অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা র্র্ন কাবিম্বে 32.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর ররাডওম্বয় পুর্বর্ন মনাণ প্রকম্বের সমাবি
র াষণা কম্বরম্বের্

ঈগল রি রর্ম্বক ব্লু মাউম্বের্ রলক পর্ন ন্ত হ্োবমলটর্ কাউবের রুট 28 এ 18.5 বমবলয়র্ মাবকনর্
ডলাম্বরর পুর্বর্ন মনাণ প্রকে বর্রাপত্তা িৃবি কম্বর এিং পর্ন টর্ম্বক সমর্ন র্ সাম্বপাটন কম্বর
রসে লম্বরন্স, ফ্রাঙ্কবলর্ এিং বির্টর্ কাউবেম্বে রমাট 14 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর পুর্বর্ন মনাণ 172
রলর্ মাইল ফুটপাম্বর্র অবেবরক্ত প্রকে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ র্র্ন কান্ট্রি জুমে 32.5 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্ মান্ট্রকনর্ ডিামরর ররাডওময়
পুর্ন্ট্রর্নমনাণ প্রকমের সমান্ট্রি র াষণা করমের্। পন্ট্ররবহর্ ন্ট্রবভামগর রর্তৃ ত্বাধীর্ এই প্রকেগুন্ট্রির অ্ংশ
ন্ট্রহমসমব, ঈগি রব রর্মক হযান্ট্রমিটর্ কাউন্ট্রির ব্লু মাউমির্ রিক পর্নন্ত 25.4 মাইি ন্ট্রবস্তৃ ত রেট রুট
28 পুর্ন্ট্রর্নমনাণ করা হময়মে। রুট 28 এর এই অ্ংশ রসিাি অ্যান্ট্রডমর্াডাক রেইি ন্ট্রসন্ট্রর্ক বাইওময়
এর অ্ংশ এবং রিক ফু িটর্ রেইর্ পর্ অ্র্ুসরণ কমর, র্া এই অ্ঞ্চমির ন্ট্রবমর্াদর্ এবং পর্নটর্
রকমের রবন্ট্রশরভাগ জর্ন্ট্রপ্রয় গন্তবযগুন্ট্রিমক সংর্ুক্ত কমর।
উপরন্তু, 14 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্ মান্ট্রকনর্ ডিার ন্ট্রবন্ট্রর্ময়ামগর জর্য ধর্যবাদ, রসি িমরন্স, ফ্রাঙ্কন্ট্রির্ এবং ন্ট্রির্টর্
কাউন্ট্রির 20 রেট মহাসেমক 172 রির্ মাইি পাকা রাস্তা পুর্ন্ট্রর্নমনাণ করা হময়মে। প্রকেগুন্ট্রি
ড্রাইন্ট্রভং অ্বস্থার উন্নন্ট্রত কমরমে এবং র্র্ন কান্ট্রি ভ্রমণকারীমদর জর্য মূি সংমর্াগকারীগুন্ট্রির সামর্
সুরক্ষা বন্ট্রধনত কমরমে, পুমরা অ্ঞ্চিজুমে রিাকজর্ এবং বান্ট্রণমজযর সুোরু প্রবাহমক ন্ট্রর্ন্ট্রিত কমর।
"শন্ট্রক্তশািী এবং ন্ট্রর্রাপদ অ্বকাঠামমা বজায় রাখা অ্র্ননর্ন্ট্রতক প্রবৃন্ট্রির োন্ট্রবকাঠি এবং এই কারমণ
ন্ট্রর্উ ইয়কন রেট জুমে পন্ট্ররবহর্ বযবস্থায় ন্ট্রবন্ট্রর্ময়াগ করার জর্য কমঠার পন্ট্ররশ্রম কমরমে," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "র্র্ন কান্ট্রি ন্ট্রর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম শীষন পর্নটর্ গন্তবয ন্ট্রহমসমব রময় রগমে এবং এই
উন্নত সেকপর্গুন্ট্রি এই অ্ঞ্চমির প্রাকৃ ন্ট্রতক রসৌন্দর্ন এবং আকষনণীয় ন্ট্রবমর্াদর্মূিক সুমর্াগগুন্ট্রির জর্য
বান্ট্রসন্দা এবং দশনর্ার্ীমদর পমক্ষ সহজ কমর তু িমব।"
রুট 28 প্রকে:
রুট 28-এ 18.5 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্ মান্ট্রকনর্ ডিামরর প্রকমের মমধয ন্ট্রেি র্তু র্ র্কশাকৃ ত ন্ট্রর্কান্ট্রশ ববন্ট্রশষ্ট্য র্া
ন্ট্রবদযমার্ রাস্তার পামশর খর্র্ এবং রেড করা, রমাটরোিকমদর ন্ট্রর্রাপত্তা বৃন্ট্রি এবং ঝমের পান্ট্রর্র
প্রবাহমক সহজতর কমর রতামি। সাধারণত ধূসর পার্মরর পন্ট্ররবমতন অ্ন্ট্রধকাংশ ন্ট্রর্কান্ট্রশ স্থামর্র জর্য

রর্টিভ অ্যান্ট্রডরর্ডাক কবিমোর্ বযবহার করা হয়, র্া ররাডওময়র র্ান্দন্ট্রর্ক আকষনণ বৃন্ট্রি কমর।
ন্ট্রকেু জায়গায় র্তু র্ সাইর্মবাডন, গাইডমরি এবং উন্নত রনামমাবাইি ক্রন্ট্রসং বসামর্া হময়মে।
গভর্নর কুওমমার ড্রাইভাসন ফােন (Drivers First) উমদযাগমক সামমর্ ররমখ র্া সেক ও রসতু ন্ট্রর্মনাণ
কামজর কারমণ সং টিত র্ার্জট এবং েিােমি ন্ট্রবিম্ব কমামত রমাটরর্ার্ োিকমদর সুন্ট্রবধামক
অ্োন্ট্রধকার রদয় ভ্রমণকারীমদর উপর প্রভাব কমামত সািান্ট্রহক েু টিমত কাজ স্থন্ট্রগত করা হময়ন্ট্রেি।।
রসে লম্বরন্স, ফ্রাঙ্কবলর্ এিং বির্টর্ কাউবেম্বে রাস্তার কাম্বের প্রকে:
রসি িমরন্স কাউন্ট্রির রাস্তার কাজ ন্ট্রর্ম্নন্ট্রিন্ট্রখত স্থামর্ করা হময়মে:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

কযাির্ োম এবং ন্ট্রপয়ারপি শহমর ন্ট্রপময়রপমির োমমর মমধয রেট রুট 68 এর 16 রির্
মাইি রাস্তা।
মযাককম্ব টাউমর্ ব্রাইন্ট্রস কর্নার রর্মক রেট রুট 58 এর 25 রির্ মাইি এবং মন্ট্ররসটাউর্
শহমর রেট রুট 58 এর এবং 12 এর সংমর্াগস্থি।
মামসর্া টাউমর্র মামসর্া োম এবং ব্রামসর শহমরর রহমির্া োমমর মমধয রেট রুট 37C এর
16 রির্ মাইি
উডন্ট্রব্রজ কর্নার এবং কযাির্ শহমরর কযাির্ োমমর মমধয রেট রুট 68 এর 11 রির্
মাইি।
র্রমফাক শহমরর র্রমফাক এবং ররমন্ডন্ট্রভমির োমমর মমধয রেট রুট 56 এর 8 রির্
মাইি।
ন্ট্রর্মকািন্ট্রভি োম এবং হপন্ট্রকির্ শহমর ফ্রযাঙ্কন্ট্রির্ কাউন্ট্রি িাইমর্র মমধয রেট রুট 458 এর
7 রির্ মাইি।
র্রমফাক শহমরর র্রমফাক এবং র্রউড োমমর মমধয রেট রুট 56 এর 4 রির্ মাইি।
কযাির্ শহমর রেট রুট 310 ও US 11 এবং রেট রুট 310 ও ন্ট্রফমর্গার্ ররামডর
সংমর্াগস্থমি রেট রুট 310 এর 3 রির্ মাইি।
কযাির্ শহমর কযাির্ ন্ট্রভমিজ িাইর্ ও US রুট 11 এবং রেট রুট 68 এর সংমর্াগস্থমি
US রুট 11 এর 2 মাইি।

ফ্রাঙ্কন্ট্রির্ কাউন্ট্রিমত রাস্তার কাজ ন্ট্রর্ম্নন্ট্রিন্ট্রখত স্থামর্ করা হময়মে:
•
•
•

অ্যামসক্স কাউন্ট্রি িাইর্ এবং ফ্রাঙ্কন্ট্রির্ শহমরর ভামনিন্ট্রভি োমমর মমধয রেট রুট 3 এর 16
রির্ মাইি।
টু পার রিমকর োমমর িাইর্ রর্মক টু পার রিমকর শহমর রেট রুট 3 এবং রেমজি ন্ট্রিমটর
সংমর্াগস্থি পর্নন্ত রেট রুট 3 এর 5 রির্ মাইি।
েযাটাওময় শহমর েযাটাওময় ন্ট্রভমিজ িাইর্ এবং ন্ট্রির্টর্ কাউন্ট্রি িাইমর্র মমধয US রুট 11
এর 6 রির্ মাইি।

•
•
•

মযামিার্ টাউর্ িাইর্ এবং মযামিার্ শহমরর রিক ন্ট্রততাস এর মমধয রেট রুট 30 এর 6
রির্ মাইি।
মযামিার্ শহমর মযামিার্ ন্ট্রভমিজ িাইর্ এবং রেট রুট 37 ও US রুট 11 এর সংমর্াগস্থমি
রেট রুট 37 এর 2 রির্ মাইি।
রবামম্ব টাউর্ িাইর্ এবং রবামম্ব শহমরর রবামম্ব োমমর মমধয রেট রুট 95 এর 8 রির্
মাইি।

ন্ট্রির্টর্ কাউন্ট্রিমত রাস্তার কাজ ন্ট্রর্ম্নন্ট্রিন্ট্রখত স্থামর্ করা হময়মে:
•
•
•

•
•

ন্ট্রকংস রব ররাড এবং েযাম্পমেইর্ শহমরর রুমজজ পময়ি োমমর মমধয রেট রুট 9B এর 7
রির্ মাইি।
ন্ট্রির্টমর্র শহমর েু রুবমকা োম রর্মক এমির্বাগন শহমরর এমির্বাগন কর্নার পর্নন্ত US 11 এর
8 রির্ মাইি।
রেট রুট 22B এবং েযান্ট্রি ররামডর সংমর্াগস্থি এবং শ্যযইিার জিপ্রপামতর শহমর
মন্ট্ররসর্ন্ট্রভন্ট্রির পশ্যর সরার্াক র্দীর উপমরর ন্ট্রব্রমজর মধযবতী স্থামর্ রেট রুট 22B এর 6
রির্ মাইি।
এমির্বাগন শহমরর েযাঙ্ক ররাড এবং এমির্বাগন কর্নারগুন্ট্রির মমধয রেট রুট 190 এর 5 রির্
মাইি।
সযারার্াক শহমরর রিবাগন এবং মন্ট্রফটসন্ট্রভি োমমর মমধয রেট রুট 3 এর 11 রির্ মাইি।

রজফারসর্ কাউন্ট্রির সাতটি রেট মহাসেমকর ন্ট্রকেু অ্ংমশ সম্প্রন্ট্রত একান্ট্রধক পাকা প্রকমের কাজ
সম্পন্ন হময়মে এবং র্র্ন কান্ট্রির অ্মর্ক ন্ট্রবমর্াদর্মূিক গন্তমবয প্রমবশান্ট্রধকার সহজ করা হময়মে, র্া
পর্নটর্ এবং অ্র্ননর্ন্ট্রতক কমনকামের জর্য অ্ন্ট্রতন্ট্ররক্ত সুমর্াগ সৃন্ট্রষ্ট্ কমরমে।
রেট পবরিহ্র্ বিভাম্বগর (Department of Transportation) কবমের্ার মোবর রর্ম্বরস রডাবমম্বেে
িম্বলর্, "একটি ন্ট্রর্রাপদ, ন্ট্রর্ভন রমর্াগয এবং ন্ট্রস্থন্ট্রতশীি পন্ট্ররবহর্ রর্টওয়াকন আমামদর কন্ট্রমউন্ট্রর্টির
কিযাণ এবং অ্র্ননর্ন্ট্রতক উন্নয়মর্র জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। এই সব উন্নন্ট্রত আমামদর কন্ট্রমউন্ট্রর্টিমক
সংর্ুক্ত রাখমত প্রময়াজর্ীয় ন্ট্রবন্ট্রর্ময়াগ করার জর্য গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকার প্রদশনর্ কমর, একই
সামর্ ন্ট্রর্উ ইয়মকন র রাস্তা ন্ট্রর্রাপদ এবং অ্যামক্সসমর্াগয তা ন্ট্রর্ন্ট্রিত করা।"
হ্োবমল্টর্ কাউবে রিাম্বডনর সুপারভাইোম্বরর (Hamilton County Board of Supervisors)
সভাপবে উইবলয়াম বে. ফারিার িম্বলর্, "রসিাি অ্যান্ট্রডমর্াডাক রেইি (NYS রুট 28) এর
এই 25 মাইি অ্ংমশর উন্নন্ট্রত পর্নটর্ এবং অ্যান্ট্রডমর্াডামকর বযবসার প্রন্ট্রত গভর্নর কুওমমার
অ্ঙ্গীকামরর আমরকটি প্রদশনর্ী। আন্ট্রম গত এক দশক ধমর গভর্নর এবং তার অ্মর্ক রাষ্ট্রীয় সংস্থার
সামর্ কাজ কমরন্ট্রে আমামদর অ্বকাঠামমা উন্নয়মর্র জর্য, রেইি রর্মক প্রর্ুন্ট্রক্ত পর্নন্ত এবং অ্বশযই
এমক্ষমে গভর্নর এবং পন্ট্ররবহর্ দিরমক আমার আন্তন্ট্ররক ধর্যবাদ!"

ন্ট্ররময়ি-টাইম ভ্রমমণর তমর্যর জর্য, র্ােীমদর ভ্রমমণর আমগ ন্ট্রর্উ ইয়কন রেমটর আর্ুষ্ঠান্ট্রর্ক োন্ট্রফক
এবং ভ্রমণ তর্য উৎস, 511NY, রেক করা উন্ট্রেত। 5-1-1 এ কি করুর্, 511NY.org এ র্ার্ বা
আইটিউন্স বা গুগি রে রর্মক ন্ট্রবর্ামূমিয 511NY রমাবাইি অ্যাপটি ডাউর্মিাড করুর্। ন্ট্রবর্ামূমিযর
পন্ট্ররমষবার সাহামর্য বযবহারকারীরা সেমকর অ্বস্থা রজমর্ ন্ট্রর্মত পারমবর্, োন্ট্রফক কযামমরাগুমিা
রদখমত পারমবর্ এবং এয়ার ও োর্ন্ট্রজমটর তমর্যর ন্ট্রিঙ্ক রপময় র্ামবর্। অ্যাপটিমত এখর্ ড্রাইভ
রমামডর ববন্ট্রশষ্ট্য রর্াগ করা হময়মে, এই রমামড বযবহারকারী তার রবমে রর্ওয়া সেক ধমর গান্ট্রে
োিামর্ার সমময় অ্যািাটন শ্যর্মত পামবর্, রর্মকামর্া দু নটর্া অ্র্বা কর্িাকশমর্র কর্া তামদর জান্ট্রর্ময়
রদওয়া হমব।
রমাটরোিকমদর ওয়াকন রজামর্ ধীর গন্ট্রতমত এবং দান্ট্রয়ত্বশীিভামব গান্ট্রে োিামর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া
হময়মে। ওয়াকন রজামর্ গন্ট্রতসীমা অ্ন্ট্রতক্রম করার জন্ট্ররমার্া ন্ট্রিগুণ। রকামর্া বযন্ট্রক্ত র্ন্ট্রদ ওয়াকন রজামর্
দুই অ্র্বা তার রবন্ট্রশ বার গন্ট্রতসীমা অ্ন্ট্রতক্রম কমর তাহমি বযন্ট্রক্তর ড্রাইন্ট্রভং িাইমসন্স বান্ট্রতি করা
হমত পামর।
টু ইটামর ন্ট্রর্উ ইয়কন রেট DOT ফমিা করুর্: @NYSDOT। রফসবুমক আমামদর খুুঁমজ পামবর্
facebook.com/NYSDOT।
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