট্রামিক ত্রার্ প্রকমল্পর প্রভূে সমামপ্তর সামথ োস্তেো 
হময় দাাঁমডময়মে।"  
  
এম্বসেবল সদসে এইবলর্ গুর্র্ার িম্বলর্, "আমম খুমশ রর্ এই প্রকল্পটি রশষ কমর েুটির মরসুমমর 
জর্য ঠিক সমময় রখািা হময়মে। অ্মরি ও সামিভার্ কাউমন্টর সুমের্া অ্পমরমময় হমে, র্াত্রীরা 
আমামদর সুন্দর এিাকা পর্নন্ত গামড চািামে অ্মর্ক সহমজ পারমের্, আমামদর রজিার মেস্ময়কর সে 
মজমর্স উপমভাগ করমে পারমের্। এই 150 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার প্রকল্পটি মর্মিে করমে সাহার্য 
করমে রর্ এই ইন্টারমচি মর্রাপদ, মসরৃ্ ও কার্নকরী হমে সকি ভ্রমর্াথীমদর জর্য র্ামদর আমরা 
100 েম রজিায় স্বাগে জার্াে।"  
  
অোম্বসেবল সদসে শকাবলর্ শি. বিট িম্বলর্, "উডোমর শহমর 150 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার সডক, 
পমরেহর্ ও অ্থননর্মেক উন্নয়র্ হাে প্রকমল্পর প্রারমম্ভক সমামপ্ত আমামদর অ্ঞ্চমির মর্েযর্াত্রীমদর জর্য 
দারুর্ খের। আমামদর সম্প্রদাময় এই উমেখমর্াগয মেমর্ময়াগ শুর্ুমাত্র প্রমেশামর্কার, গমেশীিো এেং 
ট্রামিক পযাটামর্নর উন্নমে  টামে র্া, েরং এটি আমামদর স্থার্ীয় অ্থনর্ীমেমক চাঙ্গা করমে এেং 
অ্মরি কাউমন্ট এেং সমগ্র হাডসর্ ভযামিমে পর্নটমর্র প্রসার  টামে। েযেসা-োমর্মজযর সম্ভােযো ও 
েৃমির িমক্ষযর সামথ আরও গুরত্বপূর্ন পমরকাঠামমা মেমর্ময়াগ ও আমামদর এিাকার উন্নমের মদমক 
এমগময় রর্মে আশাোদী থাকিাম।"  
  
অম্বরঞ্জ কাউবন্টর এবেবকউটিভ বিম্বভর্ এম. বর্উহস িম্বলর্, "উডোমর পমরেহর্ হাে সম্পন্ন 
করার েযাপামর আমম গভর্নর কুওমমামক সার্েুাদ জার্াই এেং এই অ্র্ুষ্ঠার্ উদর্াপমর্র জর্য একটি 
অ্ংশ মহমসমে দারুর্ উপমভাগ কমরমে। এই গুরুত্বপূর্ন আঞ্চমিক পমরকাঠামমার মেষয়টি েুমি র্মর 
আমম গভর্নর ও আমামদর রামজযর আমর্কামরকমদর র্র্যোদ জার্াই। উডোমর পমরেহর্ হাে সম্পন্ন 
করার িমি আমরা এই অ্থননর্মেকভামে গুরুত্বপূর্ন গমি চািু করমে পামর, রর্মর্ আমরা আগামী 
েের রিমগািযান্ড এর েহু-প্রেযামশে উমদ্বার্মর্র জর্য প্রস্তুমে মর্ময়মেিাম।"  
  
মডজাইর্-মেল্ড চুমিগুমি র্কশা এেং একটি সমূ্পর্ন প্রকল্প মর্মনামর্র জর্য ঠিকাদামরর একটি একক 
দিমক দায়েি কমর র্ামে সমন্বয় মর্রেমচ্ছন্ন হয়, এেং কাজ সে রচময় কম সম্ভােয সমময় রশষ 
হয়। প্রকমল্পর মেিমম্বর এেং খরচ রেমড র্াওয়ার ঝুাঁ মক অ্র্ুমার্ করার মার্যমম মডজাইর্-মেল্ড 
রেমটর জর্য কিাক্টরমদর খরমচর মর্মিেকরর্ প্রদার্ কমর।  
  



 

 

কমন অ্ঞ্চিসমূমহ গমেসীমা অ্মেক্রম করার জমরমার্া মদ্বগুর্ এ কথা মমর্ কমরময় মদময় রমাটর 
চািকমদর সেকন  করা হময়মে। 2005 সামির ওয়াকন  রজার্ রসিটি অ্যাক্ট (Work Zone Safety 
Act ) অ্র্ুসামর রকামর্া েযমি র্মদ কমনমক্ষমত্র দইু অ্থো োর রেশী োর গমেসীমা অ্মেক্রম কমর 
োহমি েযমির ড্রাইমভং িাইমসন্স োমেি করা হমে পামর।  
  
আমরা হাির্াগাদ ভ্রমমর্র েমথযর জর্য, 511 এ কি করুর্, 511 ওময়েসাইমট র্ার্ অ্থো রমাোইি 
সাইট m.511ny.org রদখুর্।  
  
টুইটামর মর্উ ইয়কন  রেট DOT িমিা করুর্: @NYSDOT। রিসেুমক আমামদর খুাঁমজ পামের্ 
facebook.com/NYSDOT।  
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