
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/26/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 
 

গভর্ নর হ াকল লং আইলোন্ড এক্সম্বপ্রসওম্বের পূি নমুখী হপবভং প্রকম্বের কাজ হেষ 

 ওোর হ াষণা করম্বলর্  

  

পূি নমুখী লং আইলোন্ড এক্সম্বপ্রসওম্বের বরসারম্বেবসং িৃ স্পবিিার রাম্বি সম্পূণ ন  ম্বেম্বে  

  

বমম্ব াব্রুক হেট পাকনওম্বে এিং পূি নমুখী সাউদার্ ন হেট পাকনওম্বের কাজও সম্পূণ ন 

 ম্বেম্বে  

  

পশ্চিমমুখী লং আইলোন্ড এক্সম্বপ্রসওম্বের এিং পশ্চিমমুখী সাউদার্ ন হেট পাকনওম্বের 

েুটপাি র্িােম্বর্র কাজ হেষ করার লক্ষ্ে 2022 সাম্বলর হেম্বষ এিং হসই কাজ বর্র্ নাবরি 

সমেসূবি অর্ুযােী িলম্বে  

  

এবপ্রম্বল হ াবষি প্রকেসমূ  যা র্াসাউ ও সাম্বোক কাউবির হেট রাস্তার জর্ে করা 157 

বমবলের্ মাবকনর্  লার বিবর্ম্বোগ দ্বারা অি নাবেি  ম্বে  

  
   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে র্াসাউ-সাক াক্ সীমার্া হিকক্ হেট রুট 112 

পে নন্ত পূর্ নমুখী লং আইলযান্ড এক্সকেসওকের (Long Island Expressway, LIE) (ইন্টারকেট 495) 

 ুটপাি থরসারক থসংকের ক্াজ এখর্ হেষ  কেকে, ো থর্উ ইেক্ন হেকটর সর্কিকক্ র্ড় 

থরসারক থসং েক্ল্পগুথলর মকযয এক্টটর উকেখকোগয এক্টট মাইল লক্।পশ্চিমমুখী লং 

আইলযান্ড এক্সকেসওকের পুর্রাে হপথভংকের ক্াজ এখর্ অকর্ক্ এথগকে হগকে এর্ং থর্য নাথরত 

সমেসূথি অর্ুোেী এই র্েকরর হেকষ তা সমূ্পণ ন  কর্।  

  

"েথত র্ের ক্কেক্ থমথলের্ হমাটরিালক্ তাকের গন্তকর্য হপ ৌঁোকত লং আইলযান্ড  াইওকে 

হর্টওোক্ন র্যর্ ার ক্কর, এর্ং এযরকর্র অথত গুরুত্বপূণ ন অর্ক্াঠাকমা েক্ল্পসমূক র ক্াজ হেষ 

ক্রা  ল মসৃণতর, থর্রাপেতর োত্রা থর্শ্চিত ক্রা সা ােয ক্রকত আমাকের অঙ্গীক্াকরর অংে," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরা এখাকর্ এর্ং পুকরা থর্উ ইেকক্ন আমাকের হপথভং েক্কল্পর 

থর্থর্কোগসমূক র র্াস্তর্  ল হেখকত পারথে, এর্ং এটট গুরুত্বপূণ ন ক্াজ হোট র্ড় রাস্তাসমূক  

অর্যা ত িাক্কর্।"  

  

র্ৃ স্পথতর্ার রাকত পূর্ নমুখী লং আইলযান্ড এক্সকেসওকের  ুটপাকির ক্াকজর হেষ রাত থেকলা, 

হেখাকর্ হরাডওকে মাইথলং, র্তুর্ অযাস্ফাল্ট র্সাকর্া, র্তুর্ উচ্চ েথত লক্  ুটপাকির থিহ্ন এর্ং 
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রাম্বল থিপ স্থাপর্ ক্রার ক্াজ হেষ  ে। পশ্চিমমুখী লং আইলযান্ড এক্সকেসওকেকত জলুাই 

মাকস এক্ই যরকর্র ক্াজ শুরু  ে এর্ং তার োে এক্-তৃতীোংে হেষ  কেকে।  

  

আজকক্র হ াষণার সমে হিকক্, লং আইলযান্ড এক্সকেসওকের মুখয হসক্ের্গুথলকত, সাউোর্ ন 

হেট পাক্নওকে, থমকডাব্রুক্ হেট পারক্কে এর্ং এক্াথযক্ অর্যার্য রাস্তাে, এই র্েকরর শুরুর 

থেকক্ শুরু  ওো েক্ল্পসমূক র পরর্তীকত লং আইলযান্ডজকুড় 300 হলর্ মাইকলর হর্থে হেট 

 াইওকেকত এখর্ র্তুর্ অযাস্ফাল্ট আর্রণ রকেকে। এই েক্ল্পসমূ , ো গত এথেল মাকস হ াথষত 

 ে এর্ং হমাট 157 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলাকরর, ইথতমকযযই োত্রা স জ ক্কর থেকেকে এর্ং র্াসাউ 

ও সাক াক্ ক্াউথন্টকত হমাটরিালক্কের জর্য িলািল উন্নত ক্রকে।  

  

লং আইলযাকন্ডর সাউি হোকর, পূর্ নমুখী সাউোর্ ন হেট পাক্নওকে (Southern State Parkway) 

সংলগ্ন, র্াসাউ ক্াউথন্টর গ্র্যান্ড অযাথভথর্উ/র্ল্ডউইর্ হরাড এশ্চক্সট এর্ং সাক াক্ ক্াউথন্টর রুট 

110 এর মযযক্ার  ুটপাি র্র্াের্ ক্াজ শুক্রর্ার, 19 আগে হেষ  কেকে এর্ং পশ্চিমমুখী 

হলর্গুথলর ক্াজ এই সপ্তাক  শুরু  কেকে।  

  

থমকডাব্রুক্ হেট পাক্নওকের (Meadowbrook State Parkway) উভে থেকক্র থরসারক থসং ক্াজ 

হমকমাথরোল থের্স সপ্তা াকন্তর পূকর্ ন হেষ  কেকে এর্ং হ ম্পথেড টাউকর্ হমথরক্ হরাড ও ওকের্ 

পাক্নওকের মযযক্ার টা ন হোল্ডার সংস্কার ক্াজ িলকে।  

  

লং আইলযান্ড এক্সকেসওকে, সাউোর্ ন হেট পাক্নওকে এর্ং থমকডাব্রুক্ হেট পাক্নওকের মুখয 

ক্াজ এখর্ থর্য নাথরত সমেসূথি অর্ুোেী িলকে এর্ং এই র্েকরর হেকষ তা সমূ্পণ ন  কর্। 

েকৃ্তপকে, এই র্েকরর শুরুর থেকক্ গভর্ নকরর হ াথষত লং আইলযান্ড হপথভং ক্াকজর 60 

েতাংকের হর্থে র্সন্ত ও গ্র্ীকের মাসগুথলকত হেষ  কে হগকে।  

  

অর্যার্য সমূ্পণ ন অর্স্থাকর্র মকযয রকেকে:  

• হেট রুট 231 এর্ং সাক াক্ ক্াউথন্টর সযাগটটক্স হেট পাক্নওকের মযযক্ার সাউোর্ ন 

হেট পাক্নওকে;  

• লকরন্স হরাড এর্ং শ্চিিটাউর্ টাউকর্র হেট রুট 25 এর মযযক্ার হেট রুট 25A;  

• থেকভর্  যান্ডস পাি এর্ং সযাগ  ারর্ার গ্র্াম, র্ি ন  াকভর্ গ্র্াম এর্ং ইে  যাম্পটর্ 

টাউকর্র হেল্টার আইলযান্ড সাউি হ থর টাথম নর্াকলর মযযক্ার হেট রুট 114;  

• উডাল হরাড এর্ং ইসথলপ টাউকর্র মযাকর্ার হরাকডর মযযক্ার সার্রাইজ  াইওকে র্ি ন 

সাথভনস হরাড;  

• উডাল হরাড এর্ং ইসথলপ টাউকর্র মাল্টস অযাথভথর্উকের মযযক্ার সার্রাইজ  াইওকে 

সাউি সাথভনস হরাড;  
  

পাোপাথে:  

  

• সাক াক্ অযাথভথর্উ এর্ং ইসথলপ টাউকর্র লং আইলযান্ড এক্সকেসওকের মযযক্ার হেট 

রুট 111 এর ক্াজ হসকেম্বকর হেষ  কর্ র্কল আো ক্রা োকে।  
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• হেট রুট 109 এ, র্াসাউ/সাক াক্ সীমার্া এর্ং র্যাথর্লর্ টাউকর্র হেট রুট 27A এর 

মযযক্ার সাইডওোক্ রয্াম্প থর্রাপত্তা উন্নেকর্র ক্াজ র্তনমাকর্ িলকে এর্ং  ুটপাি 

র্র্াের্স  সমূ্পণ ন ক্াজ হেষ 2023 সাকলর হেকষর থেকক্ হেষ  কর্ র্কল ক্িা রকেকে।  
   

বর্উ ইেকন হেম্বটর পবরি র্ ব পাটনম্বমম্বির (New York State Department of 

Transportation, DOT) কবমের্ার মোবর হটম্বরস  বমম্বেজ িম্বলর্, "আমাকের পথরর্ র্ 

অর্ক্াঠাকমাকত থর্থর্কোগ ক্রার গভর্ নর হ াক্কলর েথতশ্রুথতর ক্লযাকণ, আমরা থর্উ ইেক্নর্াসীর 

জর্য রূপান্তরক্ারী েক্ল্প থেকে হেকত পারথে।করাডওকে থরসারক থসংকের মকতা হক্ েলী 

থর্থর্কোগ সংকোগ হটক্সই ক্রকত সা ােয ক্কর এর্ং আমাকের সম্প্রোেসমূক র জীর্র্োপকর্র 

মার্ উন্নত ক্কর এক্টট থর্ভনরকোগয, হটক্সই পথরর্ র্ র্যর্স্থা ততথর ক্রার আমাকের থমেকর্র 

জর্য এটট অথত গুরুত্বপূণ ন।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হজাম্বসে বপ. হ  হেোম্বর্া িম্বলর্, "হমাটরিালকক্রা এখর্ সাক াক্ 

পে নন্ত মসৃণ োত্রা উপকভাগ ক্রকে, এই ক্াজটট ক্রার জর্য এক্শ্চত্রত  ওো সক্কলর ক্লযাকণ," 

র্কলর্ অযাকসম্বথল সেসয হজাকস  থপ. হডকে াকর্া। "হেকটর রাস্তাগুথল আমাকের অি নর্ীথত 

এর্ং জীর্র্োপকর্র মাকর্র এক্টট অথর্কেেয অংে এর্ং আথম খুথে হে এগুথল তাকের োপয 

মকর্াকোগ পাকে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে  গলাস এম. শ্চিি িম্বলর্, "তারা র্কলথেকলা হে এটট ক্রা সম্ভর্  কর্ র্া, 

থক্ন্তু আমরা এটট ক্কর হেথখকেথে। আথম গভর্ নর এর্ং হেট সরক্াকর আমার স ক্মীকের সাকি 

হোগ থেকে এই উচ্চমাকর্র ক্াজ ও ক্াজটট হেষ  ওোর গথতর েেংসা ক্রকত হপকর খুথে। 

হেক তু পূর্ নমুখী ক্াজ সমূ্পণ ন  কেকে এর্ং পশ্চিমমুখী ক্াজ সমূ্পণ ন  ওোর পকি, থর্উ 

ইেক্নর্াসীরা এক্মত হে: লং আইলযান্ড এক্সকেসওকে একতা সুন্দর আকগ হেখা োেথর্!"  

  

অোম্বসেবল সদসে বকি ব্রাউর্ িম্বলর্, "LIE 12তম AD-র মকযয থেকে োে, তাই আমরা DOT-র 

এই হপথভং েক্ল্প ত্বরাথিত ক্রার থর্কে খুর্ই আর্শ্চন্দত হেক তু এর থর্োরুণ েকোজর্ থেল। 

হপথভং োরুণ হেখাকে!"  

  

অোম্বসেবল সদসে বেভ োর্ ন িম্বলর্, "পূর্ নমুখী লং আইলযান্ড এক্সকেসওকের থরসারক থসংকের 

ক্াজ ত্বরাথিতভাকর্ হেষ  ওো  াথন্টংটর্ র্াথসন্দাকের জর্য এক্টট স্বাগত সংর্াে এর্ং এটট 

এলাক্ার অর্ক্াঠাকমা সমসযা সমাযাকর্ এক্টট গুরুত্বপূণ ন যাপ।এক্কত্র ক্াজ ক্কর, হেকটর 

আইর্সভা এর্ং গভর্ নকরর অথ স এইসর্ জীর্র্োপকর্র মার্ উন্নেকর্র থর্ষেকক্ েীষ ন 

অগ্র্াথযক্ার র্াথর্কেকে।আমরা আমাকের রাস্তা ও থিজ হমরামকতর ক্াজ অর্যা ত রাখকর্া োকত 

জর্থর্রাপত্তা থর্শ্চিত ক্রকত পাথর।"  

  

হমাটরিালক্কের হসই অর্ুোেী পথরক্ল্পর্া ক্রকত এর্ং ওোক্ন জকর্য োথেত্বেীলভাকর্ গাথড় 

িালাকর্ার জর্য তাথগে হেওো  কে।ওোক্ন হজাকর্ গথতসীমা অথতক্রম ক্রার জথরমার্া থিগুণ। 

এক্টট ক্ম ন অঞ্চকল েুটট র্া তার হর্থে গথতকর্গ লঙ্ঘকর্র জর্য অথভেুক্ত  ওোর  কল এক্জকর্র 

িালকক্র লাইকসন্স স্থথগত ক্কর হেওো  কত পাকর।  

  



 ালর্াগােকৃ্ত ভ্রমকণর তকিযর জর্য ক্ল ক্রুর্ 511 র্ম্বকর, www.511NY.org এ োর্ অির্া 

থর্র্ামূকলযর 511NY হমার্াইল অযাপ ডাউর্কলাড ক্রুর্।  

  

টুইটাকর NYSDOT-হক্  কলা ক্রুর্ @NYSDOT ও @NYSDOTLI এ।ক সর্ুকক্ আমাকের 

খুুঁকজ পার্ এখাকর্ Facebook.com/NYSDOT।  

  
###  
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