
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 11/4/2021 গবন নয কোবি হাচুর 

 

 

গবন নয হাচুর াম্বপাক কাউবিম্বে হেট রুট 112-এয ভূর অংম্বয ুনফ নাম্বনয জনে 

32.7 বভবরয়ন ডরাম্বযয প্রকম্বেয ভাবিয কিা হঘালণা কম্বযম্বেন 

 

চওা যাস্তা, টাবন নং হরন এফং রোন্ডম্বে কযা বভবডয়ান বনযাত্তা ফাায় এফং ভূর 

মাোয়াম্বেয কবযম্বডায ফযাফয গবেীরো উন্নে কম্বয 

 

প্রকেটট কম্বিয ূফ নফেী ুনফ নান কাম্বজয উয বববত্ত কম্বয গম্ব হোম্বর 

 

েবফ াওয়া মাম্বফ এখাম্বন 

 

গভর্ নর ক্যাথি হাচু আজ এক্টি 32.7 থিথয়র্ ডাররর প্রক্রের িাথির হ াণা ক্রররের্ যা 

ার াক্ ক্াউথিরে হেি রুি 112-এর 1.7-িাই অংরলর পুর্র্ নার্ ক্রররে, ং আইযারের 

গাথশর চাক্রের জর্য এক্টি প্রধার্ শক্পরি থর্রাপত্তা এর্ং গথেলীো র্দৃ্ধি ক্রররে। 

প্রক্েটি ব্রুক্রহভর্ লররর গ্র্যাথর্ হরাড এর্ং ং আইযাে এক্সরপ্রওরয় ইিাররচরের িরধয 

অরর্ক্গুথ আপরগ্র্ড ক্রররে, যা এই অঞ্চরর ক্রির্ধ নিার্ জর্ংখ্যা এর্ং র্যস্ত র্াথণদ্ধজযক্ 

গন্তর্যগুথরক্ আরও ভারাভারর্ িন্বয় ক্ররে ক্ষি ক্রররে - ক্াোক্াথে িাক্া ক্াথি হ য়ার 

এিাররিইর্রিি এর্ং ইরভি পাক্ন । 

 

র্েুর্ িাি ক্াজটি 2017 ার ম্পন্ন ওয়া হেি রুি 112-এর ংগ্ন অংরল পূর্ নর্েী 

পুর্র্ নার্ প্রক্রের া রযর উপর থভথত্ত ক্রর গরশ েুররে। এক্ ারি, েুটি প্রক্ে ং 

আইযাে াউরের হপািন হজ ারর্ হিরক্ হগ্র্ি াউি হর্রে পযারচাগ পয নন্ত ং আইযাে 

জরুশ এই র্যস্ত রাস্তাটির থের্ িাইররও হর্থল অংরলর আধুথর্ক্ীক্রণ ক্রররে। 

 

"হযরেু আিরা হক্াথভড-19 এর প্রভার্ হিরক্ পুর্রুিার ক্ররে িাথক্ এর্ং আিারের অি নর্ীথে 

লদ্ধিলাী রে িারক্, এটি অপথরায ন হয আিরা 21 লেরক্র চাথো হিিারে প্রস্তুে এক্টি 

পথরর্র্ হর্িওয়ারক্ন থর্থর্রয়াগ ক্রা চাথরয় যাই," গবন নয হাচুর ফম্বরন। "এই জােীয় 

প্রক্েগুথ ার াক্ এর্ং রাজয জরুশ ম্প্রোয়গুথরক্ এির্ রাস্তা হেওয়ার প্রথে আিারের 

প্রথেশ্রুথে প্রেল নর্ ক্রর যা আগািী র্েররর জর্য িার্ু এর্ং পণয েক্ষোর ারি এর্ং থর্রাপরে 

থর্রয় যাওয়া আা ক্ররে পারর।" 

  

উন্নথের িরধয ররয়রে থর্্েৃে যাোয়ারের হর্, িূ ংরযাগস্থর র্েুর্ র্া াঁক্ হর্ওয়ার হর্, 

র্ারর জর্য পু-অ  এাক্া, ঝরশর জরর প্রর্ারর জর্য র্েুর্ র্াা এর্ং এক্টি যােরেপ 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-11/NY112_Completed.pdf


ক্রা থিথডয়ার্। উভয় থেরক্ াইরক্ চাক্রের জর্য এক্চ্ছত্রভারর্ র্যর্াররর জর্য হর্ তেথর 

ক্রা রয়রে। উপরন্তু, পিচারীরের থর্রাপত্তা র্াশারর্ার জর্য র্েুর্  ুিপাি, ক্ার্ ন য না ম্প, 

প্রথে ক্  ুিপাি থচহ্ন এর্ং হিারশর থগর্যা স্থাপর্ ক্রা রয়রে। 

 

হেি রুি 112 র্রার্র পূর্ নর্েী 16.7 থিথয়র্ ডাররর প্রক্েটি 2015 ার শুরু রয়থে এর্ং 

গ্র্যাথর্ হরাড হিরক্ উত্তরিুখ্ী হেি রুি 25 (থিড ক্াথি হরাড) পয নন্ত রাস্তার অংলটি ংোর 

ক্রররে। 

 

বযফন বফবাম্বগয কবভনায হভবয হিম্বযব ডবভনগুম্বয়জ ফম্বরম্বেন, "িস্ত ং 

আইযাে জরুশ, থর্উ ইয়ক্ন হেি এির্ প্রক্েগুথরে থর্থর্রয়াগ ক্ররে যা আিারের 

পথরক্াঠারিা, আিারের অি নর্ীথে এর্ং স্থার্ীয় র্াথন্দারের জীর্র্যাত্রার িার্ উন্নে ক্রার জর্য 

গুরুত্বপূণ ন৷ হেি রুি 112 এর উন্নথোধর্গুথ আগািী র্হু র্ের ধরর এই অঞ্চরর িার্ু এর্ং 

পণযগুথ থর্রাপরে এর্ং েক্ষোর ারি স্থার্ান্তর ক্ররে াাযয ক্ররর্।" 

 

হেট বম্বনটয ভাবযও ভাম্বটযা ফম্বরন, "আিারের অি নর্ীথের পুর্গ নঠরর্র জর্য, আিারের 

রারজযর রুি 112 প্রক্রের িরো গুরুত্বপূণ ন পথরক্াঠারিা প্রক্েগুথরে থর্থর্রয়াগ ক্রা 

গুরুত্বপূণ ন৷এই মূ্পণ ন আপরগ্র্ডগুথ এাক্ার র্াথন্দারের জর্য এই রাস্তার এই অংরল যাোয়াে 

আরও ুথর্ধাজর্ক্ ক্রর েুরর্ এর্ং স্থার্ীয় র্যর্াগুথরক্ ম্ভার্য গ্র্াক্রের ক্ারে আরও 

অযারক্সরযাগয্ ক্ররে াাযয ক্ররর্৷আিারের িগ্র্ অঞ্চরক্ উন্নে ক্রার জর্য োরা যা 

ক্রররের্ োর জর্য আথি িস্ত পথরশ্রিী পুরু ও র্ারীরের ধর্যর্াে জার্াই।" 

  

হেট বম্বনটয অোম্বরক্সি উইক ফম্বরম্বেন, "রুি 112 এর পুর্র্ নারর্র অেযন্ত প্ররয়াজর্ 

থে এর্ং আজরক্র হ াণাটি হিািরচারক্র থর্রাপত্তা, যার্জরির উন্নথে, এাক্ার হৌন্দয নায়র্ 

এর্ং পিচারীরের চার পরির উন্নথের জর্য স্বাগে খ্র্র, যা এই ক্রির্ধ নিার্ র্যর্াথয়ক্ 

ক্থররডাররক্ র্যাপক্ভারর্ ায়ো প্রোর্ ক্ররর্।" 

  

বফধানবায দ্ম হজা বডম্বেপাম্বনা ফম্বরম্বেন, "ার াক্ ক্াউথির র্াথন্দারের এর্ং 112 

রুরি চাচক্ারী ক্রক্ এই প্রক্েটি হল ওয়ার উরেরলয োরের তধরয নযর জর্য 

ধর্যর্াে।আিরা এই প্রক্ে মূ্পণ ন ওয়ার জর্য উেগ্র্ীর্ রয় আথে।"থর্উ ইয়ক্ন হেি জরুশ 

পথরক্াঠারিারে অি নায়র্ হযাগ ক্রার ারি াহি আিরা আিারের রাস্তা এর্ং ম্প্রোয়গুথরক্ 

ক্রর যাোয়ারের জর্য থর্রাপে ক্রার অরপক্ষায় ররয়থে।"  

  

হিািরচাক্রের ক্ারজর এাক্া জরুশ ধীর গথেরে এর্ং োথয়ত্বলীভারর্ গাথশ চাারর্ার জর্য 

অর্ুররাধ ক্রা রয়রে। ওয়াক্ন হজারর্ গথেীিা অথেক্রি ক্রার জথরিার্া থিগুণ।এক্টি ক্ি ন 

অঞ্চর েুটি র্া োর হর্থল গথেরর্গ ঙ্ঘরর্র জর্য অথভযুি ওয়ার  র এক্জরর্র চারক্র 

াইরন্স স্থথগে ক্রর হেওয়া রে পারর। 

 

ার্াগােকৃ্ে ভ্রিরণর েরিযর জর্য ক্ ক্রুর্ 511 র্ম্বরর, www.511NY.org এ যার্ অির্া 

থর্র্ািূরযর 511NY হিার্াই অযাপ ডাউর্রাড ক্রুর্। 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=42cdc1d9-1d56f8eb-42cf38ec-000babd905ee-b66e8b2ff650d40c&q=1&e=baaf93f1-f16c-4660-b5bd-db9bb29492ab&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F


িুইিারর NYSDOT-হক্  রা ক্রুর্ @NYSDOT ও @NYSDOTLI এ।হ র্ুরক্ আিারের খ্ুাঁরজ 

পার্ এখ্ারর্Facebook.com/NYSDOT। 
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