
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
16.25 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর I-84 পরু্িনাসর্ প্রকম্বের (I-84 REHABILITATION PROJECT) 

সমাবি ঘ াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

রুট 9W-এর উপর বিম্বয় ওভারপাস ট্রাকগুবলম্বক আম্বরা ভাম্বলা বিয়াম্বরন্স প্রিার্ কম্বর এিং ির্ন মার্ 
ইন্টারম্বেট েোন্ডাম্বডন র সময়সূচী পরূণ কম্বর বর্র্নাবরর্ সমম্বয়র আম্বগ এিং িাম্বেম্বটর মম্বর্ে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উবাগন-নবকর্ সেতুর পনিম নিমক অ্বনিত রুট 9W-এর উপর 
ইন্টারমেট 84 ওভারপাে পুর্বনােমর্র সেষ করার স াষণা সির্। 16.25 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর 
প্রকল্প েমময়র আমগ এবং বামজমটর মমযয সেষ হময়মে।  
  
"ইন্টারমেট 84, একটি সকন্দ্রীয় নিংক নহোমব নর্উবাগন-নবকর্ সেতু েহ, হাডের্ ভযানি এবং 
উত্তরপূবন মানকন র্ যুক্তরামের অ্র্যার্য অ্ংমের জর্য একটি গুরুত্বপূণন ভ্রমণ এবং বানণমজযর কনরডর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামির রামজযর পনরকাঠামমা আযুনর্কীকরমণর উমেমেয আমামির অ্বযাহত 
নবনর্ময়াগমক যর্যবাি, 9W-র উপমর আই-84 ওভারপােমক বতন মার্ হাইওময় েযান্ডামডন  আর্া হময়মে 
এবং এর একটি র্তুর্ সডক আমে যা ভনবষযমত কময়ক িেক যমর িায়ী হমব।"  
  
2018 োমির এনপ্রি মামে নর্উবাগন েহমর রুট 9W-এর উপমর I-84 ওভারপামের পুর্বনােমর্র কাজ 
শুরু হয়। প্রকল্পটির অ্ন্তভুন ক্ত নেি 14 ফুট সেমক 16 ফুট পযনন্ত ওভারপােটি উনিত করা যামত রুট 
9W-এর নর্মে ট্রাক েিােমির জর্য আরও ভাি নিয়ামরন্স প্রিার্ করা যায় এবং বতন মার্ ইন্টারমেট 
হাইওময় েযান্ডাডন  পূরণ করা যায়। নর্উ ইয়কন  সেট নিজ কততন পমের (New York State Bridge 
Authority) েম্পনত্তমত প্রকল্পটি েং টিত হময়মে, যা নর্উবাগন-নবকর্ সেতু এবং হাডের্ র্িীর উপর 
আমরা োরটি সভনহকুিার স্প্যার্ পনরোির্া কমর। নর্উবাগন-নবকর্ সেতুর পনিম নিমকর ট্রযানফক 
স্বাভানবক ট্রানফক র্কোয় নফমর আেমব এবং নর্মনাণ-েংক্রান্ত জট সেমক উনিত োকমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট বিে অম্ব াবরটির সভাপবর্, বরচাডন  এ. ঘগম্বরর্টাইর্ িম্বলর্ "এই যরমণর প্রকল্প 
আমামির স্প্যার্গুনি বজায় রাখার এক অ্পনরহাযন অ্ংে। বডন  অ্ফ কনমের্াররা খুনে সয, প্রতযানেত 
েমময়র এক মাে আমগ এবং প্রতযানেত খরমের কমম এই প্রকল্পটি সেষ হময়মে।"  
  
ঘসরু্ কর্তন পম্বের ভারপ্রাি বর্িনাহী পবরচালক র্ারা সুবলভার্ িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি যা রুট 9W এর 
উপর ওভারপামে বহু প্রময়াজর্ীয় উন্ননতোযর্ নর্ময় এমেমে তা সবে জটিি বমি প্রমানণত হময়মে, 



 

 

নকন্তু আমামির কমীরা এবং ঠিকািাররা প্রমাণ কমরমের্ সয তারা কাজটি েমময়র মমযয এবং 
বামজমটর করা মাোয় সরমখ েম্পন্ন করমত পামরর্।"  
  
ঘসম্বর্টর ঘেমস স্কাউবিস িম্বলর্, "এমর্ সকউ সয র্তুর্ কমর নর্উবাগন েহমরর প্রনতনর্নযত্ব করমের্, 
এটা আমার কামে গুরুত্বপণূন সয এই যরমণর বহু প্রময়াজর্ীয় উন্ননতোযর্ করা হয় এবং বতন মার্ 
হাইওময় মামর্র অ্র্ুবনতন  হময় করা হয়। হাডের্ ভযানির পনরকাঠামমায় নবনর্ময়াগ করা অ্তযন্ত 
গুরুমত্বর কাজ, নবমেষ কমর গুরুত্বপূণন কনরমডারগুনিমত সযমর্ রুট 9W এর উপর I-84 ওভারপাে। 
আনম গভর্নর ও সেতু কততন পেমক যর্যবাি জার্াই এই প্রকল্পটি েম্পন্ন করামত োহাযয করার জর্য।"  
  
অোম্বসেবল সিসে ের্া র্ বে. েোকিসর্ িম্বলর্, "আনম গভর্নরমক োযুবাি জার্াই, এই প্রকল্পটি 
নর্যনানরত েমময়র আমগ এবং প্রমজমেড কে এর নর্মে েম্পন্ন করার জর্য। নবিযমার্ ওভারপামের 
আপমেড I-84 এবং 9W এ ভ্রমণ নর্রাপি করমব।"  
  
অম্বরঞ্জ কাউবন্টর এবিবকউটিভ বেম্বভর্ এম. বর্উহস িম্বলর্, "নর্রাপি এবং নর্ভন রমযাগয 
পনরকাঠামমা অ্মরঞ্জ কাউনন্টর অ্নযবােী এবং িেনর্ােীমির কামে েমার্ গুরুত্বপূণন। এই প্রকল্প বযস্ত I-
84-এ বতন মার্ আন্তঃরােীয় মার্ পূরমণর জর্য ট্রাকগুনির জর্য ভাি নিয়ামরন্স েহ একটি নর্রাপত্তার 
আপমেড প্রিার্ কমর। এই পুর্বনাের্ প্রকমল্পর কাজ সেষ হয় ঠিক এমর্ েময় যখর্ েুটি আেন্ন 
এবং ট্রযানফমকর পনরমাণ বতনি পামে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট বিে অম্ব াবরটি  
নর্উ ইয়কন  সেট নিজ কততন পে নবয়ার মাউমন্টইর্, নর্উবাগন-নবকর্, মযয-হাডের্, নকংের্-রাইর্নিফ 
এবং নরপ ভযার্ উইঙ্কি সেতুগুনি পনরোির্া কমর। এটি হাডের্ পেোরী সেতুর উপমরর 
ওয়াকওময়র কাঠামমাটি রেণামবেণ কমর। অ্মোনরটিটি মূিত নিমজর সটাি সেমক অ্মেনর সযাগার্ 
পায় এবং সেট বা যুক্তরােীয় কমরর অ্েন সেমক নিজ রেণামবেণ এবং পনরোির্ার সকামর্া অ্েন 
পায় র্া। আরও জার্ুর্ www.nysba.ny.gov-সত।  
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