অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/9/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2022 অর্ন িছম্বর আই-81 ভায়াডাক্ট প্রবিস্থাপর্ প্রকম্বের প্রর্ম পর্ন াম্বয়র জর্ে
প্রণীি িাম্বজম্বে অন্তভন ু ক্ত 800 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার িহবিল ঘ াষণা কম্বরম্বছর্

দী ন প্রিীবিি প্রকেটি পবরিহর্ বিভাগ কিতন ক বর্বমন ি িতহত্তম প্রকে হম্বি
গভর্ন ম্বরর 311 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর অিকাঠাম্বমা পবরকের্ার অংে র্া এই িছম্বরর িাম্বজে এ
সমবর্ন ি - জাবির মম্বযে িতহত্তম এিং ঘেম্বের ইবিহাম্বস সিন াবযক বিস্তত ি
এই গ্রীম্বে জর্শুর্াবর্ হম্বি িম্বল প্রিোবেি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 2022 অ্র্নবেমরর প্রণীত ঘেট বামজমট দী ন
প্রতীক্ষিত আই-81 ভায়াডাক্ট প্রক্ষতস্থাপর্ প্রকমে ক্ষর্মনামণর প্রর্ম পেনাময়র জর্য 800 ক্ষমক্ষিয়র্ মাক্ষকনর্
ডিার অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। প্রকেটি একটি সমক্ষিত কক্ষমউক্ষর্টি ক্ষিড ক্ষর্মনামণর মাধ্যমম ক্ষসরাক্ষকউজ
শহরমক পৃর্ক কমর ক্ষবদযমার্ উঁচু কাঠামমাটি অ্পসারণ করমব ো স্থার্ীয় উত্তর-দক্ষিণ রাস্তাগুক্ষিমত
ট্র্যাক্ষিক ক্ষবতরণ করমব, একটি র্তু র্ বযবসাক্ষয়ক িুপ ততক্ষর করমব এবং আন্তঃমেট ক্ষর্মনামণর মাধ্যমম
ক্ষবক্ষিন্ন পার্শ্নবতী এিাকাগুক্ষিমক পুর্রায় সংেুক্ত করমব। প্রকেটি পর্চারী এবং সাইমকি আমরাহীমদর
জর্য র্তু র্ অ্ংশীদাক্ষর-বযবহামরর পর্ ও ডাউর্টাউর্ ঘকামরর মমধ্য পাবক্ষিক পক্ষরবহর্
পক্ষরমষবাগুক্ষিমত অ্যামেস বৃক্ষি করমব।
"বেমরর পর বের ধ্মর আমরা ক্ষসরাক্ষকউমজর অ্প্রচক্ষিত এবং খারাপভামব ক্ষডজাইর্ করা আই-81
ভায়াডাক্টমক একটি আধ্ুক্ষর্ক পক্ষরবহর্ কক্ষরমডামর রূপান্তক্ষরত করার জর্য একটি সমাধ্ার্ ক্ষর্ময় কাজ
কমর আসক্ষে, এবং এই বেমরর বামজট এটিমক বাস্তমব পক্ষরণত করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্।
"আমরা কক্ষমউক্ষর্টির কর্া শুমর্ক্ষে, প্রকে সম্পক্ষকনত উমেগগুক্ষির সমাধ্ার্ কমরক্ষে এবং আমামদর
ঘসরা পক্ষরকের্াটি এক্ষগময় ঘরমখক্ষে - এখর্ পদমিপ ঘর্ওয়ার সময় এমসমে। আমরা ঘসই ঐক্ষতহাক্ষসক
ক্ষদমর্র অ্মপিায় আক্ষে েখর্ প্রর্ম ঘবিচা এই গুরুত্বপূণন প্রকমে কাজ শুরুর জর্য মাটি খুঁমে ঘদয়।"
ঘেট ক্ষডপাটনমমন্ট অ্ি ট্র্ান্সমপামটনশর্ (State Department of Transportation) েুক্তরামের পক্ষরবহর্
ক্ষবভাগ-এর ঘিডামরি হাইওময় অ্যাডক্ষমক্ষর্মেশর্ (Federal Highway Administration)-এর সামর্
এই রূপান্তরকামী প্রকমের জর্য খসো পক্ষরমবশগত প্রভাব ক্ষববৃক্ষত চূ োন্ত করার জর্য কাজ করমে
এবং জর্সাধ্ারমণর মন্তমবযর জর্য DEIS প্রকাশ এবং এই িীমের ঘশমষর ক্ষদমক একটি জর্শুর্াক্ষর্

পক্ষরচাির্ার সময়সূক্ষচমত রময়মে। ঘিডামরি সম্মক্ষত অ্জন মর্র পমর, প্রকেটি 2022 সামি কাজ শুরুর
জর্য মাটি খুঁেমব।
প্রকেটির িিয 1950-এর দশমকর ক্লাক্ষসক পক্ষরকের্ার ভু িমক ক্ষবপরীত করা ো কক্ষমউক্ষর্টি ক্ষিড
ক্ষর্মনামণর মাধ্যমম অ্ন্তভুন ক্ষক্ত এবং ইকুযইটির জর্য র্তু র্ সুমোগ প্রদার্ কমর শহমরর হৃদয়মক পৃর্ক
কমরক্ষেি, ো ঘেট ক্ষডপাটনমমন্ট অ্ি ট্র্ান্সমপামটনশর্ ক্ষর্ধ্নারণ কমরমে প্রকমের উমেশযগুক্ষি সমবনাত্তমভামব
পূরণ করমব। কক্ষমউক্ষর্টি ক্ষিড একটি বুমিভামডনর মমতা ঘসটিং সরবরাহ করমব ো প্রকে জুমে
ক্ষর্রাপদ এবং ADA অ্যামেসমোগয পর্চারী এবং সাইমকি সুক্ষবধ্া সমর্নর্ করমব।
এই ঘ াষণাটি ঘসন্ট্রাি ক্ষর্উ ইয়কন অ্ঞ্চমির গক্ষতশীিতা এবং অ্র্ননর্ক্ষতক প্রক্ষতমোক্ষগতা বৃক্ষি করমত
ঘকৌশিগত পক্ষরবহর্ ক্ষবক্ষর্ময়ামগর উপর ক্ষভক্ষত্ত কমর গমে ঘতামি, োর মমধ্য রময়মে এই অ্ঞ্চমির
প্রর্ম অ্ভযন্তরীণ বন্দর ক্ষর্মনাণ; ক্ষসরাক্ষকউজ কামর্ক্ষক্টভ কক্ষরমডার; ক্ষসরাক্ষকউজ-হযার্কক আন্তজন াক্ষতক
ক্ষবমার্বন্দমরর পুর্পক্ষরকের্া; এবং ঘিট ক্ষর্উ ইয়কন ঘেট ঘিয়ামর সরাসক্ষর অ্যামেস সরবরাহ কমর
আন্তঃমেট 690 এ একটি র্তু র্ র্
যাম্প ক্ষর্মনাণ।
ঘেে পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর ঘর্ম্বরস ঘডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা ক্ষর্উ ইয়কন
জুমে পক্ষরবহর্ অ্বকাঠামমা পুর্র্নবীকরণ এবং আধ্ুক্ষর্কীকরণ এবং ঘেমটর প্রক্ষতটি অ্ঞ্চমির তবক্ষর্শ্ক
অ্র্ননর্ক্ষতক প্রক্ষতমোক্ষগতা ক্ষর্ক্ষিত করার প্রক্ষতশ্রুক্ষত পাির্ কমর চমিমের্। আন্তঃমেট 81 প্রকেটি
আমামদর আপমেট অ্র্নর্ীক্ষত পুর্গনঠমর্র সামর্ সামর্ ইকুযইটি অ্ন্তভুন ক্ত করার একটি প্রজন্মগত সুমোগ
সরবরাহ কমর। ক্ষবক্ষর্ময়ামগর স্তমরর ক্ষদক ঘর্মক এটি একক বৃহত্তম আপমেট পক্ষরবহর্ প্রকে এবং
প্রকেটি এক্ষগময় োওয়ার সামর্ সামর্, ক্ষবভাগটি মধ্য ক্ষর্উ ইয়মকন র জর্য তার সম্ভাবর্ামক সবনাক্ষধ্ক
এবং উপিক্ষি করার জর্য ক্ষর্রন্তর সম্প্রদাময়র বযস্ততার অ্মপিায় রময়মে।"
বসম্বর্ের জর্ ডবিউ মোবর্য়র্ িম্বলম্বছর্, "আই-81 প্রক্ষতস্থাপর্ আধ্ুক্ষর্ক পক্ষরবহর্ অ্বকাঠামমার
মাধ্যমম ক্ষসরাক্ষকউজ শহমরর ঘমৌক্ষিক উন্নক্ষতর প্রজমন্মর সুমোমগ একবার ো র্তু র্ অ্র্ননর্ক্ষতক
ক্ষিয়াকিাপ, ক্ষবদযমার্ বযবসা এবং আমামদর রমের সম্প্রদায়মক সমর্নর্ কমর ো কময়ক দশক ধ্মর
ভায়াডাক্ট োরা ঘর্ক্ষতবাচকভামব প্রভাক্ষবত হময়মে। এই প্রকেটিমক সময়মমতা এক্ষগময় ক্ষর্ময় োওয়ার
জর্য আক্ষম পক্ষরবহর্ ক্ষবভামগর সামর্ ক্ষর্ষ্ঠভামব কাজ করার অ্মপিায় রময়ক্ষে। স্থার্ীয় শ্রমমর ঘটক্ষবমি
একটি আসর্ রময়মে এবং েতটা সম্ভব কাজ ঘকন্দ্রীয় ক্ষর্উ ইয়মকন র কমীমদর কাে ঘর্মক আসা
ক্ষর্ক্ষিত করমতও আক্ষম প্রক্ষতশ্রুক্ষতবি।"
ঘসম্বর্ের র্োম্বেল ঘম িম্বলর্, "আই-81 প্রকেটি এক দশমকরও ঘবক্ষশ সময় ধ্মর ঘসন্ট্রাি ক্ষর্উ ইয়মকন র
উপর দী নাক্ষয়ত হমি। আক্ষম ঘরামাক্ষঞ্চত ঘে কক্ষমউক্ষর্টি ক্ষিমডর কাজ শুরু হমি, এবং ক্ষবর্শ্াস কক্ষর
এই প্রকেটি ক্ষসরাক্ষকউমজর উজ্জ্বি ভক্ষবষযমতর একটি প্রধ্ার্ অ্ংশ হমব। আক্ষম শহুমর র্কশার ক্ষসিান্ত
এবং সরকাক্ষর ক্ষবক্ষর্ময়ামগর পমি ওকািক্ষত চাক্ষিময় োব ো ক্ষসরাক্ষকউমজর সমস্ত বাক্ষসন্দামদর উপকৃ ত
কমর, ঐক্ষতহাক্ষসক অ্র্যায় এবং বতন মার্ দী নমময়াদী প্রভাব উভয়ই ক্ষবমবচর্া কমর এই প্রকেটি
আমামদর অ্মর্ক দুবনি সম্প্রদাময়র সদসযমদর উপর প্রভাব ঘিিমব। এই প্রকেটি সামমর্ আসার সামর্

সামর্ এই সমামিাচর্ামূিক কমর্াপকর্র্ চাক্ষিময় োওয়ার জর্য আক্ষম ডট এবং কক্ষমউক্ষর্টি
ঘেকমহাল্ডারমদর সামর্ কাজ করার অ্মপিায় রময়ক্ষে।"
অোম্বসেবলম্বমোর পোম হান্টার িম্বলর্, "বতন মার্ ভায়াডাক্টমক কক্ষমউক্ষর্টি ক্ষিড ক্ষদময় প্রক্ষতস্থাপর্ করা
আমামদর শহর, কাউক্ষন্ট এবং অ্ঞ্চমি একটি গুরুত্বপূণন ক্ষবক্ষর্ময়াগ। এই প্রকমের প্রর্ম পেনায় শুরু
করার জর্য আমরা আমামদর অ্ঞ্চমি রামের 800 ক্ষমক্ষিয়র্ মাক্ষকনর্ ডিার ক্ষবক্ষর্ময়াগমক স্বাগত
জার্াই। আমরা এক্ষগময় োওয়ার সামর্ সামর্, আমামদর ক্ষর্ক্ষিত করমত হমব ঘে এই প্রকমের প্রক্ষতটি
ক্ষদক সমস্ত ঘেকমহাল্ডারমদর ক্ষবমবচর্ায় ঘর্য়।"
অোম্বসবেবলম্বমোর আল স্ট্রাইপ িম্বলর্, "আক্ষম আর্ক্ষন্দত ঘে দী ন আমিাক্ষচত I-81 পুর্গনঠর্ প্রকেটি
শুরু হওয়ার পমর্, এবামরর ঘেট বামজমট প্রকে তহক্ষবি ঘ াষণার সামর্ সামর্ একটি ক্ষবশাি পদমিপ
ঘর্ওয়া হমি। আক্ষম দী নক্ষদর্ ধ্মর কক্ষমউক্ষর্টি ক্ষিমডর প্রবক্তা ও ক্ষবর্শ্াসী, এবং আক্ষম জাক্ষর্ এই
প্রকেটি স্বে ঘময়ামদ অ্মর্ক কমনসংস্থার্ সৃক্ষি করমব এবং আগামী বেরগুক্ষিমত আমামদর শহমরর ঘকন্দ্র
এবং আমামদর পুমরা অ্ঞ্চিমক পুর্রুজ্জীক্ষবত করমত সক্ষতযই সহায়তা করমব।"
ঘসরাবকউম্বজর ঘময়র ঘির্ ওয়ালে িম্বলর্, "I-81 ভায়াডাক্ট প্রকমের প্রর্ম পেনাময়র জর্য ঘেট
বামজমট অ্র্নায়র্ এই রূপান্তরমূিক সুমোগমক বাস্তবতার এক ধ্াপ কাোকাক্ষে ক্ষর্ময় আমস। কক্ষমউক্ষর্টি
ক্ষিড ক্ষসরাক্ষকউজ এবং ঘসন্ট্রাি ক্ষর্উ ইয়মকন র জর্য পক্ষরবহর্ উন্নত করার এবং মার্ুষ ও আমামদর
কক্ষমউক্ষর্টির উপর ভায়াডামক্টর কময়ক দশমকর িক্ষতকারক প্রভাবগুক্ষি সংমশাধ্র্ করার জর্য সঠিক
ক্ষবকে। এই গুরুত্বপূণন প্রকেটি েত তাোতাক্ষে সম্ভব শুরু করমত পদমিপ ঘর্ওয়ার জর্য আক্ষম
গভর্নর কুওমমা এবং আইর্সভামক ধ্র্যবাদ জার্াই।"
ঘিডামরি সম্মক্ষত মুিতক্ষব, পক্ষরকের্া ক্ষবজমর্স িুপ 81 এর উত্তর ও দক্ষিণ ক্ষবভামগ কাজ অ্ন্তভুন ক্ত
করার জর্য প্রকমের প্রর্ম পেনাময়র আহ্বার্, ঘিাস এবং আরক্ষভং অ্যাক্ষভক্ষর্উময়র উপর I-690 কাজ,
এবং কক্ষরমডার বরাবর ঘবশ কময়কটি রাস্তা এবং ঘসতু প্রকেসহ I-481 I-81-এ রূপান্তর।
1.9 ক্ষবক্ষিয়র্ মাক্ষকনর্ ডিামরর এই প্রকেটি আন্তঃমেট ঘর্মক কক্ষমউক্ষর্টি ক্ষিমডর মমধ্য মূি
গন্তবযগুক্ষিমত োর্বাহমর্র প্রমবশাক্ষধ্কার বৃক্ষি করমব, োর মমধ্য রময়মে ডাউর্টাউর্ ক্ষবজমর্স
ক্ষডক্ষেক্ট, হাসপাতাি এবং ক্ষসরাক্ষকউজ ক্ষবর্শ্ক্ষবদযািয়। এটি I-81, হযাক্ষরসর্ ক্ষেট/অ্যাডামস ক্ষেট
ইন্টারমচঞ্জ এবং আমন্ড ক্ষেমট ক্ষবদযমার্ োর্জমটর সমসযাগুক্ষি ঘর্মক মুক্ষক্ত ঘদমব, ডাউর্টাউর্ এবং
অ্র্যার্য বযবসাক্ষয়ক ক্ষডক্ষেক্টগুক্ষির সামর্ সংমোগ উন্নত করার জর্য আমন্ড ক্ষেট বরাবর একটি
ক্ষবজমর্স িুপ 81 ক্ষর্মনাণ কমর, কােনকরভামব শহর জুমে ক্ষর্য়ক্ষিত ঘমামে ট্র্যাক্ষিক ক্ষবতরণ করমব।
প্রকে সম্পক্ষকনত আমরা তমর্যর জর্য, অ্র্ুিহ কমর ক্ষভক্ষজট
করুর্ https://www.dot.ny.gov/i81opportunities
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