
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কূম্বমা এই িছম্বরর চরম েীতকাম্বলর আিহাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত রাস্তাগুবল আিার 

িাাঁধািার জর্ে স্টেট জমু্বে 128 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অর্নায়র্ স্ট াষণা কম্বরম্বছর্  

  

বর্উইয়কন  স্টেট জমু্বে 91টি হার্ন উইন্টার স্টেবভিং ইবর্বেম্বয়টিভ প্রকল্প (Harsh Winter Paving 

Initiative Projects) র্মর্নর্ কম্বর  

  

স্টেভ বর্উ ইয়কন  স্টপ্রাগ্রাম্বমর (PAVE NY Program) অধীম্বর্ এই িছর স্থার্ীয় স্টেবভিং এর 

প্রকল্পগুবলর জর্ে ইবতমম্বধে স্টে 100 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্ন জমা স্টেওয়া হম্বয়ম্বছ, এই অর্নায়র্ 

তার র্ম্পরূক।  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এই বছমরর কম ার শীতকালীর্ আবহাওযার দ্বারা প্রভাববত স্টেমের রাস্তাগুবলর 

স্টমরামমতর জর্য 128 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার র্তুর্ স্টেে অ্র্নাযর্ স্ট াষণা কমরমছর্। এই অ্র্নাযর্ 91টি স্টেবভিং 
প্রকল্প এবিং রাজয জমু়ে আর্ুমাবর্ক 1,000 স্টলমর্র মাইল স্টমরামমত সহাযতা করমব, যার মমযয প্রবতটি কাউবি 

এবিং বর্উ ইযকন  বসটিমত অ্ন্তত একটি প্রকল্প অ্ন্তভুন ক্ত র্াকমব। স্টেভ বর্উ ইযকন  প্রমেষ্টার মাযযমম প্রদার্ করা 
র্তুর্ অ্র্নাযর্টি স্থার্ীয প্রকমল্পর, যা বর্উ ইযকন  স্টেে জমু়ে প্রায 3,700 স্টলর্ মাইল রাস্তা স্টমরামত কমর, তার 

জর্য এই বছমরর শুরুমত প্রবতশ্রুত 100 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার অ্র্নাযমর্র সমূ্পরক। এই অ্ভূতেূবন 
েবরকা ামমার বববর্মযাগ স্থার্ীয মহাস়েকগুবল বর্রােদ এবিং আমরা দক্ষ কমর করমব এবিং স্থার্ীয বাবণজয এবিং 
েযনের্মক উৎসাবহত করমব। আজ স্ট াষণা করা প্রকল্পগুবল এই বসমন্ত শুরু হমব এবিং এই বছমরর েমরর বদমক 

সমূ্পর্ন করা হমব।  

  

"বর্উ ইযমকন র আঞ্চবলক অ্র্ননর্বতক বৃবি ও স্থার্ীয অ্র্নর্ীবতগুবলমক সহাযতা করার জর্য একটি সমিৃ েবরবহর্ 

স্টর্েওযাকন  গুরুত্বেূণন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বছর্। "বর্উইযকন  েবরবহর্ েবরকা ামমামত স্টদমশর অ্গ্রণী 
বববর্মযাগ োবলময যামছে়, কম ার শীতকালীর্ আবহাওযা এখর্ স্বাভাববক এবিং এটি প্রবত বছর হাজার হাজার 

স্টলর্ মাইলমক প্রভাববত কমর। এই অ্র্নাযর্ বর্উ ইযকন  জমু়ে ডজর্ ডজর্ স়েকমক েুর্রুজ্জীববত করমত এবিং 
স্থার্ীয অ্র্নর্ীবতগুবলমক সমর্নর্ করার সময মসৃণতর ভ্রমমণ সহাযতা করমব।"  

  

"এই স্টমৌসুমম বর্উইযকন  স্টেে জমু়ে একাবযক তুষার ঝম়ের আক্রমমণর েমর, আমরা বুঝমত োবর েরম 

আবহাওযা বক ববধ্বিংসী প্রভাব আমামদর রাস্তার উের স্টেমল এবিং এর মকাববলা করার জর্য অ্বতবরক্ত 

সহাযতার প্রমযাজর্ রমযমছ", স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলর্। "এই উমেখমযাগয অ্র্নাযর্ বর্রােদ 

এবিং দক্ষ ভ্রমণ বর্বিত করার জর্য আবহাওযার দ্বারা প্রভাববত রাস্তাগুবলমক আবার বাাঁযামত সাহাযয করমব 

সমাজগুবলমক। আমরা সমস্ত বর্উ ইযকন বাসীমদর জর্য জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত করমত সারা স্টদমশ জমু়ে 

েবরকা ামমাগত স্টমরামত ও আেমগ্রডগুবল স্টমাকামবলা করার জর্য প্রমযাজর্ীয সিংস্থার্ স্টেৌরসভাগুবলমক প্রদার্ 

করমত আমরা প্রবতশ্রুবতবি।"  



 

 

  

বতন মার্ রাজয বামজমে স্থার্ীয সরকারগুবলমক স়েক ও স্টসতু স্টমরামত ও আযুবর্কীকরমণর জর্য সরাসবর 

স্টেমের সাহামযয 743 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলামরর স্টরকডন  েবরমাণ সরবরাহ কমর। এই গুরুত্বেূণন েবরকা ামমার 

অ্র্নাযর্ বর্উ ইযকন  স্টেে বডোেন মমি অ্ে ট্রান্সমোমেন শমর্র (New York State Department of 

Transportation) োাঁে বছমরর মূলযর্ েবরকল্পর্ার মাযযমম সমবর্নত। েবরবহর্ েবরকা ামমামত রাষ্ট্রীয 

তহববমল 128 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলামরর এই র্তুর্ স্টেকসই বববর্মযামগর মাযযমম, বর্উ ইযকন  সকল বর্উ 

ইযকন বাসীমদর জীবমর্র গুণমার্ বৃবি করমছ।  

  

বর্ম্বর্ট েবরিহণ কবমটির (Senate Transportation Committee) র্ভােবত বর্ম্বর্টর টিম 

স্টকম্বর্বড িম্বলর্, "এটি একটি ববমশষভামব কম ার শীমতর স্টমৌসুম বছল, বর্উইযকন  স্টেমের বকছু অ্িংশ 40 বডবগ্রর 

স্টববশ তােমাত্রার েবরবতন মর্র অ্বভজ্ঞতা কমরমছ 24- ণ্টা সমমযর বযবযামর্, যার েমল আমামদর স্টেমের 

মহাস়েক বসমেমমর উমেখমযাগয ক্ষবত হমযমছ। বর্উ ইযকন  স্টেমের এই অ্র্নাযমর্র েমল, আমামদর স্টেমের 

েবরবহণ দপ্তর (Department of Transportation, DOT) আক্রমণাত্মকভামব গত কমযক মাস যমর হওযা 
খার্া খন্দ এবিং অ্র্যার্য স়েমকর ক্ষবতর স্টমাকামবলা করমত সক্ষম হমব। আবম আমামদর স়েক উন্নযমর্র জর্য 
এবিং োলক এবিং ের্োরীমদর রক্ষা করার জর্য ল়োই োবলময স্টযমত উন্মখু।"  

  

র্িংর্ে র্ের্ে উইবলয়াম বি মোগর্াম্বরবল, েবরিহর্ বিষয়ক েবরষম্বের (Assembly Committee 

on Transportation) র্ভােবত িম্বলর্, "এই শীমতর েরম আবহাওযার কারমণ আমামদর সমামজর অ্মর্ক 

রাস্তার এখর্ ভগ্নদশা। বর্উইযকন  স্টেমের হাসন উইিার স্টেবভিং ইবর্বশমযটিভ রাস্তায রাষ্ট্র জমু়ে ভ্রমণ, স্থার্ীয 

েযনের্ ও অ্র্ননর্বতক উন্নযমর্ সহাযতা করার উমেমশয রাস্তাগুবলমক েুর্রুিামরর জর্য 128 বমবলযর্ মাবকন র্ 

ডলার অ্র্নাযর্ প্রদার্ করমব। আমামদর েবরকা ামমামত বববর্মযাগ আমামদর স্টেমের অ্র্যতম অ্গ্রাবযকার এবিং 
আবম এই উমদযামগর প্রবত তার অ্বযাহত সমর্নমর্র জর্য গভর্নর কুওমমামক যর্যবাদ জার্াই।"  

  

স্টেভমমি স্টমরামত প্রকমল্পর এক সমূ্পণন তাবলকা বর্মে স্টদওযা হলঃ  
  

কোবেটাল বরবজয়র্  

  

কলবিযা, গ্রীর্, অ্যালবাবর্, স্টরর্মসলার, স্টশমর্ক্টবড, সারামোগা, ওযাবশিংের্ এবিং ওযামরর্ কাউবিমত বর্ম্নবলবখত 

রাস্তাগুবলর 71 স্টলর্ মাইমলর স্টমরামমতর জর্য প্রকল্পগুবলমত আর্মুাবর্ক 12.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার 

বববর্মযাগ:  

  

• 1.4 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 146স্টক বরসামেন স করার জর্য রুে 20 স্টর্মক অ্যালবাবর্ 

কাউবি লাইর্ অ্ববয এলবাবর্ কাউবিমত।  

• 1.6 বমবলযর্ বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 23Aস্টক বরসামেন স করার জর্য স্টর্মক রুে 23 স্টর্মক 

রুে 13 অ্ববয বগ্রর্ কাউবিমত।  

• স্টরর্মসলার কাউবিমত কযাসলের্-অ্র্-হাডসর্ বভমলজ লাইর্ স্টর্মক ওল্ড স্টোে স্টরাড র্র্ন 
অ্ববয রুে 150 বরসামেন স করমত 1.1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• সারামোগা কাউবির েুলের্/সারামোগা কাউবি লাইর্ স্টর্মক স্টবর্জাল স্টরাড েযনন্ত রুে 29 

বরসামেন স করার জর্য 2.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  



 

 

• স্টেমর্ক্টবড কাউবিমত বরজ স্টরাড স্টর্মক স্টেমর্ক্টবড কাউবি লাইর্ অ্ববয রুে 147 বরসামেন স 

করমত 2.4 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• ওযামরর্ কাউবিমত রুে 8 স্টর্মক হযাবরিংের্ স্টরাড অ্ববয রুে 28 বরসামেন স করার জর্য 
660,000 মাবকন র্ ডলার।  

• ওযাবশিংের্ কাউবিমত রুে 22স্টক বরসামেন স করার জর্য রুে 22A স্টর্মক রুে 40 অ্ববয 

বরসামেন স করার জর্য 2 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• কলবিযা কাউবিমত রুে 8 (মুখয রাস্তা) স্টর্মক রুে 23 অ্ববয বরসামেন স করার জর্য 850,000 

মাবকন র্ ডলার।  

  

স্টমাহক ভোবল  

  

ওমর্ইডা, হাকন াইমার, েুল্টর্, মিমগামাবর, স্টখালাবর এবিং ওমেমগা কাউবিমত বর্ম্নবলবখত রাস্তাগুবলর 65 স্টলর্ 

মাইমলর স্টমরামমতর জর্য প্রকল্পগুবলমত আর্ুমাবর্ক 7.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার বববর্মযাগ:  

  

• েুলের্ কাউবির েুলের্ কাউবি লাইর্ স্টর্মক রুে 29 অ্ববয রুে 10 বরসামেন স করার জর্য 
1.7 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• হাকন াইমার কাউবির ওমেমগা কাউবি লাইর্ স্টর্মক মামমোডন  স্টরাড েযনন্ত রুে 167 বরসামেন স 

করার জর্য 1.1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• মিমগামমবর কাউবির কার্ামহাহাবর ইে বভমলজ লাইর্ স্টর্মক MOSA স্থার্ন্তর স্টেশর্ অ্ববয 

রুে 5S বরসামেন স করার জর্য 800,000 মাবকন র্ ডলার।  

• ওমর্ইডা  কাউবিমত রুে 5A স্টর্মক বরভার স্টরাড অ্ববয ইিারমেে 790 বরসামেন স করার 

জর্য 910,000 মাবকন র্ ডলার।  

• ওমেমগা কাউবিমত বভমলজ অ্ে মবরস স্টর্মক হযামমলে অ্ে ওমযে ওমর্ওিা অ্ববয রুে 23 

বরসামেন স করার জর্য 1.7 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• স্টখালাবর কাউবিমত 1.1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার স্টখালাবর শহমরর রুে 30 স্টর্মক অ্যালবাবর্ 

কাউবি লাইর্ অ্ববয রুে 443 বরসামেন স করার জর্য।  

  

স্টর্ন্ট্রাল বর্উ ইয়কন   
  

ওসমযমগা, ওমর্ান্ডাগা, কাযগুা, স্টকােন লযান্ড এবিং মযাবডসর্ কাউবিমত বর্ম্নবলবখত রাস্তাগুবলর 92 স্টলর্ মাইমলর 

স্টমরামমতর জর্য প্রকল্পগুবলমত আর্ুমাবর্ক 12.8 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার বববর্মযাগ:  

  

• কাযগুা কাউবিমত ওযাইকে স্টরামডর উত্তর স্টর্মক স্টলক অ্যামভবর্উ এক্সমের্শমর্র দবক্ষণ 

অ্ববয, এবিং রুে 437 এর সমু্পণনটি, স্টেবমিং এবিং ওযামো শহমর, রুে 38 বরসামেন স করার 

জর্য 1.2 বমবলযর্ মাবকন িং ডলার।  

• স্টকােন লযান্ড কাউবিমত স্টহলর্ কযাম্প স্টরাড স্টর্মক ওমর্ান্ডাগা কাউবি লাইর্ অ্ববয রুে 11 

বরসামেন স করমত 2.6 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• স্টকােন লযান্ড কাউবির ওমর্ান্ডাগা কাউবি লাইর্ স্টর্মক রুে 13 অ্ববয রুে 91 বরসামেন স করার 

জর্য 1.6 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  



 

 

• ওমর্ান্ডাগা কাউবির স্টভস্পার (ডাে বহল স্টরাড) স্টর্মক রুে 11/281 অ্ববয রুে 80 বরসামেন স 

করার জর্য 1.2 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• ওমর্ান্ডাগা কাউবির রুে 80 স্টর্মক ওমর্ান্ডাগা স্টর্শর্ (বাোমলা বহল স্টরামডর দবক্ষমণ) রুে 

11A বরসামেন স করার জর্য 2.6 বমবলযর্ ডলার।  

• ওমর্ান্ডাগা কাউবিমত েযাবর্মেমলস গ্রামমর রুে 20 স্টর্মক বকিংের্ স্টরাড অ্ববয রুে 321 

বরসামেন স করার জর্য 980,000 মাবকন র্ ডলার।  

• ওসওমযমগা কাউবিমত 1.6 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 264 স্টর্মক রুে 11 অ্ববয রুে 49স্টক 

বরসামেন স করার জর্য।  

• মযাডসর্ কাউবিমত োমন্ডন ল স্টরাড স্টর্মক েলস স্টরাড অ্ববয সযামজমর্াবভযা এবিং স্টের্ামর রুে 

13 বরসামেন স করার জর্য 970,000 মাবকন র্ ডলার।  

  

বিঙ্গার স্টলকর্  

  

ওবলনন্স, স্টগমর্বস, ওযাওবমিং, বলবভিংমোর্, মর্মরা, ওমযইর্, অ্িাবরও, ইমযেস এবিং স্টসমর্কা কাউবিমত 

বর্ম্নবলবখত রাস্তাগুবলর 118 স্টলর্ মাইল স্টমরামমতর প্রকমল্পর জর্য আর্ুমাবর্ক 12.8 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলারঃ  
  

• স্টগমর্বস কাউবিমত 1.8 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 33 স্টর্মক স্টগমর্বস/ওবলনন্স কাউবি লাইর্ 

অ্ববয রুে 237 বরসামেন স করার জর্য।  

• বলবভিংমোর্ কাউবিমত ওযাওবমিং/বলবভিংমোর্ কাউবি লাইর্ স্টর্মক র্ুন্ডা গ্রাম (েবিম বভমলজ 

লাইর্) অ্ববয রুে 436 বরসামেন স করার জর্য 1.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• মর্মরা কাউবির রুে 15A স্টর্মক রুে 65 অ্ববয রুে 253 (বলহাই স্টেশর্ স্টরাড) বরসামেন স 

করার জর্য 1.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• মর্মরা কাউবিমত 730,000 মাবকন র্ ডলার রুে 104 স্টর্মক রুে 18 অ্ববয রুে 19স্টক 

বরসামেন স করার জর্য।  

• ওিাবরও কাউবিমত 1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 21 স্টর্মক ডামগাময স্টরাড অ্ববয রুে 64 

বরসামেন স করার জর্য।  

• ওবলনন্স কাউবিমত 980,000 মাবকন র্ ডলার োবজ স্টরাড স্টর্মক রুে 31A অ্ববয রুে 98 

বরসামেন স করার জর্য।  

• ওমযইর্ কাউবিমত োলন বিে স্টর্মক স্টসাডাস গ্রাম (দবক্ষণ বভমলজ লাইর্) অ্ববয রুে 88 

বরসামেন স করার জর্য 2 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• ওযাওবমিং কাউবিমত 1.4 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 39 স্টর্মক রুে 78 অ্ববয রুে 19স্টক 

বরসামেন স করার জর্য।  

• স্টসমর্কা কাউবিমত 1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 96 (ইিারলামকর্ গ্রাম) স্টর্মক রুে 414 

অ্ববয রুে 96A বরসামেন স করার জর্য।  

• ইমযেস কাউবিমত স্টলক বিে স্টর্মক উইন্ডবমল োমন অ্ববয রুে 14A বরসামেন স করমত 1.3 

বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

  

েবিম বর্উ ইয়কন   
  



 

 

র্াযাগ্রা, ইবর, োউোকুযা, কাট্টারাউগাস এবিং অ্যামলগাবর্ কাউবিমত বর্ম্নবলবখত রাস্তাগুবলর 204 স্টলর্ মাইমলর 

স্টমরামমতর জর্য প্রকল্পগুবলমত আর্ুমাবর্ক 16.1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার বববর্মযাগ:  

  

• কাট্টারাউগাস কাউবিমত রুে 4 (ব্রডওময রাস্তা) স্টর্মক রুে 62 অ্ববয, রুে 353 বরসামেন স 

করার জর্য 960,000 মাবকন র্ ডলার।  

•  কাট্টারাউগাস কাউবির সালামাঙ্কা বসটি লাইর্ স্টর্মক রুে 98 অ্ববয রুে 219 বরসামেন স 

করার জর্য 520,000 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• োউোউকুযা কাউবিমত 1.5 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 76 স্টর্মক রুে 394 অ্ববয রুে 

474স্টক বরসামেন স করার জর্য।  

• োউোউকুযা কাউবিমত রুে 39 স্টর্মক ওযালর্াে বক্রমকর উের বব্রজ অ্ববয রুে 20 

বরসামেন স করার জর্য 1.6 বমবলযর্ ডলার।  

• ইবর কাউবিমত 1.4 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 324 স্টর্মক স্টগমর্বস কাউিিা লাইর্ অ্ববয 

রুে 5 বরসামেন স করার জর্য।  

• ইবর কাউবিমত 1.2 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার স্টবামযর্ স্টরাড স্টর্মক োউর্লাইর্ স্টরাড অ্ববয রুে 

20 বরসামেন স করার জর্য।  

• ইবর কাউবিমত অ্যামল্ডর্/লযাঙ্কাোর োউর্লাইর্ স্টর্মক ওযামল্ডর্ অ্যামভবর্উ অ্ববয রুে 33 

বরসামেন স করার জর্য 310,000 মাবকন র্ ডলার।  

• ইবর কাউবিমত 1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার মরের্স কর্নারস স্টর্মক রুে 219 অ্ববয রুে 39 

বরসামেন স করার জর্য।  

• ইবর কাউবিমত 300,000 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার স্টহালযন্ড স্টের্ওময স্টরাড স্টর্মক স্টবাের্ 

স্টকামল্ডর্ স্টরাড অ্ববয রুে 240 বরসামেন স করার জর্য।  

• র্াযাগ্রা কাউবিমত 550,000 মাবকন র্ ডলার র্র্ন ের্াওযান্ডা বসটি লাইর্ স্টর্মক লকমোেন  
স্টরামডর 600 েুে দবক্ষমণ রুে 429 বরসামেন স করার জর্য।  

• র্াযাগ্রা কাউবিমত 890,000 মাবকন র্ ডলার আোর মাউমিইর্ স্টরাড স্টর্মক রুে 93 অ্ববয 

রুে 425 বরসামেন স করার জর্য।  

• অ্যামলগাবর্ কাউবিমত 620,000 মাবকন র্ ডলার স্টবলোে শহমরর GLF স্টরাড স্টর্মক কযাবর্বড 

শহমরর কাউবি রুে 49 অ্ববয রুে 19 বরসামেন স করার জর্য।  

• কাট্টারাউগাস কাউবিমত 790,000 মাবকন র্ ডলার স্টলাযার এডগার স্টরাড স্টর্মক বলেল ভযাবল 

বভমলজ লাইর্ অ্ববয রুে 242 বরসামেন স করার জর্য।  

• কাট্টারাউগাস কাউবিমত ওবলযার্ বসটি লাইর্ স্টর্মক রুে 446 অ্ববয রুে 16 বরসামেন স করার 

জর্য 1.5 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• কাট্টারাউগাস কাউবিমত ওমযেবেল্ড বভমলজ লাইর্ স্টর্মক ব্রক্টর্ বভমলজ লাইর্ অ্ববয রুে 20 

বরসামেন স করার জর্য 1.1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• ইবর কাউবিমত 1.2 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 5 স্টর্মক অ্যাবে স্টরাড অ্ববয রুে 179 

বরসামেন স করার জর্য।  

• ইবর কাউবিমত 670,000 মাবকন র্ ডলার কযাবলেবর্নযা স্টরাড স্টর্মক রুে 240 অ্ববয রুে 

20স্টক বরসামেন স করার জর্য।  

  

র্র্ন কাবন্ট্র  



 

 

  

লুইস, স্টজোরসর্, স্টসি লমরন্স, ফ্রযািংকবলর্, বির্ের্, এমসক্স এবিং হযাবমল্টর্ কাউবিমত বর্ম্নবলবখত রাস্তাগুবলর 

93 স্টলর্ মাইল স্টমরামমতর জর্য প্রকল্পগুবলমত আর্মুাবর্ক 8.6 বমবলযর্ ডলার প্রকল্প:  

  

• এমসক্স কাউবির ব্লু বরজ স্টরাড স্টর্মক সু্ক্রর্ র্দীর উের বব্রজ অ্ববয রুে 9 রুে বরসামেন স 

করার জর্য 2 বমবলযর্ ডলার।  

• হযাবমলের্ কাউবিমত বগলমযামোউর্ স্টরাড (কাউবি রুে 16) স্টর্মক ওমযলস শহমরর রুে 8 

অ্ববয রুে 8/30 বরসামেন স করার জর্য 720,000।  

• বিির্ কাউবিমত 400,000 মাবকন র্ ডলার রুে 22 স্টর্মক কাউবি রুে 16 (মযার্সর্ বিে) 

অ্ববয রুে 22Bকো বরসামেন স করার জর্য।  

• ফ্রযাঙ্কবলর্ কাউবিমত ফ্রযাঙ্কবলর্ োউর্ লাইর্ স্টর্মক োইর্ স্টগ্রাভ স্টলর্ অ্ববয রুে 3 বরসামেন স 

করার জর্য 1.8 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• স্টজোসনর্ কাউবিমত 1.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 26 স্টর্মক স্টসি লমরন্স কাউবি লাইর্ 

অ্ববয রুে 12 বরসামেন স করার জর্য।  

• লুইস কাউবিমত রুে 38 স্টর্মক কামেনিার স্টরাড অ্ববয রুে 26 বরসামেন স করার জর্য 
510,000 মাবকন র্ ডলার।  

• স্টসি লমরন্স কাউবিমত 1.9 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার কাউবি রুে 8 স্টর্মক রুে 37 অ্ববয রুে 

58স্টক বরসামেন স করার জর্য।  

  

বমড-হাডর্র্ ভোবল  

  

ওমযেমেোর, রকলযান্ড, েুের্াম, অ্মরঞ্জ, ডামেস, আলোর এবিং সুবলভার্ কাউবিমত বর্ম্নবলবখত রাস্তাগুবল 

91 স্টলর্ মাইল স্টমরামত প্রকমল্পর প্রায 19.8 বমবলযর্ প্রকল্পগুবল:  

  

• ডামেস কাউবিমত 600,000 মাবকন র্ ডলার রুে 22 স্টর্মক কামর্টিকাে স্টেে লাইর্ অ্ববয রুে 

55 বরসামেন স করার জর্য।  

• রুে 199 এর দটুি অ্িংশ বরসামেন স করমত 1.7 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার। প্রর্ম স্টসগমমিটি 

োইর্ স্টেইন্স শহমরর বভর্মেল মাউমির্ স্টরাড স্টর্মক শুলজ বহল স্টরামডর এলাকায অ্ববস্থত। 

বদ্বতীয স্টসগমমি বমলামর্র শহর, ডামেসস কাউবির বেবসিং মাউমির্ স্টরাড স্টর্মক র্র্ন স্টরামডর 

এলাকায অ্ববস্থত  

• অ্মরঞ্জ কাউবিমত 1.8 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার স্টমেল স্টরাড স্টর্মক টিিার স্টট্রইল স্টরাড অ্ববয 

রুে 32স্টক বরসামেন স করার জর্য।  

• অ্মরঞ্জ কাউবিমত লিং বমমডা স্টরামডর এক মাইমলর 8/10 েূব স্টর্মক ওল্ড োমক্সমডা স্টরামডর এক 

মাইল েূবন বদমক রুে 17Aস্টক বরসামেন স করার জর্য 700,000 মাবকন র্ ডলার।  

• েুের্াম কাউবির ওমযেমেোর কাউবি লাইর্ স্টর্মক রুে 6 অ্ববয রুে 22 বরসামেন স করার 

জর্য 2.8 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• রকলযান্ড কাউবিমত ক্রসবেল্ড এবভবর্উ স্টর্মক রুে 304 এর েূবন অ্ববয রুে 59 স্টক বরসামেন স 

করার জর্য 2.6 বমবলযর্ ডলার।  

• আলসোর কাউবিমত 1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 299 স্টর্মক বমমর্ওযাো স্টেে োমকন র 

প্রমবশদ্বার স্টর্মক 1.5 মাইল েবিম অ্ববয রুে 44স্টক বরসামেন স করার জর্য।  



 

 

• রুে 9A-র দটুি স্টসগমমি (স বমল বরভার স্টরাড) বরসামেন স করার জর্য 2.4 বমবলযর্ মাবকন র্ 

ডলার। প্রর্ম স্টসগমমিটি হাডসর্ বভমলজ লাইমর্র স্টহবেিংমসর োাঁেমশা েুে উত্তর স্টর্মক 

অ্যাশমোডন  এবভবর্উ অ্ববয, এবিং বদ্বতীয স্টসগমমিটি বহদারমডল স্টরাড স্টর্মক রুে 100 বব 

েযনন্ত। উভয অ্বস্থার্ই ওমযেমেোর কাউবিমত  

• ওমযেমেোর কাউবিমত কামর্টিকাে স্টেে লাইর্ স্টর্মক োউন্ড বরজ শহমর রুে 121 েযনন্ত 

রুে 137স্টক (হাইবরজ স্টরাড) বরসামেন স করার জর্য 2.9 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• ওমযেমেোর কাউবিমত রুে 100 স্টর্মক সমাসন শহমর বপ্রমমরাজ েুল ড্রাইভওময অ্ববয রুে 

139স্টক (প্রাইমমরাজ বিে) বরসামেন স করার জর্য 1.1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• সাবলভার্ কাউবির অ্মরঞ্জ কাউবি লাইর্ স্টর্মক স্টব্রবক অ্যামভবর্উ অ্ববয রুে 42 বরসামেন স 

করার জর্য 2.1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

  

র্াউোর্ন টিয়ার  

  

েুমবর্, েুইলার, স্টেমুিং, েম্পবকন্স, টিওগা, ব্রুম, স্টের্ািং এবিং স্টডলাওযযার কাউবিগুবলমত বর্ম্নবলবখত রাস্তাগুবলর 

113 স্টলর্ মাইল স্টমরামমতর জর্য আর্ুমাবর্ক 15.8 বমবলযর্ ডলার প্রকল্পগুবল বববর্মযাগ:  

  

• েম্পবকন্স কাউবিমত রুে 13 স্টর্মক বফ্রভাইল বভমলজ লাইর্ অ্ববয, রুে 366 বরসামেন স করার 

জর্য 950,000 মাবকন র্ ডলার। রুে 13 স্টর্মক বফ্রবভল লাইর্ গ্রাম অ্ববয ে 366স্টক বরসামেন স 

করার জর্য।  

• েুমবর্ কাউবিমত ইিারমেে 99 গযািং বমলস একবজে স্টর্মক ইিারমেে 99 এরউইর্ একবজে 

অ্ববয রুে 417 বরসামেন স করার জর্য 650,000 মাবকন র্ ডলার।  

• েুমবর্ কাউবিমত অ্যাবডসর্ গ্রামমর সীমা স্টর্মক কাউবি রুে 85 (বফ্রমযার্ স্টরাড) এর ঠিক েূবন 
অ্ববয রুে 417 বরসামেন স করার জর্য 540,000 মাবকন র্ ডলার।  

• েুমবর্ কাউবিমত েুোমরারা োউর্ লাইর্ স্টর্মক কাউবি রুে 102 এর েূব অ্ববয রুে 417 

বরসামেন স করার জর্য 1.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• স্টেমুিং কাউবির হসনমহড গ্রামমর রুে 13 স্টর্মক ইবরর্ শহমরর লযািংডর্ বহল স্টরামডর েূবনবদক 

অ্ববয রুে 223 স্টক বরসামেন স করার জর্য 850,000 মাবকন র্ ডলার।  

• েুইলার কাউবিমত 1.5 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 414 স্টর্মক রুে 227 অ্ববয (বারমডে 

গ্রাম বামদ) রুে 79 বরসামেন স করার জর্য।  

• ব্রুম কাউবিমত বর্উ ইযকন  12 স্টর্মক ইে বহল স্টরাড অ্ববয স্টের্ামগা শহমর, US 11স্টক 

বরসামেন স করমত 1.5 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• স্টের্ামগা কাউবিমত 2.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার অ্যােের্ শহমরর কাউবি স্টরাড 17 স্টর্মক 

কমভবি শহমরর রুে 235 অ্ববয, রুে 41স্টক বরসামেন স করার জর্য।  

• স্টডলাওমযর কাউবিমত স্টবাডন  অ্ে ওযাোর সাোই র্িং 4 স্টরাড স্টর্মক রুে 28 অ্ববয রুে 30 

বরসামেন স করমত 2.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• স্টডলাওমযর কাউবিমত হযমমলে অ্ে স্টমবরমডল (স্টমবরবডর্ োউর্) স্টর্মক রুে 357 অ্ববয, 

ফ্রযাঙ্কবলর্ শহমর, রুে 28 বরসামেন স করার জর্য 2.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• টিওগা কাউবিমত, হাযাওর্া স্টরামডর ¾ েূব স্টর্মক ওমযমগা শহমরর বমমলবর্যাম স্টসতু স্টর্মক ¼ 

মাইল েূমব রুে 17C স্টক বরসামেন স করার জর্য 1.6 বমবলযর্।  



 

 

  

লিং আইলোন্ড  

  

র্াসাউ এবিং সামোক কাউবিমত বর্ম্নবলবখত রাস্তাগুবলর 34 স্টলর্ মাইমলর স্টমরামমতর জর্য প্রকল্পগুবলমত 

আর্ুমাবর্ক 12.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার বববর্মযাগ:  

  

• র্াসাউ কাউবিমত 3.5 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার কবিমের স্টেভমমি স্টমরামমতর জর্য ওমসর্ 

োকন ওমযমত জাক্স স্টবর েবিম স্টর্মক র্াসাউ/সামোক কাউবি লাইর্ অ্ববয।  

• সামোক কাউবিমত লউমন্ডস অ্যামভবর্উ স্টর্মক হাই বিে অ্ববয রুে 110 বরসামেন স করমত 

1.3 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  

• র্াসাউ কাউবিমত রুে 25Bর র্রদার্ন স্টেে োকন ওময স্টর্মক রুে 25 অ্ববয বরসামেন স করমত 

1 বমবলযর্ ডলার।  

• র্াসাউ কাউবিমত, রুে 27Aস্টত অ্ল্ড সার্রাইজ হাইওময স্টর্মক স্টমবরক স্টরাড অ্ববয 

800,000 মাবকন র্ ডলার কবিমের স্টেভমমি স্টমরামমতর জর্য।  

• সামোক কাউবিমত 850,000 মাবকন র্ ডলার রুে 110 বরসামেন স করার জর্য বডমো স্টরাড 

স্টর্মক স্টহর্বর বিে অ্ববয।  

• সামোক কাউবিমত 4.8 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার রুে 27 বরসামেন স করার জর্য হসনব্লক স্টরাড 

স্টর্মক উইবলযাম েমযড োকন ওময অ্ববয।  

  

বর্উ ইয়কন  েহর  

  

বর্উইযকন  বসটির বর্ম্নবলবখত রাস্তাগুবলর 47 স্টলর্ মাইমলর জর্য আর্মুাবর্কছ  10.2 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার স্টেভ 

করার প্রকল্পগুবলর জর্যঃ  
  

• ব্রঙ্কস কাউবিমত এভারবগ্রর্ অ্যাবভবর্উ স্টর্মক হযাভমাযার এবভবর্উ অ্ববয ব্রাকর্ার 

এক্সমপ্রসওমযর (I -278) উভয বদমকর অ্র্-স্টগ্রড ববভাগ বরসামেন স করার জর্য 4.3 বমবলযর্ 

মাবকন র্ ডলার।  

• বকিং কাউবিমত মযাকবগমর্স বুমলভামডন  ব্রুকবলর্ কুইন্স এক্সমপ্রসওমযর প্রমবশদ্বার এবিং একবজে 

যনাম্পগুবল বরসামেন স করার জর্য 80,000 মাবকন র্ ডলার।  

• বকিংস কাউবিমত হযাবমল্টর্ এবভবর্উ স্টর্মক ব্রুকবলর্ কুইন্স এক্সমপ্রসওময েযনন্ত েূবনবদমকর 

প্রমবশেমর্র যনাম্প বরসামেন স করার জর্য 30,000 মাবকন র্ ডলার।  

• বকিং কাউবিমত ব্রুকবলর্ কুইন্স এক্সমপ্রসওমযর উভয বদমক বরসামেন স করমত ওযাইত 

অ্যাবভবর্উ স্টর্মক োবশিং অ্যাবভবর্উ ভাযডাক্ট অ্ববয, 360,000 মাবকন র্ ডলার।  

• কুইন্স কাউবিমত ব্রুকবলর্ কুইন্স এক্সমপ্রসওমযর 69 তম বিে বব্রমজর বর্মে উভয বদক 

বরসামেন স করমত 750,000 মাবকন র্ ডলার।  

• লুই আইলযান্ড এক্সমপ্রসওমযর কুইন্স বুমলভাডন  এবিং উডহযামভর্ বুমলভামডন র সামর্ বববর্মমযর 

স্থমল বরসামেন স করার জর্য 570,000 বমবলযর্ ডলার।  

• বর্উইযকন  কাউবিমত মবরস বিে স্টর্মক ওমযে 59 তম বিে েযনন্ত রুে 9A-র েূণন এবিং 
আিংবশক গভীরতার কিংবক্রে স্টমরামত, স্টযৌর্ স্টমরামত এবিং স্টেমে জাওযা স্থার্ বসল করার 

জর্য 4.1 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার।  
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