
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা রুট 11 উন্নয়র্ প্রকম্বে প্রধার্ বর্মনাণ কাজ সম্পণূন করার ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 
ঘসন্ট লম্বরন্স ও ঘজফারসর্ কাউবন্টগুবলম্বে  

  
প্রকেগুবল র্র্ন কাবির পবরকাঠাম্বমা েবিোলীকরম্বণ ও ঘফাটন  ড্রাম্বমর প্রম্বিে উন্নয়ম্বর্ 11.1 

বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর অংে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্, ঘেন্ট লমরন্স ও ঘজফারের্ কাউন্টন্টগুন্টলর রুট 
11-এ বড় ন্টর্মনাণ েমূ্পণন হমেমে। এই দটুি মহােড়ক উন্নের্ প্রকল্প র্র্ন কান্টি অ্ঞ্চমলর পন্টরকাঠামমা 
মজবুত করমত এবং ঘফাটন  ড্রামম োমন্টরক, ঘবোমন্টরক ও বান্টণন্টজযক প্রমবশান্টিকামরর জর্য 11.1 
ন্টমন্টলের্ মান্টকন র্ ডলার ন্টবন্টর্মোমগর অ্ংশ - যা হল আেতর্, কমীর েংখ্যা ও অ্র্নর্ীন্টতমত 
অ্বদামর্র ন্টদক ঘর্মক েবনবৃহৎ োমন্টরক ইন্সটমলশর্।  
  
"ন্টর্উ ইেকন  রাজয জমুড়, আমরা বুন্টিদীপ্ত পন্টরকাঠামমা ন্টবন্টর্মোগ করন্টে যা একুশ শতমকর জর্য 
উপযুক্ত একটি পন্টরবহর্ ঘর্টওোকন  ন্টর্মনাণ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্ঞ্চমলর েব ঘেমে 
বড় ন্টর্মোগকতন া ন্টহমেমব ঘফাটন  ড্রামমর পার্শ্নবতী পন্টরকাঠামমার উন্নন্টত  টামর্া এই অ্ঞ্চমলর জর্য এক 
শীষন অ্গ্রান্টিকার। আজমকর েমাপ্ত করা প্রকল্পগুমলা ন্টর্ন্টিত করমত োহাযয করমব র্র্ন কান্টি 10তম 
মাউমন্টর্ ন্টডন্টভশমর্র (10th Mountain Division)ঘযাগয গৃহ হমে র্াকমব।"  
  
ঘফাটন  ড্রাম, যা মান্টকন র্ ঘের্াবান্টহর্ীর 10তম মাউমন্টর্ ন্টডন্টভশমর্র আবােস্থল, উত্তর ন্টর্উ ইেমকন র 
েবমেমে বড় একক-োইমটর ন্টর্মোগকতন া, ঘযখ্ামর্ 19,000-এরও ঘবন্টশ োমন্টরক ও অ্োমন্টরক কমী 
েরােন্টর এই  াাঁটিমত ন্টর্যকু্ত। এই অ্ঞ্চমল এর আর্মুান্টর্ক বান্টষনক অ্র্ননর্ন্টতক প্রভাব 2 ন্টবন্টলের্ 
মান্টকন র্ ডলার বমল অ্র্মুার্ করা হে।  
  
ঘয কাজ ঘশষ হমেমে তার মমিয রমেমে 2.9 ন্টমন্টলের্ মান্টকন র্ ডলামরর রুট 11 এবং ঘেট রুট 26 
এর ঘমাড়, ঘজফারের্ কাউন্টন্টর ঘফাটন  ড্রামমর কামে এবং 8.2 ন্টমন্টলের্ মান্টকন র্ ডলামরর ঘেতু 
প্রন্টতস্থাপর্ রুট 11-র ন্টিমজর প্রন্টতস্থাপর্, যা CSX ঘরলপমর্র উপর ন্টদমে ঘেন্ট লমরন্স কাউন্টন্টর 
ন্টডকযাল্ব শহমরর উপর ন্টদমে যাে।  
  
বর্উইয়কন  ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation) কবমের্ার মোবর ঘর্ম্বরস 
ঘডাবমম্বেজ িম্বলর্, "মান্টকন র্ রুট 11 র্র্ন কান্টির পন্টরবহমণর পন্টরকাঠামমার ঘমরুদণ্ড, এবং ঘফাটন  
ড্রাম ঘগাটা অ্ঞ্চমলর জর্য একটি অ্র্ননর্ন্টতক ইন্টির্। এই েকল ন্টবন্টর্মোগ এই অ্ঞ্চমলর প্রন্টত গভর্নর 



 

 

কুওমমার অ্ন্টিকারবিতা প্রদশনর্ করমে এবং এই অ্ঞ্চল ঘর্মক ঘফাটন  ড্রামমর প্রমবশান্টিকার উন্নত করা 
এবং ঘয েমস্ত পুরুষ ও র্ারী এই েমামজ বাে এবং কাজ কমরর্, তামদর েমর্নর্ করার জর্য 
রামের অ্িীকারবিতা প্রদশনর্ কমর।"  
  
যুিরাম্বের রুট 11 ও ঘেট রুট 26 - ঘজফারসর্ কাউবন্টর ঘমাম্বের উন্নবেসাধর্  
রাজয পন্টরবহণ ন্টবভামগর (State Department of Transportation) দ্বারা তত্ত্বাবিার্ করা এই 
প্রকল্পটি 2015 োমলর ঘেট অ্ফ দয ঘেট অ্যামড্রমে করা গভর্নর কুওমমার একটি প্রন্টতশ্রুন্টত পূরণ 
কমর, দী ন-আমলান্টেত পন্টরবহণ পন্টরকল্পর্ার যা ন্টর্রাপত্তা েমৃি কমর এবং রুট 26 এ ট্র্যান্টফক 
েলােল েহজ কমর ঘফাটন  ড্রামমর কামে। েবনমশষ ঘমামড়র উন্নন্টতটি ঘেই প্রন্টতশ্রুন্টতর অ্ংশ ন্টহমেমব 
েম্পন্ন করা তৃতীে প্রকল্প। ঘফাটন  ড্রাম োড়াও, ঘমাড়টি ইভান্স ন্টমলে গ্রামমর ন্টদমকর এবং ন্টির্টর্ 
কাউন্টন্টর ন্টদমক যাওো ট্র্যান্টফকমক পন্টরমষবা প্রদার্ কমর।  
  
এই প্রকল্পটি ইউ.এে. রুট 11 এবং ঘেট রুট 26-এর অ্ন্তমছন মদ অ্ন্টতন্টরক্ত টান্টর্নং ঘলর্ েংমযাগ কমর 
এবং ইউ.এে. রুট 11-এর উত্তমরর ন্টদমক েলমার্ যার্বাহমর্র জর্য ঘেট রুট 26-এ একটি ন্টিপ 
রয্াম্প যুক্ত কমর। ন্টিপ রয্াম্পটি োমন্টরক ও ঘবোমন্টরক যার্বাহর্গুমলার পাশাপান্টশ ঘফাটন  ড্রামমর 
ন্টদমক েলমার্ যার্বাহর্গুমলামকও ঘেবাদার্ করমত পারমব। উপরন্তু, েংমকত প্রদার্ বযবস্থার উন্নন্টত 
ইন্টতমমিযই যার্জট কন্টমমেমে এবং বযস্ততম অ্ন্তমছন মদ প্রন্টিোগত দক্ষতা উন্নেমর্ োহাযয করমে।  
  
পূবনবতী প্রকল্পেমূহ ঘফাতন ড্রামমর রাজয রুট 26 এবং ওন্টান্টরও/ওমর্ইডা ড্রাইমভর পুর্ঃন্টবর্যাে কমর 
এবং একটি র্তুর্ ঘেতু ন্টর্মনাণ কমরঘফাটন  ড্রামমর রােীে রুট 26-এর উপর র্যাশ বুমলভাডন -এ একটি 
র্তুর্ ঘেতু ততন্টর কমর, যার ফমল ঘবমের ট্র্যান্টফক হুইলার-েযাক-এোরমবে প্রমবশান্টিকার লাভ কমর ঘপাে 
ঘেমড় র্া ন্টগমে। উভে প্রকল্প বন্টিনত ন্টর্রাপত্তা এবং রাজয রুট 26 বরাবর যার্জট হ্রাে কমর ঘফাটন  
ড্রামম।  
  
2012 োমল ন্টর্উ ইেকন  ঘেট 57 ন্টমন্টলের্ মান্টকন র্ ডলামরর ঘফাটন  ড্রাম কামর্ক্টর েমূ্পণন কমর 
(ইন্টারমেট 781) এ যামত ঘবেটি আমরা ঘবন্টশ অ্যামেেমযাগয হে হাজার হাজার র্র্ন কাউন্টন্টর 
বান্টেন্দামদর জর্য যারা তার উপর ন্টর্ভন র কমরর্ অ্র্ননর্ন্টতক ন্টস্থন্টতশীলতার জর্য।  
  
মাবকন র্ রুট 11, বডকোল্ব েহর - ঘসন্ট লম্বরন্স কাউবন্টম্বে ঘসেু প্রবেস্থাপর্  
ঘেট রুট 812 এবং কাউন্টন্ট রুট 19 মমিয অ্বন্টস্থত র্তুর্ ঘেতুটি ন্টর্মে পাে হওো CSX ঘরল 
লাইমর্র জর্য বৃহত্তর উল্লম্ব এবং লযামটরাল ন্টিোমরন্স প্রদার্ কমর। ঘেতুমত েওড়া কাাঁি পর্োরীমদর, 
োইমকল ও আন্টমশ বান্টগর জর্য ন্টর্রাপত্তা বৃন্টি কমর৷ র্তুর্ এই ঘেতুমত ন্টর্রাপত্তার জর্য কংন্টিমটর 
বযান্টরোর ও পর্োরীমদর জর্য ঘফন্টন্সং রমেমে।  
  
এই প্রকমল্প ঘোটখ্াট ন্টফন্টর্ন্টশং কাজ ঘশষ হওোর োমর্ োমর্ ঘেতুমত েব ট্র্ামভল ঘলর্ আবার খ্ুমল 
ঘদওো হমেমে। প্রকল্প ন্টর্মনাণ মঞ্চস্থ করা হে, যা যাত্রীমদর অ্েুন্টবিা কন্টমমে আর্ার জর্য ঘেতুটি 
ঘখ্ালা রাখ্মত েক্ষম কমর।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-start-construction-29-million-route-26-intersection-realignment
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-76-million-nash-boulevard-bridge-over-state-route-26-fort


 

 

অোম্বসেবল সদসে ঘকর্ ব্ল্োম্বের্িুে িম্বলম্বের্, "এটি স্থার্ীে পন্টরকাঠামমাে ন্টবন্টর্মোমগর ঘেমে ঘবন্টশ। 
রুট 11-এ ভ্রমণ ন্টর্রাপদ ও ন্টর্ভন রমযাগয করার মািযমম, আমরা ঘফডামরল েরকারমক ঘদন্টখ্মে ন্টদন্টছ, 
আমামদর কামে ঘফাটন  ড্রাম কতটা গুরুত্বপূণন। আমামদর আিুন্টর্ক পন্টরবহর্ পন্টরকাঠামমা আমামদর 
অ্র্নর্ীন্টতর জর্য ভামলা, জর্গমণর ন্টর্রাপত্তার জর্য ভামলা এবং এটা আমামদর জাতীে ন্টর্রাপত্তার 
স্বামর্ন।"  
  
ঘমাটর োলকমদর মমর্ কন্টরমে ঘদওো হে একটি ওোকন  ঘজামর্ দ্রুতগন্টতমত গান্টড় োলামর্ার জর্য 
জন্টরমার্া ন্টদ্বগুণ। 2005 োমলর ওোকন  ঘজার্ ঘেফটি অ্যাক্ট (Work Zone Safety Act ) অ্র্ুোমর 
ঘকামর্া বযন্টক্ত যন্টদ কমনমক্ষমত্র দইু অ্র্বা তার ঘবশী বার গন্টতেীমা অ্ন্টতিম কমর তাহমল বযন্টক্তর 
ড্রাইন্টভং লাইমেন্স বান্টতল করা হমত পামর।  
  
টুইটামর ন্টর্উ ইেকন  ঘেট DOT ফমলা করুর্: @NYSDOT। ঘফেবুমক আমামদর খ্ুাঁমজ পার্ 
এখ্ামর্ facebook.com/NYSDOT।  
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