
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সমুদ্র সড়ক উপকূলীয় সিুজম্বিষ্টর্ী িহুমুখী উম্বেম্বেে িেিহাম্বরর রাস্তা (OCEAN 
PARKWAY COASTAL GREENWAY SHARED USE PATH)-এ 16.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 

সংম্ব াজম্বর্র ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

জর্বপ্রয় লং আইলোন্ড উপকূম্বলর পথটি িে মাইল িাড়াম্বর্া হম্বি  
  

পথ সাইম্বকল চালক এিং পথচারীম্বির সসকত, পাম্বকন  সং ুক্ত করম্বি  
  

 ঘরন্ডাবরং পাওয়া  াম্বি এখাম্বর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্াসাও কাউন্টির অ্ম়েস্টার বে টাউর্, এেং সাম াক কাউন্টির 
েযান্টেলর্ ও ইসন্টলপ টাউমর্র সমুদ্র সড়ক উপকূলী়ে সেুজমেষ্টর্ী েহুমুখী উমেমযয েযেহামরর রাস্তা 
(Ocean Parkway Coastal Greenway Shared Use Path)-র বযষ ন্টেভাগটি ন্টর্মনামের জর্য 
16.2 ন্টমন্টল়ের্ মান্টকন র্ ডলার প্রকমের ন্টর্মনাে কাজ শুরু করার ব াষো ন্টিম়েমের্। র্তুর্ পথটি 
সাইমকল চালক, পথচারী, বিৌড়ন্টেি এেং বেটারমির সুরক্ষা েনৃ্টি করমে; সেজু পন্টরেহমর্র 
অ্গ্রগন্টতমত সহা়েতা করমে; এেং লং আইলযামের সসকত এেং বস্টট পাকন গুমলার প্রাকৃন্টতক বসৌন্দমযন 
মার্ুষমক আকষনে করমে।  
  
"সমুদ্র সড়ক উপকূলী়ে সেুজমেষ্টর্ী (Ocean Parkway Coastal Greenway) সাইমকল চালক, 
বিৌড়ন্টেি এেং পথচারীমির োইমর বের হোর র্তুর্ সুমযাগ কমর বিমে এেং একই সামথ এই অ্ঞ্চমল 
বয সকল আউটমডার ন্টেমর্াির্মূলক ন্টি়োকলাপ রম়েমে বসগুমলা উপমভামগ মার্ুমষর জর্য একটি র্তুর্ 
পথ খুলমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সংমযাজর্টি লং আইলযামে ব ারার জর্য অ্ন্টিোসী এেং 
িযনর্াথীমির একটি ন্টর্রাপি, স্বাস্থ্যকর এেং পন্টরমেযগতভামে সুরন্টক্ষত উপাম়ের সন্ধার্ ন্টিমে।"  
  
"প্রমেযান্টিকার েৃন্টি এেং পযনটর্মক উৎসান্টহত করমত এই প্রকেটি লং আইলযাে উপকূলী়ে পমথর 
েরাের েহুমুখী উমেমযয েযেহামরর জর্ন্টপ্র়ে রাস্তামক সম্প্রসান্টরত করমে", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর 
কোবথ ঘহাচুল িম্বলর্। "10-মাইমলর সম্প্রসারেটি র্াসাও এেং সাম াক কাউন্টিমত রাস্তার বযষ 
অ্ংযটি সম্পন্ন করমে, যা জর্সািারমের সরুক্ষা েনৃ্টি করমে এেং এই অ্ঞ্চমল োইক চালামর্া, 
বিৌড়ামর্া, হাাঁটাচলা এেং অ্র্যার্য ন্টেমর্াির্মূলক ন্টি়োকলামপর প্রসার  টামে। এই প্রমচষ্টা সন্টি়ে, 
সেুজ পন্টরেহর্, আরও িযনর্াথীমির আকষনে এেং অ্থনর্ীন্টতমক যন্টিযালী করার আমামির প্রন্টতশ্রুন্টতমক 
আমরা যন্টিযালী কমর।"  

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


 

 

  
সমুদ্র সড়ক উপকূলী়ে সেজুমেষ্টর্ী-র এই চূড়ান্ত পযনা়েটি সড়মকর উত্তর ন্টিমকর ন্টেিযমার্ রাস্তাটিমক 
বটামে সমুদ্রসসকত-এ এটির েতন মার্ বযষপ্রান্ত বথমক কযাপন্টি বস্টট পাকন  পযনন্ত আমরা অ্ন্টতন্টরি িয 
মাইল প্রলন্টিত করমে।  
  
প্রকমের অ্ংয ন্টহসামে তটমরখা িমর লং আইলযামের প্রাকৃন্টতক কম়েকমযা র্তুর্ গাে-গাোন্টল বযমর্ 
সসকত  াস, ন্টচরসেুজ েকৃ্ষ, বেমেন্টর উন্টিি এেং সসকত প্লাম বরাপে করা হমে। পথ েরাের 
আর্ুমান্টর্ক ন্টতর্ মাইল পর পর োউন্টর্যুি ন্টেশ্রাম বর়্োর স্থ্ার্ স্থ্াপর্ করা হমে। লং আইলযামের 
সম্মুখ সসকমতর ইন্টতহাস এেং র্তুর্ উন্টিি ও স্থ্ার্ী়ে ের্যজীের্মক তুমল িমর তথয পযামর্ল েসামর্া 
হমে। ন্টচহ্ন েযেহারকারীমির ন্টর্মিনযর্া বিমে এেং ন্টর্কটস্থ্ পােন্টলক স্থ্াপর্াগুমলার জর্য িরূত্ব প্রিযনর্ 
করমে।  
  
ন্টেকলাঙ্গতা থাকা আমমন্টরকার্মির জর্য আইর্ (Americans with Disabilities Act)-এর 
এন্টি়োরভুি এই পথটি পেূনেতী বসকযর্গুমলামত েযেহৃত মসৃে ন্টপমচর চলার পৃষ্ঠমক ন্টেসৃ্তত করমে 
এেং এমত স্টযাোডন  বলর্ ন্টচহ্ন এেং ন্টচহ্নগুন্টল প্রিন্টযনত হমে। পথচারীমির জর্য ন্টেিযমার্ রাস্তাগুমলার 
উপমরর বসতুগুমলা সাইমটর োইমর িামপ িামপ পূমেন সতন্টরকৃত হমে, যা সাইমট েমস কম খরমচ দ্রুত, 
অ্ন্টিক িক্ষ ন্টর্মনাে সম্ভে করমে। তামরর সতন্টর গাইডমরল সমুদ্র সড়ক বথমক সেুজমেষ্টর্ী-বক আলািা 
করমে, যা গান্টড় চালক এেং পথ েযেহারকারীমির মমিয একটি ন্টর্রাপি বেষ্টর্ী সরেরাহ করমে।  
  
পথ োাঁকামর্ার মত িযান্ট ক প্রযন্টমত করার েযেস্থ্া, ড্রাইভওম়েমত সাইমকল চালকমির িীর করমে 
এেং সাইর্গুমলা গান্টড়চালক এেং পথ েযেহারকারীমির িযান্ট ক যাতা়োমতর ন্টেষম়ে সতকন  করমে। 
ন্টগলমগা ন্টেচ, ন্টসডার ন্টেচ বমন্টরর্া, কযাপন্টি বস্টট পামকন  র্তুর্ সাইমকল পান্টকন ং স্থ্ার্ স্থ্াপর্ করা 
হমে।  
  
পন্টরেহে িপ্তর (Department of Transportation, DOT) 2017-এর অ্মটােমর এই প্রকমের ন্টেষম়ে 
পাকন , ন্টরন্টিম়েযর্ এেং ঐন্টতহান্টসক সংরক্ষে কাযনাল়ে (Office of Parks, Recreation, and 
Historic Preservation, OPRHP)-এর সামথ বযৌথ জর্সভার আম়োজর্ কমর, বযখামর্ এটি স্থ্ার্ী়ে 
োইন্টকং ক্লাে ও র্াগন্টরক বগাষ্ঠীগুন্টলর কাে বথমক ন্টেপুল সমথনর্ পা়ে। এলাকার প্রাকৃন্টতক বসৌন্দমযনর 
সংরক্ষে ন্টর্ন্টিত করমত DOT ও Parks ন্টর্মজমির মমিয এেং স্থ্ার্ী়ে বেষ্টর্ী সসকত সম্প্রিাম়ের 
সামথ কাজ কমর চমলমে। এএই পথটি সমূ্পেন ভামে ন্টেিযমার্ পাকন গুমলার চলাচমলর-অ্ন্টিকামরর 
আওতার মমিয ন্টর্ন্টমনত হমে এেং আোন্টসক কন্টমউন্টর্টিগুমলার সামথ আলািা করা হমে, বকার্ সরাসন্টর 
প্রমেযান্টিকার েযতীত।  
  
ন্টেপন্ন পাইন্টপং বপ্লাভামরর আোসস্থ্ল রক্ষা করমত, ন্টেিযমার্ গােপালার উপর ক্ষন্টতকর প্রভাে কমামত 
এেং িমেিনমার্ জমলর স্তমরর কারমে হও়ো ক্ষম়ের ন্টেরুমি সুরক্ষার জর্য র্কযাকালীর্ সমম়ে 
সতকন তা অ্েলির্ করা হম়েন্টেল। িমেিনমার্ ের্যজীেমর্র ন্টর্রাপি জা়েগা ন্টহসামে বর্ন্টস্টং োক্স 
স্থ্াপর্ করা হমে।  
  



 

 

গ্রীমে সসকত িযনর্াথীমির থাকার জর্য, শ্রম ন্টিেমসর সাপ্তান্টহক েুটির পমর গুরুত্বপূেন ন্টর্মনাে কাজ 
শুরু হম়েন্টেল। প্রকেটি 2021 সামলর গ্রীমে বযষ করার পন্টরকের্া রম়েমে।  
  
সম্প্রসান্টরত সমুদ্র সড়ক উপকূলী়ে সেুজমেষ্টর্ী লং আইলযামে গত এক িযক িমর ন্টর্ন্টমনত 20 
মাইমলর বেন্টয েহুমুখী উমেমযয েযেহামরর রাস্তার িমেিনমার্ বর্টও়োমকন র সামথ যুি হমে।  
  
েসন্তকামল, বল মটর্যাি গভর্নর বহাচুল বজান্স সসকমত আমরকটি েহুমুখী উমেমযয েযেহামরর রাস্তার 
উমবাির্ কমরর্, ন্টেখযাত বজান্স ন্টেচ ব্রডও়োক (Jones Beach Boardwalk) হম়ে ন্টেিযমার্ 
সেুজমেষ্টর্ীর সামথ সংমযাগ স্থ্াপর্কারী েযান্টর়োর আইলযামের পন্টিম প্রামন্ত একটি 4.5 মাইল 
সম্প্রসারে। 2019-এর বযষ র্াগাি, 130 ন্টমন্টল়ের্ মান্টকন র্ ডলামরর একটি প্রােযন্টি এেং ন্টর্রাপত্তা 
েিনর্ প্রকমের অ্ংয ন্টহসামে বহম্পমস্টড, র্াসাও কাউন্টি যহমর র্াসাও এক্সমপ্রসওম়ে (বস্টট রুট 
878) েরাের একটি র্তুর্ রাস্তার কাজ বযষ হমে।  
  
পবরিহর্ িপ্তম্বরর কবমের্ার মাবর ঘথম্বরস ডবমংম্বগজ িম্বলর্, "সমুদ্র সড়ক উপকূলী়ে সেুজমেষ্টর্ীর 
সম্প্রসারে আমরা সাইমকল আমরাহী, পথচারী এেং বিৌড়ন্টেিমক োইমর বের হমত এেং লং আইলযামের 
সসকত এেং পাকন গুমলা উপমভাগ করমত উৎসান্টহত করমে। বস্টমটর অ্র্যতম েহৃৎ িমুটা বস্টট পাকন মক 
সংযুি করার মািযমম, এটি েহুমুখী উমেমযয েযেহামরর পথগুমলার িমেিনমার্ বর্টও়োমকন  একটি 
গুরুত্বপূেন সংযুন্টি সরেরাহ করমে যা ড্রাইন্টভংম়ের ন্টেপমক্ষ পন্টরমেযোন্ধে ন্টেকে প্রস্তাে কমর।"  
  
ঘেে পাকন স কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "লং আইলযামে আমামির সসকত এেং বস্টট 
পাকন গুমলামত  ুরমত আসা মার্ুমষর মামে েহুমুখী উমেমযয েযেহামরর পথগুমলার ন্টচর-ন্টেসৃ্তন্টতযীল 
বর্টও়োকন  েযাপক জর্ন্টপ্র়েতা লাভ কমরমে। সমুদ্র সড়ক উপকূলী়ে সেুজমেষ্টর্ী েহুমুখী উমেমযয 
েযেহামরর রাস্তার এই সেনমযষ সম্প্রসারমের জর্য আন্টম পন্টরেহে িপ্তমরর কামে কৃতজ্ঞ, মার্ুষজর্মক 
যা আরও বেন্টয বস্টট পামকন র সামথ সংযুি করমে।"  
  
ঘসের জর্ ব্রুকস িম্বলর্, "আমরা বেয কম়েক েের িমর এই িারোটি ন্টর্ম়ে 'প্রমচষ্টা' চান্টলম়ে আসন্টে 
এেং আন্টম এটি েলমত বপমর গন্টেনত বয অ্েমযমষ কান্টিত সম়ে উপন্টস্থ্ত হম়েমে। এটি স্থ্ার্ী়ে 
আউটমডার উৎসাহীমির কামে এতন্টির্ যােত প্রিার্ অ্েলির্ ন্টহমসমে থাকা েতন মার্ পথটিমত 
সেমচম়ে স্বাগত সংমযাজর্ হম়েমে। অ্মর্ক অ্ন্টিোসী এই সম্প্রসারমের প্রন্টত গভীর আগ্রহ প্রকায 
কমরমের্ এেং এই প্রকমের উমবাির্ বজান্স ন্টেমচর আউমটামডার কাযনিমমর েনৃ্টিমত এেং লং 
আইলযামের সাইন্টক্লং কন্টমউন্টর্টির িমেিনমার্ আগ্রহমক সহা়েতা করার আমামির বয অ্ঙ্গীকার তামক 
বজারিার কমর।"  
  
বসম্বর্ের বফল িম্বয়ল িম্বলর্, "েহুল আকান্টিত 'েহুমুখী উমেমযয েযেহামরর পথ'-এর কামজর শুরু 
হও়ো়ে আন্টম গভর্নর কুওমমা, সুপারভাইজর বয ার, এেং ন্টর্উই়েকন  বস্টমটর পন্টরেহে িপ্তমরর 
অ্সািারে সে বপযািারমির সামথ যিু হমত বপমর গন্টেনত। আন্টম ভন্টেষযমতর ন্ট তা বকমট উমবািমর্র 
প্রতীক্ষা়ে থাকলাম যা অ্গন্টেত ন্টর্উ ই়েকন োসীমক এই পথ এেং আমামির েযান্টর়োর সমুদ্রসসকমতর 
প্রাকৃন্টতক বসৌন্দযন উপমভাগ করমত সক্ষম করমে।"  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-early-completion-shared-use-leisure-path-jones-beach
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-construction-130-million-state-route-878nassau-expressway-improvement
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-construction-130-million-state-route-878nassau-expressway-improvement


 

 

  
অোম্বসেবল সিসে মাইম্বকল বলম্বপবি িম্বলর্, "আন্টম সমুদ্র সড়ক উপকূলী়ে সেজুমেষ্টর্ী েহুমখুী 
উমেমযয েযেহামরর রাস্তার চূড়ান্ত পযনাম়ে আসা বিমখ আর্ন্টন্দত। সম্পন্ন হমল, এই 14.4 মাইল পথটি 
লং আইলযােোসীমক আমামির অ্র্র্য উপকূলী়ে সম্পি উপমভাগ এেং অ্মেষে করার একটি র্তুর্ 
সুমযাগ বিমে। এই প্রকে জমুড় প্রমেযান্টিকার, ন্টর্রাপত্তা এেং বগাপর্ী়েতা সম্পমকন  তামির উমবগ 
বমাকামেলা়ে েযান্টর়োর সসকমতর োন্টড়র মান্টলক এেং কন্টমউন্টর্টির বর্তামির সমঙ্গ কাজ করার জর্য 
আন্টম পন্টরেহে িপ্তরমক ির্যোি জার্ামত চাই। একসামথ, আমরা ন্টর্ন্টিত করমত পান্টর বয, েহুমখুী 
উমেমযয-েযেহামরর পথটি সকমলর বারা সামমর্র ন্টির্গুমলামত উপমভাগ করা হমে!"  
  
অোম্বসেবল সিসে অোনু্ড্র গারিাবরম্বর্া িম্বলর্, "এই প্রকেটিমক তার পন্টরসমান্টপ্তর কাোকান্টে বযমত 
বিমখ িারুে লাগমে। সম্পন্ন হও়ো উপকূলী়ে সেুজমেষ্টর্ী স্থ্ার্ী়ে এেং পযনটক উভম়ের জর্য লং 
আইলযামের উপকূলমরখা উপমভাগ করার আরও বেন্টয সুমযাগ সরেরাহ করমে। সমুদ্র সড়ক-এর 
প্রাকৃন্টতক বসৌন্দযন বিখার জর্য আরও বেন্টয বলামকর ন্টর্রাপি উপা়ে সরেরাহ করা়ে আন্টম গভর্নর 
এেং পন্টরেহর্ িপ্তরমক সািুোি জার্াই।"  
  
র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "র্াসাও কাউন্টিমত আমরা োন্টসন্দামির- 
ন্টেমযষত পাকন  এেং সসকমত - ন্টর্রাপমি োইক চালামর্া, বিৌড়ামর্া, হাাঁটা ো বেট করমত সক্ষম কমর 
এমর্ সুমযাগমক স্বাগত জার্াই। সমুদ্র পাকন সাকন ামসর উপকূলী়ে ন্টগ্রর্ওম়ে-র প্রসার সমূ্পেন করার জর্য 
গভর্নর কুম়েমমা-বক ির্যোি, যা েযেহার কমর এই এলাকার োন্টসন্দামির ন্টর্ন্টেনমে উপমভাগ করার 
আমরকটি ন্টেকে হমে।"  
  
সাম্বফাক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বেভ ঘিম্বলার্ িম্বলর্, "এই সম্প্রসারেটি িন্টক্ষে তীমরর িযৃযােলীর 
প্রসার  টামে, ন্টভড় হ্রাস করমে এেং লং আইলযােোসীমির জর্য স্বাস্থ্যকর এেং সন্টি়ে জীের্যাত্রামক 
অ্র্ুপ্রান্টেত করমে। আমামির ন্টেমর্াির্মূলক সম্পিগুমলামক উন্নত করা, তামির ন্টর্রাপি এেং সোইমক 
উপমভামগর উমেমযয আরও প্রমেযমযাগয কমর তুলমত তার বি়ো প্রন্টতশ্রুন্টতর জর্য, আন্টম গভর্নর 
কুওমমামক ির্যোি জার্ামত চাই।"  
  
অম্বয়োর ঘি োউম্বর্র সুপারভাইজার ঘজাম্বসফ সালাবিম্বর্া িম্বলর্, "সমুদ্র সড়ক েরাের পথটি 
আমামির োন্টসন্দামিরমক একটি িিুন ান্ত ন্টেমর্াির্মলূক অ্ন্টভজ্ঞতা, এেং পাযাপান্টয আমামির রামজযর 
সেনান্টিক মমর্ারম অ্ঞ্চলগুন্টলমত ভ্রমে করার ন্টর্রাপি, অ্র্র্য উপা়ে সরেরাহ কমর। এই রাস্তাটির 
সমান্টপ্ত লং আইলযামের এই সুন্দর মমর্ারমতা এেং বসই সামথ যারা আমামির েন্টের মত সুন্দর, 
িন্টক্ষে তীমরর সমুদ্রসসকত পন্টরিযনর্ করমত চামের্ তামির প্রমতযমকর জর্য অ্ন্টভজ্ঞতা আরও সমৃি 
করমত সহা়েতা করমে।"  
  
িোবিলর্ োউর্ সুপারভাইজার বরচাডন  েোফার িম্বলর্, "টাউর্ বোডন  এেং আন্টম লং আইলযামের 
িন্টক্ষে তীমর ন্টর্উ ই়েকন  বস্টমটর অ্েযাহত ন্টেন্টর্ম়োমগর জর্য গভর্নর কুওমমামক ির্যোি জার্ামত চাই। 
সমুদ্র সড়ক উপকূলী়ে সেজুমেষ্টর্ী েহুমখুী উমেমযয েযেহামরর পথটি টাউর্ অ্  েযান্টেলর্-এর 



 

 

োন্টসন্দামিরমক ওভারলুক, ন্টসডার এেং ন্টগলমগামত আমামির সুন্দর েযান্টর়োর সসকত সুন্টেিাগুন্টলর 
মমিয ভ্রমে করার জর্য ন্টর্রাপি এেং মমর্ারম উপা়ে ন্টিমে।"  
  
ইসবলপ োউর্ সুপারভাইজর অোর্বজ কারম্বপন্টার িম্বলর্, "ইসন্টলপ টাউমর্র সুপারভাইজার ন্টহমসমে, 
সমুদ্র সড়ক উপকূলী়ে সেজুমেষ্টর্ী েহুমখুী উমেমযয েযেহামরর পমথর সম্প্রসারমে তার প্রমচষ্টার জর্য 
আন্টম গভর্নর কুওমমা-বক ির্যোি জার্ামত চাই। আমামির সমরাের ইতযান্টির সন্টন্নন্টহত যহরাঞ্চল 
আমামির সেনান্টিক লান্টলত সম্পিগুমলার মমিয একটি এেং এই প্রকেটি আমামির অ্ন্টিোসীমির জর্য 
এেং আমামির সমুদ্রপথ ন্টর্ম়ে তামির বয আর্ন্দ তামত বয উপকার েম়ে ন্টর্ম়ে আসমে আমরা তার 
অ্মপক্ষা়ে রম়েন্টে।"  
  
বমাটরগান্টড় চালকমির প্রন্টত অ্র্ুমরাি জার্ামর্া হমে বয তারা বযর্ লাল, সািা, র্ীল, হলুি ো সেুজ 
আমলা প্রিযনর্কারী রাস্তার পামযর যার্োহর্, যার মমিয ও়োকন  বজামর্ রক্ষোমেক্ষে ও ন্টর্মনােকামজর 
যার্োহর্ও রম়েমে, এর ন্টিমক এন্টগম়ে যাও়োর সম়ে গন্টত কন্টমম়ে ন্টর্রাপমি পার হর্। মুভ ওভার ল 
(Move Over Law) এেং হাইওম়ে ন্টর্মনাে অ্ঞ্চলগুমলা়ে শ্রন্টমক ও গান্টড় চালকমির ন্টর্রাপি রাখমত আমরা 
কী করন্টে তা সম্পমকন  আরও জার্মত,   www.ny.gov/workzonesafety পন্টরিযনর্ করুর্।  
  
বমাটরগান্টড় চালকমির স্মরে কন্টরম়ে বি়ো হমে বয কমনমক্ষমত্র গন্টতসীমা অ্ন্টতিম করমল ন্টবগুে 
জন্টরমার্া গুেমত হমে। 2005 সামলর ও়োকন  বজার্ বস টি অ্যাট (Work Zone Safety Act) 
অ্র্ুসামর বকামর্া েযন্টি যন্টি কমনমক্ষমত্র িইু ো তার বেন্টয োর গন্টতসীমা অ্ন্টতিম কমর তাহমল 
েযন্টির ড্রাইন্টভং লাইমসন্স োন্টতল করা হমত পামর।  
  
হালর্াগািকৃত ভ্রমমের তমথযর জর্য কল করুর্ 511 র্িমর, পন্টরিযনর্ করুর্ www.511NY.org ওম়েেসাইট, 
অ্থো ডাউর্মলাড করুর্ ন্টি 511NY অ্যাপ।  
  
টুইটামর ন্টর্উ ই়েকন  বস্টট DOT  মলা করুর্: @NYSDOT এেং @NYSDOTLI। ব সেুমক আমামির 
খুাঁমজ পার্ এখামর্ facebook.com/NYSDOT।  
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