
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/8/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল কুইম্বে বকউ গাম্বডনর্ ইন্টারম্বচম্বে র্তুর্ র্ নাম্বের সমাবির শ্ াষণা কম্বরর্  

  

পশ্চিম বিম্বকর ইউবর্য়র্ টার্ নপাইক শ্িম্বক পশ্চিম বিম্বকর গ্র্োন্ড শ্সন্ট্রাল পাকনওম্বয় পর্ নন্ত 

র্তুর্ র্ নাে ট্রাবিক প্রিা ম্বক হ্রাস কম্বর  

  

ইস্টিাউন্ড জ্োবক রবির্সর্ পাকনওম্বয়ম্বত পুর্রায় বডজ্াইর্ করা র্ নাে গ্র্োন্ড শ্সন্ট্রাল 

পাকনওম্বয়ম্বত র্াত্রা উন্নত কম্বর  

  

রাম্বজ্ের পবরি র্ বিভাম্বগর বকউ গাম্বডনর্স ইন্টারম্বচে শ্িজ্ 4 প্রকম্বের অংে ব ম্বসম্বি 

র্ নাে বর্ম নাণ করা  ম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ কু্ইন্সে থক্উ গান্সডনর্স ইন্টারন্সচঞ্জ হেজ 4 প্রক্ন্সে এক্টি বড় 

মাইলেলন্সক্র ক্িা হ াষণা ক্ন্সরন্সের্। দুটি র্তুর্ভান্সব পুর্গ নটিত র্ নান্সের থর্ম নাণ সেূণ ন  ন্স়েন্সে 

র্া প্রথতথদর্  াজার  াজার র্াত্রীন্সদর দ্বারা বযবহৃত এই জর্বহুল র্াত্রীবা ী ক্থরন্সডার বরাবর 

থর্রাপত্তা বৃদ্ধি ক্রন্সব র্া তারা জর্ এে. হক্ন্সর্থড আন্তজনাথতক্ থবমার্বন্দর এবং থর্উ ই়েক্ন শ র 

এবং লং আইলযান্ড জনু্সড় অর্যার্য মূল গন্তন্সবয হপ ৌঁোন্সর্ার জর্য বযব ার ক্ন্সরর্। র্তুর্ র্ নােগুথল 

পদ্ধিম থদন্সক্র গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়েন্সত পদ্ধিম থদন্সক্র ইউথর়্ের্ িার্ নপাইক্ হিন্সক্ প্রন্সবশক্ারী 

গাথড়চালক্ন্সদর জর্য এবং পূব ন থদন্সক্র জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়ে হিন্সক্ এদ্ধিি 8W এ গ্র্যান্ড 

হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়েন্সত র্াও়োর জর্য স জ সংন্সর্াগ প্রদার্ ক্রন্সব।  

  

র্তুর্ র্ নােগুথল, র্া শুক্রবার গভীর রান্সত পুন্সরাপুথর হ ালা  ন্সব, হেি থডপািনন্সমন্ট অে 

ট্রােন্সপান্সিনশর্ (State Department of Transportation)-এর চলমার্ 365 থমথল়ের্ মাথক্নর্ 

ডলান্সরর হেজ 4 প্রক্ন্সের এক্টি প্রামাথণক্ থর্দশ নর্, র্া গাথড় জন্সম র্াও়ো ক্মান্সত, গাথড়র 

থর্গ নমণ সেন্সক্ন থশক্ষা থদন্সত এবং সমগ্র্ ম ার্গর অঞ্চন্সল অবযা ত অি ননর্থতক্ বৃদ্ধিন্সক্ 

স জতর ক্রন্সত সা ার্য ক্রন্সব।  

  

"আমরা এক্থবংশ শতাব্দীর চযান্সলন্সঞ্জর হমাক্াথবলা়ে এবং আমান্সদর স্থার্ী়ে সম্প্রদা়েগুথলন্সক্ 

সমৃি ক্রন্সত সা ার্য ক্রার জর্য আমান্সদর পথরক্ািান্সমান্সক্ আবার গন্সড় তুলন্সত প্রথতশ্রুথতবি," 

গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। "থক্উ গান্সডনর্স ইন্টারন্সচন্সঞ্জ এই র্তুর্ র্ নােগুথল র্ার্জি ক্মান্সত 

স া়েতা ক্রন্সব এবং হমাির চালক্ন্সদর জর্য এই গুরুত্বপূণ ন ইন্টারন্সচঞ্জটিন্সত চলাচল ক্রা স জ 

ক্রন্সব, পণয এবং মার্ুন্সষর চলাচল আরও থর্রাপদ রা ন্সব।"  



  

পদ্ধিম থদন্সক্র ইউথর়্ের্ িার্ নপাইক্ হিন্সক্ পদ্ধিম থদন্সক্র গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়েন্সত র্াও়োর 

র্তুর্ র্ নােটি পাক্নওন্স়েন্সত প্রন্সবন্সশর আন্সগ হমাির চালক্ন্সদর সেূণ ন হিন্সম র্াও়োর প্রন্স়োজর্ 

থর্মূ নল ক্ন্সর, র্া ট্রাথেক্ন্সক্ আরও দক্ষতার সান্সি থমন্সশ হর্ন্সত হদ়ে এবং উভ়ে রাস্তা়ে র্ার্জি 

ক্মা়ে।  

  

পূব ন থদন্সক্র জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়ে হিন্সক্ এদ্ধিি 8W-এ পদ্ধিম থদন্সক্র গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল 

পাক্নওন্স়েন্সত র্তুর্ র্ নােটি পুর্রা়ে থডজাইর্ ক্রা  ন্স়েথেল এক্টি উন্সে ন্সর্াগয বক্রন্সর া ক্মান্সত 

র্া আন্সগ এদ্ধিি 8W-এ উপথস্থত থেল। র্তুর্ র্ নােটি, র্া এক্টি র্তুর্ হসতুর ক্ািান্সমান্সত ব র্ 

ক্রা  ়ে, তার হলর্ এবং হশাল্ডান্সরর প্রস্থ প্রথমত, র্া আন্সগ থেল র্া। এই প্রক্েটি পূব ন থদন্সক্র 

জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়ে হিন্সক্ পদ্ধিম থদন্সক্র গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ে পর্ নন্ত এক্দ্ধত্রত  ও়োর 

দদ নয বাথড়ন্স়েন্সে - র্া র্ নান্সের হশন্সষ েপ সাইর্টি অপসারণ ক্রন্সত হদ়ে - এবং থর্ষ্কাশন্সর্র 

বযবস্থান্সক্ আপন্সগ্র্ড ক্ন্সর। এই আপন্সগ্র্ডগুথল হমাির চালক্ন্সদর আরও থর্রাপন্সদ এবং দক্ষতার 

সান্সি এই স্থান্সর্ এক্দ্ধত্রত  ন্সত সক্ষম ক্রন্সব।   

  

উপরন্তু, পুর্ব নাথসত জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়ে এদ্ধিি 8E হিন্সক্ পূব ন থদন্সক্র গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল 

পাক্নওন্স়েন্সত ক্াজও সেূণ ন ক্রা  ন্স়েন্সে।  

  

র্ নান্সের সমাথি এই বেন্সরর শুরুন্সত এক্টি র্তুর্ পূব ন থদন্সক্র গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ে এদ্ধিি 

13W র্ নাে হিন্সক্ পদ্ধিম থদন্সক্র জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়ে এবং র্তুর্ দথক্ষণ থদন্সক্র ভযার্ 

উইক্ এিন্সপ্রসওন্স়ে এদ্ধিি 7 র্ নাে, র্া উভ়েই থক্উ গান্সডনর্ন্সসর ইন্টারন্সচঞ্জ প্রক্ন্সের হেজ 4 এর 

অংশ থ সান্সব অন্তভুনক্ত থেল। হেজ 4 এর অংশ থ সান্সব সেূণ ন ক্রা হসতুগুথলর মন্সযয রন্স়েন্সে 

গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ের উপর পদ্ধিম থদন্সক্র ইউথর়্ের্ িার্ নপাইক্ থিজ, পদ্ধিম থদন্সক্র গ্র্যান্ড 

হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ে থিজ হিন্সক্ পদ্ধিম থদন্সক্র ইউথর়্ের্ িার্ নপাইক্/কু্ইে বুন্সলভাডন এবং গ্র্যান্ড 

হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়েন্সত পূব ন থদন্সক্র ইউথর়্ের্ িার্ নপাইক্ থিজ।  

  

বর্উ ইয়কন শ্স্টট বডপাটনম্বমন্ট অি ট্রােম্বপাম্বটনেম্বর্র (New York State Department of 

Transportation) কবমের্ার শ্মবর শ্িম্বরস শ্ডাবমংগুম্বয়জ্ িম্বলর্, "থক্উ গান্সডনর্স 

ইন্টারন্সচঞ্জ প্রক্েটি থডপািনন্সমন্ট অে ট্রােন্সপান্সিনশন্সর্র অর্যতম অগ্র্াথযক্ার এবং আমান্সদর 

পথরক্ািান্সমান্সত বুদ্ধিমার্ থবথর্ন্স়োগ ক্রার জর্য থর্উ ই়েক্ন হেন্সির প্রথতশ্রুথতর এক্টি প্রযার্ 

উদা রণ র্া থস্থথতস্থাপক্তা বৃদ্ধি ক্ন্সর, জীবর্র্াত্রার মার্ উন্নত ক্ন্সর এবং অি ননর্থতক্ প্রবৃদ্ধিন্সক্ 

উৎসাথ ত ক্ন্সর। এই র্তুর্ র্ নােগুথল ট্রাথেন্সক্র প্রবা ন্সক্ উন্নত ক্রন্সব, থর্রাপত্তা বাড়ান্সব এবং 

থর্উ ই়েক্ন শ ন্সরর বযস্ততম ইন্টারন্সচঞ্জগুথলর এক্টিন্সত র্ার্জি ক্মান্সব।"  

  

প্রবতবর্বি শ্গ্র্স শ্মং িম্বলর্, "আথম হর্মর্ বন্সলথে, আমান্সদর স্থার্ী়ে সড়ক্ ও ম াসড়ন্সক্ 

থবথর্ন্স়োগ অবযা ত রা া অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন, থবন্সশষ ক্ন্সর র্ র্ আমরা আমান্সদর পথরক্ািান্সমা 

আপন্সগ্র্ড ক্রন্সত চাই এবং আরও ভান্সলাভান্সব গন্সড় তুলন্সত চাই। এই র্তুর্ র্ নােগুথলর সমাথি 

এবং থর্রাপত্তা ও র্ার্জি হ্রান্সসর েন্সল উন্নথতগুথল কু্ইন্সের বাথসন্দান্সদর এবং র্ারা এই 

ম াসড়ন্সক্র এই অংশটি বযব ার ক্ন্সর তান্সদর সক্ন্সলর ভ্রমণ সমৃি ক্রন্সব। আথম গভর্ নর ক্যাথি 



হ াচুল এবং থর্উ ই়েক্ন হেি থডপািনন্সমন্ট অে ট্রােন্সপান্সিনশর্ন্সক্ এই প্রক্ে অগ্র্সর ক্রন্সত 

িাক্ার জর্য যর্যবাদ জার্াই।"  

  

রাম্বজ্ে বসম্বর্টর শ্লরয় কমবর িম্বলর্, "আথম থক্উ গান্সডনর্স ইন্টারন্সচঞ্জ হেজ 4 প্রক্েটি 

সেূণ ন ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুল এবং NYSDOT ক্থমশর্ার হডাথমংগুন্স়েন্সজর প্রশংসা ক্রন্সত 

চাই। বহুথদর্ যন্সর হবশ ক্ন্স়েক্টি বড় ট্রাথেন্সক্র যমর্ী, গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ে, ভযার্ উইক্ 

এিন্সপ্রসওন্স়ে, জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়ে এবং ইউন্সিাথপ়ো িার্ নপাইক্ থমথলত  ও়োর েন্সল সৃষ্ট 

র্ার্জি হমাির চালক্ন্সদর জর্য এক্টি প্রযার্ সমসযা এবং  তাশার ক্ারণ  ন্স়ে দা াঁথড়ন্স়েন্সে। 

আমরা থর্রাপত্তার উন্নথত এবং থর্গ নমর্ ক্মান্সর্ার উপা়ে  ুাঁন্সজ হবর ক্রার সান্সি, আথম  ুথশ হর্ 

এই র্তুর্ র্ নােগুথল সেূণ ন ক্রার েন্সল কু্ইন্সের গাথড়র চালক্ন্সদর সান্সি থবন্সের হবান্সরার 

দশ নর্ািীন্সদর, JFK এবং শ ন্সরর অর্যার্য অংশগুথলর আরও ভান্সলা প্রন্সবশাথযক্ার এবং গথতশীলতা 

প্রদার্ ক্রন্সব।"  

  

রাম্বজ্ের বসম্বর্টর শ্জ্াম্বসি বপ. অোডাম্ববা, জ্ুবর্য়র িম্বলর্, "এই দুটি র্ নান্সের সমাথি থক্উ 

গান্সডনর্স ইন্টারন্সচন্সঞ্জর প্রথতথদন্সর্র  াজার  াজার দদথর্ক্ গাথড়র চালক্ন্সদর জর্য অতযন্ত 

প্রন্স়োজর্ী়ে ত্রাণ থর্ন্স়ে আন্সস। হমািরচালক্ন্সদর আর হসই এলাক্া়ে থর্ম নাণ চলার থবষন্স়ে থচন্তা 

ক্রার প্রন্স়োজর্ হর্ই র্ার েন্সল পি চলা এবং থবভ্রাথন্তর সৃটষ্ট  ়ে এবং চালক্রা কৃ্তজ্ঞ  ন্সবর্ হর্ 

র্তুর্ র্ নােগুথল এই প্রযার্ সড়ক্পন্সি র্ার্জি হ্রাস ক্রন্সব। আথম হসই কৃ্তজ্ঞ হমাির চালক্ন্সদর 

এক্জর্  ব, হর্ন্স তু আথম র্ র্ই আমার আলন্সবথর্ অথেন্সস র্াই ত র্ ইন্টারন্সচঞ্জ বযব ার ক্থর। 

আথম NYS DOT-হক্ তান্সদর প্রক্ন্সের হেজ 4-এর এই অংন্সশ ক্াজ ক্রার জর্য যর্যবাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবলর সিসে ডোবর্ম্বয়ল শ্রাম্বজ্ন্থাল িম্বলর্, "থর্উ ই়েক্ন র্ র্ এই ম ামারীর 

ধ্বংসাত্মক্ প্রভাব হিন্সক্ পুর্থর্ নম নাণ অবযা ত হরন্স ন্সে, তাই আমান্সদর পুর্রুিার ক্রা 

অি নর্ীথতন্সক্ সমি নর্ ক্রার জর্য পথরক্ািান্সমা িাক্া গুরুত্বপূণ ন। থক্উ গান্সডনর্স ইন্টারন্সচন্সঞ্জর 

প্রক্ন্সের এই সব নন্সশষ থবক্াশ আমার ক্েটিিুন্স়েন্টস এবং আমান্সদর শ র উভ়েন্সক্ই বযাপক্ভান্সব 

উপকৃ্ত ক্রন্সব। আথম NYSDOTহক্ এই উন্সদযান্সগর প্রথত তান্সদর দী নথদন্সর্র স্থা়েী অঙ্গীক্ান্সরর 

জর্য যর্যবাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবলর সিসে অোন্্ডরু শ্ ম্বভবস িম্বলর্, "এই র্ নােগুথল ট্রযাথেক্ প্রবা ন্সক্ স জ ক্রন্সব 

এবং আমান্সদর হসই  াজার  াজার প্রথতন্সবশীন্সদর জর্য অথতথরক্ত থর্রাপত্তা বযবস্থা প্রদার্ ক্রন্সব 

র্ারা প্রথতথদর্ এই রুিটি বযব ার ক্ন্সর। এই প্রক্ন্সের দ্রুত সমাথির জর্য আথম গভর্ নর হ াচুন্সলর 

ক্ান্সে কৃ্তজ্ঞ।"  

  

কুইে শ্িাম্বরার শ্প্রবসম্বডন্ট শ্ডাম্বর্াভার্ বরচাডনস জ্ুবর্য়র িম্বলর্, "এই র্ নােগুথলর সমাথি 

কু্ইন্সের পথরব ন্সর্র পথরক্ািান্সমার চলমার্ উন্নথতর আন্সরক্টি যাপ। হর্সব হমাির চালক্রা এই 

র্ নােগুথল বযব ার ক্ন্সরর্, তারা এ র্ এগুথলর পুর্রা়ে ক্র্থেগান্সরশন্সর্র জর্য থর্রাপদ এবং 

আন্সরা মসৃণ র্াতা়োন্সতর অথভজ্ঞতা লাভ ক্রন্সবর্। থক্উ গান্সডনর্স ইন্টারন্সচঞ্জ প্রক্েটি আমান্সদর 

হবান্সরার পথরব ন্সর্র হর্িও়োন্সক্নর জর্য এক্টি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন উন্সদযাগ এবং প্রক্েটিন্সক্ 

অগ্র্াথযক্ার হদও়োর জর্য আথম গভর্ নর হ াচুল এবং রাজয পথরব ন্সর্র ক্থমশর্ার হমথর হিন্সরস 

হডাথমংগুন্স়েজন্সক্ যর্যবাদ জার্াই।"  



  

থক্উ গান্সডনর্স ইন্টারন্সচঞ্জ  ল গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ে, ভযার্ উইক্ এিন্সপ্রসওন্স়ে, জযাথক্ 

রথবর্সর্ পাক্নওন্স়ে এবং ইউথর়্ের্ িার্ নপাইন্সক্র জটিল ইন্টারন্সসক্শর্, র্া প্রথতথদর্ 200,000-

এরও হবথশ র্ার্বা র্ন্সক্ পথরন্সষবা প্রদার্ ক্ন্সর। থর্উ ই়েক্ন হেি থডপািনন্সমন্ট অে ট্রােন্সপান্সিনশর্ 

প্রা়ে 700 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলার মূন্সলযর ইন্টারন্সচন্সঞ্জ চারটি থর্ম নান্সণর চুদ্ধক্তর মাযযন্সম হবশ 

ক্ন্স়েক্টি পথরচালর্া সংক্রান্ত উন্নথত ক্রন্সে। প্রক্েটির চারটি পর্ না়ে  ল ইন্টারন্সেি 678 (ভযার্ 

উইক্ এিন্সপ্রসওন্স়ে), গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ে এবং জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়েন্সত থর্রাপত্তা বৃদ্ধি 

এবং ট্রাথেক্ প্রবা  উন্নত ক্রা। প্রিম যান্সপর ক্াজ 2010 সান্সল শুরু  ন্স়েথেল এবং হশষ পব ন 

2022 সান্সল হশষ  ন্সব বন্সল আশা ক্রা  ন্সে।  

 

সেূণ ন ক্রা হেজ I প্রক্ন্সের মন্সযয রন্স়েন্সে ভযার্ উইক্ এিন্সপ্রসওন্স়ের এক্টি অংশন্সক্ প্রশস্ত 

ক্রা, এবং উত্তর থদন্সক্র ভযার্ উইক্ হিন্সক্ পদ্ধিম থদন্সক্র কু্ইে বুন্সলভান্সডন প্রস্থান্সর্র র্ নাে এর 

পুর্ব নাসর্, ভযার্ উইন্সক্র উপর চারটি হসতু, হমইর্ থিন্সির উপর ভযার্ উইক্ হসতু এবং হমইর্ 

থিন্সির উপর কু্ইে বুন্সলভাডন হসতু। এোড়াও, এই প্রক্ন্সে থেল গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ে এবং 

হমইর্ থিন্সির মন্সযয উত্তর থদন্সক্র এবং দথক্ষণ থদন্সক্র ভযার্ উইক্, উভ়েন্সতই, অক্্দ্ধজথল়োরী 

হলর্ থর্ম নাণ ক্রা এবং থ লসাইড অযাথভথর্উন্সত দথক্ষণ থদন্সক্ এক্টি থর্ন্সবথদত এদ্ধিি হলর্ প্রদার্ 

ক্রা।  

 

সমাি হেজ II প্রক্েটি এক্টি র্তুর্, থবস্তৃত উত্তর থদন্সক্র ভযার্ উইক্ এিন্সপ্রসওন্স়ে ভা়োডাক্ট 

থর্ম নাণ ক্ন্সরন্সে, র্া হেজ III সেূণ ন  ও়োর পর থতর্টি ভ্রমন্সণর হলর্ ব র্ ক্ন্সর। উপরন্তু, এটি 

জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়ে এবং ইউথর়্ের্ িার্ নপাইক্ন্সক্ উত্তর থদন্সক্র ভযার্ উইক্ এিন্সপ্রসওন্স়ের 

সান্সি সংর্ুক্ত ক্ন্সর এক্-হলন্সর্র প্রন্সবশ পিন্সক্ র্তুর্ দুই-হলন্সর্র র্ নান্সের সান্সি প্রথতস্থাপর্ ক্ন্সর। 

গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ে সংন্সর্াগক্ারী র্ নান্সের উপর পূব ন থদন্সক্র ইউথর়্ের্ িার্ নপাইক্ থিন্সজ 

এক্টি র্তুর্ হডক্ স্থাপর্ ক্রা  ন্স়েথেল এবং ইউথর়্ের্ িার্ নপাইক্ এবং জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়ে 

মাজন হসতুন্সত এক্টি র্তুর্ হডক্ এবং থেল গাডনার স্থাপর্ ক্রা  ন্স়েথেল।  

 

সমাি হেজ III গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ের উপর থবদযমার্ অবর্থতশীল দুই-হলন্সর্র ভযার্ উইক্ 

এিন্সপ্রসওন্স়ে দথক্ষণ থদন্সক্র ভা়োডাক্টন্সক্ ক্রমাগত থতর্-হলন্সর্র ভা়োডাক্ট থদন্স়ে প্রথতস্থাপর্ ক্ন্সর 

এবং পদ্ধিম থদন্সক্র ইউথর়্ের্ িার্ নপাইক্ এবং জযাথক্ রথবর্সর্ পাক্নওন্স়েন্সত র্তুর্ প্রস্থার্ থর্ম নাণ 

ক্ন্সর। ভযার্ উইক্ এিন্সপ্রসওন্স়ে হিন্সক্ থতর্টি হলর্ এ র্ গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল পাক্নওন্স়ে হিন্সক্ দুটি 

হলন্সর্র সান্সি দী নতর দরূন্সত্ব থমন্সশ র্া়ে।  

 

হেজ IV, এ র্ চলমার্, থর্ম নান্সণর প্রিম থতর্টি পর্ নান্স়ে ইথতমন্সযযই ক্রা উন্নথতগুথলন্সক্ এক্দ্ধত্রত 

ক্রন্সে। প্রক্েটি পাাঁচটি র্তুর্ হসতু স্থাপর্ ক্রন্সে এবং ে়েটি থবদযমার্ হসতু প্রথতস্থাপর্ ক্রন্সে; 

ভ্রমন্সণর হলর্ এবং হশাল্ডার প্রশস্ত ক্রন্সে; ট্রাথেক্ প্রবা  সমৃি ক্রার জর্য অথভমু ী ও বথ মু ন ী 

র্ নােগুথল উন্নত ক্রন্সে; থর্রাপদভান্সব হমশা এবং প্রস্থার্ ক্রার জর্য হলর্ ক্র্থেগান্সরশর্ 

পথরবতনর্ ক্রন্সে; দৃটষ্টর দরূত্ব উন্নত ক্রন্সে; সাইন্সর্জ আপন্সডি ক্রন্সে; এবং আন্সলাক্সজ্জা, 

থর্ক্াশী এবং লযান্ডন্সেথপং উন্নত ক্রন্সে।  

  

িুইিান্সর থর্উ ই়েক্ন হেি DOT-হক্ অর্ুসরণ ক্রুর্: @NYSDOT এবং NYSDOT থর্উ ই়েক্ন থসটি 

file:///C:/Users/melissajohnson/Dropbox%20(Melissa%20Johnson)/Melissa%20Johnson%20Associates/Projects/NYSDOT%20Kew%20Gardens%20Interchange/Travel%20Advisories/Search%20Results
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a4c27537-fb594c13-a4c08c02-000babd9f8b3-2fa0b869ee9d3f59&q=1&e=c8f7e32b-147f-4e1d-941b-76c1867f3615&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT_NYC


(@NYSDOT_NYC) | িুইিার।_হেসবুন্সক্ NYSDOT-হক্  ুাঁন্সজ থর্র্ এ ান্সর্ 

facebook.com/NYSDOT  

###  

 
অথতথরক্ত সংবাদ পাওন্স়ে র্ান্সব www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ই়েক্ন হেি | এদ্ধিথক্উটিভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a4c27537-fb594c13-a4c08c02-000babd9f8b3-2fa0b869ee9d3f59&q=1&e=c8f7e32b-147f-4e1d-941b-76c1867f3615&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT_NYC
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=037d97e9-5ce6aecd-037f6edc-000babd9f8b3-e3099a51799981a0&q=1&e=c8f7e32b-147f-4e1d-941b-76c1867f3615&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2933d2b6-76a8eb8c-29312b83-ac1f6b44fec6-c6d99b869cba3522&q=1&e=82c61762-4725-41ef-8e98-b227472074fd&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES44BEB376DCAFF4EA85258768006E580A00000000000000000000000000000000

