
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিঙ্গার ললক অঞ্চম্বলর প্রধার্ ইন্টারম্বেটগুবলর জর্ে প্রায় 42 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলাম্বরর পরু্রায় িুটপাথ প্রকল্প ল াষণা কম্বরর্  

  
লের্বরম্বয়টা ও অোভম্বর্র মম্বধে ইন্টারম্বেট 390 এিং ব্রাইটর্ ও লপবরন্টম্বর্র মম্বধে ইন্টারম্বেট 490 

রাইবডং সারম্বিস পরু্রুদ্ধার এিং ভ্রমণকারীম্বের জর্ে সুরক্ষা িাড়াম্বর্ার জর্ে আগামী 
সপ্তােগুবলম্বে লপবভং করা শুরু করম্বি  

  
কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অথনর্ীবেম্বক িাড়াম্বে এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে লকৌেল - 

"বিঙ্গার ললকস িম্বরায়াডন " এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘরামেস্টার-ফিঙ্গার ঘেকস অ্ঞ্চমের 
ইন্টারমস্টটগুফের দটুি মেূ অ্ংশ বরাবর রাইফ ং পফরফিফি পুর্রুদ্ধার ও ফর্রাপত্তা বাড়ামর্ার জর্য 
ঘমাট প্রায় 42 ফমফেয়র্ মাফকন র্  োমরর দটুি প্রকমের কাজ শুরু হময়মে: I-390 অ্যাভমর্র রুট 5 
ও 20 (এফিট 10) ঘেমক ঘহর্ফরময়টার থ্রুওময় (এফিট 12) ও ব্রাইটমর্র সাউে েযাফডং ঘরা  
ঘেমক ঘপফরন্টমর্র গার্নফস ঘরা  পেনন্ত I-490। কফরম ারগুফে েোক্রমম মর্মরা কাউফন্ট ও 
ফেফভংমস্টার্ কাউফন্ট এবং মর্মরা কাউফন্ট ও অ্ন্টাফরও কাউফন্টর মমযয সংমোগ ফহমসমব কাজ কমর।  
  
"ফবপেনয় কাটিময় আমরা ভামোভামব পুর্ফর্নমনামণর অ্েন হমো আমামদর রাস্তাগুফের আযুফর্কীকরণ এবং 
শফিশােীকরমণ ফবফর্ময়াগ োফেময় োওয়া োমি ঘস্টট জমুড় আঞ্চফেক অ্েনর্ীফিগুফে প্রফিমোফগিামেূক 
োকার জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্বকাঠামমা োকমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "I-390 ও I-490 
কফরম ার ফিঙ্গার ঘেমকর পফরবহর্ ঘর্টওয়ামকন র জর্য গুরুত্বপূণন এবং এই ফরসারমিফসং প্রকেগুফে 
ফর্উ ইয়কন  জমুড় অ্েননর্ফিক ফক্রয়াকোপ আবার শুরু হওয়ার সামে সামে রাস্তাগুফেমক ফর্রাপদ ও 
আমরা ফর্ভন রমোগয কমর িুেমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  লেট পবরিের্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর লথম্বরস লডাবমম্বঙ্গজ িম্বলর্, "সারা ঘস্টমট আমরা 
একফবংশ শিাব্দীর অ্েনর্ীফির োফহদা পূরমণর জর্য আমামদর অ্বকাঠামমা পরু্ফর্নমনামণর জর্য কাজ 
করফে এবং রমেস্টার এোকার ইন্টারমস্টটগুফেমি এই ফবফর্ময়াগগুফে সংমোগ উন্নি করমি, সরুক্ষা 
বাড়ামি এবং এই অ্ঞ্চমের জর্য অ্েননর্ফিক প্রবৃফদ্ধ বাড়ামি সহায়িা করমব। DOT এই প্রকেগুফের 
সামে অ্ফবেমে সিেভামব কাজ শুরু করার অ্মপক্ষায় রময়মে ো ফর্িঃসমেমহ এই গুরুত্বপূণন 
কফরম ারগুফের সামে কময়ক হাজার দদফর্ক ঘমাটরোেকমদর উপকৃি করমব।"  



 

 

  
I-490 বরাবর 9.7 ফমফেয়র্ মাফকন র্  োমরর প্রকেটি মর্মরা কাউফন্টর বশুমর্মের ঘবফসমর্র কামে 
ঘপফরন্টর্ শহমরর ব্রাইটর্ শহমরর সাউে েযাফডং ঘরা  ও ঘপফরন্টর্ শহমরর গার্নফস ঘরাম র মমযয 
গাফড় োেকমদর জর্য একটি মসৃণ রাইফ ং পৃষ্ঠ সরবরাহ করমব। প্রকেটি এই বসমন্তর শুরুমি 
ফবপজ্জর্ক গাে অ্পসারণ এবং ব্রাশ করার কাজ শুরু কমরমে এবং এই সপ্তামহ ঘপফভং শুরু হমব 
বমে আশা করা হমে। ফর্মনামণর মমযয োকমব জেফর্গনমর্ বযবিা এবং ট্র্যাফিক ফসগর্যাে োেু ও 
বন্ধ রয্ামের উপর ও বাইমর উন্নফি, ঘসইসামে গাই মরে ঘমরামি। ট্র্যাফিমকর একটি একক ঘের্ 
োকার জর্য সন্ধযা ও রািারাফি এই ঘপফভং কাজটি সেন্ন হমব বমে আশা করা হমে। রয্াে 
কামজর জর্য ফকেু বাইপামসর প্রময়াজর্ হমব।  
  
I-390 বরাবর 32.2 ফমফেয়র্ মাফকন র্  োমরর প্রকেটি অ্যাভমর্র রুট 5 ও 20 এবং ঘহর্ফরময়টা 
(মর্মরা কাউফন্ট) I-90 এর মমযয গাফড় োেকমদর জর্য একটি মসণৃ রাইফ ং পৃষ্ঠ সরবরাহ 
করমব। প্রােফমক কাজ 17 ঘম সপ্তাহ শুরু হময়ফেে এবং উত্তরমুখী ঘের্ বরাবর ঘপফভং জমুর্র 
ঘশমষর ফদমক শুরু হমব বমে আশা করা হমে। এই কামজর জর্য প্রফিফদর্ ফসমঙ্গে ঘের্ বমন্ধর 
প্রময়াজর্ হমব। 10.5 মাইে প্রসাফরি ফর্মনাণ গাফড় োোমর্ার ক্ষমিা উন্নি করমি এবং আমরা 
িুটপামের অ্বর্ফি ঘরায করমি অ্যাসিাল্ট সহ ফবদযমার্ কংফক্রমটর িুটপামের একটি ওভারমে 
অ্ন্তভুন ি করমব। দফক্ষণমুখী ঘের্ বরাবর ঘবফশরভাগ ফর্মনাণ 2022 সামে অ্র্ুফষ্ঠি হমব বমে আশা 
করা হমে।  
  
কংম্বেসমোর্ লজা মম্বরল িম্বলর্, "I-490ও I-390 হমো মূে সড়কপে ো বাফসোমদর ফিঙ্গার ঘেকস 
অ্ঞ্চমের সমস্ত ফকেুর সামে সংেুি কমর এবং আমামদর সম্প্রদাময়র প্রাণশফির জর্য িামদর 
রক্ষণামবক্ষণ অ্পফরহােন। সমস্ত ফর্উ ইয়কন বাসীমদর ফর্রাপত্তার প্রফি িামদর অ্বযাহি অ্ঙ্গীকার এবং 
এই গুরুত্বপূণন ফবফর্ময়ামগর জর্য ো বাফসোমদর জীবর্োত্রার মার্ বফৃদ্ধ করমব, ভ্রমণকারীমদর 
অ্বিার উন্নফি করমব এবং আমামদর আঞ্চফেক অ্েনর্ীফিমক উন্নি করমব বমে আফম পফরবহর্ 
ফবভাগ (Department of Transportation, DOT) এর কামে কৃিজ্ঞ।"  
  
মর্ম্বরা কাউবন্টর এবিবকউটিভ এডাম লিম্বলা িম্বলর্, "ফিঙ্গার ঘেকস অ্ঞ্চমের মূে ইন্টারমস্টটগুফে 
পুর্রায় দিফর করার মমিা প্রকেগুফে ফর্উ ইয়মকন র মি বৃহৎ ঘস্টমটর একটি উন্নি ভফবষযি গমড় 
ঘিাোর প্রফিশ্রুফির একটি উদাহরণ মাত্র," মর্মরা কাউফন্টর এফিফকউটিভ ঘবমো বমের্। "ঘেটার 
রমেস্টার ও ফিঙ্গার ঘেকস অ্ঞ্চমের বাফসোরা এই মূে ইন্টারমস্টটগুফে পুর্ফর্নমনামণ অ্মর্ক সুফবযা 
পামবর্। ফর্উ ইয়মকন  একটি ফর্রাপদ ও দক্ষ পফরবহর্ বযবিা প্রদামর্ অ্বযাহি প্রমেষ্টার জর্য আফম 
ঘস্টট পফরবহর্ ফবভাগ ও কফমশর্ার  ফমর্গুময়মজর ফর্কট খুব কৃিজ্ঞ।"  
  
বসম্বর্টর সোমরা ব্রুক িম্বলর্, "আমামদর পফরবহর্ বযবিায় ফবফর্ময়াগ একটি সম্প্রদাময়র 
গফিশীেিা, ফর্রাপত্তা ও সম্প্রদাময়র সদসযমদর জর্য অ্যামিস উন্নি কমর এবং বযবসা আকষনণ এবং 
বজায় রাখমি সহায়িা কমর একটি সম্প্রদাময়র জীবর্োত্রার মার্ উন্নি কমর। এই অ্ঞ্চমের 
পফরবার, শ্রফমক ও বযবসামক উন্নফিমি সহায়িা করার জর্য বৃহত্তর রমেস্টার সম্প্রদাময় 



 

 

অ্বকাঠামমাগি ফবফর্ময়ামগর জর্য আমরা ফর্উ ইয়কন  ঘস্টমট ঘে পদমক্ষপ ফর্ফে িার জর্য আফম 
গফবনি।"  
  
বসম্বর্টর লজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "ঘেটার ঘরামেস্টারসহ ফিঙ্গার ঘেকজমুড় ইন্টারমস্টটগুফে ঘমরামি 
আমামদর অ্ঞ্চমের োত্রী ও ভ্রমণকারীমদর জর্য গুরুত্বপূণন আপমে । এটি গুরুত্বপূণন ঘে আমরা 
ফর্ফিি কফর ঘে ঘস্টটটি পুর্রায় ঘখাোর সামে সামে আমামদর রাস্তাগুফে প্রস্তুি রময়মে। আমরা 
COVID19 মহামারী ঘেমক পুর্রুদ্ধার করার সামে সামে পফরবহর্ ফবভামগর সামে আমামদর 
অ্ংশীদাফরত্ব অ্বযাহি রাখার অ্মপক্ষায় রময়ফে।"  
  
বসম্বর্টর পোবিক গোবলভার্ িম্বলর্, "পফরকাঠামমা ঘমরামি ও উন্নফিমি ঘস্টমটর ফবফর্ময়াগ োফেময় 
োওয়া অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন। এই প্রকেগুফে বাফসো ও দশনর্ােী উভময়র জর্য আমামদর রাস্তার সুরক্ষা 
ও ফর্ভন রমোগযিা বজায় রাখমি সহায়িা করমব এবং আমামদর িার্ীয় অ্েনর্ীফিমক সমেনর্ করমব। 
আফম এই প্রকেগুফে ঘশষ হওয়ার অ্মপক্ষায় রময়ফে এবং আমামদর অ্ঞ্চে জমুড় অ্র্ুরূপ প্রকেগুফের 
জর্য িহফবে ফর্ফিি করার জর্য আমার সহকমীমদর সামে কাজ োফেময় োব।"  
  
অোম্বসেবল সেসে লজবর্িার লুর্সম্বিাডন  িম্বলর্, "আজ আমার ফ ফিক্ট ও পার্শ্নবিী ফ ফিক্টগুফেমি 
কময়ক হাজার বাফসোর জর্য পফরবহমর্র সুরক্ষা ও গুণমার্ ফর্ফিি করার জর্য সঠিক পমে একটি 
গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ ফেফিি কমর। আমামদর মহাসড়কগুফে পুর্রায় প্রশস্ত করা আমামদর অ্ঞ্চে জমুড় 
গুরুত্বপূণন অ্েননর্ফিক ফক্রয়াকোপমক সহজির করমব এবং আমামদর সম্প্রদাময়র জর্য পণয ও 
পফরমষবার ফর্রবফেন্ন প্রবাহ ফর্ফিি করমব।"  
  
অোম্বসেবল লমোর সারা ক্লাকন  িম্বলর্, "আফম আমামদর অ্ঞ্চমে NYS পফরবহর্ ফবভামগর কামজর 
জর্য কৃিজ্ঞ, ো ফর্িঃসমেমহ মহামারীর পমর আমামদর আমরা ভামোভামব ফিমর ঘপমি সহায়িা 
করমব। ফিঙ্গার ঘেক সঅ্ঞ্চে ও ঘস্টট জমুড় অ্েননর্ফিক উন্নয়র্ এবং পুর্রুদ্ধারমক সহায়িা করার 
জর্য আমামদর রাস্তা ও অ্বকাঠামমার উন্নফি একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্। কফমশর্ার  ফমর্গুময়জ 
এবং দেমক িামদর সমস্ত প্রমেষ্টার জর্য আমার যর্যবাদ"  
  
I-490 প্রকেটি 2021 সামের ঘশমষর ফদমক ঘশষ হমব বমে আশা করা হমে, অ্র্যফদমক I-390 
প্রকেটি 2022 সামের ঘশমষর ফদমক ঘশষ হমব বমে আশা করা হমে। NYSDOT ফর্মনামণর সময় 
ট্র্যাফিমকর প্রভাব হ্রাস করার জর্য কাজ করমে, েফদও ভ্রমণকারী জর্গমণর ঘপফভং অ্পামরশমর্র 
সময় সামার্য ফবেে আশা করা উফেি এবং িামদর সময়সূেীমি অ্ফিফরি ভ্রমমণর সময় দিফর করা 
উফেি।  
  
ঘমাটরোেকমদর ওয়াকন  ঘজামর্ যীর গফিমি ও দাফয়ত্বশীেভামব গাফড় োোমর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া 
হময়মে। ওয়াকন  ঘজামর্ গফিসীমা অ্ফিক্রম করার জফরমার্া ফিগুণ। ঘকামর্া বযফি েফদ ওয়াকন  ঘজামর্ 
দইু অ্েবা িার ঘবফশ বার গফিসীমা অ্ফিক্রম কমর িাহমে বযফির ড্রাইফভং োইমসন্স বাফিে করা 
হমি পামর।  



 

 

  
হাের্াগাদকৃি ভ্রমণ িমেযর জর্য কে করুর্ 511 র্েমর, ফভফজট করুর্ www.511NY.org 
ওময়বসাইট, অ্েবা  াউর্মো  করুর্ ফি 511NY ঘমাবাইে অ্যাপ।  
  
টুইটামর ফর্উ ইয়কন  ঘস্টট DOT-ঘক অ্র্ুসরণ করুর্: @NYSDOT এবং @NYSDOTRochester. 
ঘিসবুমক আমামদর খুুঁমজ পামবর্ facebook.com/NYSDOT।  
  
বিঙ্গার ললকস িম্বরায়াডন ম্বক ত্বরাবিে করা  
আজমকর ঘ াষণা "ফিঙ্গার ঘেকস িরওয়া ন " এর পফরপূরক। ো শফিশােী অ্েননর্ফিক প্রবৃফদ্ধ ও 
কফমউফর্টি ফবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমফিি রূপমরখা। ঘস্টট এ অ্ঞ্চমে 2012 সাে ঘেমক এই 
পফরকের্ার জর্য বুফর্য়াদী কামজর ফপেমর্ ইমিামমযযই 8.07 ফবফেয়মর্র ঘবফশ মাফকন র্  োর 
ফবফর্ময়াগ কমরমে - িমটাফর্ি, কৃফষ ও খাদয উৎপাদর্ এবং আযুফর্ক ফর্মনাণ কামেনর মমিা মূে 
ফশে এই ফবফর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ি। বিন মামর্, উত্তরাঞ্চমের পুর্রুজ্জীফবফিকরণ উমদযামগর মাযযমম অ্ঞ্চেটি 
500 ফমফেয়র্ মাফকন র্  োমরর অ্ঙ্গরামজযর ফবফর্ময়াগসহ ফিঙ্গার ঘেকস এর অ্েগফি ত্বরাফিি করমে 
ো গভর্নর কুওমমা ফ মসের 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 ফমফেয়র্ মাফকন র্ 
 োমরর ফবফর্ময়াগ ঘবসরকাফর খামির বযবসায়ীমদর 2.5 ফবফেয়র্ মাফকন র্  োমররও ঘবফশ ফবফর্ময়াগ 
করার জর্য উদ্দীপর্া ঘদমব - এবং অ্ঞ্চমের দাফখেকৃি পফরকের্া অ্র্ুোয়ী আশা করা হমে ঘে 
8,200 এর ঘবফশ র্িুর্ কমনসংিার্ সৃফষ্ট হমব। আরও িেয পাওয়া োমব এখামর্।  
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