
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাজ্েিোপী 357 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 
ঘপভম্বমন্ট বরবর্উয়াল প্রকম্বে  

  
এমর্ বর্মনাণ ঘকৌেল অন্তভুন ক্ত কম্বর যা জ্বালার্ী িেিহার হ্রাস কম্বর এিং গ্রীর্হাউস গোস বর্গনমর্ 

উৎপাদর্ হ্রাস কম্বর  
  

তহবিল রাম্বজ্ের প্রবতটি অঞ্চম্বল ফুটপাথ পরু্রুজ্জীির্ প্রকে সমথনর্ কম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  রামজযর প্রনিটি এলার্ায় রাস্তাগুনলর মমরামমির জর্য 
357 নমনলয়র্ ডলার অ্র্নায়র্ ম াষণা র্মরমের্। এই পনরর্াঠামমা র্বায়র্ প্রর্ল্প পনরমবশ সমেির্ 
নর্মনাণ মর্ৌশল, মেমর্ উষ্ণ-নমশ্রণ আস্ফাল্ট এবং ঠান্ডা আস্ফাল্ট নরসাইনলং উমেখমোগযভামব র্ম 
িাপমাত্রায় প্রময়াগ র্রা মেমি পামর, োর ফমল জ্বালার্ী বযবহার হ্রাস এবং নর্মনামণর সময় সংনিষ্ট 
গ্রীর্হাউস গযাস উৎপাদর্ হ্রাস র্রা োমব। এোডাও এই মর্ৌশলগুনল নবদযমার্ উপাদার্ পুর্রায় 
বযবহার র্রার অ্র্ুমনি মদয় এবং লযান্ডনফমল ট্রার্ র্রা উপাদামর্র পনরমাণ র্মামি পামর। আজ 
ম ানষি প্রর্ল্পগুনল বিন মামর্ নডজাইর্ র্রা হমে এবং আগামী বসমে নর্মনাণ র্াজ শুরু হমব।  
  
"নর্উ ইয়র্ন  জানিমর্ মর্িৃত্ব নদমে মে অ্র্ননর্নির্ প্রবৃনিমর্ সমর্নর্ র্ারী অ্বর্াঠামমা নবনর্ময়াগগুনল 
আমামদর মূলযবার্ পনরমবশ এবং প্রারৃ্নির্ সম্পদ রক্ষার সামর্ ভারসাময বজায় রাখমি 
পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নবনর্ময়াগ পেনটর্ এবং বযবসানয়র্ উন্নয়মর্ মটর্সই প্রবৃনির 
নভনি স্থাপর্ র্রমে এবং সহায়র্ পনরর্াঠামমার নস্থনিশীলিা বৃনি র্রমে।"  
  
এই িহনবল, নর্উ ইয়র্ন  মেট নডপাটন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামটন শর্ (New York State Department of 
Transportation) দ্বারা পনরোনলি, নর্উ ইয়র্ন  রাজয জমুড 135 পার্া প্রর্ল্প এবং প্রায় 1,740 
মলর্ মাইমলর ফুটপামর্র পরু্র্নবীর্রণ সহায়িা র্রমব। আজ ম ানষি প্রর্ল্পগুমলা এমর্ভামব 
বাস্তবায়র্ র্রা হমব ো নর্উ ইয়র্ন  রামজযর জলবায় ুমর্িৃত্ব এবং র্নমউনর্টি মপ্রামটর্শর্ অ্যামে 
(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) প্রনিনিি গ্রীর্হাউস গযাস 
নর্গনমর্ হ্রাস লক্ষযমাত্রার প্রনি সংমবদর্শীল, ো নবমের এর্টি অ্র্যিম উচ্চানভলাষী এবং বযাপর্ 
জলবায়ু আইর্।  
  
ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস ঘডাবমম্বেজ্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার মর্িৃমত্ব, 
নর্উ ইয়র্ন  রাজয আমরা উন্নি এবং এর্টি মটর্সই পিনিমি গমড িুলমে ো আগামী র্ময়র্ দশর্ 



 

 

ধমর আঞ্চনলর্ অ্র্ননর্নির্ উন্নয়র্মর্ সহায়িা র্রমব। নর্উ ইয়র্ন  জলবায়ু বান্ধব মর্ৌশলমর্ 
আমামদর ঐনিহানসর্ নবনর্ময়াগ নস্থনিশীল পনরবহর্ পনরর্াঠামমার মমধয অ্েভুন ক্ত র্মর পর্ প্রদশনর্ 
র্রমে।"  
  
বসম্বর্ট পবরিহণ কবমটির (Senate Committee on Transportation) সভাপবত বসম্বর্টর টিম 
ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "আমামদর পনরর্াঠামমামি নবনর্ময়াগ সরাসনর নর্উ ইয়র্ন  রাজয জমুড আমামদর 
স্থার্ীয় অ্র্নর্ীনির ওপর সরাসনর প্রভাব মফমল, ো পণয এবং পনরমষবা পনরবহমর্র জর্য এর্টি 
নর্রাপদ পর্ প্রদার্ র্মর োর উপর অ্মর্মর্ই নর্ভন র র্মর। শনক্তশালী পনরবহর্ মর্টওয়ার্ন গুনল র্িুর্ 
োর্নর এবং বযবসা আর্ষনণ র্রার জর্য অ্িযে গুরুত্বপূণন, এবং েখর্ আমরা COVID-19 
মহামারী মর্মর্ নফমর আসনে, পনরমবশ সমেির্ মমরামমির জর্য এই িহনবল নর্উ ইয়মর্ন র 
পুর্রুিামরর এর্টি অ্পনরহােন উপাদার্ হময় উঠমব।”  
  
সংসদ সদসে উইবলয়াম বি মোগর্াম্বরবল, পবরিহর্ বিষয়ক পবরষম্বদর (Assembly Committee on 
Transportation) সভাপবত িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূণন ম াষণার জর্য আনম গভর্নরমর্ ধর্যবাদ জার্াই। 
আমামদর পনরর্াঠামমার উন্ননি এবং রক্ষণামবক্ষণ গুরুত্বপূণন হমব মেমহিু নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্নর্ীনি 
মহামারী মর্মর্ পুর্রুিার অ্বযাহি মরমখমে। এই প্রর্ল্পগুনল োর্নর প্রদার্ র্রমব এবং আমামদর 
বযবসাগুনল বানণজযমর্ নর্রাপমদ এবং দক্ষিার সামর্ এনগময় নর্ময় মেমি পারমব, িা নর্নিি 
র্রমব।"  
  
জলবায়ু মর্িৃত্ব ও র্নমউনর্টি সুরক্ষা আইর্  
  
18 জলুাই, 2019 িানরমখ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা জলবায় ুমর্িৃত্ব ও র্নমউনর্টি সুরক্ষা আইমর্ 
(CLCPA) স্বাক্ষর র্মরর্। নর্উ ইয়মর্ন র জলবায়ু আইর্ নবমের সবমেময় উচ্চানভলাষী জলবায়ু 
আইমর্র মমধয অ্র্যিম এবং নর্উ ইয়র্ন মর্ 2030 সামলর মমধয অ্র্নর্ীনি বযাপী গ্রীর্হাউস গযাস 
নর্গনমর্ 40 শিাংশ এবং 1990 সামলর মমধয 85 শিাংমশর মেময় র্ম হওয়া আবশযর্ র্মর।  
  
কোবপটাল অঞ্চল  
  
র্লনিয়া, গ্রীর্, অ্যালবানর্, মরর্মসলার, মশমর্েনড, সারামটাগা, ওয়ানশংটর্ এবং ওয়ামরর্ র্াউনন্টমি 
নর্ম্ননলনখি রাস্তাগুনলর 196 মলর্ মাইমলর মমরামমির জর্য প্রর্ল্পগুনলমি আর্মুানর্র্ 35.0 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলার নবনর্ময়াগ:  
  

• মবর্মলমহম লাইর্ শহর মর্মর্ মযার্র্াটিন  এনভনর্উ, আলবানর্ শহর, আলবানর্ 
র্াউনন্টর পেনে রুট 9W পুর্রুিামরর জর্য 1.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার মদওয়া 
হময়মে।  

• রুট 82 টযামর্ানর্র্ মেট পার্ন ওময় মর্মর্ র্লনিয়া র্াউনন্টর িা র্ানর্র্ এবং 
নলনভংমোর্ শহমর রুট 9H পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 1.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার।  



 

 

• মল নহল মরামডর রুট 145 মর্মর্ গ্রীর্ র্াউনন্টর ডারহাম শহমরর আলবানর্ র্াউনন্ট 
লাইর্ পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 1.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মহায়াইট মরামডর 23A মর্মর্ রুট 32 পেনে, এবং রামমস সু্কল মরাড মর্মর্ 
র্যামটরনস্কল নির্, গ্রীর্ র্াউনন্টর র্যাটনস্কল শহমরর আন্ডারনহল মরাড মর্মর্ ½ 
মাইল পূমবন নরসামফন স র্রার জর্য 1.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• এমর্ন্স লাইর্ গ্রামমর রুট 385 মর্মর্ র্ক্সসানর্ লাইর্ গ্রাম, এমর্ন্স এবং র্ক্সসানর্, 
গ্রীর্ র্াউনন্টর শহমর নরসামফন স র্রার জর্য 2.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মরন্সমলয়ার র্াউনন্টর হান্ট মরাড মর্মর্ ওয়ানশংটর্ র্াউনন্ট লাইমর্র রুট 67 
নরসামফন স র্রার জর্য 2.9 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• নেলওয়াটার শহমরর রুট 4 মর্মর্ নভেনর লাইর্ গ্রাম পেনে, সারামটাগা র্াউনন্টমি 
নেলওয়াটার এবং সারামটাগা শহমর, রুট 32 নরসামফন স র্রমি 4.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার  

• সারামটাগা র্াউনন্ট, নেলওয়াটার শহমর রুট 32 মর্মর্ রুট 9P পেনে 423 রুমটর 
নরসামফন স র্রার জর্য 1.4 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• সারামটাগা র্াউনন্ট, সারামটাগা শহমর ব্রায়ান্ট নব্রজ মরাড মর্মর্ শুযইলনভনল লাইর্ 
গ্রামমর রুট 29-মর্ নরসামফন স র্রার জর্য 2.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• 790,000 মানর্ন র্ ডলার মডলার্সর্ এবং ডুময়মর্সবাগন, মশমর্র্টানড র্াউনন্টর মাজ 
মরাড মর্মর্ রুট 7 পেনে নরসামফন স র্রার জর্য।  

• রুট 9L মর্মর্ সানর্সাইড মরামডর রুট 254 পেনে, এবং ওয়ামরর্ র্াউনন্টর, 
মলমমন্টস মরাড মর্মর্ পাইলট র্ব মরাড পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 3.7 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলার।  

• স্পুময়মটর্ডুইমভল নিমর্র (ব্রান্ট মলর্ মর্মর্ 1 মাইল পূমবন) রুট 8 মর্মর্ ওয়ামরর্ 
র্াউনন্টর হনরর্র্ এবং মহগ শহমরর রুট 9N পেনে, নরসামফন স র্রার জর্য 2.9 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওয়ামরর্ র্াউনন্ট লাইমর্র রুট 149 মর্মর্ মফাটন  অ্যার্ শহমরর রুট 4 পেনে, এবং 
রুট 4 এবং ওয়ানশংটর্ র্াউনন্টর নর্ংসবানর হাটন মফাডন  শহমর রুট 40 পেনে 
নরসামফন স র্রার জর্য 5.0 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওয়ানশংটর্ র্াউনন্টর মর্মনব্রজ এবং জযার্সর্ শহমরর ইগনভভল মরামডর রুট 22 
মর্মর্ রুট 313 পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 1.0 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• সারামটাগা র্াউনন্ট লাইমর্র রুট 4 মর্মর্ গ্রীর্উইে এবং ওয়ানশংটর্ র্াউনন্টর মফাটন  
এডওয়াডন  শহমরর মফাটন  এডওয়াডন  লাইমর্র গ্রাম পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 3.1 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

  
  
ঘমাহাক ভোবল  
  



 

 

ওমর্ইডা, হার্ন াইমার, ফুল্টর্, মন্টমগামানর, মখালানর এবং ওমেমগা র্াউনন্টমি নর্ম্ননলনখি রাস্তাগুনলর 
128 মলর্ মাইমলর মমরামমির জর্য প্রর্ল্পগুনলমি আর্ুমানর্র্ 56.4 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার 
নবনর্ময়াগ:  
  

• ফুলটর্ র্াউনন্টর জর্োউর্ নসটি লাইমর্র রুট 10A মর্মর্ রুট 29-মর্ নরসামফন স 
র্রার জর্য 1.9 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ফুলটর্ র্াউনন্টর র্যামরাগা মলমর্র (রুট 10/29A মমাড) রুট 10 মর্মর্ পাইর্ 
মলর্ (10/29A ওভারলযাপ) পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 2.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার।  

• মরনমংটর্ মরামডর ঠির্ দনক্ষমণর রুট 51 মর্মর্ ইনলয়র্ গ্রাম, নলেনফল্ড এবং জামনার্ 
ফ্ল্যাটস শহমর, হারনর্মার র্াউনন্টর পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 575,000 মানর্ন র্ 
ডলার।  

• মস্কাহানর র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ মযার্য়ার্ মরামডর রুট 10 পেনে নরসামফন স র্রার 
জর্য 2.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• হানর্ন মার র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ মন্টমগামমনর র্াউনন্টর মফাটন  মের্ গ্রামমর রুট 80 
পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 2.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• রুট 8 মর্মর্ ওমর্ইডা র্াউনন্টর নডয়ারনফল্ড এবং মট্রন্টর্ শহমরর পুটর্াম 
মরাড/মট্রন্টর্ মরাড মমাড অ্বনধ রুট 12 নরসামফন স র্রার জর্য 3.0 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলার।।  

• I-88 সংস্কার র্রার জর্য, এনক্সট 17 র্নলয়ারসনভল/কুপাসনটাউর্ জংশর্ মর্মর্ 
ওটমসমগা র্াউনন্টর এর্নজট 18 মস্কমভর্াস পেনে, 42.4 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• নরেমন্ডনভল এবং মর্াবলনস্কল, মস্কাহানর র্াউনন্টর 22 র্ং শহমর প্রস্থামর্র 21 মর্মর্ 
এর্ মাইল পনিমম I-88 পুর্রুিার র্রার জর্য 2.0 নমনলয়র্ মদওয়া হময়মে।  

  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন   
  
ওসময়মগা, ওমর্ান্ডাগা, র্ায়গুা, মর্াটন লযান্ড এবং মযানডসর্ র্াউনন্টমি নর্ম্ননলনখি রাস্তাগুনলর 262 
মলর্ মাইমলর মমরামমির জর্য প্রর্ল্পগুনলমি আর্মুানর্র্ 31.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার নবনর্ময়াগ:  
  

• র্ায়ুগা র্াউনন্ট, অ্মরনলয়াস, মফ্ল্নমং এবং নরংমপামটন র শহরগুনলমি, আউবার্ন নসটি 
লাইর্ মর্মর্ রুট 90 মর্মর্ 326 রুটমর্ নরসামফন স র্রার জর্য 1.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার।  

• র্ায়ুগা র্াউনন্ট, োনলনং এবং নভেনর শহমর রুট 370 (নভেনর) মর্মর্ 104A 
পেনে রুট 38 অ্নি নরসামফন স র্রার জর্য 2.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• র্ায়ুগা র্াউনন্টর মপাটন  বায়রর্ গ্রাম, মমন্টজ ও র্র্মর্াময়ে শহরগুনলর ফুলার 
মরামডর 31 (মপাটন  বায়রর্) মর্মর্ রুট 38-এর নরসামফন স র্রার জর্য 1.0 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার মদওয়া হময়মে।  



 

 

• অ্মরারা র্র্ন নভমলজ লাইর্ মর্মর্ রুট 326-এর উিমর রুট 90, নরংমপাটন  ও 
মলডইয়াডন , নভমলজ অ্ফ ইউনর্য়র্ নরংস, র্াইয়ুগা র্াউনন্টর রুট 90-এর 
নরসামফন স র্রার জর্য 1.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• র্টন লযান্ড র্াউনন্টর নসনন্সর্াটাস শহমরর রুট 26 মর্মর্ রুট 41 রুট 23 পেনে 
নরসামফন স র্রার জর্য 257,000 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• র্টন লযান্ড র্াউনন্টমি রুট 26 মর্মর্ মের্াংমগা র্াউনন্ট লাইমর্র রুট 23 পেনে 
মমরামি র্রমি 363,000 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মর্াটন লযান্ড র্াউনন্টমি মের্ামগা র্াউনন্ট লাইমর্র রুট 26 (উইমলট) মর্মর্ রুট 41 
পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 732,000 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• র্টন লযান্ড র্াউনন্টমি র্টন লযান্ডনভল, মহামার এবং নপ্রবল শহরগুনলমি, 930Q (I-81 
মরম্পগুনল) মর্মর্ ওমর্ান্ডাগা, র্াউনন্ট লাইমর্র রুট 281-এর নরসামফন স র্রার জর্য 
1.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মডরুইটার গ্রামমর রুট 13 মর্মর্ মযানডসর্ র্াউনন্টর মহমমলট অ্ফ মশডমসর পেনে 
নরসামফন স র্রার জর্য 1.6 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওমর্ান্ডাগা র্াউনন্টর নডউইট এবং মযার্নলয়াস শহমরর পূবন সাইরানর্উজ গ্রামমর 
গযালোর মরাড মর্মর্ উিমরর বানডন র্ নিমটর রুট 290 নরসামফন স র্রার জর্য 
459,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• ওমর্ান্ডাগা, র্াউনন্টমি, রুট 38A মর্মর্ রুট 41A পেনে রুট 359 নরসামফন স র্রার 
জর্য 425,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• ওমর্ান্ডাগা, র্াউনন্টর নসডারমভল মরাড মর্মর্ সাইরানর্উজ শহর লাইমর্র রুট 175 
পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 1.4 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওমর্ান্ডাগা, র্াউনন্টর সাইরানর্উজ শহর লাইমর্র রুট 173 মর্মর্ রুট 175 পেনে 
নরসামফন স র্রার জর্য 390,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• I-81/রুট 281 মমাড (টানল) মর্মর্ মযানডসর্ র্াউনন্ট লাইর্, টানল এবং 
মফনবয়াস, ওমর্ান্ডাগা, র্াউনন্টর গ্রাম এবং শহরগুনলমি রুট 80 পেনে নরসামফন স 
র্রার জর্য 2.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওমর্ান্ডাগা, র্াউনন্টর মযার্নলয়াস এবং ফাময়টনভল গ্রামম রুট 257 মর্মর্ পূবন রুট 
290 পেনে রুট 5 নরসামফন স র্রার জর্য 697,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• র্াইয়ুগা র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ নেমভর্স মরাড, এলনব্রজ শহর, জডন ামর্র নভমলজ, 
ওমর্ান্ডাগা র্াউনন্টমি রুট 31-এর নরসামফন স র্রার জর্য 476,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• মল, মশ্রামপমপল এবং ভলনর্ টাউমর্র, নসটি অ্ফ ফুলটর্, ওমর্ান্ডাগা, এবং 
ওসওময়মগা র্াউনন্টর রুট 481 মর্মর্ I-81 রুট 57-এর দনক্ষণ পেনে নরসামফন স 
র্রার জর্য 11.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওসওমগা র্াউনন্টর ওমর্ান্ডাগা র্াউনন্টর লাইর্ রুট 48 মর্মর্ ফুলটর্ শহমরর লাইর্ 
পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 918,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• মসন্ট্রাল মস্কায়ার নভমলজ লাইমর্র 1500 ফুট দনক্ষমণর রুট 11 মর্মর্ ওসওময়মগা 
র্াউনন্টর মহনেংস ও মমনক্সমর্া শহমর রুট 69 পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 1.5 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  



 

 

• রুট 104 মর্মর্ I-81 রুট 13 পেনে অ্সওময়মগা র্াউনন্টর পযানরস, অ্যালনবয়র্ 
এবং উইনলয়ামসটাউর্ শহরমর্ নরসামফন স র্রার জর্য 1.6 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

  
  
বফোর ঘলকস  
  
অ্নলনন্স, মজমর্নস, ওয়াওনমং, নলনভংমোর্, মর্মরা, ওময়ইর্, অ্ন্টানরও, ইময়টস এবং মসমর্র্া 
র্াউনন্টমি নর্ম্ননলনখি রাস্তাগুনলর 187 মলর্ মাইল মমরামমির প্রর্মল্পর জর্য আর্ুমানর্র্ 41.2 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার নবনর্ময়াগ র্রা হমব:  
  

• মজমর্নস র্াউনন্টমি আমলর্জান্ডার এবং বাটানভয়া টাউমর্র রুট 20 মর্মর্ বাটানভয়া 
শহর (দনক্ষণ সীমা) পেনে রুট 98 নরসামফন স র্রার জর্য 1.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার।  

• নলনভংমোর্ র্াউনন্টমি অ্যাভর্ টাউর্ এবং মর্মরা র্াউনন্টর মহর্নরময়ট্টা এবং রাশ 
টাউমর্র রুট 5 এবং 20 (এনক্সট 10) মর্মর্ I-390 (এনক্সট 12) পেনে, োর 
মমধয মমইর্লাইর্ এবং েনাম্প অ্েভুন ক্ত, I-390 নরসামফন স র্রার জর্য 27.5 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলার।  

• অ্ন্টানরও র্াউনন্টমি মফল্পস এবং মযার্মেোর টাউমর্র মফল্পস গ্রাম (পনিম সীমা) 
মর্মর্ মযার্মেোর গ্রাম (পূবন সীমা) পেনে রুট 96 নরসামফন স র্রার জর্য 1.4 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• অ্নলনন্স র্াউনন্টমি লামরর্ডর্ এবং মামর টাউমর্র মজমর্নস র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ হনল 
গ্রাম (দনক্ষণ সীমা) পেনে রুট 237 নরসামফন স র্রার জর্য 1.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার।  

• মসমর্র্া র্াউনন্টমি মলানড গ্রাম এবং টাউমর্র শুযইলার র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ রুট 
96A পেনে রুট 414 নরসামফন স র্রার জর্য 1.4 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মসমর্র্া র্াউনন্টমি মলানড এবং ওনভড টাউর্ এবং গ্রামম রুট 414 মর্মর্ রুট 96 
পেনে রুট 96A নরসামফন স র্রার জর্য 1.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মসমর্র্া র্াউনন্টমি মরামুলাস টাউর্ এবং ওনভড গ্রামম রুট 96 মর্মর্ মর্মর্নড 
মরামডর দনক্ষণ পেনে রুট 96A পুর্রুনিি র্রার জর্য 1.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার।  

• মসমর্র্া র্াউনন্টমি মর্াভাটন , ওনভড, মরামলুাস এবং ভযানরর্ টাউমর্র রুট 141B 
মর্মর্ আর্নসবাগনার মরামডর দনক্ষণ পেনে রুট 89 নরসামফন স র্রার জর্য 1.9 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওময়ইর্ র্াউনন্টমি ওময়ইর্/র্ায়ুগা র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ রুট 104 পেনে রুট 104A 
নরসামফন স র্রার জর্য 974,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• ওয়াইনমং র্াউনন্টমি মশল্ডর্, মবনর্ংটর্, এবং অ্যানট্টর্া টাউমর্র রুট 20A মর্মর্ 
রুট 354 পেনে রুট 98 নরসামফন স র্রার জর্য 1.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  



 

 

• ইময়টস র্াউনন্টমি শুযইলার র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ র্যামসল পময়ন্ট মরাড পেনে রুট 
14 নরসামফন স র্রার জর্য 1.9 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

  
  
ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন   
  
র্ায়াগ্রা, ইনর, োউটাকুয়া, র্াট্টারাউগাস এবং অ্যামলগানর্ র্াউনন্টমি নর্ম্ননলনখি রাস্তাগুনলর 234 
মলর্ মাইমলর মমরামমির জর্য প্রর্ল্পগুনলমি আর্মুানর্র্ 42.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার নবনর্ময়াগ:  
  

• অ্যামলগানর্ র্াউনন্টর নর্উবা এবং মেন্ডনশপ টাউমর্র এনক্সট 28 (নর্উবা) মর্মর্ 
এনক্সট 29 (মেন্ডনশপ) পেনে I-86 নরসামফন স র্রার জর্য 3.0 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার।  

• অ্যামলগানর্ র্াউনন্টর অ্যালমেড এবং অ্যামন্ডাভার টাউমর্র উির অ্যান্ডওভার গ্রামমর 
সীমা মর্মর্ রুট 21/244 ইন্টারমসর্শমর্র র্াোর্ানে পেনে রুট 21 নরসামফন স 
র্রার জর্য 1.4 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• অ্যামলগানর্ র্াউনন্টর র্যাটারাগাস র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ রুট 243/ব্রুর্সাইড ড্রাইভ 
ইন্টারমসর্শমর্র 700 ফুট দনক্ষণ পেনে রুট 243 নরসামফন স র্রার জর্য 1.0 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• র্যাটারাগাস র্াউনন্টর মর্াল্ড নরং, মরড হাউস এবং সালামাঙ্কা টাউর্ এবং 
সালামাঙ্কা শহমরর এনক্সট 17 মর্মর্ এনক্সট 20 পেনে I-86 নরসামফন স র্রার জর্য 
13.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

•  র্যাটারাগাস র্াউনন্টর মডমলভার্ গ্রাম এবং ইয়র্ন শায়ার টাউমর্ এলটর্ নিমর্র 
উপমরর (োেন  নিমট) নব্রজ মর্মর্ এনর র্াউনন্ট লাইর্ পেনে রুট 16 নরসামফন স 
র্রার জর্য 961,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• সাটাকুয়া র্াউনন্টমি মপর্নসলভানর্য়া মেট লাইর্ মর্মর্ নরপনল এবং ওময়েনফল্ড 
টাউমর্র ওময়েনফল্ড গ্রাম এবং নরপনল এবং ওময়েনফল্ড গ্রাম পেনে রুট 20 
নরসামফন স র্রার জর্য 1.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• এনর র্াউনন্টমি অ্যামহােন  এবং মটার্াওয়ান্ডা টাউমর্র I-190 মর্মর্ I-90 পেনে I-
290 নরসামফন স র্রার জর্য 12.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• এনর র্াউনন্টমি রুট 270 (র্যাম্পমবল বুমলভাডন ) মর্মর্ রুট 78 (ট্রার্নজট 
মরাড) পেনে রুট 263 (নমলারমপাটন  হাইওময়) নরসামফন স র্রার জর্য 2.1 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• র্ায়াগ্রা র্াউনন্টর র্ায়াগ্রা ফলস শহর এবং র্ায়াগ্রা টাউমর্র রুট 384 (বাফামলা 
অ্যানভনর্উ) মর্মর্ রুট 31 (উইটমার মরাড) পেনে উিরনদর্গামী I-190 
নরসামফন স র্রার জর্য 5.6 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

  
  
র্থন কাউবন্ট  



 

 

  
লুইস, মজফারসর্, মসন্ট লমরন্স, েযাংর্নলর্, নলর্টর্, এমসক্স এবং হযানমল্টর্ র্াউনন্টমি নর্ম্ননলনখি 
রাস্তাগুনলর 279 মলর্ মাইল মমরামমির জর্য প্রর্ল্পগুনলমি আর্ুমানর্র্ 30.3 নমনলয়র্ ডলার 
নবনর্ময়াগ:  
  

• নলর্টর্ র্াউনন্টর মেনজ এবং েযামেইর্ টাউমর্র মাইর্র ফামন মরাড মর্মর্ নরজ 
মরাড পেনে রুট 87 নরসামফন স র্রার জর্য 1.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• নলর্টর্ র্াউনন্টর েযামেইর্ গ্রামম রুট 9-এর পণূন দদ নয পরু্রুনিি র্রার জর্য 
265,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• এমসক্স র্াউনন্টমি নপরানমড মরাড মর্মর্ রুট 9 পেনে রুট 74 পুর্রুনিি র্রার 
জর্য 1.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• এমসক্স র্াউনন্টর উইলনমংটর্ টাউমর্র আউটলুর্ মলর্ মর্মর্ মজ টাউমর্রর ডযানর্ময়ল 
মরাড পেনে রুট 86 নরসামফন স র্রার জর্য 941,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• এমসক্স র্াউনন্টর নর্র্ টাউমর্র গালফ ব্রুর্ মর্মর্ মজ টাউমর্র আপার মজ ট্রামবুলস 
র্র্নার মরাড পেনে রুট 9N নরসামফন স র্রার জর্য 1.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওয়ামরর্ র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ এমসক্স র্াউনন্টর টির্মন্ডরগা মর্ুমমন্ট পেনে রুট 9N 
নরসামফন স র্রার জর্য 1.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• এমসক্স র্াউনন্টমি অ্যালার্ ওয়াশবন্ড মরাড মর্মর্ এয়ারমপাটন  মরাড পেনে রুট 73 
নরসামফন স র্রার জর্য 291,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• োঙ্কনলর্ র্াউনন্টমি রুট 86 (পল নির্) মর্মর্ রুট 458 (নমোম মলর্) পেনে 
রুট 30 নরসামফন স র্রার জর্য 1.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• েযাঙ্কনলর্ র্াউনন্টমি রুট 122-এর 0.7 মাইল পূবন মর্মর্ রুট 23 পেনে রুট 11 
নরসামফন স র্রার জর্য 1.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মসন্ট লমরন্স র্াউনন্ট লাইর্ মর্মর্ োঙ্কনলর্ র্াউনন্টর সাউর্ মমইর্ নিট (মসন্ট 
মরনজস ফলস) পেনে রুট 458 নরসামফন স র্রার জর্য 972,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• োঙ্কনলর্ র্াউনন্টমি রুট 15 মর্মর্ রুট 13-এর 0.3 মাইল পূবন পেনে রুট 11B 
নরসামফন স র্রার জর্য 540,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• হযানমল্টর্ র্াউনন্টমি ইনন্ডয়ার্ মলর্ টাউমর্র সনমল মরামডর উির মর্মর্ ওয়ামরর্ 
র্াউনন্ট লাইর্ পেনে রুট 28 নরসামফন স র্রার জর্য 3.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মজফারসর্ র্াউনন্টর নলমর এবং নফলামডলনফয়া টাউমর্র রর্ব্রুর্ মরাড মর্মর্ মবনলল 
মরাড পেনে রুট 11 নরসামফন স র্রার জর্য 925,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• মজফারসর্ র্াউনন্টমি এল্ম নিট মর্মর্ রুট 8 (নমমলন্স মব মরাড) পেনে রুট 12E 
নরসামফন স র্রার জর্য 1.0 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মজফারসর্ র্াউনন্টর অ্যাডামস এবং ওয়াটারটাউর্ টাউমর্র মর্লগ মরাড মর্মর্ রুট 
232 পেনে রুট 11 নরসামফন স র্রার জর্য 800,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• মজফারসর্ র্াউনন্টর হাউন্সনফল্ড এবং ওয়াটারটাউর্ টাউমর্ রুট 75 মর্মর্ মফ্ল্ারাল 
ড্রাইভ পেনে রুট 3 নরসামফন স র্রার জর্য 1.6 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  



 

 

• মজফারসর্ র্াউনন্টমি নরভারসাইড ড্রাইভ (মডফানরময়ট গ্রাম) মর্মর্ অ্যাডামলড 
নিমটর (র্ামর্নজ গ্রাম) 0.3 মাইল উির পেনে রুট 3 নরসামফন স র্রার জর্য 1.0 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• লুইস র্াউনন্টমি মমর্ানর্র্ নিমটর 0.5 মাইল উির মর্মর্ মজফারসর্ র্াউনন্ট লাইর্ 
পেনে রুট 12 নরসামফন স র্রার জর্য 695,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• লুইস এবং লামরন্স র্াউনন্টর রুট 812 মর্মর্ মবর্র্ মরাড পেনে রুট 3 নরসামফন স 
র্রার জর্য 1.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• লুইস র্াউনন্টমি রুট 21-এর 0.3 মাইল পূবন মর্মর্ উডবযামটল মরাড পেনে রুট 
177 নরসামফন স র্রার জর্য 1. 4 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মসন্ট লমরন্স র্াউনন্টমি োইলস মরামডর 0.5 মাইল দনক্ষণ মর্মর্ রুট 345 পেনে 
রুট 310 নরসামফন স র্রার জর্য 2.9 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মসন্ট লমরন্স র্াউনন্টমি রুট 37 মর্মর্ টাউর্ লাইর্ মরাড পেনে রুট 131 নরসামফন স 
র্রার জর্য 1.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মসন্ট লমরন্স র্াউনন্টমি রুট 43 মর্মর্ রুট 37 পেনে রুট 131 নরসামফন স র্রার 
জর্য 1.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মসন্ট লমরন্স র্াউনন্টমি রুট 11C মর্মর্ েযাঙ্কনলর্ র্াউনন্ট লাইর্ পেনে রুট 11 
নরসামফন স র্রার জর্য 623,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• রুট 58 এর 0.3 মাইল পূবন মর্মর্ মসন্ট লমরন্স র্াউনন্টর টুইর্ মলর্স মরাড মর্মর্ 
0.3 মাইল উির পেনে রুট 3 নরসামফন স র্রার জর্য 1.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

  
  
বমড-হাডসর্ ভোবল  
  
ওময়েমেোর, রর্লযান্ড, পুটর্াম, অ্মরঞ্জ, ডামেস, আলোর এবং সনুলভার্ র্াউনন্টমি নর্ম্ননলনখি 
রাস্তাগুনল 167 মলর্ মাইল মমরামি প্রর্মল্পর প্রায় 58.3 নমনলয়র্ নবনর্ময়াগ:  
  

• ডামেস র্াউনন্টমি, নফশনর্ল এবং ইে নফশনর্ল টাউমর্র মমনরট বুমলভাডন  মর্মর্ 
নফশনর্ল হুর্ মরাড পেনে এবং ওল্ড মেট মরাড মর্মর্ পুটর্াম র্াউনন্ট লাইর্ 
পেনে, রুট 52 নরসামফন স র্রার জর্য 6.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ডামেস র্াউনন্টমি, ওয়ানশংটর্ টাউমর্র রুট 82 মর্মর্ নমলব্রুর্ গ্রামমর োঙ্কনলর্ 
অ্যানভনর্উ পেনে রুট 44 নরসামফন স র্রার জর্য 2.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ডামেস র্াউনন্টমি, ওয়ানশংটর্ টাউমর্র রুট 44 মর্মর্ নমলব্রুর্ গ্রামমর োঙ্কনলর্ 
অ্যানভনর্উ পেনে রুট 82 নরসামফন স র্রার জর্য 1.4 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• অ্মরঞ্জ র্াউনন্টমি, গ্রীর্নভল টাউমর্র রুট 6/রুট 15 ইন্টারমেঞ্জ মর্মর্ ওয়াওয়ান্ডা 
টাউমর্র রুট 17M ইন্টারমেঞ্জ পেনে I-84 নরসামফন স র্রার জর্য 19.6 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলার।  

• অ্মরঞ্জ র্াউনন্টমি, রুট 300 মর্মর্ নর্উবাগন টাউমর্র নসটি অ্ফ নর্উবাগন লাইর্ 
পেনে রুট 17K নরসামফন স র্রার জর্য 1.6 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  



 

 

• পুটর্াম র্াউনন্টমি, পুটর্াম ভযানল এবং মর্ন্ট টাউমর্র পুনডং নিট মর্মর্ হটন র্টাউর্ 
নহল মরাড পেনে টামর্ানর্র্ মেট পার্ন ওময় নরসামফন স র্রার জর্য 6.9 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলার।  

• রর্লযান্ড র্াউনন্টমি, অ্যািার নরজ মরাড মর্মর্ ওল্ড নর্য়ার্ টার্নপাইর্ এবং 
পযানলমসডস ইন্টারমেট পার্ন ওময় মর্মর্ রুট 202 পেনে রুট 45 নরসামফন স র্রার 
জর্য 2.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• সানলভার্ র্াউনন্টমি, মনন্টমেমলা গ্রামমর এর্ মাইল উিমর র্র্র্ডন  মরাড মর্মর্ 
সাউর্ ফলসবামগনর হযামেমট নগ্রফ মর্াটন  পেনে রুট 42 নরসামফন স র্রার জর্য 1.8 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• আভোর র্াউনন্টমি, নর্উ পযাল্টজ এবং লময়ড টাউমর্র ওহাইওনভল মরাড মর্মর্ 
রুট 9W পেনে রুট 299 নরসামফন স র্রার জর্য 4.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওময়েমেোর র্াউনন্টমি, হযানরসর্ গ্রামমর মলর্ নিট মর্মর্ র্র্ন র্যামসল টাউমর্র 
গ্রীর্উইে আমমনরর্ার্ মসন্টার পেনে রুট 120 (নর্ং নিট) নরসামফন স র্রার জর্য 
2.7 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওময়েমেোর র্াউনন্টমি, ওময়েমেোর আনভনর্উ মর্মর্ হযানরসর্ গ্রামমর 
ওময়োরমলই মরাড পেনে রুট 120 (পামেন জ নিট) নরসামফন স র্রার জর্য 1.0 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওময়েমেোর র্াউনন্টমি, গ্রীর্বাগন টাউর্, টযানরটাউর্ গ্রামমর রুট 119 মর্মর্ মাউন্ট 
নেমজন্ট টাউর্, নিনপ হমলা গ্রামমর র্মলজ অ্যানভনর্উ পেনে রুট 9 নরসামফন স র্রার 
জর্য 1.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• ওময়েমেোর র্াউনন্টমি, র্ামর্টির্াট মেট লাইর্ মর্মর্ র্র্ন র্যামসল টাউমর্র রুট 
22 পেনে রুট 433 নরসামফন স র্রার জর্য 490,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• ওময়েমেোর র্াউনন্টমি, রুট 120 মর্মর্ র্র্ন র্যামসল টাউমর্র নমডল মপমটন্ট 
মরাড পেনে রুট 22 নরসামফন স র্রার জর্য 5.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

  
  
সাউদার্ন টায়ার  
  
েুমবর্, সু্কইলার, মেমুং, টম্পনর্ন্স, টিওগা, ব্রুম, মের্াং এবং মডলাওয়যার র্াউনন্টগুনলমি নর্ম্ননলনখি 
রাস্তাগুনলর 226 মলর্ মাইল মমরামমির জর্য আর্ুমানর্র্ 34 নমনলয়র্ ডলার প্রর্ল্পগুনলমি 
নবনর্ময়াগ:  
  

• ব্রুম র্াউনন্টমি, োনন্সস নিট নব্রমজর ঠির্ দনক্ষমণ, পাাঁে মাইল দমূর, এনক্সট 2 
মর্মর্ এনক্সট 3 (ব্রড অ্যানভনর্উ) পেনে 1-81 নরসামফন স র্রার জর্য 2.9 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলার।  

• মশমুং র্াউনন্টমি, মবমর্নডে মরামডর ঠির্ উির মর্মর্ মেিাসন মরামডর 0.45 মাইল 
উির (রুট 35) পেনে রুট 414 নরসামফন স র্রার জর্য 750,000 মানর্ন র্ ডলার।  



 

 

• মশমুং র্াউনন্টমি, নর্উ ইয়র্ন /মপর্নসলমভনর্য়া মেট লাইর্ মর্মর্ রুট 14 পেনে রুট 
328 নরসামফন স র্রার জর্য 1.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মশর্ামগা র্াউনন্টমি, নসডনর্ লাইর্ গ্রামমর মদড মাইল উির মর্মর্ মাউন্ট আপটমর্র 
হযামমলমট রুট 37 এবং 51-এর ইন্টারমসর্শমর্র এর্ েিুর্নাংশ মাইল দনক্ষণ পেনে 
রুট 8 নরসামফন স র্রার জর্য 3.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• মডলাওয়যার র্াউনন্টমি, ট্রাউট নিমর্র হযামমলমট রুট 27 মর্মর্ ওয়ালটর্ লাইর্ 
গ্রাম পেনে রুট 206 নরসামফন স র্রার জর্য 4.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• শুযইলার র্াউনন্টমি, মনু্টর গ্রামমর স্কাইলাইর্ ড্রাইভ মর্মর্ মনু্টর টাউমর্র র্যার্নরর্ 
টাউর্ লাইর্ পেনে রুট 224 নরসামফন স র্রার জর্য 750,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• েুমবর্ র্াউনন্টমি, র্যানর্নেও, গ্রীর্উড এবং ওময়ে ইউনর্য়র্ টাউমর্র রুট 98-
এর ঠির্ দনক্ষমণ র্যানর্নেওর দনক্ষণ গ্রামমর সীমার রুট 248 নরসামফন স র্রার জর্য 
2.9 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• েুমবর্ র্াউনন্টমি, র্যানর্নেও টাউমর্র রর্ রার্ মরামডর দনক্ষণ মর্মর্ জযাপার 
টাউমর্র রুট 417/36 ইন্টারমসর্শর্ পেনে রুট 36 নরসামফন স র্রার জর্য 1.9 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• েুমবর্ র্াউনন্টমি, হমর্নলসনভল এবং ডযান্সনভল টাউমর্র রুট 66 মর্মর্ রুট 70 
পেনে রুট 36 নরসামফন স র্রার জর্য 4.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• েুমবর্ র্াউনন্টমি, ওময়লযান্ড এবং মর্াহর্টর্ টাউমর্র রুট 15 মর্মর্ মর্াহর্টর্ 
ওময়ে লাইর্ গ্রাম পেনে রুট 415 নরসামফন স র্রার জর্য 1.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার।  

• েুমবর্ র্াউনন্টমি, জযাপার এবং টু্রপ্সবাগন টাউমর্র রুট 417 মর্মর্ নর্উ 
ইয়র্ন /মপর্নসলভানর্য়া মেট লাইর্ পেনে রুট 36 নরসামফন স র্রার জর্য 1.8 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• টিওগা র্াউনন্টমি, ওময়মগা লাইর্ গ্রামমর রুট 38-এর ঠির্ পনিমম, ওময়মগা নির্ 
নব্রজ মর্মর্ র্যামন্ডার গ্রামমর োেন  নিট পেনে রুট 96 নরসামফন স র্রার জর্য 3.6 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• টম্পনর্ন্স র্াউনন্টমি, নর্উনফল্ড, ডযার্নব এবং ইর্ার্া টাউমর্র টিওগা র্াউনন্ট লাইর্ 
মর্মর্ রুট 13 পেনে রুট 34 নরসামফন স র্রার জর্য 2.2 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• টম্পনর্ন্স র্াউনন্টমি, ইর্ার্া নসটি লাইর্ মর্মর্ ইর্ার্া, লযানন্সং, লানন্সং গ্রামমর রুট 
13 পেনে রুট 930F নরসামফন স র্রার জর্য, এবং বানডন র্ নহল মরামডর দনক্ষণ 
মর্মর্ ওয়াটারওয়াগর্ মরাড পেনে রুট 34 নরসামফন স র্রার জর্য 306,000 মানর্ন র্ 
ডলার।  

• টম্পনর্ন্স র্াউনন্টমি, রুট 34-এর 1 মাইল পনিম মর্মর্ র্ায়গুা র্াউনন্ট লাইর্ 
পেনে রুট 34B নরসামফন স র্রার জর্য 1.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

  
লং আইলোন্ড  
  



 

 

র্াসাউ ও সামফার্ র্াউনন্টমি নর্ম্ননলনখি রাস্তাগুনলর 59 মলর্ মাইমলর মমরামমির জর্য 
প্রর্ল্পগুনলমি আর্ুমানর্র্ 16.7 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার নবনর্ময়াগ র্রা হমব:  
  

• 2.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার নমমডাব্রুর্ মেট পার্ন ওময় মর্মর্ র্াসাউ র্াউনন্টর মের্ 
র্াটিন স বুমলভাডন  পেনে।  

• মের্ মর্াভ মরামডর রুট 25 মর্মর্ র্াসাই র্াউনন্টর রুট 25B পেনে নরসামফন স 
র্রার জর্য 611,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• সামফার্ র্াউনন্টর রুট 27 মর্মর্ রুট 454 রুট 112 পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 
3.9 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• সামফার্ র্াউনন্টর মব্রর্টউড মরাড মর্মর্ র্মর্টমর্াট এনভনর্মউর রুট 906C (রুট 
27 সাউর্ সানভন স মরাড)পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 3.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• সামফার্ র্াউনন্টমি র্মর্টমর্াট এনভনর্উ মর্মর্ মব্রর্টউড মরাড পেনে রুট 906D 
(রুট 27 র্র্ন সানভন স মরাড) নরসামফন স র্রার জর্য 3.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• রুট 906A (লং আইলযান্ড এক্সমপ্রসওময় সাউর্ সানভন স মরাড) বাগামটল মরাড 
মর্মর্ সামফার্ র্াউনন্টর রুট 231 পেনে নরসামফন স র্রার জর্য 1.8 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
ডলার।  

  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি  
  
নর্উ ইয়র্ন  নসটিমি নর্ম্ননলনখি রাস্তাগুনলর 4টি মলর্ মাইল র্ংনিমটর ফুটপার্ মমরামি র্রমি 
আর্ুমানর্র্ 11.4 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার নবনর্ময়াগ র্রা হমব:  
  

• পূবন বাউন্ড ব্রুর্নলর্ কুইন্স এক্সমপ্রসওময় (I-278) প্রস্থার্ 27 রাম্প মর্মর্ নর্ংস 
র্াউনন্টর অ্যাটলানন্টর্ এনভনর্উমি সমূ্পণন গভীরিা র্ংনিট ফুটপার্ মমরামমির জর্য 
190,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• কুইন্স র্াউনন্টর র্দন ার্ন বুমলভাডন / 34TH এনভনর্উ মর্মর্ ইে বাউন্ড গ্রযান্ড মসন্ট্রাল 
পার্ন ওময় এন্ট্রান্স রামম্প পণূন গভীরিার র্ংনিমটর ফুটপার্ মমরামমির জর্য 
800,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• ফ্ল্ানশং নমমডা পার্ন  মর্মর্ কুইন্স র্াউনন্টর মহায়াইটমোর্ নব্রজ/র্দন ার্ন বুমলভাডন  ইে 
পেনে প্রমবমশর রামম্প পূণন গভীরিার র্ংনিট ফুটপার্ মমরামমির জর্য 1.2 নমনলয়র্ 
মানর্ন র্ ডলার।  

• কুইন্স র্াউনন্টর ওময়ে বাউন্ড গ্রযান্ড মসন্ট্রাল পার্ন ওময় রামম্প পূবন বাউন্ড লং 
আইলযান্ড এক্সমপ্রসওময়মি (I-495) পূণন গভীরিার র্ংনিমটর ফুটপার্ মমরামমির 
জর্য 300,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• কুইন্স র্াউনন্টর ইে বাউন্ড লং আইলযান্ড এক্সমপ্রসওময় (I-495) মর্মর্ ওময়ে 
বাউন্ড গ্রযান্ড মসন্ট্রাল পার্ন ওময় রাম্প পেনে পূণন গভীরিা র্ংনিমটর ফুটপার্ 
মমরামমির জর্য 361,000 মানর্ন র্ ডলার।  



 

 

• কুইন্স র্াউনন্টর অ্যামোনরয়া বুমলভাডন  র্র্ন মর্মর্ ওময়ে বাউন্ড গ্রযান্ড মসন্ট্রাল 
পার্ন ওময় প্রমবশ রাম্প পেনে পূণন গভীরিার র্ংনিমটর ফুটপার্ মমরামমির জর্য 1.6 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• কুইন্স র্াউনন্টর 31st নিট মর্মর্ ওময়ে বাউন্ড গ্রযান্ড মসন্ট্রাল পার্ন ওময় প্রস্থার্ 
রামম্পর পূণন গভীরিার র্ংনিমটর ফুটপার্ মমরামমির জর্য 220,000 মানর্ন র্ 
ডলার।  

• কুইন্স র্াউনন্টর মবল্ট পার্ন ওময় মর্মর্ সাউর্ বাউন্ড ভযার্ ওয়াইর্ এক্সমপ্রসওময়র 
(I-678) পেনে প্রস্থার্ রামম্পর পূণন গভীরিার র্ংনিমটর ফুটপার্ মমরামমির জর্য 
810,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• ইে বাউন্ড ব্রুর্নলর্ কুইন্স এক্সমপ্রসওময়র (I-278) 39 রাম্প মর্মর্ কুইন্স 
বুমলভাডন  এবং কুইন্স র্াউনন্টর 65িম স্থামর্ পূণন গভীরিার র্ংনিমটর ফুটপার্ 
মমরামমির জর্য 610,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• জযানর্ রনবর্সর্ পার্ন ওময়র প্রস্থামর্র 6 রাম্প এবং মমমট্রাপনলটর্ এনভনর্উ মর্মর্ 
শুরু র্মর সাইপ্রাস নহল নিট পেনে প্রস্থামর্র 3 রাম্প সহ নবনভন্ন স্থামর্ র্ংনিমটর 
ফুটপার্ মমরামমির জর্য 2.7 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার।  

• কুইন্স র্াউনন্টর মবল বুমলভামডন র উপর ওময়ে বাউন্ড গ্রযান্ড মসন্ট্রাল পার্ন ওময়র 
নব্রমজ পূণন গভীরিার র্ংনিমটর ফুটপার্ মমরামমির জর্য 500,000 মানর্ন র্ ডলার।  

• 2.1 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার পূণন গভীর র্ংনিমটর ফুটপার্ মমরামমির জর্য মবাসর্ি 
এনভনর্উ মর্মর্ নরেমন্ড র্াউনন্টর র্র্ন বাউন্ড ওময়ে মশার এক্সমপ্রসওময় প্রস্থার্ 
রাম্প পেনে।  

  
###  
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