
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ভ্রমণ এিং বর্রাপত্তা িাড়াম্বে জেফারসর্ কাউবি েমু্বড় পাকা রাস্তার প্রকল্প সমাবির জ াষণা 
বিম্বেম্বের্  

  
প্রকল্পগুবলম্বে সােটি জেম্বের মহাসড়ক িরাির 64 জলর্ মাইল সংস্কার করা হম্বেম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ জজফারসর্ কাউন্টি জমুে একান্টিক পাকা রাস্তার প্রকল্প সমান্টির জ াষণা 
ন্টিমেমের্ যা সাতটি জেমের মহাসেমকর ন্টকেু অ্ংশ সংস্কার কমরমে, যা জমাে 64 জের্ মাইে। এই কাজ, যা 
ন্টর্উ ইেকন  জেমের আরও আিুন্টর্ক এবং ন্টিন্টতশীে পন্টরবহর্ বযবিা ততন্টরর চেমার্ প্রন্টতশ্রুন্টতর অ্ংশ ন্টেে, 
উত্তর জিমশর ন্টকেু গুরুত্বপণূন কামর্ক্টর বরাবর ভ্রমণ এবং ন্টর্রাপত্তা বনৃ্টি করমব এবং জসি েমরন্স র্িী ও জেক 
অ্িান্টরও এোকা জমুে বযবসা এবং ন্টবমর্াির্মেূক কাযনক্রমম অ্যামেস বনৃ্টি করমব।  
  
"জযমহতু ন্টর্উ ইেকন  COVID-19 মহামান্টরর চযামেঞ্জ জেমক পুর্রুিার হমে উঠমে, এটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন জয 
আমরা আমামির অ্বকাঠামমামত ন্টবন্টর্মোগ চান্টেমে যান্টি যা মার্ুষমক এন্টগমে ন্টর্মে যামি এবং আমামির রামের 
অ্েননর্ন্টতক শন্টি ন্টর্ন্টিত কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সংস্কারমূেক প্রকল্প উত্তর জিমশর অ্েনর্ীন্টতমক 
চাঙ্গা করমব এবং বান্টসন্দা ও িশনর্ােীমির জর্য এই অ্ঞ্চমের মমর্ারম প্রাকৃন্টতক িশৃয এবং জরামাঞ্চকর 
ন্টবমর্াির্মূেক কাযনক্রমমর অ্ন্টভজ্ঞতা োভ করা সহজ করমব।"  
  
জজফারসর্ কাউন্টির পাকা রাস্তার প্রকল্প জমাে 5 ন্টমন্টেের্ মান্টকন র্ ডোমরর এবং এমত অ্ন্তভুন ি রমেমে:  
    

• ওোোরোউর্ ন্টসটি োইর্ জেমক জেে রুে 12 এর 16 জের্ মাইে জেের্ শহমর জেে রুে 12 এবং 
180 এর সংমযাগিে।  

• হাউর্ন্টফল্ড শহর এবং ওোোরোউর্ শহমরর মমিয জডেোর গ্রামমর মমিয জেে রুে 12F এর 10 জের্ 
মাইে।  

• ওোোরোউর্ শহর এবং রুেেযান্ড শহমর জেে রুে 126 এবং কাউন্টি রুে 163 এর সংমযাগিমে 
জেে রুে 126 এর 12 জের্ মাইে।  

• জেে রুে 26 এর 10 জের্ মাইে জেমরসা শহমর জেে রুে 26 এবং 37 এবং আমেকজান্টিো শহমরর 
ব্রাউর্স কর্নামর জেে রুে 26 ও কাউন্টি রুে 192 এর সংমযাগিে  

• জেে রুে 289 এর 10 জের্ মাইে এন্টেসবাগন শহমর জেে রুে 289 এবং 193 এর সংমযাগিে এবং 
অ্যাডামস শহমর জেে রুে 289 এবং 178 এর সংমযাগিে।  

• জেে রুে 3 এর চার জের্ মাইে জফল্টস ন্টমেস গ্রাম এবং রুেেযান্ড শহমরর জেে রুে 3 এবং 
উইেের্ জরাড এর সংমযাগিে।  

• জেে রুে 342 এর িইু জের্ মাইে ও জেে রুে 342 ও 37 এর সংমযাগিে এবং পামমন্টেো শহমর 
জেে রুে 342 ও I-81 এর সংমযাগিে।  

  
জেে পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর জেম্বরস জ াবমম্বেে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার জর্তৃমত্ব ন্টর্উ ইেকন  
আরও ভামোভামব পুর্ন্টর্নমনাণ হমি এবং আমরা জেকসই পন্টরবহর্ বযবিা ততন্টর হমি যা মার্ুষমক এন্টগমে ন্টর্মে 
যামি এবং অ্েননর্ন্টতক প্রবৃন্টিমক উন্নীত করমে। জজফারসর্ কাউন্টিমত এই িরমর্র খরচসামপক্ষ পাকা রাস্তার 
প্রকল্প হমি স্মােন  ন্টবন্টর্মোগ যা ন্টর্রাপত্তা বৃন্টি কমর, উত্তর জিমশর বান্টসন্দা এবং বযবসােীমির আগামী 
বেরগুমোমত উপকৃত কমর।"  
  
জমােরচােকমির ওোকন  জজামর্ িীর গন্টতমত এবং িান্টেত্বশীেভামব গান্টে চাোমর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া হমেমে। ওোকন  
জজামর্ গন্টতসীমা অ্ন্টতক্রম করার জন্টরমার্া ন্টিগুণ। জকামর্া বযন্টি যন্টি ওোকন  জজামর্ িইু অ্েবা তার জবশী বার 
গন্টতসীমা অ্ন্টতক্রম কমর তাহমে বযন্টির ড্রাইন্টভং োইমসন্স বান্টতে করা হমত পামর।  
  
হাের্াগািকৃত ভ্রমণ তমেযর জর্য কে করুর্ 511 র্ম্বমর, ন্টভন্টজে করুর্ www.511NY.org ওমেবসাইে, অ্েবা 
ডাউর্মোড করুর্ ন্টি 511NY জমাবাইে অ্যাপ।  
  
েুইোমর ন্টর্উ ইেকন  জেে DOT ফমো করুর্: @NYSDOT ও @NYSDOTWatertown। জফসবুমক আমামির 
খুুঁমজ পামবর্ facebook.com/NYSDOT।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3ddc30f6-61ffd72d-3ddec9c3-0cc47aa8c6e0-88205799946e0031&q=1&e=f37e3028-9e6f-4d6c-b51a-f04a89f18e39&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F#_blank
http://twitter.com/NYSDOT#_blank
https://twitter.com/NYSDOTWatertown#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1e8fabb0-42ac4c6b-1e8d5285-0cc47aa8c6e0-10bafe4dc93145b7&q=1&e=f37e3028-9e6f-4d6c-b51a-f04a89f18e39&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT#_blank
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