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গভর্নর কুওম্বমা ডাম্বেস কাউবিম্বে 3.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের সল্ট পম্বয়ি টার্নপাইক 
বিম্বের কাে শেষ হওয়ার শ াষণা কম্বরম্বের্  

  
প্রকম্বে টাম্বকাবর্ক শেট পাকন ওম্বয়র বক কাম্বর্ক্টর িরাির বর্রাপত্তা এিং গবেেীলো িৃবির ের্ে 

ওয়াবপঙ্গার বিম্বকর উপর র্েুর্ শসেু অন্তভুন ক্ত  
  

েবি শেখুর্ এখাম্বর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ডামেস কাউন্টির প্লেমজি ভযান্টি শহমরর ওযান্টিঙ্গার ন্টিমকর উির 
রুটসল্ট িমযি টার্নিাইক ন্টিমজর িুর্র্নাসমর্র উমেমশয 3.2 ন্টমন্টিযর্ মান্টকন র্ ডিামরর একটি প্রকমের 
প্লশষ হর্ার কথা প্ল াষণা কমরর্। প্লসতুটি - যামত একটি সংিগ্ন কািভাটন  প্রন্টতস্থাির্ অ্ন্তভুন ক্ত, একটি 
প্রধার্ সড়কিথ র্রার্র (প্লেট রুট 115 র্ামমও িন্টরন্টেত) র্ন্টধনত ন্টর্রািত্তা এর্ং েিােি করমর্ - 
যা টামকান্টর্ক প্লেট িাকন ওময এর্ং প্লিাগন্টকিন্টস শহমরর মমধয ভ্রমণকারী প্লমাটরোিকমের দ্বারা 
র্যর্হৃত হয। র্তুর্ প্লসতু িূর্নর্তী কাঠামমার তুির্ায একটি ন্টর্সৃ্তত জাযগাজমুড় অ্র্ন্টস্থত এর্ং একই 
সামথ জিিথ উন্নযমর্ সাহাযয করার জর্য একটি র্তুর্ কািভাটন  এিাকার মধয ন্টেময িান্টর্ প্রর্াহ 
উন্নত করমত সাহাযয করমর্। প্রায 42 মাইি িম্বা, ওযান্টিঙ্গার ন্টিক ডামেস কাউন্টির র্ৃহত্তম 
জিাশয সহ েী নতম খাি।  
  
"এটা প্লকার্ প্লগাির্ীয ন্টর্ষয র্য প্লয একটি সম্প্রোমযর সামন্টিক স্বামস্থযর জর্য শন্টক্তশািী অ্র্কাঠামমা 
কতটা গুরুত্বিূণন, এর্ং প্লযমহতু আমরা একন্টর্ংশ শতাব্দীর জর্য সড়ক এর্ং প্লসতুর আধুন্টর্কীকরণ 
োন্টিময যান্টি, এটা অ্তযন্ত গুরুত্বিূণন প্লয আমরা প্রকমের ন্টর্রািত্তা, অ্থনর্ীন্টত এর্ং িন্টরমর্শমক 
সমার্ভামর্ সমথনর্ কন্টর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই র্তুর্ প্লসতু শুধমুাত্র প্লমাটরোিক এর্ং 
র্যর্সাযীমের জর্য একটি ন্টর্রািে সড়ক িথ ততন্টর করমর্ র্া, র্রং এর র্কশা ওযান্টিঙ্গার ন্টিকমক 
আমরা অ্র্ামধ প্রর্ান্টহত করমত সক্ষম করমর্, যা জিিমথর স্বাস্থযমক উন্নত করমর্।"  
  
DOT কবমের্ার মাবর শেম্বরস শডাবমম্বঙ্গে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার প্লর্তৃমত্ব ন্টর্উ ইযকন  প্লেট একটি 
প্লটকসই, 21 শতমকর িন্টরর্হর্ অ্র্কাঠামমা ন্টর্মনামণর জর্য গুরুত্বিূণন ন্টর্ন্টর্মযাগ করমে যা আমামের 
স্থার্ীয সম্প্রোমযর োন্টহো িূরণ কমর এর্ং আগামী প্রজমের জর্য ন্টর্উ ইযকন র্াসীমের সনু্টর্ধা প্রোর্ 
কমর। এই প্রকে এই অ্ঞ্চি জমুড় প্লমাটরোিকমের জর্য ভ্রমণ অ্র্স্থা উন্নত কমর এর্ং একটি 
গুরুত্বিূণন জিিথ এর্ং এর িার্শ্নর্তী র্াস্তুতমের স্বাস্থয এর্ং ন্টস্থন্টতশীিতা উন্নত কমর। এটা সন্টতযই 
ভাি ভামর্ িরু্রায গমড় প্লতািার একটা উোহরণ।"  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Salt_Turnpike_Bridge_release.pdf


 

 

  
র্তুর্ প্লসতুমত একটি ঢািাই করা ন্টিজ প্লডমকর সামথ ধাতুযুক্ত ইস্পাত গাডন ার রমযমে। র্তুর্ কাঠামমা 
আমগর ন্টর্স্তামরর প্লেময েওড়া, েইুটি 4 ফুমটর প্লশাল্ডার সহকামর। র্তুর্ আমিাকসজ্জা এর্ং 
সাজসজ্জামূিক, র্ান্দন্টর্ক র্যান্টরযারও প্লযাগ করা হয।  
  
2019 সামির র্সমন্ত শুরু হওযা 3.2 ন্টমন্টিযর্ মান্টকন র্ ডিামরর প্রকমের অ্ংশ ন্টহমসমর্ সল্ট িমযি 
টার্নিাইমকর ন্টর্কটর্তী হাইমর্রন্টর্যা প্লরাড প্লমাড়টি ও একটি ঐন্টতহযর্াহী "টি" প্লমামড় িন্টরর্তন র্ করা 
হমযমে যামত েরূর্তী েশৃযমার্তা উন্নত করা যায এর্ং প্লমাটর োিকমের জর্য ন্টর্রািত্তা উন্নত করা 
যায।  
  
শসম্বর্টর সুোর্ শসবরম্বর্া িম্বলর্, "আমামের স্থার্ীয অ্র্কাঠামমার উন্নযর্ েী নন্টের্ ধমর আমার 
অ্র্যতম অ্িান্টধকার এর্ং এর জর্য প্রন্টতটি স্তমর প্রন্টতশ্রুন্টতর্দ্ধ অ্ংশীোর প্রমযাজর্ হয। এই প্রকে 
ন্টর্রািত্তা উন্নত করমত এর্ং র্র্যা প্রন্টতমরামধ অ্মর্ক েরূ এন্টগময যামর্ এর্ং র্তুর্ প্লসতুমক র্াস্তমর্ 
িন্টরণত করমত তার অ্ংশীোন্টরমত্বর জর্য আমামের সম্প্রোয রামের কামে কৃতজ্ঞ।"  
  
অোম্বসমব্লী সেসে বডবড িোম্বরট িম্বলম্বের্, "র্তুর্ সল্ট িমযি টার্নিাইক প্লসতুর কাজ প্লশষ হমত 
প্লেমখ আন্টম আর্ন্টন্দত। এই যাত্রী রুমটর র্ৃহত্তর প্লির্ োিকমের ন্টর্রািত্তা র্নৃ্টদ্ধ করমর্ এর্ং র্তুর্ 
র্সামর্া কািভাটন  ওযান্টিঙ্গার ন্টিমকর জর্য একটি সরুক্ষা ন্টহমসমর্ কাজ করমর্। আন্টম গভর্নর এর্ং 
ন্টডিাটন মমি অ্ফ ট্রান্সমিামটন শর্মক (Department of Transportation, DOT) ধর্যর্াে জার্ামত োই 
এই সর্ উন্নন্টতর জর্য যা ন্টিক, কন্টমউন্টর্টি এর্ং এই ন্টর্মশষ মমর্ারম িামীণ রাস্তার োিকমের 
উিকার করমর্।"  
  
প্লমাটরোিকমের ওযাকন  প্লজামর্ ধীর গন্টতমত এর্ং োন্টযত্বশীিভামর্ গান্টড় োিামর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া 
হমযমে। ওযাকন  প্লজামর্ গন্টতসীমা অ্ন্টতিম করার জন্টরমার্া ন্টদ্বগুণ। প্লকামর্া র্যন্টক্ত যন্টে ওযাকন  প্লজামর্ 
েইু অ্থর্া তার প্লর্শী র্ার গন্টতসীমা অ্ন্টতিম কমর তাহমি র্যন্টক্তর ড্রাইন্টভং িাইমসন্স র্ান্টতি করা 
হমত িামর।  
  
হাির্াগােকৃত ভ্রমমণর তমথযর জর্য কি করুর্ 511 র্ম্বমর, ন্টভন্টজট করুর্ www.511NY.org 
ওমযর্সাইট, অ্থর্া ডাউর্মিাড করুর্ ন্টি 511NY প্লমার্াইি অ্যাি।  
  
টুইটামর ন্টর্উ ইযকন  প্লেট DOT ফমিা করুর্: @NYSDOT ও @NYSDOTHV। প্লফসর্ুমক আমামের 
খুুঁমজ িামর্র্ এই ঠিকার্ায facebook.com/NYSDOT।  
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