
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ব্রুকবলম্বর্ "আন্ডার দ্ে কক বিজ পাকন " বর্মনাণ কাজ কেষ এিং ক ালার ক াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
রাজে DOT উদ্ভাির্ী েহুম্বর পাকন  সম্পণূন কম্বরম্বে যা কসু্কইজম্বকা কসতু ক ালার সাম্বে ক াষণা করা 

হম্ব়েবেল  
  

"আন্ডার দ্ে কক বিজ পাকন " িাবসন্দাম্বদ্র এিং দ্েনর্ােীম্বদ্র জর্ে র্তুর্ িাইক এিং পেচারী পম্বের 
বিবেষ্ট্ে সম্পন্ন  

  
র্েন ব্রুকবলর্ পাকন স অোলাম্ব়েন্স পাম্বকন র ভবিষেৎ রক্ষণাম্বিক্ষণ এিং কপ্রাগ্রাবমং তদ্ারবক করম্বি  

  
আম্বগ এিং পম্বরর েবি এ াম্বর্ উপলভে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ "আন্ডার দ্য কে ব্রিজ পােন " আগামীোল ব্রর্মনাণ ও আর্ুষ্ঠাব্রর্ে 
উমবাধমর্র োজ কেষ েরার ক াষণা কদ্র্। যা ব্রুেব্রলমর্র েসু্কইজমো কেতুর ব্রর্মে প্রায় োত এের 
জব্রমমে উত্তর ব্রুেব্রলর্ েম্প্রদ্াময়র জর্য ব্রপ্রব্রময়ার ওমপর্ কেমে রূপান্তব্ররত েরমত প্রাক্তর্ েসু্কইজমো 
কেতুর দ্খল েরা জব্রম ব্যব্হার েরমব্। এেটি পারব্রমমের অ্ধীমর্, কেে ব্রিপােন মমন্ট অ্ফ 
ট্রান্সমপামেন ের্ (Department of Transportation, DOT), যারা এই েুব্রব্ধাটি ব্রর্মনামণর তদ্ারব্রে 
েমরব্রিল, প্রায় োত এের রাষ্ট্রীয় জব্রম র্র্ন ব্রুেব্রলর্ পােন ে অ্যালাময়মন্সর োমি হস্তান্তর েমরমি এই 
েুব্রব্ধাটি পব্ররোলর্া এব্ং রক্ষণামব্ক্ষমণর জর্য।  
  
"েসু্কইজমো ব্রিজ প্রেল্পটি কেব্ল কমােরোলে, পর্োরী এব্ং োইব্রলং েম্প্রদ্াময়র জর্য র্য়, উত্তর 
ব্রুেব্রলর্ েম্প্রদ্াময়র জর্য যারা ব্রব্শ্বব্যাপী মহামারীর মমধয আরও উন্মুক্ত স্থামর্র জর্য আোঙ্ক্ষা 
েমরমি তারা এর েুফল কভাগ েমর েমলমি।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমরা রাজয জমু়ে কয 
পব্ররোঠামমা প্রেল্পগুব্রল োলু েরব্রি তা কেব্ল রাস্তা এব্ং কেতুর কেময় অ্মর্ে কব্ব্রে - তারা েুরক্ষা 
এব্ং ব্াব্রণজয ব্বৃ্রি েমর এব্ং েমগ্র েম্প্রদ্ায়মে ব্রর্রাপমদ্ এেব্রিত েরার ক্ষমতা রামখ। 'আন্ডার দ্য 
কে ব্রিজ পােন ' জীব্ন্ত প্রমাণ কয েসু্কইজমো ব্রিজ প্রেল্পটি কেব্ল ব্রর্উ ইয়েন  ব্রেটির দ্টুি ব্মরামে 
েংযুক্ত েমরব্রর্ ব্রং এেটি পুমরা েম্প্রদ্ায়মে রূপান্তব্ররত েরমত েহায়তা েরমি।"  
  
আন্ডার দ্য কে ব্রিজ পােন  েসু্কইজমো কেতুর ব্রুেব্রলর্-আব্ি এলাোয় ব্রব্দ্যমার্ অ্ংেীদ্াব্রর 
ব্যব্হামরর পমর্র োমর্ েমূ্পণনভামব্ েংযুক্ত, যা পর্োরী এব্ং োইমেল আমরাহীমদ্র এই রূপান্তরোমী 
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কেতু প্রেমল্পর ফমল আরও ব্রব্মর্াদ্র্মূলে ব্রিয়ােলাপ উপমভাগ েরমত েক্ষম েমর। COVID-19 
স্বাস্থয ও েুরক্ষা ব্যব্স্থা েহ পামেন র দ্েনর্ার্ীমদ্র মাস্ক, োমাব্রজে দ্রূত্ব এব্ং েমামব্মের ব্রব্ষময় 
রামষ্ট্রর ব্রর্মদ্নের্া কমমর্ েলা ব্রর্ব্রিত েরা েহ প্রব্রতব্রদ্র্ কভার কর্মে েন্ধ্যা পযনন্ত এই েুব্রব্ধা কখালা 
র্ােমব্।  
  
উঁেু লর্, এেটি ব্ৃব্রি ব্াগার্, জলাভূব্রম ব্াগার্ এব্ং ব্ৃক্ষ অ্ঞ্চমলর বব্ব্রেিযযকু্ত, "আন্ডার দ্য কে ব্রিজ 
পােন " এ ফার্ন, ব্ােন , মযামপল এব্ং ব্রেরেব্ুজ গাি েহ 20,000 টিরও কব্ব্রে গাি এব্ং কদ্েীয় 
উব্রিদ্ প্রজাব্রত রময়মি। এটি মযার্হাের্ স্কাইলাইর্ এব্ং েসু্কইজমো ব্রিজ কমইর্ েযামর্র কেব্ল-
কেইি োঠামমার দ্েনর্ার্ীমদ্র দ্েৃযও েরব্রাহ েমর।  
  
এেটি েংমযাগোরী পর্ িা়োও যা েসু্কইজমো কেতুর অ্ংেীদ্াব্রর ব্যব্হামরর পর্মে "আন্ডার দ্য কে 
ব্রিজ পােন " এর োমর্ যুক্ত েমর। েসু্কইজমো ব্রিজ অ্যামপ্রামের ব্রর্মে আরও দ্টুি পামেনল েযামর্ 
ব্োর জর্য এেটি কিাে ব্ামন এেটি ব়্ে প্লাজা এলাো যা েলােলমে অ্র্ুপ্রাব্রণত েরার জর্য 
ব্রিজাইর্ েরা হময়মি, করালার কস্কটিং কর্মে কস্কেমব্াব্রিন ং পযনন্ত, এব্ং কপ্রাগ্রাম এব্ং পারফরমযান্স 
কদ্খার জর্য এেটি ব্ৃহত্তর পাহাব্র়ে এলাো রময়মি। মহাোমের রত্নটি ব্রর্উোউর্ ব্রিমের ওয়াোরফ্রমন্ট 
অ্ব্ব্রস্থত। "ব্রিেোইি" র্ামম পব্ররব্রেত, এটি 1939 োমলর মূল ব্রর্মনাণ কর্মে পুরামর্া েসু্কইজমো 
ব্রিজ কমইর্ েযামর্র েংব্রিে ব্রভব্রত্তগুব্রল বব্ব্রেব্রিযত েমর, এই ঐব্রতহাব্রেে ব্রর্দ্েনর্গুব্রলমে খাঁব্র়ে এব্ং 
মযার্হােমর্র স্কাইলাইমর্র ব্োর এব্ং কদ্খার অ্ঞ্চল ব্রহোমব্ েরব্রাহ েমর। ব্রিমের প্রামন্ত এেটি 
কিাে অ্যাব্রিব্রর্ময়োরও রময়মি যা আরও  ব্রর্ষ্ঠ ওয়াোরফ্রন্ট পারফরমযান্স বব্ব্রেিযযুক্ত েরার জর্য 
ব্রিজাইর্ েরা হময়মি।  
  
ব্রর্উ ইয়েন  কেে েলমার্ COVID-19 জর্স্বাস্থয জরুব্রর অ্ব্স্থার েময় ব্াব্রেন্দামদ্র দ্াব্রয়ত্বেীল 
ব্রব্মর্াদ্মর্ জব্র়েত হমত উৎোব্রহত েমর। পােন  এব্ং ব্াইমর পব্ররদ্েনর্ েরার েময়, দ্েনর্ার্ীমদ্র 
স্থার্ীয়ভামব্ পুর্রায় বতব্রর েরমত োওয়া উব্রেত, োমাব্রজে দ্রূত্ব এব্ং মাস্ক েম্পমেন  রামষ্ট্রর ব্রর্মদ্নের্া 
কমমর্ েলা উব্রেত, েমস্ত ব্ব্রহরঙ্গর্ অ্যািমভঞ্চারারমদ্র প্রব্রত শ্রিা প্রদ্েনর্ েরা উব্রেত, এব্ং ব্রর্মজমদ্র 
এব্ং অ্র্যমদ্র েুরক্ষার জর্য দ্াব্রয়ত্বেীলভামব্ োজ েরা উব্রেত।  
  
কেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর কেম্বরস ক াবমম্বেজ িম্বলর্, "েসু্কইজমো কেতু ব্রর্উ ইয়েন  
ব্রেটির ইব্রতহামের অ্র্যতম উমেখমযাগয অ্ব্োঠামমা প্রেল্প, যা েহমরর কমােরোলেমদ্র দ্ী ন প্রতীব্রক্ষত 
েুব্রব্ধা প্রদ্ার্ েমর। এই েব্রতযোমরর উিাব্র্ী েহুমর পােন  যকু্ত েরার োমর্ োমর্, DOT েমস্ত ব্রর্উ 
ইয়েন ব্ােীমদ্র উপমভামগর জর্য েব্ুজ, উন্মকু্ত স্থার্মে আরও েংহত েরার জর্য কেই েবু্রব্ধাগুব্রল 
প্রোব্ররত েরমি। COVID-19 জর্স্বাস্থয জরুব্রর অ্ব্স্থা ব্ব্রহরঙ্গর্ ব্রব্মর্াদ্র্মূলে েুমযামগর প্রময়াজর্ীয়তা 
তুমল ধমরমি এব্ং 'আন্ডার দ্য কে ব্রিজ পােন ' ঠিে এোই েরব্রাহ েমর - ব্রব্সৃ্তত হাঁোপর্, উিাব্র্ী 
র্েো এব্ং লযান্ডমস্কব্রপং েহ, এই কেতুটি েব্রতযই অ্ব্োঠামমা এব্ং ব্রগ্রর্মেমের মাধযমম মার্ুষমে 
েংযুক্ত েমর। গভর্নর কুওমমা প্রমাণ েমর েমলমির্ কয এখামর্ ব্রর্উ ইয়মেন  পব্ররব্হর্ অ্ব্োঠামমা 
প্রেল্পগুমলা হমে েমগ্র েম্প্রদ্ায়মে রূপান্তব্ররত েরার জর্য ব্রব্ব্রডং ব্লে।"  
  



 

 

কেম্বটর পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসই  িম্বলর্, "আন্ডার দ্য কে ব্রিজ পামেন  গভর্নর 
কুওমমার উিাব্র্ী োজ অ্ব্যাহত রময়মি যামত স্বল্প কেব্াপ্রাপ্ত েম্প্রদ্াময়র জর্য অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় 
পােন লযান্ড বতব্রর েরা যায়। এই পােন মে ব্াস্তমব্ পব্ররণত েরার প্রমেিার জর্য আব্রম ব্রিপােন মমন্ট অ্ফ 
ট্রান্সমপামেন ের্ এব্ং র্র্ন ব্রুেব্রলর্ পােন ে অ্যালাময়ন্সমে োধুব্াদ্ জার্াই।"  
  
র্েন ব্রুকবলর্ পাকন স অোলাম্ব়েম্বন্সর প্রবতষ্ঠাতা কিা ন  সদ্সে কজাম্বসফ কভন্স িম্বলম্বের্, "উত্তর 
ব্রুেব্রলর্ ঐব্রতহাব্রেেভামব্ যর্াযর্ পব্ররমাণ পােন  এব্ং কখালা জায়গা ব্রদ্ময় েম পব্ররমব্ব্রেত হময়মি। 
এই  ােব্রত দ্রূ েরমত আমামদ্র েংস্থা গঠিত হময়ব্রিল। র্তুর্ পােন  বতব্ররর জর্য খুব্ েম জব্রম 
উপলভয র্াোয়, আন্ডার দ্য কে ব্রিজ পােন  কখালা জায়গার জর্য স্বল্প ব্যব্হৃত জর্োধারমণর জব্রমর 
উিাব্র্ী রূপান্তমরর দ্রজা খুমল কদ্য়। এই উচ্চাব্রভলাষী প্রমেিায় অ্ংেীদ্ার হমত ব্লার জর্য আমরা 
কেে DOT, গভর্নর কুওমমা তহব্রব্ল প্রদ্ামর্র জর্য এব্ং এটি ব্াস্তব্ায়র্ েরার জর্য তামদ্র েমস্ত 
েহায়তার জর্য তার অ্ব্রফমের োমি েৃতজ্ঞ। েব্মেমষ, আমরা েব্াই আমামদ্র ব্রিজাইর্ারমদ্র এব্ং 
পাব্ব্রলে ওয়ােন মে ধর্যব্াদ্ জার্াই, এই দ্দু্ন ান্ত জায়গাটি েল্পর্া েরার জর্য।"  
  
প্রবতবর্বি কোম্বরাবলর্ মাম্বলাবর্ িম্বলর্, "অ্ব্মেমষ 'আন্ডার দ্য কে-ব্রিজ পােন ' কেষ হময় 
জর্োধারমণর জর্য উন্মুক্ত হমত কদ্মখ আব্রম করামাব্রঞ্চত। আব্রম কুইন্স এব্ং ব্রুেব্রলর্মে েংযুক্ত েরার 
জর্য 800 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রেন র্ িলার ব্রদ্ময় েসু্কইজমো ব্রিমজর তহব্রব্মলর কব্ব্রেরভাগ অ্ংমের জর্য 
ল়োই েমরব্রি এব্ং ব্রর্ময় এমেব্রি োরণ আমামদ্র কেব্ল এই র্তুর্ কেতুর প্রময়াজর্ই ব্রিল র্া, 
আমামদ্র েম্প্রদ্াময়র জর্য এই র্তুর্ েব্ুজ জায়গারও প্রময়াজর্ ব্রিল। এই পােন টি এমর্ এে েমময় 
খুলমি যখর্ ব্রর্উ ইয়েন ব্ােীরা COVID-19 েংেমের 14 মামের ভয়াব্হতার পমর েব্ুজ এব্ং কখালা 
জায়গাগুব্রলমে আমগর কেময় কব্ব্রে মূলয কদ্য়। আমামদ্র মহার্ েহমরর পরু্ব্রর্নমনামণর জর্য এেটি র্তুর্ 
পােন  অ্পব্ররহাযন এব্ং আব্রম ব্রর্উ ইয়েন  কেে, কেে ব্রিপােন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামেন ের্ এব্ং র্র্ন 
ব্রুেব্রলর্ পােন ে অ্যালাময়ন্সমে এটি  োমর্ার জর্য প্রেংো েব্রর।"  
  
কসম্বর্টর জবুল়ো সালাজার িম্বলর্, ""আন্ডার দ্য কে পােন টি" উত্তর ব্রুেব্রলমর্ আমামদ্র েম্প্রদ্ায় 
এব্ং এই প্রেমল্প যারা েহমযাব্রগতা েমরমি তামদ্র উদ্যাপমর্র জর্য এেটি মুহূতন । এই পােন টি 
ব্রগ্রর্পময়মন্টর ব্াব্রেন্দামদ্র উপমভাগ েরার জর্য এেমরর কব্ব্রে অ্ব্রতব্ররক্ত, পাব্ব্রলে ব্রগ্রর্ কেে ব্রর্ময় 
আমে, কেইোমর্ পােন  এব্ং কেতুটিমে ব্রর্রাপমদ্ অ্যামেেমযাগয েরার জর্য এেটি পর্োরী এব্ং ব্াইে 
পর্ ব্রর্ময় আমে।"  
  
অোম্বসেবল সদ্সে এবমবল গোলাগার িম্বলম্বের্, "50তম ব্রব্ধার্েভা কজলা দ্ী নব্রদ্র্ ধমর কখালা 
জায়গার জর্য কু্ষধাতন । েমত্োর েসু্কইজমো কেতুর ব্রর্মে জমলর ব্রের্ারায় এেটি েুন্দর পােন  র্াো 
এেটি অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় অ্ব্োে, ব্রব্মেষ েমর আমামদ্র কজলার উত্তরাঞ্চমলর জর্য।"  
  
ব্রুকবলর্ কিাম্বরা এর কপ্রবসম্ব ন্ট এবরক অো ামস িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী পােন  এব্ং 
ব্রব্মর্াদ্র্মূলে ব্যব্হামরর জর্য েম ব্যব্হৃত েহুমর স্থার্ পুর্রায় বতব্রর েরার তাৎক্ষব্রণেতামে তুমল 
ধমরমি। গত ব্ির ট্রাে ফর পাব্ব্রলে লযামন্ডর এেটি গমব্ষণায় কদ্খা কগমি কয 1.1 ব্রমব্রলয়মর্রও 
কব্ব্রে ব্রর্উ ইয়েন ব্ােী কযখামর্ ব্াে েরত তারা 10 ব্রমব্রর্মের হাঁোপমর্ কোর্ও পামেন  প্রমব্োব্রধোর 



 

 

পায়ব্রর্। জর্োধারমণর স্থার্ প্রোমরর জর্য েৃজর্েীল েুমযাগ েন্ধ্ার্ েরা এোন্ত প্রময়াজর্, কয োরমণ 
আব্রম 'আন্ডার দ্য কে ব্রিজ পােন ' উমবাধর্ কদ্মখ করামাব্রঞ্চত। তামদ্র অ্ংেীদ্াব্ররমত্বর জর্য আব্রম 
রাষ্ট্রমে ধর্যব্াদ্ জার্াই।"  
  
বসটি কাউবন্সম্বলর সদ্সে বেম্বফর্ কলবভর্ িম্বলর্, "এই পােন টি এত মাে ব্াব্র়ের ব্রভতমর র্াোর পমর 
েম্প্রদ্াময়র জর্য এেটি প্রময়াজর্ীয় উপহার এব্ং আব্রম গভর্নমরর দ্লমে এটি েম্ভব্ েরার জর্য 
তামদ্র েমঠার পব্ররশ্রমমর প্রেংো েব্রর। ব্রব্মর্াদ্র্মূলে স্থার্গুব্রল ব্রেশুমদ্র ব্রব্োে এব্ং আমামদ্র 
েব্রিব্রলত েলযামণর জর্য কমৌব্রলে এব্ং আব্রম এই র্তুর্ এব্ং উমত্তজর্াপণূন জর্োধারমণর এলাোয় 
েম্প্রদ্ায়টিমে আরও এেব্ার এেব্রিত হমত কদ্খার অ্মপক্ষায় রময়ব্রি।"  
  
"আন্ডার দ্য কে পােন " োব্রলন ব্রেেলম কেে পােন  েহ ব্রুেব্রলমর্র ব্াব্রেন্দামদ্র জর্য র্তুর্ পােন লযান্ড 
বতব্রর েরার জর্য আমামদ্র পূব্নব্তী প্রমেিার উপরও ব্রভব্রত্ত েমর গম়ে কতালা হময়মি। 407 এের 
জব্রমমত এব্ং জামাইো উপোগমরর তীমর অ্ব্ব্রস্থত, এটি ব্রর্উ ইয়েন  ব্রেটিমত রামজযর র্তুর্ এব্ং 
ব্ৃহত্তম পাব্ব্রলে পােন । এটি োমজন ন্ট উইব্রলয়াম কিাহাটিন  পামেন র উপরও ব্রর্ব্রমনত হয়, যা ব্রিমেম্বর 
2018 োমল ব্রগ্রর্পময়মন্ট কেতুর ব্রুেব্রলমর্র ব্রদ্মে কখালা হময়ব্রিল।  
  
2019 োমলর আগে মামে েসু্কইজমো কেতুর ব্রুেব্রলর্-আব্ি েযার্ আর্ষু্ঠাব্রর্েভামব্ কখালা হয়। 
1964 োমল কভরাজ্জামর্া-র্যামরাে ব্রিজ যার্েলােমলর জর্য উন্মুক্ত হওয়ার পর েমূ্পণন কেতুটি ব্রর্উ 
ইয়েন  ব্রেটিমত ব্রর্ব্রমনত প্রর্ম প্রধার্ কেতু পারাপামরর প্রব্রতব্রর্ব্রধত্ব েমর। এেটি 873 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রেন র্ 
িলামরর র্েো-ব্রর্মনাণ প্রেমল্পর অ্ংে, এই র্তুর্ ব্রিজটির উমবাধর্ ব্রর্ধনাব্ররত েমময়র পণূন োর 
ব্িমরর আমগ হময়ব্রিল এব্ং ব্রর্ধনাব্ররত ব্ামজমেই।  
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