
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুম্ব াম্বমা ব্রুকর্ার এক্সম্বপ্রসওম্ব র একটি অংে এিং ব্রঙ্কম্বস ছ টি সংম্ব াগকারী র  ্  াম্প 
পরু্িনাসম্বর্র জর্ে 204 বমবল র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রকল্প সম্পন্ন করার ঘ াষণা ঘের্  

  
ঘেবরডার্ িুম্বলভাডন  এিং হান্টস পম্ব ম্বন্ট বর্মনাণ কাজ শুরু করার পর, প্রকল্প ব্রঙ্কম্বস "বিবডং িোক 

িোক" এর প্রবি গভর্নম্বরর অঙ্গীকার ঘক আরও িাব়িম্ব  ঘে   
  

আধা মাইল িরাির র্িুর্ এলইবড লাইটিং ইর্স্টল করা হম্ব ম্বছ; উদ্ভাির্ী বর্মনাণ ঘসিু ঘডক 
জম্ব ম্বন্ট রক্ষণাম্বিক্ষম্বণর প্রম্ব াজর্ কমাম্বি িেিহার করা হম্ব ম্বছ  

  
প্রকল্প সম  মি ও িাম্বজম্বের মম্বধে সম্পন্ন হম্ব ম্বছ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ 204 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর একটি প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার ঘ াষণা 
করমির্ যা ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময়র এক অ্র্ন মাইি অ্ংশ এবং পূবন 141তম মিট এবং ইন্টারমেমের 
মমর্য ছয়টি সংমযাগকারী যনামম্প ঘমজর মডগার্ এক্সমপ্রসওময় এবং ব্রঙ্কমসর রবাটন  এফ ঘকমর্মড মব্রমজর 
সামে পুর্বনাসর্ কমরমছ, যা ভায়াডামের পমরমষবা জীবর্মক দী নাময়ত কমর এবং ভমবষযমত 
রক্ষণামবক্ষণ প্রকল্পগুমির প্রময়াজর্ীয়তা হ্রাস কমর। প্রকল্পটি সময়মমতা এবং বামজমটর মমর্য ঘশষ 
হময়মছি।  
  
এই প্রকমল্পর সম্পন্ন হওয়া ব্রঙ্কমস "আমরা ভামিাভামব পুর্রায় গমে ঘতািার" জর্য গভর্নমরর অ্বযাহত 
অ্ঙ্গীকামরর উপর গমে ঘতামি, একটি আন্তঃরাজয হাইওময় ঘেমক একটি পেোরী-বান্ধব বুমিভাডন  
পযনন্ত ঘশমরডার্ এক্সমপ্রসওময়র 75 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর পুর্বনাসর্ ঘেমক শুরু কমর, তার সামে 
েিমার্ 1.7 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর প্রকল্প যা অ্বমশমষ ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময় এবং ঘশমরডার্ 
বুমিভাডন  ঘেমক হান্টস পময়ন্ট মামকন মট সরাসমর প্রমবশামর্কার প্রদার্ করমব।  
  
"আমরা ব্রঙ্কমসর বামসন্দামদর জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত করার জর্য ঘরকডন  মবমর্ময়াগ কমরমছ এবং এই 
র্তুর্ উন্নয়র্ ভ্রমণ এবং বামণমজযর বৃমি করমব, এবং তার সামে এই গুরুত্বপূণন রাস্তার দী নমময়াদী 
স্থাময়মত্বর বমৃি করমব," গভর্নর কুম্ব াম্বমা িম্বলর্। "বমরা জমুে অ্র্যার্য রূপান্তরমূিক প্রকল্পগুমির 
সামে, পুর্বনামসত ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময় ব্রঙ্কস এবং সকি মর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য আমরা ভামিাভামব 
পুর্রায় গমে ঘতািার জর্য আমামদর অ্ভূতপবূন প্রমেষ্টা অ্বযাহত রামে।”  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-sheridan-boulevard-project-reuniting-neighborhoods-and


 

 

মব্রমজর ঘডক মপয়ারগুমির প্রায় 70 শতাংশ মর্মূনি করা হয় উদ্ভাবর্ী প্রযমুির "মিংক স্ল্যাব" 
বযবহার দ্বারা, যা উচ্চ-কমনক্ষমতার কংমিট মদময় ততমর, এবং উমেেমযাগযভামব ঘডমকর মমর্য বৃমষ্টর 
জি মিক করা কমায় এবং মব্রমজর মপয়ারগুমি রক্ষা কমর। এটি রক্ষণামবক্ষমণর েরে কম কমর এবং 
ভায়াডামের জীবর্ দী নাময়ত করমব। এছাোও এই প্রকমল্প অ্ন্তভুন ি মছি মব্রমজর ঘডক প্রমতস্থাপর্, 
কংমিমটর মপয়ার এবং মিমির গাডন ামরর ঘমরামত, এবং সমস্ত মবয়ামরং এবং ঘপমডিামির 
প্রমতস্থাপর্। প্রমতবন্ধকতা, ঘরমিং এবং ঘেমর্মজর কাঠামমা প্রমতস্থাপর্ করা হয়, এবং র্তুর্ ঘরাডওময় 
ঘির্ মিমপং ঘযাগ করা হয়। পেোরীমদর এবং ঘমাটর গামে োিকমদর মর্রাপত্তা ও দশৃযমার্তা 
বাোমর্ার জর্য, এক্সমপ্রসওময়র বরাবর রয্াম্পগুমিমত এবং এক্সমপ্রসওময়র র্ীমে ঘেৌমাোর 138, 140 
এবং 141 রাস্তাগুমিমত, র্তুর্ LED িাইটিংও ইর্িি করা হময়মছ।  
  
ব্রুকর্ামরর মূি িাইমর্র কাজ ছাোও, এই প্রকমল্পর ফমি মর্ম্নমিমেত ছ’টি যনাম্পগুমি উন্নত হময়মছ:  

• রবাটন  এফ. ঘকমর্মড মব্রজ যনাম্প ঘেমক উত্তর মদমকর গমর্কারী ঘমজর মডগার্ এক্সমপ্রসওময় 
পযনন্ত (I-87)  

• রবাটন  এফ. ঘকমর্মড মব্রজ যনাম্প ঘেমক পূবন মদমক গমর্কারী ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময় পযনন্ত 
(I-278)  

• পমিম মদমকর গমর্কারী ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময়র (I-278)যনাম্প ঘেমক রবাটন  এফ. ঘকমর্মড 
মব্রজ যনাম্প পযনন্ত।  

• পমিম মদমকর গমর্কারী ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময়র (I-278) যনাম্প ঘেমক উত্তর মদমকর 
গমর্কারী ঘমজর মডগার্ এক্সমপ্রসওময় পযনন্ত (I-87)  

• দমক্ষণ মদমকর গমর্কারী ঘমজর মডগার্ এক্সমপ্রসওময়র (I-87) যনাম্প ঘেমক পূবন মদমক 
গমর্কারী ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময় পযনন্ত (I-278)  

• পূবন মদমক গমর্কারী ব্রুকর্ার বুমিভামডন র পবূন 138তম রাস্তার যনাম্প ঘেমক পূবন মদমক 
গমর্কারী ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময় পযনন্ত (I-278)।  

  
বর্উ ই কন  ঘস্টে পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার (New York State Department of 
Transportation) মোবর ঘেম্বরস ঘডাবমম্বঙ্গজ িম্বলর্, "গুরুত্বপূণন পমরকাঠামমামত মবমর্ময়াগ সম্প্রদায়মক 
পুর্রুজ্জীমবত করার প্রেম মবমডং ব্লক, এবং একবামর একটি একটি কমর প্রকল্প সম্পাদর্ কমর, 
উদ্ভাবর্ী প্রকল্পমক অ্গ্রসর করমছ ঘযগুমির মর্উ ইয়কন বাসীমদর জীবমর্ প্রজমের পর প্রজে র্মর 
প্রভাব ঘফমি। ব্রঙ্কমসর এই প্রর্ার্ সেক পমে এই প্রকমল্পর সমামি গভর্নর কুওমমার দঢৃ় অ্ঙ্গীকামরর 
দষৃ্টান্ত স্মাটন , ঘটকসই এবং মস্থমতশীি পমরকাঠামমা ততমর করার জর্য।"  
  
প্রবিবর্বধ ঘজাম্বস ঘসরাম্বর্া িম্বলর্, "মহামারী ঘেমক মফমর আসার পমে আমামদর অ্ঞ্চমির অ্েনর্ীমতমত 
ঝাাঁমপময় পরার ঘক্ষমত্র একটি মূি উপাদার্ হি ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময়র পুর্বনাসর্। আমম রাজযপািমক 
সার্ুবাদ জার্াই তার কমনসূমেমত আমামদর পমরকাঠামমামক সমবনাচ্চ অ্গ্রামর্কার ঘদওয়ার এবং ব্রঙ্কমসর 
প্রমত তার প্রমতশ্রুমতবিতার জর্য।"  
  



 

 

বসম্বর্ের ঘজাম্বস ঘসরাম্বর্া িম্বলর্, "আমামদর পমরকাঠামমা ব্রঙ্কমসর সম্প্রদাময়র জর্য শমিশািী 
অ্েননর্মতক কমনকামের পাশাপামশ জীবর্যাত্রার মার্ মর্মিত করার একটি মূি উপাদার্, এবং আমম 
রাজযপািমকর প্রসংশা কমর আমামদর এোমর্ বমরা এবং রাজয জমুে রাস্তা পুর্মর্নমনামণর প্রমতশ্রুমতর 
জর্য। স্থার্ীয় বামসন্দারা এবং বযবসায়ীরা ব্রুকর্ার উপর প্রমতমদর্ মর্ভন র কমরর্ এবং এই পুর্বনাসর্ 
প্রকল্পটি আগামী বছরগুমিমত ঘব্রামর্মক্সর পমরবহর্ এবং বামণজয বামেময় তুিমব।"  
  
অোম্বসমব্লী সেসে কাম্বমনর্ অোম্বরাম্ব া িম্বলম্বছর্, "ব্রুকর্ার ব্রঙ্কস এবং পার্শ্নবতী অ্ঞ্চিমক েিমার্ 
রামে, এবং এক্সমপ্রসওময়র এই গুরুত্বপূণন উন্নমতর সামে, আমামদর সম্প্রদায় মহামারী ঘেমক আমরা 
শমিশািী হময় মফমর আসমত পামর। আমম গভর্নরমক র্র্যবাদ জার্াই এই র্রমর্র প্রকল্পমক সমেনর্ 
করার জর্য কারণ পমরবার, মবদযািয় এবং মশমল্পর পযনািভামব কাজ করার জর্য একটি মর্রাপদ 
এবং কাযনকর সেক ঘর্টওয়াকন  অ্পমরহাযন।"  
  
কাউবিল সেসে ডা ার্া আ ালা িম্বলর্, "ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময় মর্উ ইয়কন  পুর্রায় গমে ঘতািার 
আমরকটি উদাহরণ। অ্েননর্মতক এবং পমরমবশগত সুমবর্া যা এই উন্নমত ব্রঙ্কমস মর্ময় আসমব তা 
অ্পমরসীম হমব। ব্রঙ্কস এবং মর্উ ইয়কন  ঘিমটর জর্য তার ঘর্তৃত্ব এবং দশনমর্র জর্য আমম গভর্নর 
কুওমমামক র্র্যবাদ জার্াই।"  
  
কাউবিল ঘমোর রাফাম্ব ল সালামার্ছা িম্বলর্, "এই সম্প্রদাময়র মর্রাপদ এবং মর্ভন রমযাগয রাস্তার 
ঘেময় কম মকছু প্রাপয র্য় এবং ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময় মর্উ ইয়কন  আমরা ভামিাভামব গমে তিার 
আমরকটি উদাহরণ। অ্েননর্মতক এবং পমরমবশগত সুমবর্া যা এই উন্নমত ব্রঙ্কমস মর্ময় আসমব তা 
অ্পমরসীম হমব। ব্রঙ্কস এবং মর্উ ইয়কন  ঘিমটর জর্য তার ঘর্তৃত্ব এবং দশনমর্র জর্য আমম গভর্নর 
কুওমমামক র্র্যবাদ জার্াই।"  
  
ব্রঙ্কস িম্বরা (Bronx Borough) ঘপ্রবসম্বডন্ট রুম্বির্ বড াজ, জবুর্ র িম্বলর্, "যের্ আমরা মহামারী 
ঘেমক মফমর আসার জর্য িোই করমছ, আমামদর মর্মিত করমত হমব ঘয আমামদর রাস্তা এবং 
পাবমিক ঘেস আমামদর সম্প্রদাময়র োমহদামক সমেনর্ করমত পামর। আমামদর পমরকাঠামমা শমিশািী 
অ্েননর্মতক কমনকামের পাশাপামশ উন্নত জীবর্যাত্রার মামর্র সামে বমিষ্ঠ অ্েনমর্মতর সামে ব্রঙ্কমসর 
মফমর আসা মর্মিত করার একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্, এবং আমম আমামদর বমরা এবং রাজয জমুে 
রাস্তা সংস্কামরর প্রমতশ্রুমতর জর্য গভর্নমরর প্রশংসা করমছ। ঘয উন্নমত ব্রঙ্কমস মর্ময় আসমব এই 
অ্েননর্মতক এবং পমরমবশগত সুমবর্া তা অ্পমরসীম।"  
  
মর্মনাণ েিাকািীর্ সমময় ঘমাটরোিকমদর উপর প্রভাব কমামত, মর্উ ইয়কন  ঘিট পমরবহণ মবভাগ 
মপক ট্রামভি সমময় মতর্টি পূবনমুেী এবং পমিমমুেী ব্রুকর্ার এক্সমপ্রসওময় (I-278) ঘমইর্ িাইর্ 
যাত্রার সরমণ বজায় রামে।  
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