
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বর্উ হার্ন ম্ব ার্ন  েহম্বরর রুর্ 8 বিজ িদম্বলর জর্ে 18.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ র্লাম্বরর প্রকল্প ঘ াষণা 

কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

প্রকল্পটি ওবর্র্া কাউবিম্বে অেোিেেক কৃবষ ও উৎপাদর্ কবরম্বর্ারম্বক েবিোলী করম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 18.9 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার ঘ াষণা কমরর্, ওমর্ডা কাউমির 
মর্উ হার্ন ম াডন  শহমরর রুর্ 5 ও 12 এর আন্তঃপমরবর্ন র্স্থমি রুর্ 8 এর প্রমর্স্থাপর্ করার জর্য। 
এই ঘেরু্ প্রমর্স্থাপর্ করমি ঘমাহওক উপর্যকা অ্ঞ্চমি কৃমষ ও উৎপাদর্ মশমের আঞ্চমিক 
প্রমর্ম ামগর্া বমৃি পামব।  
  
"রুর্ 8 এর মমর্া গুরুত্বপূণন ভ্রমণ কমরমডামর মবমর্ময়াগ কমর মর্উ ইয়কন  আপমের্ কৃমষ ও উৎপাদর্ 
ঘেমে প্রবৃমির েুমবধামথন অ্ভূর্পূবন েহায়র্া প্রদার্ করমর্ থামক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মদমর্র 
ঘশমষ এই কাজ বযবোগুমিমক ধমর রাখমর্ ও আকৃষ্ট করমর্ এবং পণয েরামর্ার খরচ কমামর্, 
আঞ্চমিক অ্থনর্ীমর্মক এই প্রমিয়ায় রু্মি ধরমর্ োহা য করমব।"  
  
রুর্ 8 একটি অ্পমরহা ন উত্তর-দমেণ মািবাহী কমরমডার  া ঘমাহওক উপর্যকা অ্ঞ্চমি এবং মর্উ 
ইয়কন  ঘের্ জমু়ে বযবো ও মর্মনার্ামদর ঘেবা ঘদয়। মর্উ হার্ন ম াডন  শহমর এই ঘেরু্ প্রমর্স্থাপর্ 
মর্মির্ করমব ঘ  ঘডইমর কৃষকরা এডমমের্ শহমর অ্বমস্থর্ ঘচাবামর্ ঘডইমর প্রমেমেং প্ল্যামি র্ার্কা 
পণয ঘপ ৌঁমে মদমর্ পারমব। এো়ো রুর্ 8 কমরমডার হমিা ঘের্বযাপী মশেজার্/ঘমাবাইি ঘহাম 
ঘর্র্ওয়ামকন র অ্ংশ  া ওভার-ডাইমমর্শর্াি ঘিাড পমরবহমর্র জর্য অ্পমরহা ন। মিজ প্রমর্স্থাপর্ 
বমধনর্ উল্লম্ব মিয়ামরমের জর্য অ্র্ুমমর্ ঘদমব,  া মর্রাপত্তা বা়োয়, মর্ভন রম াগযর্া উন্নর্ কমর এবং 
েব আকামরর  ার্বাহমর্র জর্য দে চিাচি মর্মির্ কমর।  
  
পবরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation, DOT) কবমের্ার মাবর ঘেম্বরস র্বমিংম্বগজ 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা র্ার প্রমর্শ্রুমর্র কথা পুর্রায় দঢ়ৃভামব ঘ াষণা করমের্ ঘ  পমরবহর্ 
পমরকাঠামমায় ঘক শিগর্ মবমর্ময়ামগর মাধযমম ঘমাহওক উপর্যকার অ্থননর্মর্ক েম্ভাবযর্া মর্মির্ করা 
র্ার প্রমর্শ্রুমর্  া মকর্া চাকমর েৃমষ্টর মর্ িভযাংশ প্রদার্ কমর। অ্যামেে বা়োমর্া এবং মাি 
পমরবহমণর খরচ কমামর্া এই অ্ঞ্চমির অ্থনর্ীমর্র প্রবৃমি অ্বযাহর্ রাখার জর্য গুরুত্বপূণন।"  
  
মর্উইয়কন  ঘেমর্র প্রথম মবসৃ্তর্ ঘের্বযাপী মাি পমরবহণ পমরকের্ার মবকামশর মাধযমম এই প্রকেটি 
মচমির্ করা হয়। ঘের্ওয়াইড ঘেইর্ প্ল্যার্টি মািপমরবাহী পমরকাঠামমার জর্য ভাি ঘমরামর্ 



 

 

উন্নয়মর্র জর্য বর্ন মার্ এবং মর্কর্বর্ী েমময়র জর্য একটি কাঠামমা প্রদার্ করার উমেমশয কাজ 
কমর, ঘেই োমথ মািপমরবাহী মেমেমমর জর্য একটি মমড-র্ামন প্রময়াজমর্র এবং দে দী নমময়াদী 
বৃমির জর্য পমরকের্া প্রদার্ কমর। িেয চামির্ এই পমরকের্ায় রামজযর প্রময়াজর্ীয় হাইওময় ঘেইর্ 
ঘর্র্ওয়ামকন র অ্মিমাইমজশার্ মর্মির্ করার জর্য অ্পামরশর্াি ও পমিমে মবষয়মকও মচমির্ কমরমে 
 ার ঘমাকামবিা করমর্ হমব।  
  
ঘসম্বর্র্র ঘজা বিম্ব া িম্বলম্বের্, "আমামদর অ্বকাঠামমার প্রমর্স্থাপর্, আধমুর্কায়র্ এবং পুর্বনাের্ 
একটি গুরুত্বপূণন প্রমচষ্টা  া আমামদর কমমউমর্টির প্রাণশমি এবং মঙ্গমির ঘেমে একটি ব়ে প্রভাব 
ঘ িমর্ পামর। এই প্রকমের  মি একটি র্রু্র্ ও উন্নর্ ঘেরু্ হমব,  া ঘমার্র ার্ চািকমদর েূমবধা 
ঘদমব, ঘমাহওক উপর্যকার এিাকাগুমিামক আমরা ভামিাভামব েং ুি করমব এবং অ্থননর্মর্ক  
েুম াগ-েমুবধা চািামর্ োহা য করমব।"  
  
অোম্বসেবল সদসে িায়ার্ বমলার িম্বলম্বের্, "রুর্ 5, 8 ও 12 এর অ্দিবদি আমামদর অ্ঞ্চমির 
ট্রাম ক প্রবামহর অ্মবমেদয অ্ংশ। আমম খবুই আর্মির্ ঘ , এই প্রকেমক এমগময় মর্ময়  াওয়ার জর্য 
আমামদর স্থার্ীয় এবং ঘের্ কমনকর্ন ামদর োমথ কমঠার পমরশ্রম করার পর গভর্নর রুর্ 8 মিজ 
ঘমরামর্ ও উন্নয়মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্থনায়র্ ঘ াষণা করমের্। োরা অ্ঞ্চিজমু়ে আমামদর 
অ্বকাঠামমার উন্নয়মর্র জর্য আমম র্ার োমথ একোমথ কাজ চামিময় ঘ মর্ চাই  ামর্ আমরা 
আমামদর স্থার্ীয় অ্থনর্ীমর্র েম্ভাবর্ামক আমরা ব়ে কমর চামিময় ঘ মর্ পামর।"  
  
ওর্াইর্া কাউবির বর্িনাহী অোন্থবর্ ঘজ. বপম্বেি, জবুর্য়র িম্বলম্বের্, "5 ও 12 রুমর্র স্থমি রুর্ 8 
মিমজর প্রমর্স্থাপর্ ওমর্ডা কাউমির অ্র্যর্ম গুরুত্বপণূন পমথ ট্রাম ক প্রবামহর মর্রাপত্তা ও দের্ার 
বযাপক উন্নমর্  র্ামব। এই প্রকমে অ্থনায়র্ করার জর্য এবং আমামদর এিাকার প্রবৃমি বমৃিমর্ ঘ  
গুরুত্ব মদমর্ হমব র্ার স্বীকৃমর্ ঘদয়ার জর্য আমম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
কমন অ্ঞ্চিেমূমহ গমর্েীমা অ্মর্িম করার জমরমার্া মিগুণ এ কথা মমর্ কমরময় মদময় ঘমার্র 
চািকমদর ের্কন  করা হময়মে। 2005 োমির ওয়াকন  ঘজার্ ঘে টি অ্যাক্ট (Work Zone Safety 
Act) অ্র্ুোমর ঘকামর্া বযমি  মদ কমনমেমে দইু অ্থবা র্ার ঘবশী বার গমর্েীমা অ্মর্িম কমর 
র্াহমি বযমির ড্রাইমভং িাইমেে বামর্ি করা হমর্ পামর।  
  
আমরা হাির্াগাদ ভ্রমমণর র্মথযর জর্য, 511 এ কি করুর্, 511 ওময়বোইমর্  ার্ অ্থবা ঘমাবাইি 
োইর্ m.511ny.org ঘদখুর্।  
  
রু্ইর্ামর মর্উ ইয়কন  ঘের্ DOT  মিা করুর্: @NYSDOT। ঘ েবুমক আমামদর খুৌঁমজ পামবর্ 
facebook.com/NYSDOT।  
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