
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ ইন্টারম্বেট 390 ফ্লাইওভার রাম্প মর্ম্বরা কাউবন্টর I-

390/I-490 ইন্টারম্বচম্বে খুলম্বি  

  

I-390/I-490/রুম্বট 31 ইন্টারম্বচে উন্নয়র্ প্রকম্বে িড় মাইলফলক অর্নর্ যাত্রা এিং 

বর্রাপত্তা ির্ নর্ করম্বি  

  

সম্পূণ ন করা প্রকম্বের তর্নমা এখাম্বর্ উপলব্ধ এিং সাম্প্রবতক কাম্বর্র েবিগুবল এখাম্বর্ 

উপলব্ধ  

  

র্তুর্ ফ্লাইওভার I-390-হত দবিণমুখী ট্রাবফক সরাসবর যাতায়াত করম্বত হদয় িেস্ত 

ইন্টারম্বচম্বের উপর বদম্বয় এিং ভীড় হ্রাস কম্বর  

  

এই বিবর্ম্বয়াগ ‘বফঙ্গার হলকস ফরওয়ার্ন’ এর পবরপূরক - যা সমার্গুবলম্বক 

পুর্রুজ্জীবিত করার ও অি ননর্বতক প্রিৃদ্ধির র্র্ে এই অঞ্চম্বলর বিস্তৃত হকৌেল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ মর্ররা ক্াউথির হগটস শ রর 172.8 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর I-

390/I-490/রুট 31 ইিাররচঞ্জ উন্নয়র্ প্রক্রের এক্টট বড় মাইলফলক্ হ াষণা ক্রররের্। র্তুর্ 

ইিাররেট 390 ফ্লাইওভার, প্রক্রের এক্টট হক্ন্দ্রীয় ববথশষ্ট্য, 17 হসরেম্বর শুক্রবার হভারর 

হ ালা  রব। ফ্লাইওভার বযস্ত ইিাররচরঞ্জর উপর থিরয় যাতায়ারতর মাধ্যরম সরাসথর িথিণমু ী 

যার্বা র্ চলাচল ক্ররত থিরয় এবং যার্বা র্গুথলরক্ এক্ত্রিত  ওয়া এবং  াইওরয় হিরক্ 

হবথররয় যাওয়া এথড়রয় অরর্ক্ থর্ ভীড় ক্মারব। এই অঞ্চরল মার্ুষ ও মাল চলাচরলর জর্য এই 

গুরুত্বপূণ ন হমারড় যার্বা র্ ডাইরর্-বারয় যাওয়া, ভ্রমণ স জ ক্রা এবং থর্রাপত্তা বাড়ারর্ার 

জর্য থবিযমার্ প্রস্থার্ এবং প্ররবরশর রাম্পগুথল পুর্রায় ক্র্থফগার ক্রা  রয়রে।  

  

ক্থরডরটট বিথর্ক্ প্রায় 200,000 গাথড়চালক্রির অি ননর্থতক্ ক্ম নক্ারের হক্ন্দ্রগুথলর সারি 

সংযুক্ত ক্রর, যার মরধ্য ররয়রে হেটার হরারচোর আন্তজনাথতক্ থবমার্বন্দর (Greater Rochester 

International Airport), ররচোর হটক্রর্ালত্রজ পাক্ন (Rochester Technology Park), ইেমযার্ 

থবজরর্স পাক্ন (Eastman Business Park) এবং ডাউর্টাউর্ হরারচোর। এই উন্নথতগুথল 

ররচোর থসটট এবং আরশপারশর অঞ্চলগুথলরক্ ববথিক্ বযবসাগুথলর ক্ারে আররা আক্ষ নণীয় 

ক্রর হতালার জর্য হক্ন্দ্রীয়।  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_Rendering.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_I-490_Route_31_Interchange_Improvement_Project.pdf


"আমরা বুত্রিমার্ পথরক্াঠারমারত থবথর্রয়ারগর সারি অেসর  রয় চরলথে যা আঞ্চথলক্ 

অি ননর্থতক্ প্রবতৃ্রিরক্ স ায়তা ক্রর এবং সম্প্রিায়গুথলরক্ এক্ত্রিত ক্রর এমর্ বন্ধর্রক্ 

শত্রক্তশালী ক্রর," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই র্তুর্ ফ্লাইওভারটট ররচোর অঞ্চরলর যািীরির 

জর্য এক্টট বড় প্রাথি এবং এটট হি ায় থক্ভারব পুররা I-390/I-490 ইিাররচঞ্জ প্রক্েটট মর্ররা 

ক্াউথির জর্য এক্টট যগুান্তক্ারী পথরবতনর্ থর্রয় আসরব, যা মার্ুষরক্ তারির হয ারর্ হযরত 

 রব হস ার্ থর্রয় যারব থর্রাপরি এবং ক্ম থবলরম্বর সারি।"  

  

এক্বার র্তুর্ ফ্লাইওভার যার্ চলাচরলর জর্য উন্মুক্ত  রয় হগরল, I-390 হত িথিণমু ী হযরত 

ইচু্ছক্ গাথড়চালক্রা ইিাররচরঞ্জর িুটট বা াঁথিরক্র হলর্ বযব ার ক্ররবর্ এবং থচথল অযাথভথর্উ 

এবং থবমার্বন্দররর থিরক্ অেসর  রবর্। I-490 এ পবূ নমু ী বা পত্রিমমু ী যাতায়াতক্ারী 

হমাটরচালক্রা থবভাজরর্র ডার্থিরক্ িাক্রবর্ এবং থবিযমার্ এত্রিট রাম্পগুথল বযব ার 

ক্ররবর্।  

  

এই বহু-পয নাথয়ক্ প্রক্েটট হেট রুট 31, হেট রুট 390, এবং মর্ররা ক্াউথিরত I-390/I-490 

ইিাররচরঞ্জর অযারিস স জ ক্রা এবং যার্বা রর্র প্রবা  উন্নত ক্রার লরিয হক্ৌশলগতভারব 

পথরক্াঠারমাগত থবথর্রয়ারগর এক্টট থসথররজর অংশ। র্তুর্ I-390 ফ্লাইওভার থর্ম নারণর জর্য 

থতর্টট র্তুর্ হসতু গঠর্ ক্রার প্ররয়াজর্  রয়থেল যা  ল পূব নমু ী 490, পত্রিমমু ী I-490 এবং I-

490 পত্রিমমু ীরক্ I-390 িথিণমু ীর সারি সংযুক্ত ক্রর এক্টট র্তুর্ পুর্গ নটঠত রাম্প। 

উপরন্তু, পুরাতর্ বারফরলা হরাড (রাজয রুট 33) I-390 এর উপর থিজটট র্তুর্ ট্রাথফক্ পযাটারর্ নর 

জর্য এক্টট আধ্ুথর্ক্, মাথি-গাডনার হসতু থিরয় প্রথতস্থাপর্ ক্রা  রয়থেল। ক্াোক্াথে 

বসবাসক্ারীরির জর্য শরের প্রভাব ক্মারত প্রায় 15,000 ফুট র্তুর্ ক্ংত্রক্ররটর শে হিওয়াল 

হযাগ ক্রা  রয়থেল।  

  

I-390/I-490/রুট 31 ইিাররচঞ্জ উন্নয়র্ প্রক্রের ক্াজ 2016 সারল শুরু  রয়থেল। হফজ ওয়ার্, 

যার মরধ্য I-390-এর উপর থলরয়ল অযাথভথর্উ থিরজর প্রথতস্থাপর্ এবং প্রশস্তক্রণ অন্তভুনক্ত 

থেল, 2018 সারলর েীরে সম্পন্ন  রয়থেল। থিতীয় পয নায়, যার মরধ্য এথর ক্যার্ারলর উপর থিরয় 

রুট 390 ব র্ক্ারী ক্াঠারমার পুর্ব নাসর্, লাইল অযাথভথর্উ (হেট রুট 31) হিরক্ রুট 390 উত্তরর 

এক্টট র্তুর্ অর্-রাম্প বতথর ক্রা এবং ইিাররচঞ্জ বরাবর ভ্রমরণর হলর্ প্রশস্তক্রণ এবং তা 

বা াঁধ্ারর্া সম্পন্ন  রয়থেল 2019 সারলর হশষ থিরক্। থিতীয় পয নারয় রারজযর পথরব র্ বযবস্থায় এথর 

ক্যার্ারলর ভূথমক্ার ঐথত াথসক্ থচি ধ্ারণক্ারী র্তুর্ ক্ংত্রক্রট সাউন্ড বযাথরয়ার স্থাপর্ও 

অন্তভুনক্ত থেল। তৃতীয় পয নারয় আজ হ াথষত র্তুর্ ফ্লাইওভার এবং ট্রাথফক্ বথধ্ নতক্রণরক্ 

অন্তভুনক্ত ক্রররে, এবং চতুি ন পয নারয় লাইল অযাথভথর্উ (রুট 31) রুট 390 এবং  াওয়াডন হরারডর 

মরধ্য রাস্তাটট প্রশস্ত এবং তার পষৃ্ঠতল পুর্থর্ নম নাণ ক্রররে, যার মরধ্য র্তুর্ ফুটপাি, সাইরক্ল 

হলর্ এবং ক্থররডারর থর্ক্াশী বযবস্থা স্থাপর্ ররয়রে। বাথক্ সব ক্াজ, যার মরধ্য বা াঁধ্ারর্া, থিথপং, 

সাইরর্জ, আরলাক্সজ্জা এবং লযান্ডরেথপং 2021 সারলর হশষ  ওয়ার ক্িা আরে।  

  

পবরি র্ বিভাম্বগর (Department of Transportation) কবমের্ার হমবর হিম্বরস 

হর্াবমংগুম্বয়র্ িম্বলর্, "I-390/I-490 ইিাররচঞ্জ আপরেট থর্উ ইয়রক্নর অর্যতম গুরুত্বপূণ ন 

ট্রাথফক্ ক্থররডার এবং এই রূপান্তরক্ারী প্রক্েটট থর্উ ইয়ক্ন হেটরক্ 21তম শতােীর চযারলঞ্জ 

হমাক্ারবলা ক্ররত সা াযয ক্ররব  াজার  াজার মার্ুরষর যাতায়ারতর উন্নথত ক্ররত যারা এটট 



থিরয় প্রথতথির্ ভ্রমণ ক্রর। র্তুর্ ফ্লাইওভার হি ায় হয উন্নত থর্উ ইয়ক্ন বতথরর জর্য থডজাইর্ 

ক্রা আধ্ুথর্ক্ পথরক্াঠারমারত সজৃর্শীল এবং থস্থথতস্থাপক্ সমাধ্ার্ প্ররয়াগ ক্রা  রল ক্ী অজনর্ 

ক্রা যায়।"  

  

প্রবতবর্বর্ হর্া হমাম্বরল িম্বলর্, "I-390 হিরক্ I-490 ইিাররচঞ্জ সমস্ত মর্ররা ক্াউথির 

বযস্ততম পরয়িগুথলর মরধ্য এক্টট এবং এই ফ্লাইওভার র রাম্পটট হ ালার সারি সারি আমরা 

থর্ত্রিত ক্ররত পাথর হয  াজার  াজার বিথর্ক্ যািীরা থর্রাপি আরের্। য র্ আমরা আমারির 

পথরক্াঠারমারত থবথর্রয়াগ ক্থর, ত র্ আমরা আমারির স্থার্ীয় অি নর্ীথতর সাফলয এবং মর্ররা 

ক্াউথির সক্ল বসবাসক্ারীরির জীবরর্র মারর্র জর্য থবথর্রয়াগ ক্থর। এজর্য আথম গভর্ নর 

ক্যাথি হ াচুল এবং পথরব র্ থবভারগর ক্থমশর্ার হমথর হিররথস হডাথমংগুরয়রজর ক্ারে এই 

গুরুত্বপূণ ন পথরক্াঠারমা প্রক্রের প্রথত িৃঢ় প্রথতশ্রুথত এবং সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরির থর্রাপত্তার 

জর্য কৃ্তজ্ঞ।"  

  

সংসদ সদসে হর্মন্ড বমক্স িম্বলর্, "I 490, রুট 390, এবং থলরয়ল এথভথর্উ সংরযাগক্ারী 

রাম্পটটর িী নথির্ ধ্রর হমরামরতর প্ররয়াজর্ থেল এবং গভর্ নর হ াচুরলর হর্তৃরত্ব থর্উ ইয়ক্ন 

হেট পিরিপ থর্রয়রে হির  আথম  ুথশ। বহু বের ধ্রর আমারির সম্প্রিায় এই হমরামট 

হচরয়রে যা আমারির রাস্তাগুথলরক্ থর্রাপি ক্ররব, যাতায়ারতর সময় ক্থমরয় হিরব এবং িষূণ 

হ্রাস ক্ররব। হগটস টাউর্ এবং ররচোর থসটট উভরয়রই প্রথতথর্থধ্ থ রসরব এই সংরযাগক্ারী 

 াইওরয় রাম্প আমারির সম্প্রিারয়র জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ ন হসতু এবং আথম এই উন্নথতগুথল 

হি রত আে ী।"  

  

মর্ম্বরা কাউবন্টর বর্ি না ী অোর্াম হিম্বলা িম্বলর্, "ইিাররচঞ্জ উন্নয়র্ প্রক্ে 

আমারির অঞ্চরলর জর্য গুরুত্বপূণ ন এবং পথরবতনর্শীল। আমারির সম্প্রিারয়র বযস্ততম 

ইিাররচরঞ্জর মাধ্যরম থর্রাপি, মসণৃ প্রবা  থর্ত্রিত ক্রা আমারির সামথেক্ জীবরর্র মার্রক্ 

উন্নত ক্রর এবং আমারির অঞ্চরল র্তুর্ থর্ম নাতারির এবং অর্যার্য থশেরক্ আকৃ্ষ্ট্ ক্রর 

আমারির অি নর্ীথত বতৃ্রির চলমার্ উরিযারগর জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। আথম আমারির 

গুরুত্বপূণ ন পথরক্াঠারমারত থবথর্রয়ারগর জর্য রারজযর পথরব র্ থবভাগরক্ ধ্র্যবাি জার্াই এবং 

র্তুর্ ফ্লাইওভার হলর্টট বযব ার ক্রার জর্য উন্ম ু।"  

 

প্রকৃ্ত-সমরয়র ভ্রমণ তরিযর জর্য হমাটর চালক্রির 511 র্ম্বরর ক্ল ক্রা উথচত, 

www.511NY.org এ যাওয়া উথচত, অিবা থবর্ামূরলযর 511NY হমাবাইল অযাপ ডাউর্রলাড 

ক্রুর্।  

  

টুইটারর থর্উ ইয়ক্ন হেট পথরব র্ থবভাগরক্ অর্ুসরণ ক্রুর্: @NYSDOT এ এবং 

@NYSDOTRochester এ৷ হফসবুরক্ আমারির  ুাঁরজ পার্ এ ারর্ Facebook.com/NYSDOT।  

  

বফঙ্গার হলকস ফরওয়ার্নম্বক ত্বরাবিত করা  

আজরক্র হ াষণা "থফঙ্গার হলক্স ফরওয়াডন" এর পথরপরূক্, যা শত্রক্তশালী অি ননর্থতক্ প্রবতৃ্রি ও 

সামাত্রজক্ উন্নয়রর্র জর্য এই অঞ্চরলর থবস্তৃত ব্লুথপ্রি। হেট এই অঞ্চরল ইথতমরধ্যই 8.07 

থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্রয়াগ ক্রররে 2012 সাল হিরক্ পথরক্ের্াটটর থভথত্ত স্থাপর্ ক্ররত - 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=00af1a5a-5f34229d-00ade36f-000babd9f75c-bf24070b8b6db24a&q=1&e=91218588-21e7-47e6-a612-e166748378b5&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b811338d-e78a0aef-b813cab8-000babd9069e-8eae15de92bad883&q=1&e=172df69e-f5c0-4168-9214-3f7cf1d0f66b&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdot
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=524e478f-0dd57eed-524cbeba-000babd9069e-0f63535bec551a98&q=1&e=172df69e-f5c0-4168-9214-3f7cf1d0f66b&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdotrochester
https://protect2.fireeye.com/url?k=5dd44bb9-01f04af0-5dd6b28c-0cc47aa8d394-2cca76a358338753&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT


মূল থশরে থবথর্রয়াগ ক্ররত যার মরধ্য আরে ফরটাথর্ি, কৃ্থষ এবং  ািয উৎপাির্ এবং উন্নত 

থর্ম নাণ ক্াজ। এই অঞ্চল এ র্ আপরেট পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উরিযারগর (Upstate 

Revitalization Initiative) মাধ্যরম 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর হেরটর থবথর্রয়াগ থিরয় থফঙ্গার 

হলক্স রাইত্রজংরক্ ত্বরাথিত ক্ররে। হেরটর 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর থবথর্রয়াগ বযত্রক্তগত 

বযবসাগুরলারক্ 2.5 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলারররও হবশ হবথশ থবথর্রয়াগ ক্ররত উৎসাথ ত ক্ররব - 

এবং এই অঞ্চরলর জমা হিওয়া পথরক্ের্া অর্যুায়ী 8,200টট পয নন্ত র্তুর্ চাক্থরর বযবস্থা  রব। 

আররা তিয এ ারর্ উপলব্ধ।  
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