
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

গভর্ নর কোবি হ াকল আজ অম্বরঞ্জ কাউবিম্বে I-87 এ 6.7 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ফুটপাি 

উন্নবেসাধম্বর্র প্রকম্বের কাজ শুরু  ওয়ার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

প্রকম্বে অন্তভভ নক্ত থ্রুওম্বয়র হিরািে এিং পৃষ্ঠেম্বলর পুর্বর্ নি নাণ  

  

বর্রাপত্তার উন্নবেসাধম্বর্র িম্বধে আম্বে র্েভর্ গাডনম্বরল, বিবপং এিং শ্রিণম্ব াগে রাস্তার 

িণ নর্াকারক  

  

2023 সাম্বলর িসম্বন্ত বর্ি নাণ কাজ হেষ  ম্বি িম্বল প্রেোো করা  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ অররঞ্জ ক্াউথিরে থর্উ ইয়ক্ন হেট থ্রুওরয়র (I-87) 6.7 থিথলয়র্ 

ডলাররর ফুটপাি উন্নথেসাধরর্র প্রক্রের ক্াজ শুরু  ওয়ার হ াষণা ক্রররের্। ক্ারজর িরধয 

িাক্রে উডরেথর হিরক্  যাথরিযারর্ এক্জজট 16 এর ঠিক্ উত্তর পর্ নন্ত এক্ঠট 2.5 িাইরলর অংশ, 

র্া থিরয় প্রথেথির্ আরু্িাথর্ক্ 92,000 র্ার্ো র্ চলাচল ক্রর।  

  

"এই থর্ম্ন  াডসর্ ভযাথল ক্থররডারঠট িথিণ অররঞ্জ ক্াউথিরে োথণরজযর জর্য এেং হর্ হিাটর 

চালক্রা রুট 17 েযে ার ক্ররর্ োরির জর্য এক্ঠট হক্ন্দ্রীয় থলঙ্ক, এেং এই প্রক্রে থেথর্রয়াগ 

থর্রাপত্তা েৃজি ক্ররে এেং র্াত্রী ও োথণজজযক্ র্ার্ো রর্র জর্য চলাচরলর পৃষ্ঠরক্ উন্নে 

ক্ররে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আিার প্রশাসর্ আিারির পথরে র্ পথরক্ািারিা 

পুর্থর্ নি নাণরক্ সরে নাচ্চ অগ্রাথধক্ার থিরয়রে, এেং এই সাম্প্রথেক্েি থেথর্রয়াগ উন্নে র্াোয়াে 

এেং িারু্ষ ও পরণযর থর্রাপি ভ্রিণ থর্জিে ক্ররে স ায়ো ক্ররে।"  

  

এই প্রক্রের িরধয ররয়রে িাইলরপাে 43.5 হিরক্ িাইলরপাে 46 পর্ নন্ত িুই ইজি গভীরো 

পর্ নন্ত থিল এেং ইর্রল অপাররশর্ সম্পািরর্র িাধযরি উত্তরিুখী এেং িথিণিুখী উভয় 

ফুটপারির থের্ঠট হলর্ পুর্থর্ নি নাণ, র্া হিাট 15ঠট হলর্ িাইরলরও হেথশ জায়গা অর্রভুক্ত ক্রর। 

অথেথরক্তভারে, এক্জজট 16 এর ( যাথরিযার্ - িাথক্নর্ রুট 6 - NY রুট 17) উত্তরগািী 

রয্াম্পগুথলরে ক্ংজিট স্ল্যােগুথল সরারর্া  রে এেং প্রথেস্থাপর্ ক্রা  রে৷ থর্রাপত্তার 

উন্নথেসাধরর্র িরধয ররয়রে র্েুর্ গাইডররল, আররা হেথশ প্রথেফলর্ক্ারী লাইর্ থিথপং, এেং 

হশাল্ডারগুথলরে র্েুর্ শ্রেণরর্াগয রাস্তার েণ নর্াক্ারী।  

  



থ্রুওরয় অিথরঠটর (Thruway Authority) অরু্রিাথিে 2022 োরজট থ্রুওরয় অিথরঠটর িূলধর্ 

ক্ি নসূথচরক্ সিি নর্ ক্রার জর্য হিাট 397 থিথলয়র্ ডলার থেথর্রয়াগ ক্রর। এোডাও, 2026 

সারলর িরধয, থ্রুওরয়র ক্যাথপটাল হপ্রাগ্রাি িূলধর্ প্রক্েগুথলরে 1.9 থেথলয়র্ ডলার থেথর্রয়াগ 

ক্ররে েরল থর্ধ নাথরে। এর িরধয ররয়রে থ্রুওরয়রে থসরেিেযাপী প্রক্েগুথলর জর্য 1.65 থেথলয়র্ 

ডলার।  

  

থ্রুওম্বয় অিবরটটর বর্ি না ী পবরচালক িোবিউ হজ. ড্রিসকল িম্বলম্বের্, "এঠট থ্রুওরয়র 

এক্ঠট গুরুত্বপূণ ন থেভাগ ক্ারণ এঠট উডোথর ক্ির্ থপ্রথিয়াি আউটরলটস স  িথিণ অররঞ্জ 

ক্াউথিরে এক্ঠট উরেখরর্াগয এেং জর্থপ্রয় োথণজজযক্ হক্ন্দ্ররক্ পথররষো প্রিার্ ক্রর৷ আিরা 

এির্ প্রক্েগুথলরে থেথর্রয়াগ ক্ররে প্রথেশ্রুথেেি র্া র্াত্রী, পর্ নটক্ এেং েযেসার জর্য এক্ঠট 

থর্রাপি এেং থর্ভনররর্াগয গাথড চালারর্ার অথভজ্ঞো প্রিার্ ক্রর।"  

  

রাজে বসম্বর্টর হজিস সু্কবফস িম্বলম্বের্, "আথি এই প্ররয়াজর্ীয় উন্নথেসাধর্গুথল শুরু  রে 

হিরখ হরািাজিে এেং স্থার্ীয় োথসন্দারির ধধরর্ নর জর্য কৃ্েজ্ঞ র্খর্ থ্রুওরয় অিথরঠট এই 

প্রক্েঠট সমূ্পণ ন ক্রররে এই 2.5 িাইল অংরশ প্রথেথির্ র্াোয়াে ক্রা 92,000 র্ার্ো রর্র  রয়৷ 

গভর্ নর এেং আইর্ প্রণয়র্ক্ারী অংশীিাররির সারি ক্াজ ক্রর এই গুরুত্বপূণ ন পথরক্ািারিা 

হিরািেগুথল  ল হসই অগ্রাথধক্ারসিূ  র্ার জর্য আথি প্রথেঠট োরজরটর িরসুরি লডাই ক্থর।"  

  

সংসদ সভার সদসে কবলর্ হজ. ড্রিট িম্বলম্বের্, "স্থার্ীয় োথসন্দা এেং িশ নর্ািীরা সিার্ভারে 

উপকৃ্ে  রের্ হিরািে এেং থর্রাপত্তার উন্নথের জর্য উডোথরর শ রর থর্উ ইয়ক্ন হেট 

থ্রুওরয়রে 6.7 থিথলয়র্ ডলাররর থেথর্রয়াগ হিরক্৷ আথি এই প্রক্েঠটরক্ এেং এর হর্ ইথেোচক্ 

প্রভােগুথল এই হেথশ পথরিারণ র্াোয়াে ক্রা রাস্তার উপর পডরে র্া  াডসর্ ভযাথল এেং সিস্ত 

আপরেট থর্উ ইয়রক্নর জর্য এক্ঠট প্ররেশদ্বার থ সারে ক্াজ ক্রর, ো সমূ্পণ নভারে সিি নর্ 

ক্রার জর্য আিার সেীি ন সরক্াররর হর্োরির সারি এক্জত্রে  রয়থে।"  

  

অম্বরঞ্জ কাউবির বর্ি না ী বিম্বভর্ এি. বর্উ াউস িম্বলম্বের্, "এঠট অররঞ্জ ক্াউথির র্াত্রী 

এেং িশ নর্ািীরির জর্য সিার্ভারে এক্ঠট গুরুত্বপূণ ন প্রক্ে এেং থ্রুওরয়রে এই গুরুত্বপূণ ন 

 ােঠটর সুেযেস্থা ক্রার জর্য আথি গভর্ নররক্ ধর্যোি জার্াই৷ এই উন্নথেসাধর্গুথল আিারির 

এই অি ননর্থেক্ভারে অেযােশযক্ীয় ক্থররডাররক্ থেপণর্ ক্ররে স ায়ো ক্ররে উডরেথর ক্ির্ 

এেং হলরগালযান্ড থর্উ ইয়রক্নর (LEGOLAND New York) িরো আক্ষ নণগুথলর সারি েৃজির 

জর্য।"  

  

সিস্ত ক্াজ ট্র্যাথফরক্র উপর প্রভাে সীথিে রাখার জর্য রারে ক্রা  রে এেং 2023 সারলর 

েসরন্ত হশষ  রে েরল আশা ক্রা  রে।  

  

উইল্টর্ থর্উ ইয়রক্নর কু্থিথক্ ক্ন্সট্র্াক্টশর্ ক্রপ নাররশর্ (Kubricky Construction Corp.)  ল এই 

প্রক্রের ঠিক্ািার।  

  



থর্ি নাণ ক্াজ চলার সিয় র্ার্ো র্ চালক্রা  য়ে হিখরে পারের্ হর্ ট্র্াথফক্ থশফট ও েরপজ 

েরাের থ্রুওরয়রে হলর্ েন্ধ আরে। সিস্ত ক্াজ আে াওয়ার উপর থর্ভনরশীল এেং পথরেেনর্ 

 রে পারর।  

  

র্ার্ো রর্র চালক্রির সেক্ন িাক্রে এেং ক্ারজর এলাক্ায় থর্রিনথশে গথের সীিা অরু্সরণ 

ক্ররে অরু্ররাধ ক্রা  রে এেং িরর্ ক্থররয় হিওয়া  রে হর্ ক্ারজর এলাক্ায় হেথশ গথেরে 

গাথড চালারর্ার জর্য জথরিার্া থদ্বগুণ ক্রা  য়। 2005 সারলর ওয়াক্ন হজার্ হসফঠট অযাক্ট(Work 

Zone Safety Act) অরু্সারর, হক্ার্ও েযজক্ত ক্ারজর এলাক্ায় িুই ো োর হেথশ োর গথেসীিা 

অথেিি ক্ররল হসই েযজক্তর ড্রাইথভং লাইরসন্স স্থথগে ক্রা  রে পারর।  

  

োস্তে সিরয় ট্র্াথফক্ সংিান্ত আপরডটগুথলর জর্য thruway.ny.gov এ র্ার্। র্ার্ো রর্র 

চালক্রা থ্রুওরয় অিথরঠটর থের্ািূরলযর হিাোইল অযাপঠট ডাউর্রলাডও ক্ররে পাররর্ এেং 

ট্র্াথফক্ সংিান্ত েরিযর জর্য TRANSঅযালাটনস এর জর্য সাইর্ আপ ক্ররে পাররর্।  

  

###  
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