
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সামম্বর্ মসৃণ পিঃ গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ 80.1 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর লং 

আইলোন্ড এক্সম্বপ্রসওম্বয়র পাকা রাস্তা র্িায়র্ প্রকম্বের কাজ বর্র্ নাবরত সমম্বয়র পূম্বি ন 

হেষ  ম্বয়ম্বে  

  

ত্বরাবিত প্রকেটি টিক েয় মাম্বস হেষ  ম্বলা, বর্র্ নাবরত সমম্বয়র এক মাস পূম্বি ন  

  

প্রর্ার্ সাউদার্ ন হেি পাকনওম্বয়র রাস্তা পাকা করার প্রকম্বের কাজও এই সপ্তাম্ব  হেষ 

 ম্বয়ম্বে  

  

এই িের লং আইলোম্বন্ড 440 হলর্ মাইল হেি রাস্তা বরসাম্বফনস করা  ম্বয়ম্বে, হমাি িেয় 

121.6 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার  

  

প্রকেটি গভর্ নর হ াকম্বলর 1 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর আমাম্বদর রাস্তার গতন পাকা করা 

কম নসূবির সম্পূরক  

  

  

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

ক্াউথির হেট রুট 112 পে নন্ত 80.1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর লং আইলযান্ড এক্সকেসওকয়র 

(Long Island Expressway, LIE) থরসাক নথসং েক্কের ক্াজ এখর্ হেষ  কয়কে। এথেল মাকস, থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর পথরব র্ থবভাগ (Department of Transportation) এই অথি গুরুত্বপূণ ন েক্কের 

ক্াজ শুরু ক্কর, ো আজকক্, 20 অকটাবর, বৃ স্পথিবার সক্াকল, োিথমক্ ক্াজ শুরু  ওয়ার েয় 

মাস পর এবং থর্র্ নাথরি সমকয়র এক্ মাস পূকব ন হেষ  কলা। এোড়াও গভর্ নর হ াষণা ক্রকলর্ হে 

র্াসাউ ও সাক াক্ ক্াউথির সাউদার্ ন হেট পাক্নওকয়র (Southern State Parkway) ের্ার্ পাক্া 

রাস্তা র্বায়র্ েক্কের ক্াজও এই সপ্তাক  হেষ  কে। এই বের, লং আইলযান্ডজকুড় 442 হলর্ 

মাইল হেট রাস্তা র্িুর্ অযাস াল্ট থদকয় পাক্া ক্রা  কয়কে, োর হমাট বযয় 121.6 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার।  

  

"লং আইলযান্ডবাসীকদর জর্য এই রূপান্তরক্ারী রাস্তা পাক্া ক্রার েক্কের ক্াজ থর্র্ নাথরি 

সমকয়র পূকব ন হেষ  ওয়ার  কল সামকর্র থদকর্ রাস্তা মসৃণির  কি োকে," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আমরা ঐথি াথসক্ সব অবক্াঠাকমা থবথর্কয়াগ ক্রথে আমাকদর রাস্তা হমরামি, 

আমাকদর রাস্তার গিন পাক্া ক্রা, এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর োপয মার্সম্পন্ন, থর্ভনরকোগয 

অবক্াঠাকমা েদার্ ক্রার ক্াকজর জর্য।"  



  

এই বের িার উকবার্র্ী হেট অ  দয হেট (State of the State) ভাষকণ, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ 

ইয়কক্নর অবক্াঠাকমাকি থবথর্কয়াগ ক্রা এবং হেটজকুড় রাস্তার গকিনর ক্লকের থবরুকে লড়াই 

ক্রার িার েীষ নিম অগ্রাথর্ক্ারগুথলর এক্টট ক্করকের্, পাাঁচ বেকর এর জর্য 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলাকরর হবথে বরাদ্দ ক্করকের্। আমাকদর রাস্তার গিন পাক্া ক্রা (Pave Our Potholes) র্াকমর 

র্িুর্ ক্ম নসূথচর অর্ীকর্, স্থার্ীয় রাস্তা াকটর জর্য 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার এবং হেকটর 

 াইওকয়গুথলর জর্য 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার বরাদ্দ ক্রা  কয়কে। এই ক্ম নসূথচটট, ো 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকব শুরু  য় এথেল মাকস হেট বাকজট (State Budget) পাে  ওয়ার পর, ইথিমকর্য 

এই অি নবেকর 793 হলর্ হমইল হেট ও স্থার্ীয় রাস্তা পাক্া ক্রার জর্য 111 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার বরাদ্দ ক্করকে, এবং থর্উ ইয়ক্নজকুড় স্থার্ীয় এলাক্াসমূক  ক্াজ সমূ্পণ ন ক্রার পর বযয় 

পূরকণর জর্য আকরা অর্ুকরার্ আসকে। এটট অর্যার্য হেট ক্ম নসূথচ, হেমর্ সম্মিথলি স্থার্ীয় 

সড়ক্ ও  াইওকয় উন্নয়র্ ক্ম নসূথচ (Consolidated Local Street and Highway Improvement 

Program, CHIPS), হপভ NY (PAVE NY), হেট টুযথরং রুট (State Touring Routes), এবং 

হেটজকুড় অর্যার্য থর্র্ নাথরি ক্যাথপটাল েক্কের সাকি এক্টট সংকোজর্।  

  

2021 সাকলর আগে হিকক্ 2022 সাকলর হেষ পে নন্ত, হেটবযাপী 3,700 হলর্ মাইকলর হবথে রাস্তা 

থরসাক নস ক্রা  কয়কে বা ক্রা  কব বকল আো ক্রা োকে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির পবরি র্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর হিম্বরস ডবমম্বেজ িম্বলর্, "িার 

হল কটর্যাি গভর্ নর এবং গভর্ নর থ কসকব দাথয়ত্ব পালকর্র বেরগুথলকি, ক্যাথি হ াক্ল 

হেটজকুড়  াজার  াজার মাইল  াইওকয়কি গাথড় চাথলকয়কের্, এবং েথিটট রাস্তার গিন হক্ািায় 

লুথক্কয় আকে িা থিথর্ জাকর্র্। থিথর্ থর্উ ইয়কক্নর অথি গুরুত্বপূণ ন অবক্াঠাকমাকি থবথর্কয়াগ 

ক্রার গুরুত্বও জাকর্র্। আমাকদর হেট এবং টঠক্াদার বাথ র্ী এই বের ক্কঠার পথরশ্রম 

ক্করকের্ রাস্তার েি হবথে সম্ভব গিন ভরকি, েি েি থরসাক নস ক্রার েক্কের মার্যকম, োর 

মকর্য রকয়কে লং আইলযান্ড এক্সকেসওকয়র এই বড় েক্ে ো সমকয়র পূকব ন এবং বাকজকটর ক্ম 

খরকচ হেষ  কয়কে। েথদও আমাকদর গব ন ক্রার মকিা অকর্ক্ থক্েু রকয়কে, আমাকদর সবসময়ই 

আকরা ক্াজ বাথক্ িাকক্। গভর্ নর হ াক্ল, আমরা আমাকদর রাস্তার রক্ষণাকবক্ষণ ক্রকি, —

আমাকদর ক্যাথপটাল েক্েসমূক র ক্াজ হেষ ক্রকি এবং থর্উ ইয়কক্নর ক্টঠর্ েীিক্ালীর্ 

মাসগুথলর জর্য অবক্াঠাকমা েস্তুি ক্রকি হজাকরকোকর ক্াজ চাথলকয় োকবা।"  

   

লং আইলোন্ড এক্সম্বপ্রসওম্বয়  

  

19 এথেল, মঙ্গলবার, রাস্তা পাক্া ক্রার ক্মীদল লং আইলযান্ড এক্সকেসওকয়র পূব নমুখী থদকক্, 

র্াসাউ ও সাক াক্ ক্াউথি লাইকর্, এম্মক্সট 48-র ক্াকে ক্াজ শুরু ক্কর এবং পুরকর্া ঢালাই 

অপসারণ ক্কর লং আইলযান্ড এক্সকেসওকয়র থির্টট মূল ট্রাকভল হলকর্, অি নাৎ  াই-অকু্কপম্মি 

হভথ ক্ল (High-Occupancy Vehicle, HOV) হলর্, হোল্ডার, এবং 62 অর্/অ  রয্াকম্প, র্িুর্ 

অযাস াল্ট বসাকি িাকক্। এরপর ক্াজ শুরু  য় র্াসাউ ক্াউথির সীমার্ার থদকক্ এম্মক্সট 64-হি 

হেট রুট 112-র পম্মিমমুখী হলর্গুথলকি, োর ক্াজ 20 অকটাবর হেষ  য় হমাট 286টট হলকর্ 

ক্াজ হেষ ক্রার মার্যকম। র্িুর্, মসৃণির অযাস াকল্টর চালাকর্ার পৃষ্ঠিকল, ো ক্মপকক্ষ দে 



বের টটক্কব বকল আো ক্রা োকে, এোড়া রকয়কে র্িুর্ উচ্চ েথি লক্ রাস্তার থচহ্ন এবং 

হোল্ডাকরর জর্য রাম্বল থিপ।  

  

সাউদার্ ন হেি পাকনওম্বয়  

  

এোড়া গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্করর্ হে 21 অকটাবর, শুক্রবার, গি দুই বেকরর মকর্য িৃিীয় 

সাউদার্ ন হেট পাক্নওকয় থরসাক নস েক্কের ক্াজ হেষ  কব, হমাট 121টট হলকর্ ক্াজ হেষ ক্রার 

মার্যকম।এই বের সাউদার্ ন হেট পাক্নওকয়র হেষ  ওয়া সব নকেষ দুইটট হসক্ের্, গ্রযান্ড 

অযাথভথর্উ/বল্ডউইর্ হরাড (এম্মক্সট 20) হিকক্ র্াসাউ ক্াউথির হেট রুট 110 (এম্মক্সট 32) এবং 

হেট রুট 231 (এম্মক্সট 39) এবং সাক াক্ ক্াউথির সযাগটটকক্াস হেট পাক্নওকয় (Sagtikos State 

Parkway) (এম্মক্সট 41A), সাউি হোকরর হমাটরচালক্কদর লং আইলযান্ডজকুড় োিায়াি এবং 

অবসর ভ্রমকণর সময় আকরা মসৃণির োত্রার বযবস্থা ক্রকব।  

  

লং আইলোম্বন্ড অর্োর্ে প্রর্ার্ প্রকে  

   

আগে মাকস গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্করকের্ হে এই বসকন্ত হে দেটট অবস্থাকর্র থরসাক নস 

ক্াজ  ওয়ার ক্িা িার মকর্য েয়টট হেষ  কয়কে, অকর্ক্গুথল থর্র্ নাথরি সমকয়র পূকব ন হেষ 

 কয়কে। এর পর হিকক্, অর্য আকরা দুইটট েক্ে হেষ  কয়কে, এর মকর্য রকয়কে লং আইলযান্ড 

এক্সকেসওকয় এবং আইথিপ টাউকর্র সাক াক্ অযাথভথর্উকয়র মর্যক্ার হেট রুট 111-র 

থরসাক নস ক্াজ, হসই সাকি হমথরক্ হরাড এবং হ ম্পথেড টাউকর্র ওোর্ পাক্নওকয়র (Ocean 

Parkway) মর্যক্ার থমকডাব্রুক্ হেট পাক্নওকয়র (Meadowbrook State Parkway) হোল্ডার 

পুর্ব নাসর্ ক্াজ।  

  

এই বসকন্ত শুরু  ওয়া হমাট 26.4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর দুইটট রাস্তা পাক্া ক্রার েক্কের 

ক্াজ চলকে এবং 2023 সাকল ক্াজ হেষ  কব বকল আো ক্রা োকে। েিমটটকি রকয়কে র্াসাউ 

ও সাক াক্ উভয় ক্াউথিকি 55 সাউদার্ ন হেট পাক্নওকয়র েকবে ও এম্মক্সট রয্াকম্প পূণ নাঙ্গ 

গভীরিার ক্ংম্মক্রট হমরামি এবং থবিীয়টটকি রকয়কে র্াসাউ/সাক াক্ সীমার্া এবং বযাথবলর্ 

টাউকর্র হেট রুট 27A-র মর্যক্ার হেট 109-এ পাক্া রাস্তার থরসাক নস ক্াজ এবং হেট রুট 

109-র সাইডওয়াক্ রয্াম্প থর্রাপত্তা উন্নয়র্।  

  

পাোপাথে, হেট রুট 112 এবং ব্রুক্ াকভর্ টাউকর্ ইয়া র্াক্ অযাথভথর্উ/সাক াক্ ক্াউথি রুট 

21 (এম্মক্সট 64 হিকক্ 67) এর মকর্য 7.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর ক্ংম্মক্রট পুর্ঃস্থাপর্ ও হমরামি 

েক্কের ক্াজ চলকে। 2024 সাকলর বসকন্ত ক্াজ হেষ  কব বকল আো ক্রা োকে, ক্ংম্মক্রট 

োত্রার পৃষ্ঠিলটট পাক্া রাস্তার ডায়মন্ড গ্রাইম্মন্ডং বারা র্বায়র্ ক্রা  কব োকি খুাঁি অপসারণ ক্রা 

োয় এবং েকয়াজর্মকিা ক্ষথিগ্রস্ত ক্ংম্মক্রকটর অংে েথিস্থাপর্ ক্রা  কব।  

  

এবং এর আকগ এই বেকর, গভর্ নর হ াক্ল সাম্প্রথিক্ সমকয়র মকর্য লং আইলযান্ড এক্সকেসওকয়র 

সব নাথর্ক্ রূপান্তরক্ারী েক্কের হ াষণা ক্করর্, ো  কলা এম্মক্সট 53-র পুর্গ নঠর্ োকি ক্্রুক্ড থ ল 

হরাকড (সাক াক্ ক্াউথি রুট 13) অযাকক্সস রয্াম্প হোগ ক্রা োয়, োর  কল হমাটরচালক্কদর 

জর্য চলাচল উন্নি  কব এবং এক্ইসাকি স্থার্ীয় অি নর্ীথি বলীয়ার্  কব।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-completion-eastbound-paving-project-long-island-expressway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SzqncQlEni1Bb8QITM%2FiBG%2BkrbCUKmG1snPWzxpRV%2F4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-157-million-investment-pavement-renewal-projects-long-island&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B3IuyZBI16N6x6foRI1%2FFgDAZh30r9TJdyZGcDS%2BQl0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-construction-begin-27-million-project-improve-connectivity-long&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BS7zUQZgTCPUXlkxFi6r74%2F4LTcNzGbqX8QQ%2BCaizSg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-construction-begin-27-million-project-improve-connectivity-long&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BS7zUQZgTCPUXlkxFi6r74%2F4LTcNzGbqX8QQ%2BCaizSg%3D&reserved=0


  

অোম্বসেবল সদসে হিইলর ডাবল নং িম্বলর্, "রাস্তার গিন এবং ক্ষয়োপ্ত রাস্তার উপর থদকয় গাথড় 

চালাকর্া এক্টট বযয়বহুল, অসুথবর্াজর্ক্ অথভজ্ঞিা হেকক্ার্ও স্থাকর্ই, থক্ন্তু থবকেষ ক্কর লং 

আইলযাকন্ড হেখাকর্ আমাকদর অকর্ক্কক্ই আমাকদর পথরবাকরর হসবােত্ন ও িাকদর হদখাকোর্া 

ক্রকি োওয়ার জর্য োর্বা কর্র উপর থর্ভনর ক্রকি  য়। আমার এলাক্ার র্াগথরক্কদর 

অকর্কক্র জর্যই, রাস্তার গকিন পড়ার ক্ারকণ টায়ার ও গাথড় হমরামি ক্রার অি ন  কলা িাকদর 

ক্াকে থর্কজকদর মটনকগজ, ভাড়া পথরকোর্ ক্রার, এমর্থক্ থর্কজকদর পথরবাকরর খাবাকরর জর্য 

অি ন িাক্কব র্া। আথম অকর্ক্ মাস আকগ গভর্ নর হ াক্কলর ক্াকে এই থবোল উকবগটটর বযাপাকর 

ক্িা বকলথে, মজার বযাপার  কলা িখর্ আথম  ায়ারকোকর্ এক্টট র্িুর্ টায়ার থক্র্থেলাম ক্ারণ 

আমার গাথড় গকিন পকড়থেল, এবং থিথর্ বকলর্ িার ইথিমকর্যই এক্টট ঐথি াথসক্ রাস্তা 

েথিস্থাপর্ ও হমরামি উকদযাকগ 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার খরচ ক্রার পথরক্ের্ার ক্াজ 

চলকে। বিনমাকর্ LIE এবং সাউদার্ ন হেকটর 400 হলর্ মাইকলর হবথে েথিস্থাথপি ও হমরামি ক্রা 

 কয়কে এবং লং আইলযান্ড অথি কৃ্িজ্ঞ।আমার এলাক্ার র্াগথরক্রা িাকদর গাথড় চালাকর্ার 

অথভজ্ঞিায় দারুণ উন্নথি এবং িাকদর অি ন সাশ্রয় থর্কয় মন্তবয ক্কর ক্ারণ িাকদর এখর্ আর 

রাস্তার গকিনর ক্ারকণ অোথচি বযয়ভার ব র্ ক্রকি  য় র্া। পথরব র্ থবভাকগর দুদনান্ত র্ারী 

পুরুষকদর র্র্যবাদ োরা েথিথদর্ পথরশ্রম ক্কর থর্ম্মিি ক্করকে োকি আমাকদর ক্াকে থর্রাপদ ও 

থর্ভনরকোগয রাস্তা িাকক্।র্র্যবাদ গভর্ নর হ াক্লকক্ আমাকদর রাস্তার গকিনর বযাপক্ সমসযা 

সমার্াকর্ আপর্ার েথিশ্রুথি ও জরুথর বযবস্থার জর্য।"  

  

অোম্বসেবল সদসে বেভ োর্ ন িম্বলর্, "লং আইলযান্ড এক্সকেসওকয়র পাক্া রাস্তার র্বায়র্ 

েক্কের (Long Island Expressway Pavement Renewal Project) ক্াজ হেষ  ওয়া আমাকদর 

সক্কলর জর্য এক্টট স্বাগি সংবাদ। অবক্াঠাকমা থবথর্কয়াগ এবং রাস্তার হমরামি আমাকদর 

স্থার্ীয় অি নর্ীথি, আমাকদর হমাটরচালক্কদর থর্রাপত্তা এবং আমাকদর জীবর্োত্রার মার্, 

সবথক্েুর জর্যই অথি গুরুত্বপূণ ন। লং আইলযান্ডবাসীরা হেমর্ খুব ভাকলা ক্কর জাকর্র্, রাস্তার 

গিনগুথল আমাকদর দদর্ম্মির্ োিায়াকির হক্ষকত্র থবপজ্জর্ক্ এবং িার এক্ বযয়বহুল অংে। 

আথম এই গুরুত্বপূণ ন েক্ে সমকয়র মকর্য এবং বাকজকটর মকর্য হেষ ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর েেংসা ক্রথে, ো আমাকদর োর্বা কর্র ক্ষয় হরার্ এবং আমাকদর লং আইলযাকন্ড 

োিায়ািক্ারীকদর চাপ ক্মাকর্ার জর্য অকর্ক্ সা ােয ক্রকব।"  

  

হমাটরচালক্কদর হসই অর্ুোয়ী পথরক্ের্া ক্রকি এবং ওয়াক্ন জকর্য দাথয়ত্বেীলভাকব গাথড় 

চালাকর্ার জর্য িাথগদ হদওয়া  কে।ওয়াক্ন হজাকর্ গথিসীমা অথিক্রম ক্রার জথরমার্া থবগুণ। 

হক্ার্ও বযম্মি েথদ ওয়াক্ন হজাকর্ দুই অিবা িার হবথে বার গথিসীমা অথিক্রম ক্কর িা কল 

বযম্মির ড্রাইথভং লাইকসি বাথিল ক্রা  কি পাকর।  

  

 ালর্াগাদকৃ্ি ভ্রমকণর িকিযর জর্য ক্ল ক্রুর্ 511 র্ম্বকর, www.511NY.org এ োর্ অিবা 

থবর্ামূকলযর 511NY হমাবাইল অযাপ ডাউর্কলাড ক্রুর্।  

  

টুইটাকর NYSDOT-হক্  কলা ক্রুর্ @NYSDOT ও @NYSDOTLI এ।ক সবুকক্ আমাকদর খুাঁকজ 

পার্ এখাকর্ Facebook.com/NYSDOT।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EC%2FZgFjZVMhTtU2KH8WBSB%2BuUbXeWK3RHTMY4vrCmhs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdot&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EJlYDgmQm%2Ba9%2FPVTI72dOdoIzeDJzQwrC%2FpyeiQegrc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdotli&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IvSjs%2BeDfcVpiXeWJhWiEACmEJrL0mGKtxobE2p5jhA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LxIGGp34KNrEUt0oquigMOXjKrulCGrfkIq9SvDCLS0%3D&reserved=0
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