
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ওম্বর্ার্ডাগা কাউবিম্বে বর্উ ইয়কন হেট থ্রুওম্বয়ম্বে 84.2 বিবলয়র্ 

পবরকাঠাম্বিা উন্নয়র্ প্রকম্বের বর্ি নাণ কাজ চলম্বে িম্বল হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

প্রকম্বের িম্বযে রম্বয়ম্বে ফুটপাি পুর্গ নঠর্, হেেুর পুর্ি নাের্ এিং I-90-র একটট অংম্বের 

হেেুর প্রবেস্থাপর্  

  

অেংখ্ে বর্রাপত্তার আপম্বেম্বডর িম্বযে রম্বয়ম্বে আম্বরা চওডা হোল্ডার, র্েুর্ গাইডম্বরল, 

র্েুর্ োইম্বর্জ এিং বিবপং  

  

2023 োম্বলর েরৎকাম্বল প্রকেটট েম্পূণ ন  ম্বি িম্বল আো করা  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ওরর্ার্ডাগা ক্াউথিরে থ্রুওর়ে (I-90)-হে 84.2 

থিথল়ের্ ডলাররর পথরক্াঠারিা উন্ন়ের্ প্রক্রের ক্াজ চলরে৷ প্রক্রের িরযয রর়েরে থ্রুওর়ে (I-

90) এর পাাঁচ িাইল অংরে ফুটপাি পুর্থর্ নি নাণ, রয্াম্প পুর্থর্ নি নাণ, দুটট হেেুর পুর্র্ নাের্ এর্ং 

এক্টট হেেুর প্রথেস্থাপর্।  

  

"ওরর্ার্ডাগা ক্াউথির থ্রুওর়েরে এই পথরক্াঠারিা থর্থর্র়োগ প্রক্েটট পুররারর্া পথরক্াঠারিার 

হিাক্ারর্লা ক্রর এর্ং থর্উ ই়েক্ন হেরট আিারদর পথরর্ র্ র্যর্স্থার থর্রাপত্তা ও 

থর্ভনররোগযোরক্ আরও র্াথ়ির়ে হোরল," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আযুথর্ক্ এর্ং দক্ষ রাস্তা, ো 

আিারদর েম্প্রদা়ে এর্ং রাজয জরু়ি পথরর্ র্ হর্টও়োক্নগুথলরক্ েংেুক্ত ক্রর, ো র্জা়ে রাখার 

জর্য পথরক্াঠারিা প্রক্েগুথলরে থর্থর্র়োগ অপথর াে ন৷ এই যররর্র প্রক্েগুথলর িাযযরি 

আিারদর পথরক্াঠারিারক্ েক্তক্তোলী ক্রার িাযযরি, থর্উ ই়েক্ন আরও দক্ষ, প্রথেরোথগোিূলক্ 

এর্ং েিৃদ্ধ  ও়োর পরি রর়েরে।"  

  

থ্রুওম্বয় অিবরটটর (Thruway Authority) বর্ি না ী পবরচালক িোবিউ জুবর্য়র ড্রিেকল 

িম্বলর্, "হেন্ট্রাল থর্উ ই়েরক্নর এই 84 থিথল়ের্ ডলাররর প্রক্রের িরো পথরক্াঠারিা প্রক্েগুথলর 

জর্য হরাডওর়েরে হটাল রাজস্ব পুর্ঃথর্থর্র়োগ ক্রা হিাটরচালক্রদর থর্রাপত্তা উন্নে ক্রর এর্ং 

এই এলাক্া়ে থের্টট হেেুরে গুরুত্বপূণ ন ক্াঠারিাগে আপরেড প্রদার্ ক্রর৷ থ্রুওর়ের এই থর্ভারগ 

প্রথেথদর্ আর্ুিাথর্ক্ 35,000 োর্র্া র্ োো়োে ক্রর, এই উন্নথেগুথল থর্উ ই়েরক্নর অি নর্ীথেরক্ 

েিি নর্ ক্রর এর্ং রাজয জরু়ি পণয ও পথররষর্াগুথল দক্ষোর োরি থর্র়ে হেরে ও আেরে হদ়ে।"  

  



থ্রুওর়ে (I-90)-র আর্ুিাথর্ক্ পাাঁচ িাইল প্রস্থার্ 37 (োইরাথক্উজ - থলভারপুল - ইরলক্ট্রথর্ক্স 

পাক্নওর়ে) হিরক্ প্রস্থার্ 39 (োইরাথক্উজ - ফুলটর্ - I-690 - NY রুট 690) এর পক্তিরির িরযয 

উভ়ে থদরক্ পুর্গ নঠর্ ক্রা  রর্।  

  

এই এলাক্া়ে I-90 এর েিস্ত ট্রাথফক্ পক্তিিগািী হলরর্ েথরর়ে হর্ও়ো  র়েরে পুরর্িুখী হলরর্ 

থর্ি নারণর জর্য।  

  

I-90 (িাইলরপাে 287.11) এর উপর ওরর্ান্ডাগা পাক্নওর়ে হেেু এর্ং I-90 (িাইলরপাে 287.25) 

এর উপর ওরর্ান্ডাগা হলক্ আউটরলট হেেুর পুর্র্ নাের্ও প্রক্েটটরে অন্তভুনক্ত, হেই োরি I-90 

(িাইলরপাে 288.13) এর উপর CSX হরলররাড হেেুর প্রথেস্থাপর্ও প্রক্েটটরে অন্তভুনক্ত।  

  

অথেথরক্তভারর্, প্রস্থার্ 39 (োইরাথক্উজ - ফূলটর্ - I-690 - NY রুট 690) রয্াম্প পুর্থর্ নি নাণ ক্রা 

 রর্, এর্ং প্রস্থার্ 38 (োইরাথক্উজ - থলভারপুল - ক্াউথি রুট 57) এ ফুটপাি হিরািে েমূ্পণ ন 

ক্রা  রর্৷  

  

অেংখয থর্রাপত্তার আপরেরডর িরযয আরে আররা চও়িা হোল্ডার, র্েুর্ গাইডররল, র্েুর্ 

োইরর্জ, প্রথেফলর্ক্ারী লাইর্ র্থয নে থর্রাপত্তার জর্য থিথপং, থর্ষ্কাের্ র্যর্স্থার উন্নথে এর্ং 

জীর্ন্ত েুষার হর়্িা স্থাপর্ও প্রক্রে অন্তভুনক্ত ক্রা  র়েরে।  

  

2022 োরলর েরৎক্ারল, েিস্ত ট্রযাথফক্ েীরের জর্য পূর্ নিুখী এর্ং পক্তিিিুখী হলরর্ িূল 

ক্র্থফগাররেরর্ স্থার্ান্তথরে ক্রা  রর্।  

  

2023 োরলর র্েরন্ত শুরু ক্রর, টঠক্ প্রস্থার্ 37 হিরক্ প্রস্থার্ 39-এর আরগ I-90 এর পক্তিিগািী 

হলর্গুথল পুর্গ নঠর্ ক্রা  রর্ এর্ং োর োরি থের্টট হেেুর পক্তিিিুখী হলর্গুথলও পুর্গ নঠর্ ক্রা 

 রর্৷ হেই েির়ে, েিস্ত োর্র্া র্ এই এলাক্ার I-90 এর পূর্ নিুখী অংরে স্থার্ান্তথরে ক্রা  রর্।  

  

হের্িি, NY এর  যাথরের্ অযান্ড র্াররাজ থিজ ক্র্িাক্টরে, ইর্ক্.-হক্ এই চুক্তক্ত প্রদার্ ক্রা 

 ়ে। 2023 োরলর েরৎক্ারল ক্াজ হেষ  রর্ র্রল আো ক্রা  রে।  

  

পথরর্েনর্েীল র্ােনা থচহ্নগুথল আরলাথক্ে ক্রা  র়েরে থর্ি নাণ ক্াজ েম্পরক্ন গাথ়ির চালক্রদর 

পরািে ন হদও়োর জর্য। এই ক্াজ আর্ াও়োর উপর থর্ভনরেীল এর্ং পথরর্েনর্ োরপক্ষ।  

  

ক্ি ন অঞ্চলেিূর  গথেেীিা অথেক্রি ক্রার জথরিার্া থিগুণ  ও়োর ক্িা হিাটরচালক্রদর 

জাথর্র়ে হদও়ো  রে। 2005 োরলর ও়োক্ন হজার্ হেফটট অযাক্ট(Work Zone Safety Act) 

অর্ুোরর, হক্ার্ও র্যক্তক্ত ক্ি ন অঞ্চরল দুই র্া োর হর্থে র্ার গথেেীিা অথেক্রি ক্ররল হেই 

র্যক্তক্তর ড্রাইথভং লাইরেন্স স্থথগে ক্রা  রে পারর।  

  

রাম্বজের বেম্বর্টর রাম্বচল হি িম্বলর্, "প্রযার্ যির্ী থ োরর্ ো হেন্ট্রাল থর্উ ই়েক্নরক্ রারজযর 

অর্যার্য অংরের োরি েংেুক্ত ক্রর, আিারদর অর্েযই থর্ক্তিে ক্ররে  রর্ হে থ্রুওর়ে গাথ়ির 

চালক্রদর জর্য থর্রাপদ এর্ং ভারলাভারর্ রক্ষণারর্ক্ষণ ক্রা  রে৷ এই প্রক্েটট শুযু ওরর্ার্ডাগা 



ক্াউথিরে ে়িক্পি এর্ং এলাক্ার হেেুগুথলরক্ পুর্র্ নাের্ ক্রর র্া, এটট হর্ে ক্র়েক্টট 

আপরেরডর িাযযরি থ্রুওর়ের থর্রাপত্তারক্ উরেখরোগযভারর্ র্ৃক্তদ্ধ ক্রর। আপরেট জরু়ি, 

আিরা প্রথেকু্ল আর্ াও়োর িুরখািুথখ  ই ো আিারদর পথরক্াঠারিারক্ ধ্বংে ক্রর, োই NYS 

থ্রুওর়ে অিথরটট প্রক্েটট এই উন্নথেগুথল র্াস্তর্া়ের্ ক্ররে অেের  ও়োর োরি অরর্ক্ ভারলা 

চাক্থর তেথর ক্ররে হদখা উরত্তজর্াপূণ ন।"  

  

হেট বেম্বর্টর জর্ ডবিউ িোবর্য়র্ িম্বলম্বের্, "50েি থেরর্ট হজলা জরু়ি েম্প্রদা়েগুথল 

আিারদর স্থার্ী়ে  াইওর়ে পথরক্াঠারিারক্ আপরেড ক্রার জর্য ঐথে াথেক্ রারজযর 

থর্থর্র়োরগর ফরল উপকৃ্ে  রে৷ এই 84 থিথল়ের্ ডলাররর প্রক্েটট থর্উ ই়েক্ন হেট থ্রুওর়ের 

পাাঁচ িাইল র্রার্র, ো িযয থর্উ ই়েরক্নর হক্ন্দ্রস্থরলর িরযয থদর়ে ো়ে, োর পৃষ্ঠেরলর হিরািে 

এর্ং থর্রাপত্তার আপরেড প্রদার্ ক্ররর্। এটট হেেুগুথলর আযুথর্ক্ীক্রণ এর্ং হেেুর হিরািে 

এর্ং প্রস্থার্ 39 রয্াম্পগুথলর পুর্থর্ নি নারর্র অি না়ের্ ক্ররর্। হেন্ট্রাল থর্উ ই়েরক্নর রাস্তা ও হেেুর 

উন্ন়েরর্র প্রথে োর অটল প্রথেশ্রুথের জর্য আথি গভর্ নর হ াক্রলর প্রেংো ক্থর।"  

  

অোম্বেেবল েদেে উইবলয়াি বি. িোগর্াম্বরবল িম্বলম্বের্, "োরা হেখারর্ হেরে চার্ হেখারর্ 

থর্র়ে োও়োর জর্য আিারদর েম্প্রদা়েগুথল প্রথেথদর্ আিারদর পথরর্ র্ হর্টও়োক্নগুথলর উপর 

থর্ভনর ক্রর। থ্রুওর়েরে থর্থর্র়োগ আিারদর রাজযর্যাপী পথরক্াঠারিা উন্নে ক্রার জর্য থর্উ 

ই়েক্ন হেরটর প্রথেশ্রুথেরক্ েক্তক্তোলী ক্রর।"  

  

ওম্বর্ার্ডাগা কাউবি এড্রিবকউটটভ রায়ার্ িোকম্বিা র্ িম্বলম্বের্, "েরক্াররর ের্ হচর়ে 

গুরুত্বপূণ ন দাথ়েত্বগুথলর িরযয এক্টট  ল আিারদর র্াথেন্দারদর জর্য থর্রাপদ এর্ং থর্ভনররোগয 

পথরক্াঠারিা প্রদার্ ক্রা এর্ং ওরর্ার্ডাগা ক্াউথির ো ক্রার এক্ গরর্ নর ট্রযাক্ হরক্ডন রর়েরে৷ 

টঠক্ েেটাই গুরুত্বপূণ ন এির্ অংেীদার িাক্া োরা হেই অঙ্গীক্াররক্ ভাগ ক্রর হর়্ে। আিারদর 

েম্প্রদার়ে এই ের্ নরেষ থর্থর্র়োরগর জর্য থর্উ ই়েক্ন হেট এর্ং থ্রুওর়ে ক্েৃনপক্ষরক্ যর্যর্াদ।"  

  

 ালর্াগাদ ক্রা েফররর েরিযর জর্য, হিাটরচালক্রদর থ্রুওর়ে ক্েৃপরক্ষর হিার্াইল 

অযাপডাউর্রলাড ক্ররে উৎো  হদও়ো  রে, ো আইরফার্ ও অযান্ড্রর়েড চাথলে েন্ত্রগুথলর 

জর্য থর্র্ািূরলয ডাউর্রলাড ক্রার জর্য উপলব্ধ। অযাপটট চলার পরি হিাটরোর্ চালক্রদর 

থরর়েল-টাইি ট্রাথফক্ ও থদক্-থর্রদনের্া েংক্রান্ত ে া়েো প্রদার্ ক্রর।  

  

ভ্রিণক্ারীরা থ্রুওর়ে অিথরটটর ইিারঅযাক্টটভট্রযারভলার িযাপএ হেরে পাররর্ প্রকৃ্ে েির়ের 

েফররর আপরডরটর জর্য এর্ং ট্রাথফক্ েংক্রান্ত েরিযর জর্য ট্রান্সঅযালাটনে এর জর্য োইর্-

আপ ক্ররে পাররর্।  

  

###  
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