
 

 

 

অববলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/15/2021 গভর্ নর কোবথ হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল স্থার্ীয় হেতু এবং কালভার্নগুবলর পুর্ব নাের্ ও প্রবতস্থাপম্বর্র জর্ে "বিজ 

NY’ ত ববম্বল 216 বমবলয়র্ ডলাম্বররও হববের হঘাষণা কম্বরম্বের্ 

  

বর্উ ইয়কন জুম্ব়ে 88টর্ েম্প্রদাম্বয়র 109টর্ প্রকম্বের জর্ে ত ববল েরবরা  কম্বর 

  

হপ্রাগ্রামটর্ গুরুত্বপূণ ন পবরকাঠাম্বমাম্বক েক্ত কম্বর হতালার প্রম্বচষ্টাম্বক েমথ নর্ কম্বর এবং 

জলবায় ুপবরবতনম্বর্র প্রভাম্ববর প্রবত স্থার্ীয় েম্প্রদায়গুবলম্বক আরও বস্থবতস্থাপক কম্বর 

হতাম্বল 

  

"বিজ NY" ত ববম্বলর প্রাপকম্বদর তাবলকা আম্বে এখাহর্ 

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হাচু আজ রাজ্জযর প্রথিটি অঞ্চজ্ হিু  ক্াভািনগুথ পুর্ব নার্  

প্রথিস্থাপজ্র্র জর্য 88-টি স্থার্ীস রক্াজ্রর জর্য বথধ নি াসিাস 216.2 থমথসর্ ডাজ্রর 

পুরস্কার হ াণা ক্জ্রজ্ের্। রাজ্জযর থিজ NY উজ্্যাজ্গর মাধযজ্ম প্র্ত্ত এই িথব এমর্ 

প্রক্ল্পগুথজ্ক্ মি নর্ ক্জ্র যা বর্যার ঝুুঁ থক্ ক্মাস, ক্াঠাজ্মার থস্থথিস্থাপক্িা উন্নি ক্জ্র, 

আঞ্চথক্ অি ননর্থিক্ প্রথিজ্যাথগিা জির ক্জ্র এবং পথরজ্বলগি র্যাসথবচাজ্রর 

ম্প্র্াসগুথজ্ক্ উপকৃ্ি ক্জ্র এমর্ প্রক্ল্পগুথজ্ক্ অগ্রাথধক্ার হ্স৷  

  

"থিজ NY' হপ্রাগ্রামটি গুরুত্বপূণ ন হপরভার মাথক্ার্াধীজ্র্ পথরক্াঠাজ্মার থর্রাপত্তা, 

থস্থথিস্থাপক্িা এবং থর্ভনরজ্যাগযিাজ্ক্ উন্নি ক্রার জর্য প্রজ্সাজর্ীস িথব রবরা ক্জ্র," 

গভর্ নর হ াচুল বম্বলম্বের্। "আমাজ্্র অবলযই আমাজ্্র স্থার্ীস ম্প্র্াসগুথজ্ি এই 

হক্লগি থবথর্জ্সাগগুথ চাথজ্স হযজ্ি জ্ব যাজ্ি আমাজ্্র বাথন্দাজ্্র আর  র্  র্ সা 

চরম আবাসার  ির্াগুথ হিজ্ক্ রক্ষা ক্রা যাস, হই াজ্ি থর্উ ইসক্নবাীজ্্র িাজ্্র প্রাপয 

আধুথর্ক্ এবং ুথবর্যস্ত পথরক্াঠাজ্মা প্র্ার্ ক্রার জর্য।"  

  

আজজ্ক্র হ াণাটি রাজ্জযর প্রথিটি অঞ্চজ্র বাথন্দাজ্্র এবং বযবাগুথর জীবর্যাত্রার মার্ 

উন্নি ক্রজ্ি এই উজ্্যাজ্গর অধীজ্র্ িাক্া স্থার্ীস রক্ারগুথজ্ক্ পূজ্ব ন পুরসৃ্কি প্রাস 500 

থমথসর্ ডাজ্রর উপর থভথত্ত ক্জ্র গজ্শ হিাজ্৷ "থিজ NY" পুরষ্কারগুথ এক্টি 

প্রথিজ্যাথগিামূক্ আজ্ব্জ্র্র প্রক্রিসার মাধযজ্ম তিথর ক্রা জ্সথে এবং থডজাইর্, পজ্ির 

অথধক্ার অথধগ্রণ এবং থর্ম নাণ  প্রক্ল্প রবরাজ্র মস্ত পয নাসগুথজ্ক্ মি নর্ ক্রজ্ব৷ 

প্রক্ল্পগুথ থর্ব নাচর্ ক্রা জ্সথে এমর্ মার্্জ্ের উপর থভথত্ত ক্জ্র যার মজ্ধয থে ক্াঠাজ্মাগি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FBNY_Recipients_111621.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4effdba8e8e7418f72bc08d9c00a5e2c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751973154542105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xdcUoCt617UgVLJ9qsTV2oTZyPYbxuM1f4TxJzJLy5g%3D&reserved=0


 

 

অবস্থা এবং হিু বা ক্াভাজ্িনর বর্যা এবং/অিবা  া াগার ংজ্ব্র্লীিা;  ুজ্র আার 

থবজ্বচর্া এবং পথরজ্বথলি বযবাগুথর ংখ্যা এবং প্রক্াজ্রর উপর থভথত্ত ক্জ্র হিু বা 

ক্াভাজ্িনর িাৎপয ন; এর্ভাসরর্জ্মন্টা জাথি ক্থমউথর্টিজ্ি (Environmental Justice 

Communities) ক্থরজ্ডাজ্রর ুথবধাগুথ; এবং বাথণজ্জযর আহন্দাজ্র্র উপর ামথগ্রক্ প্রভাব।  

  

বডপার্নম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বপাম্বর্নেম্বর্র (Department of Transportation) কবমের্ার হমবর 

হথম্বরবে ডবমর্গুম্বয়জ বম্বলম্বের্, "গভর্ নর হাচু আমাজ্্র রাজ্জযর ্ী নজ্মসা্ী পথরজ্বলগি 

এবং অি ননর্থিক্ স্থাথসজ্ত্বর জর্য হমথক্ থাজ্ব আমাজ্্র রাজ্জযর ম্প্র্াসগুথ এবং 

পথরবজ্র্র পথরক্াঠাজ্মাজ্ি থবথর্জ্সাজ্গর গুরুত্ব স্বীক্ার ক্জ্রজ্ের্৷ আজ হ াণা ক্রা িথব 

আমাজ্্র স্থার্ীস ম্প্র্াসগুথজ্ক্ আর লক্রিলাী ক্জ্র িুজ্ি, আমাজ্্র পথরক্াঠাজ্মাজ্ক্ 

আর থস্থথিস্থাপক্ ক্রজ্ি এবং জবাসু পথরবিনজ্র্র প্রভাবগুথ প্রলথমি ক্রজ্ি আমাজ্্র 

রাজযজ্ক্ আর প্রস্তুি ক্রজ্ি াসিা প্র্ার্ ক্রজ্ে।"  

  

থম্পের্ ে ম্বরর েুপাবরর্ম্বর্র্ম্বডন্টে অফ  াইওম্বয়ে (Superintendents of Highways), 

NYSAOTSOH-এর েভাপবত, বরচাডন হবঞ্জাবমর্ বম্বলর্, "রাজ্জযর বৃত্তম পথরবজ্র্র ংস্থা 

NYS অযাজ্াথজ্সলর্ অফ িাউর্ ুপাথরর্জ্ির্জ্ডন্ট অফ াইজ্সজ্র (NYS Association of 

Town Superintendents of Highways) পক্ষ হিজ্ক্, আথম গভর্ নর হাচু, হমজথরটি থডার 

্িুসািন-ক্াক্রজর্জ্্র এবং স্পিক্ার হথিজ্ক্ থিজ-NY হপ্রাগ্রাজ্মর মাধযজ্ম স্থার্ীস পথরক্াঠাজ্মাজ্ি 

িাজ্্র অথবচ মি নজ্র্র জর্য ধর্যবা্ জার্াজ্ি চাই৷ স্থার্ীস হিু  ক্াভািনগুথর জর্য 

থবজ্লভাজ্ব উৎগ ন ক্রা এই হপ্রাগ্রামটি আমাজ্্র স্থার্ীস রক্ারগুথর জর্য অপথরায ন। থর্উ 

ইসজ্ক্নর আমাজ্্র অি নর্ীথি গজ্শ িুজ্ি এবং আমাজ্্র ভ্রমণক্ারী জর্াধারজ্ণর থর্রাপত্তা 

রক্ষার জর্য থবথর্জ্সাগ ক্রা চাথজ্স যাসা প্রজ্সাজর্। আমরা পরবিী পাুঁচ বেজ্রর প্রধার্ 

ক্ম নূথচর থ্জ্ক্ হ্খ্ার মস এই থবথর্জ্সাগগুথ বজাস রাখ্জ্ি এবং বাশাজ্র্ার জর্য আমাজ্্র 

রাজযর থর্ব নাথচি ক্ম নক্িনাজ্্র াজ্ি ক্াজ ক্রার জর্য উনু্মখ্।" 

  

বর্উ ইয়কন হের্ কাউবন্ট  াইওম্বয় েুপাবরর্ম্বর্র্ম্বডন্টে অোম্বোবেম্বয়েম্বর্র (New York 

State County Highway Superintendents Association) েভাপবত হজাম্বেফ উইবের্বি 

বম্বলম্বের্, "এটি শুরু সার পর হিজ্ক্, থিজ-NY আমাজ্্র হিু এবং ক্াভািনগুথর থবলা 

থজ্িজ্মর রক্ষণাজ্বক্ষণ, পুর্ব নার্ এবং থস্থথিস্থাপক্িার উন্নথির জর্য ক্াউথন্ট াইজ্সর 

থবভাজ্গর প্রজ্চষ্টাগুথর জর্য এক্টি অাধারণ উদ্দীপর্া জ্স হিজ্ক্জ্ে৷ রাজ্জযর 87% রাস্তা এবং 

অজ্ধ নজ্ক্র হবথল হিুর রক্ষণাজ্বক্ষজ্ণর জর্য স্থার্ীস রক্ারগুথ ্াসী। থিজ-NY 

ক্াউথন্টগুথজ্ক্ এই গুরুত্বপূণ ন পথরক্াঠাজ্মাগি প্রজ্সাজর্গুথর হমাক্াজ্বা ক্রজ্ি ক্ষম 

ক্জ্রজ্ে যা অর্যিাস থবথিি জ্ি পারি। এখ্র্ আর হিু  ক্াভািনগুথর পুর্ব নার্  

পুর্গ নঠজ্র্র প্রজ্সাজর্ীসিাগুথ পূরণ ক্জ্র ক্াজটি ক্ম বযসবহু এবং ক্র্ািাজ্্র জর্য এক্টি 

উজ্েখ্জ্যাগয ঞ্চস জ্স ্া ুঁথশজ্সজ্ে। আমরা ক্থমলর্ার হডাথমর্গুজ্সজ এবং গভর্ নর ক্যাথি 

হাচুজ্ক্ িাজ্্র অংলী্াথরত্ব এবং ভ্রমণক্ারী জর্াধারজ্ণর ুথবধা  থর্রাপত্তার জর্য স্থার্ীস 

শক্  হিুর ক্ম নূথচর জর্য রাজ্জযর অি নাসজ্র্র ্ৃষ মি নজ্র্র জর্য প্রলংা ক্থর।" 

"থিজ NY" হপ্রাগ্রামটি থর্উ ইসক্ন হিি থডপািনজ্মন্ট অফ ট্রান্সজ্পাজ্িনলর্ (New York State 

Department of Transportation) দ্বারা পথরচাথি স এবং থর্উ ইসক্ন হিি জজু্শ স্থার্ীস রাস্তা, 



 

 

হিু এবং অর্যার্য গুরুত্বপূণ ন পথরবজ্র্র পথরক্াঠাজ্মাজ্ি থবথর্জ্সাগ বাশাজ্র্ার জর্য রাজ্জযর 

স্থাসী প্রজ্চষ্টার অংল। অঞ্চ অর্ুাজ্র প্রক্ল্পগুথর এক্টি মূ্পণ ন িাথক্া উপব্ধ এখ্াজ্র্। 

  

  

অঞ্চল 

হেতুর 

পুরিার

গুবল 

(েংখো) 

কালভার্ন 

পুরিারগু

বল 

(েংখো) 

হমার্ 

পুরিারগু

বল 

(েংখো) 

হেতুর 

পুরিারগুবল 

(বমবলয়র্ 

ডলাম্বর) 

কালভার্ন 

পুরষ্কারগুবল 

বমবলয়র্ 

ডলাম্বর) 

কালভার্ন 

পুরষ্কারগুবল 

(বমবলয়র্ 

ডলাম্বর) 

              

Capital 

Region 
1 13 14 $1,164,900 $12,472,262 $13,637,162 

Central 

New 

York 

5 1 6 $11,448,761 $1,000,000 $12,448,761 

Finger 

Lakes 
4 6 10 $3,991,220 $5,738,832 $9,730,053 

Mid-

Hudson 
8 8 16 $27,233,689 $7,517,991 $34,751,680 

Mohawk 

Valley 
9 3 12 $28,293,376 $2,665,164 $30,958,540 

North 

Country 
7 12 19 $15,611,078 $11,408,377 $27,019,455 

Southern 

Tier 
9 3 12 $25,049,783 $2,947,489 $27,997,271 

Western 

New 

York 

5 11 16 $6,485,388 $9,837,823 $16,323,211 

New 

York City 
1 0 1 $29,400,000 $0 $29,400,000 

Long 

Island 
3 0 3 $13,994,719 $0 $13,994,719 

              

হমার্ 52 57 109 $162,672,913 $53,587,938 $216,260,852 

  

বেম্বর্র্র টর্ম্বমাবথ এম. হকম্বর্বড বম্বলম্বের্, "রাজ্জযর আইর্ভা এই বেজ্রর বাজ্জজ্ি থর্উ 

ইসজ্ক্নর পথরক্াঠাজ্মার জর্য ঐথিাথক্ স্তজ্রর িথব প্র্ার্ ক্জ্রজ্ে যা আমাজ্্র 

রাস্তাগুথজ্ি এক্টি থবলা থবথর্জ্সাগ রবরা ক্জ্রজ্ে৷ গভর্ নর হাচুজ্র এই হ াণা হই গথির 

উপর থভথত্ত ক্জ্র তিথর এবং আমাজ্্র রাজ্জযর হিুগুথজ্ক্ ভথবযজ্ি পুর্ব নাজ্র্র জর্য প্রস্তুি 

ক্জ্র আমরা হফডাজ্র পথরক্াঠাজ্মার থব হিজ্ক্ গুরুত্বপূণ ন ডাজ্রর জর্য অজ্পক্ষা ক্রার 

মস।" 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FBNY_Recipients_111621.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4effdba8e8e7418f72bc08d9c00a5e2c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751973154552063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7RAzpDwWPOVX55SGRUl9zGWkciq5TFQSA9p%2BjwiX77o%3D&reserved=0


 

 

  

অোম্বেেবল েদেে উইবলয়াম বব. মোগর্াম্বরবল বম্বলম্বের্, " হযখ্াজ্র্ িাজ্্র হযজ্ি জ্ব 

িাজ্্র হখ্াজ্র্ থর্জ্স যাসার জর্য আমাজ্্র ম্প্র্াসগুথ প্রথিথ্র্ আমাজ্্র পথরবজ্র্র 

হর্িসাক্নগুথর উপর থর্ভনর ক্জ্র। আমাজ্্র হিুগুথর রক্ষাস থবথর্জ্সাগ আমাজ্্র 

রাজযবযাপী পথরক্াঠাজ্মাজ্ক্ রক্ষা  উন্নি ক্রার জর্য থর্উ ইসক্ন হিজ্ির প্রথিশ্রুথিজ্ক্ পুর্রাস 

ববৎ ক্জ্র।" 
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