
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ইউটিকা বিটিম্বে হেি রুি 8 এর বিজ প্রবেস্থাপম্বর্র উম্বেম্বেে 11.8 বিবলয়র্ ডলাম্বরর 

প্রকম্বের কাজ িম্পন্ন  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হেি রুি 5 ও 12 এর উপর বর্বি নে র্েুর্ িাবি-গাডনার বিজ িূল ভ্রিণ রুি িরাির 

বর্রাপত্তা ও গবেেীলো উন্নে করম্বি, ওম্বর্ইডা কাউবিম্বে বর্উ  ািনম্ব াডন ে ম্বরর িাম্বি 

ইউটিকাম্বক িংযুক্ত করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ইউটিক্া শ ররর হেি রুি 5 ও 12 এর উপর 

হেি রুি 8 ব র্ক্ারী থিজ প্রথিস্থাপরর্র জর্য 11.8 থিথলয়র্ ডলাররর প্রক্রের িূল থর্ি নাণ ক্াজ 

হশষ  রয়রে। প্রক্েটি এক্টি আধুথর্ক্, িাথি-গাডনার হেিু থিরয়, 1960 োরল থর্থি নি পূব নবিী 

ক্াঠারিারক্ প্রথিস্থাথপি ক্রররে, ো ইউটিক্ারক্ থর্উ  ািনর াডন শ ররর োরি েংরোগক্ারী িূল 

ভ্রিণ রুি বরাবর থর্রাপত্তা ও গথিশীলিা বাথ়িরয় িুলরব এবং ওরর্ইডা ক্াউথি এবং েিগ্র 

হিা াক্ ভযাথলর হলাক্জর্ ও বাথণজ্জযক্ প্রবার র জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন ক্থররডার। হেি রুি 8 

এক্টি িূল ভ্রিণ রুি ো হবশ ক্রয়ক্টি স্থার্ীয় বযবো এবং খুচরা থবক্রয় হক্ন্দ্ররক্ ে ায়িা ক্রর 

এবং োধারণি োিার্ ন টিয়ার, অ্যাথডরর্ডযাক্ এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি থ্রুওরয়রি হপ ৌঁোরর্ার জর্য 

গাথ়িচালক্রা বযব ার ক্রর।  

  

"আিারির অ্বক্াঠারিারক্ রূপান্তর ক্রা এবং হিা াল ভযাথলর জর্য এক্টি আধুথর্ক্ পথরব র্ 

বযবস্থার অ্ি ন ক্ী  রি পারর িা পুর্রায় ক্ের্া ক্রর থর্উ ইয়ক্ন হেি বথলষ্ঠ পিরেপ 

থর্রে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "ইউটিক্ায় হেি রুি 8 ক্থররডার বরাবর এই উন্নয়র্ 

হলাক্জর্ ও পণয থর্রাপরি এবং র্ূযর্িি থবলরে গন্তরবয হপ ৌঁোরর্ারক্ আররা ে জ ক্রর 

িুলরব।"  

  

2021 োরলর বেরন্ত চালু  ওয়া এই প্রক্ে এক্টি র্িুর্, িুই-স্প্যারর্র হেিু তিথর ক্রররে ো 16 

 ুি 3 ইজ্ির উল্লে থিয়াররন্স তবথশষ্ট্যেুক্ত - িূল ক্াঠারিার হচরয় প্রায় 2  ুি উঁচু। প্রক্েটি রুি 8 

এর থিরক্ োওয়া ও আোর রয্ারের পাশাপাথশ হেিুর ক্াোক্াথে রুি 5 ও 12 এর থক্েু অ্ংরশর 

রাস্তা েংস্কার ক্রররে। র্িুর্ োইর্ ও লাইি লাগারর্া  রয়রে। িূল থর্ি নাণ েেন্ন  রলও, 

হোিখারিা েিাথির ক্াজ এখরর্া চলরে এবং গাথ়ি চালক্রিররক্ এখরর্া আগািী েিা গুরলারি 

িারে-িরধয উভয় থিরক্ হলর্ বন্ধ িাক্ার থবষয়টি িরর্ রাখরি  রব।  

  



 

 

স্থার্ীয় গাথ়িচালক্রির জর্য, এই ইিাররচঞ্জ পুর্রায় চালু ক্রার  রল েুটির থিরর্র হক্র্াক্ািার 

জর্য এক্িি টঠক্ েিরয় ক্িাথশ নয়াল ড্রাইভ (হেি রুি 5A) বরাবর থর্ক্িবিী থররিইল হেিারর 

ভ্রিণ ে জ  রব। এো়িাও হেি রুি 5, 8, ও 12 হিা াক্ ভযাথলর জর্য এক্টি প্রধার্ িালবা ী 

ক্থররডাররর অ্ংশ ো হচাবাথর্, হ ড এক্স ও UPS ে  হবশ ক্রয়ক্টি আিথলক্ বযবোরক্ 

ে ায়িা ক্ররি ো ােয ক্রর।  

  

হেি রুি 8 হেিু প্রক্রের েিাথি ইউটিক্া শ ররর োম্প্রথিক্ থর্উ ইয়ক্ন হেি পথরব র্ 

থবভারগর (Department of Transportation) প্রক্েগুরলার ো রলযর উপর থভথত্ত ক্রর তিথর, োর 

িরধয রুি 5S থর্রাপত্তা বথধ নিক্রণ প্রক্ে এবং ইউটিক্া শ ররর বযাগ'ে স্কয়ার- ারবার পরয়ি 

 ািঁার পরির প্রক্ে অ্ন্তভুনক্ত ররয়রে। এেব থর্ি নাণ প্রক্ে শ ররর হক্ন্দ্রস্থল ইউটিক্ার 

অ্ি ননর্থিক্ পুর্রুজ্জীবর্ েিি নর্ ক্রার জর্য হেবা থিরয়রে, এক্টি আক্ষ নণীয় র্িুর্ ক্থিউথর্টি 

হগিওরয় েরবরা  ক্রররে, োইরক্লআররা ী, পিচারী ও গাথ়িচালক্রির জর্য গথিশীলিা বৃজ্ি 

ক্রররে এবং জর্স্বারস্থযর প্রোর  টিরয়রে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির পবরি র্ বিভাম্বগর কবিের্ার িোবর হিম্বরি ডবিঙু্গম্বয়জ িম্বলর্, "এই 

হেিু প্রথিস্থাপর্ প্রক্রের েিাথি ইউটিক্া শ র এবং েিগ্র হিা াক্ ভযাথলর ভথবষযরির জর্য 

আররা এক্টি চিৎক্ার পিরেপ। হেি রুি 8 বরাবর এই র্িুর্ হেিু ভ্রিরণর উন্নথি ক্ররব এবং 

হিা াক্ ভযাথল জরু়ি ক্থিউথর্টিরক্ েংেুক্ত ক্ররি ো ােয ক্ররব, ো আররা থস্থথিশীল পথরব র্ 

হর্িওয়াক্ন থর্ি নারণর জর্য পথরব র্ থবভারগর প্রথিশ্রুথি প্রিশ নর্ ক্রর ো েক্ল থর্উ ইয়ক্নবােীর 

চাথ িা পূরণ ক্রর।"  

  

বিম্বর্ির চাক শুিার িম্বলর্, "ইউটিক্া এবং থর্উ  ািনর ারডনর িধযক্ার এই েংরোগ িী নথির্ 

ধরর অ্চল  রয় পর়িথেল, িরব অ্বক্াঠারিা আইর্ এবং হক্াথভড ত্রাণ ি থবরলর িাধযরি থর্উ 

ইয়রক্নর জর্য আথি হে হ ডাররল ডলার েুরথেি ক্ররথে িার ক্লযারণ, হিা াক্ ভযাথলর এখর্ 

ইউটিক্ার ডাউর্িাউরর্ আধুথর্ক্ প্ররবশদ্বার ররয়রে ো এর িী নথিরর্র প্রাপয। অ্যাথডরর্ডযাক্ 

বযাংক্ হেিার হিরক্ র্িুর্ হররস্তারঁা এবং ডাউর্িাউর্ জরু়ি হজরগ ওঠা অ্যাপািনরিি পে নন্ত - 

এটি ইউটিক্া শ ররর জর্য এক্টি িুিনান্ত েিয় এবং আথি আিারির উজ্জ্বল ভথবষযরির জর্য 

হেিুটি তিথর ক্ররি ো ােয ক্ররি হপরর গথব নি।"  

  

হেি বিম্বর্ির হজাম্বি  এ. বিম্ব া িম্বলর্, "আথি আর্জ্িি হে ইউটিক্া শ ররর হেি রুি 8 

এর হেিু প্রথিস্থাপরর্র িূল থর্ি নাণ ক্াজ হশষ  রয়রে। এই র্িুর্ হেিু গথিশীলিা উন্নি ক্ররব, 

থর্রাপত্তা বৃজ্ি ক্ররব, আরশপারশর এলাক্ারক্ আররা ভারলাভারব েংেুক্ত ক্ররব এবং এই অ্িরল 

অ্ি ননর্থিক্ েুরোগ তিথর ক্ররি ো ােয ক্ররব।"  

  

অোম্বিেবল িদিে িোবরঅোর্ িাম্বির্স্কর্ িম্বলর্, "আিরা এই গুরুত্বপূণ ন অ্বক্াঠারিা উন্নয়র্ 

প্রক্ে হশষ  রি হিরখ অ্িযন্ত হরািাজ্িি। হের িু আিরা হিখরি পাজ্ে হে হিা াক্ ভযাথল 

অ্িরল র্িুর্ বযবোগুরলা স্থার্ান্তথরি  রে এবং প্রবৃজ্ি অ্বযা ি ররয়রে, িাই ভ্রিরণর থর্রাপি, 

আধুথর্ক্ ও অ্যারক্সেরোগয রুি িাক্া গুরুত্বপূণ ন। "  

  



 

 

অোম্বিেবল িদিে িায়ার্ বড. বিলার িম্বলর্, "হেি রুি 5 ও 12 এর উপর থিরয় হেি রুি 8 

ব র্ক্ারী হেিুটির বহু প্রিীথেি েিাথি এক্টি আক্াঙ্ক্ষিি ইরভি। থর্উ  ািনর াডন ও ইউটিক্া 

অ্িরল এই 11.8 থিথলয়র্ ডলাররর অ্বক্াঠারিাগি থবথর্রয়াগ এই অ্িরলর বাথেিা, বযবো 

প্রথিষ্ঠার্ ও বাথণরজযর জর্য ব়ি থবষয়। এো়িাও এটি উত্তরর অ্যাথডরর্ডযারক্, িথেরণ োিার্ ন 

টিয়ারর, এবং হেইোরি থর্উ ইয়ক্ন হেি থ্রুওরয়রি প্ররবশ বা প্রস্থার্ক্ারী গাথ়ি চালক্রির জর্য 

বহু বযবহৃি ভ্রিণ েংরোক্ক্ারী পি। আিারির অ্বক্াঠারিারি থবথর্রয়াগ এই অ্িরল অ্বযা ি 

অ্ি ননর্থিক্ প্রবৃজ্ির পাশাপাথশ বাথেিারির জর্য পথররষবা অ্যারক্সে উন্নি ক্ররি এবং 

গাথ়িচালক্রির জর্য োিথগ্রক্ থর্রাপত্তা উন্নি ক্ররি অ্পথর াে ন। আথি থর্উ ইয়ক্ন হেি 

পথরব র্ থবভাগরক্ এই প্রক্রে িারির ক্ারজর জর্য ধর্যবাি জার্াই।"  

  

ওম্বর্ইডা কাউবির এক্সিবকউটিভ অোিবর্ হজ. বপম্বিি জুবর্য়র িম্বলর্, "আথি আর্জ্িি 

হে হেি রুি 8 এর হেিু প্রক্ে েেন্ন  রয়রে এবং ওরর্ইডা ক্াউথির বযস্তিি রাস্তার িরধয 

এক্টিরি এখর্ থর্রাপি এবং আররা েুিে ভ্রিণ চলিার্ ররয়রে। ইউটিক্া ও থর্উ  ািনর াডনরক্ 

েংরোগক্ারী হেি রুি 12 ও 5 এর উপর এই ক্থররডার এই অ্িরলর বাথেিা ও থভজ্জিররির 

জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন ভ্রিণ পি। এটি প্রথিথির্  াজার  াজার ড্রাইভাররক্ গুরুত্বপূণ ন বযবো 

প্রথিষ্ঠার্ ও পথররষবােিূর র োরি েংেুক্ত ক্রর এবং এটিরক্ এক্টি র্িুর্ িার্িরে উন্নীি 

ক্ররি িারির েূক্ষ্ম ক্ারজর জর্য NYS DOT-হক্ ধর্যবাি জার্াই।"  

  

বর্উ  ািনম্ব াডন িাউম্বর্র িুপারভাইজার পল এ. বিবিওর্ িম্বলর্, "এটি আিারির এলাক্ায় 

িূল ভ্রিণ রুরির জর্য এক্টি অ্থি প্ররয়াজর্ীয় অ্বক্াঠারিাগি উন্নয়র্ থেল। এটি শুধু আিারির 

অ্বক্াঠারিাগি উন্নথির ভথবষযরির জর্য চাথবক্াটঠই র্য়, বরং হেইোরি আিারির শ রর 

আিারির বাথেিা ও থভজ্জিররির জর্য থর্রাপত্তার বযবস্থা ক্রর৷"  

  

ইউটিকা বিটি হিয়র রিািন এি.পালবিম্বয়বর িম্বলর্, "হেি রুি 8 হেিু হিরািরির িাধযরি, 

আিরা আিারির ক্থিউথর্টিরক্ েংেুক্ত ক্ররি এবং শজ্ক্তশালী অ্বক্াঠারিা তিথর ক্ররি োজ্ে 

ো ইউটিক্া শ রর আিরা হে অ্প্রথিররাধয প্রবৃজ্ি অ্র্ুভব ক্রথে িারক্ েিি নর্ ক্রর। হেি 

েরক্ারর আিারির অ্ংশীিাররির োরি, আিরা আিারির শ ররক্ থর্রাপি এবং আররা 

থস্থথিশীল ক্রর িুলথে এবং এর িাধযরি ভারলা হবিরর্র চাক্থর তিথর ক্রথে। আথি আিারির 

এলাক্ায় থবথর্রয়াগ অ্বযা ি রাখার জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যবাি জার্ারি চাই এবং আথি 

এক্টি উন্নি, শজ্ক্তশালী থর্উ ইয়ক্ন এবং এক্টি উন্নি, শজ্ক্তশালী ইউটিক্া থর্ি নাণ ক্রা চাথলরয় 

হেরি আগ্র ী।"  

  

েব নরশষ ট্রাথ ক্ এবং ভ্রিরণর অ্বস্থা েেরক্ন জার্রি, 511 র্েরর হ ার্ ক্রুর্, 

www.511NY.org ওরয়বোইি হিখুর্, অ্িবা থবর্ািূরলয 511NY হিাবাইল অ্যাপ ডাউর্রলাড 

ক্রুর্। এই অ্র্লাইর্ থেরেি ও হিাবাইল অ্যারপ ররয়রে হেি হরাড িযাপ, ো হক্ার্ 

রাস্তাগুরলারি িুষাররর ক্াররণ েিেযা  রে এবং হক্ািায় পথরথস্থথি স্বাভাথবক্ ররয়রে িা থর্রিনশ 

ক্রর।  

  

িুইিারর (Twitter) থর্উ ইয়ক্ন হেি DOT অ্র্ুেরণ ক্রুর্: @NYSDOT। হ েবুরক্ (Facebook) 

facebook.com/NYSDOT টঠক্ার্ায় আিারিররক্ খুরঁজ থর্র্।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4122a2a734964774a51a08dac28b37fa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036200456469230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N5opBi%2FTXggzQBNv5I6sn8rGQWFgVd2dWdBwzt%2FfN6w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4122a2a734964774a51a08dac28b37fa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036200456469230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WGCg%2FRdjZOFPt%2B8xRmWiZIRea6kejtvAKFj2bwS3OPc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4122a2a734964774a51a08dac28b37fa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036200456469230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=erBgqlJipI0XGx9H9u55kXkCzlyaUXpvCEBqIT%2B1vnU%3D&reserved=0
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