
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সাইরাবকউম্বে ইন্টারম্বেট 81 প্রকম্বে স্থার্ীয় কমীম্বের অংেগ্রহণ িৃবি করার ের্ে 
1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর উম্বেোম্বগর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
"ওয়াকন ম্ব াসন  ম্বরায়াডন : সাইরাবকউে" ঘপ্রাগ্রাম I-81 প্রকে এিং অর্োর্ে ঘকন্দ্রীয় বর্উ ইয়ম্বকন র 
পবরকাঠাম্বমা প্রকম্বের ের্ে স্থার্ীয় কমীম্বের প্রবেক্ষণ প্রোর্ করম্বে এিং সংযুক্ত করম্বে সহায়ো 

করম্বি  
  

রােে শ্রম বিভাগ চাকবরর ঘমলা আম্বয়াের্ করম্বি এিং সম্বিনাচ্চ প্রম্বয়ােম্বর্র সম্প্রোয়গুবলম্বে প্রচার 
প্রসাবরে করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ "ওয়ার্ন ম ার্ন  রওয়ার্ন : র্াইরাকর্উজ," চাল ুর্রার র্থা ঘ াষণা 
র্মরমের্, ঘেট ঘলবার কর্পাটন মমন্ট (State Labor Department), ঘেট কর্পাটন মমন্ট অ্  
ট্রান্সমপামটন শর্ (State Department of Transportation) এবং অ্র্যার্য এমজকন্সর ঘর্তৃমে 1 কমকলয়র্ 
মাকর্ন র্ র্লামরর এর্টি র্হম াকগতামূলর্ উম্যাগ,  া র্াইরাকর্উজ এলার্ার শ্রকমর্রা  ামত ঘর্ন্ট্রাল 
কর্উ ইয়মর্ন র ্ী ন প্রতীকিত ইন্টারমেট 81 ভায়ার্াক্ট অ্পর্ারণ এবং অ্র্যার্য পকরর্াঠামমা প্রর্ল্প 
দ্বারা উপরৃ্ত হয় তা কর্কিত র্রমত র্াহা য র্মর। এই উম্যাগটি শ্রকমর্ম্র প্রকশিমণর র্ুম াগ এবং 
র্াইরাকর্উমজ এবং তার আমশপামশ স্বল্পমময়া্ী এবং ্ী নমময়া্ী পকরর্াঠামমাগত র্ামজর র্ামথ  ুক্ত 
র্রার ঘচষ্টা র্রমব। র্ংগঠিত শ্রম এবং অ্র্যার্য চার্কর প্রকশিণ র্ংস্থার র্ামথ র্াজ র্মর শ্রম 
কবভাগ চার্কর ঘমলার আময়াজর্ র্রমব এবং এলার্ার পকরর্াঠামমা প্রর্ল্পগুকলর জর্য ঘবর্ার এবং 
স্বল্প কর্ কু্ত শ্রকমর্ম্র কর্ময়ামগর জর্য বযাপর্ কবপণর্ এবং প্রচার র্াজ পকরচালর্া র্রমব।  
  
"I-81 প্রর্ল্পটি ঘর্বল র্াইরাকর্উজ শহর এবং তার আমশপামশর এলার্ার গকতশীলতা উন্নত র্রার 
এর্টি ঐকতহাকর্র্ র্ুম ামগর প্রকতকর্কিে র্মর তাই র্য়, বরং আমশপামশর অ্ঞ্চলগুকলমর্ পুর্রায় 
র্ং ুক্ত র্রমত এবং পুমরা অ্ঞ্চলমর্ এর্টি অ্থননর্কতর্ উদ্দীপর্া প্র্ার্ র্মর।" গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "উদ্ভাবর্ী 'ওয়ার্ন ম ার্ন  মরায়ার্ন : র্াইরাকর্উজ' এর উম্যাগ কর্কিত র্রমত র্াহা য র্রমব 
ঘ   ারা এই অ্ঞ্চমল বার্ র্মরর্ তারা এই গুরুেপণূন প্রর্মল্পর র্ু ল ঘভাগ র্রমব এবং এই এবং 
অ্র্যার্য পকরর্াঠামমা প্রর্ল্প দ্বারা র্ষৃ্ট অ্থননর্কতর্ র্ুম াগগুকল স্থার্ীয়ভামব উপলব্ধ থামর্।"  
  
"ওয়ার্ন ম ার্ন  মরায়ার্ন : র্াইরাকর্উজ" উম্যাগ স্থার্ীয় র্মী উন্নয়র্ ঘবার্ন , CNY ওয়ার্ন র্ (CNY 
Works) এবং শ্রকমর্ ইউকর্য়র্, (Board Of Cooperative Educational Servies, BOCES) এবং 
স্থার্ীয় র্মলজ এবং উচ্চ কব্যালয় র্হ অ্র্যার্য আঞ্চকলর্ প্রকশিণ প্র্ার্র্ারীম্র র্ামথ রামজযর 



 

 

কব্যমার্ র্ম্পমর্ন র উপর কভকি র্মর গম়ে তুলমব। শ্রম কবভাগ জকুবকল ঘহামর্ (Jubilee Homes) 
এবং র্াউথওময়ে র্কমউকর্টি ঘর্ন্টার (Southwest Community Center) র্হ র্মবনাচ্চ প্রময়াজমর্র 
এলার্াগুকলমত অ্কতকরক্ত আউটকরচ র্মী এবং ঘেশকর্ং র্মী কর্ময়াগ র্রমব।  
  
উপরন্তু, শ্রম কবভাগ, পকরবহণ ্প্তর (Department Of Transportation, DOT) এবং অ্র্যার্য 
অ্ংশী্ার র্ংস্থাগুকলর র্হায়তায়, আঞ্চকলর্ পকরর্াঠামমা র্যাকরয়ার র্ম্পকর্ন ত আউটকরচ এবং কবপণর্ 
কিয়ার্লাপ পকরচালর্া র্রমব।  
  
ইন্টারমেট 81 প্রর্মল্পর বাইমর, এই উম্যাগটি ঘেট কর্পাটন মমন্ট অ্  ট্রান্সমপামটন শমর্র হাইওময় প্রর্ল্প 
এবং অ্র্যার্য ঘপৌর প্রর্মল্পর মমতা অ্র্যার্য ঘর্ন্দ্রীয় কর্উ ইয়র্ন  পকরর্াঠামমা প্রর্মল্প র্মীম্র কর্ময়াগ 
এবং প্রকশিণ প্র্ামর্র ঘচষ্টা র্রমব। ঘ  বযকক্তম্র জর্য র্রার্কর পকরর্াঠামমা বা কর্মনাণ র্াজ 
র্াকিত র্য়, শ্রম কবভাগ তাম্র কবর্ল্প প্রকশিণ এবং র্যাকরয়ার কবর্ল্পগুকলর র্ামথ র্ং ুক্ত র্রমত 
র্হায়তা র্রমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর শ্রম েপ্তম্বরর কবমের্ার রিাটন া বরয়াডন র্ িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী ঘথমর্ 
পুর্রুদ্ধার পাওয়ার র্ামথ র্ামথ কর্উ ইয়মর্ন র অ্থনর্ীকতমর্ পুর্রুজ্জীকবত এবং শকক্তশালী র্রার জর্য 
গভর্নর কুওমমার পকরর্ল্পর্ার এর্টি মূল অ্ংশ হল র্মনর্ংস্থার্ র্ৃকষ্ট। 'ওয়ার্ন ম ার্ন  মরায়ার্ন : 
র্াইরাকর্উজ' এর এই উম্যাগ কবমশষ র্মর র্ম প্রকতকর্কিের্ারী এবং ঘবর্ারম্র জর্য র্মতাপণূন 
র্যাকরয়ামরর র্ুম াগ ততকর র্রমব এবং শ্রম কবভাগ মিয কর্উ ইয়র্ন বার্ীম্র তাম্র কর্মজর এলার্ায় 
্ু্ ন ান্ত র্ামজর র্ামথ র্ং ুক্ত র্রমত র্হায়তা র্রমত প্রস্তুত।"  
  
ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস ঘডাবমম্বেে িম্বলর্, "ইন্টারমেট 81 প্রর্ল্পটি 
এর্টি অ্প্রচকলত পকরবহর্ ঘর্টওয়ামর্ন র আিকুর্র্ীর্রণ এবং স্থার্ীয় র্ম্প্র্ায়মর্ পৃথর্ র্মর এমর্ 
এর্টি ঐকতহাকর্র্ ভুল র্ংমশাির্ র্রার এর্টি প্রজন্মগত র্ুম াগ। এই গুরুেপূণন পকরবহর্ প্রর্ল্প এবং 
র্মনশকক্ত উম্যামগ গভর্নর কুওমমার কবকর্ময়াগমর্ ির্যবা্, আমরা অ্থননর্কতর্ ইকুযইটিমত কবকর্ময়াগ 
শুরু র্রমত পাকর কর্মনাণ র্াজ শুরু হওয়ার আমগ এবং স্থার্ীয় র্মীরা এই প্রর্ল্প ঘথমর্ উপরৃ্ত 
হয় তা কর্কিত র্রমত পাকর।"  
  
1.9 কবকলয়র্ মাকর্ন র্ র্লামরর I-81 ভায়ার্াক্ট প্রর্ল্পটি ইন্টারমেমট ঘথমর্ শহমরর কভতমর মূল 
গন্তবযগুকলমত  ার্বাহমর্র প্রমবশাকির্ার বা়োমব,  ার মমিয রময়মে শহরতলীর বযবর্াকয়র্ ঘজলা, 
হার্পাতাল এবং কর্রাকর্উজ কবশ্বকব্যালয় (Syracuse University)। প্রর্ল্পটির লিয হল 1950-এর 
্শমর্র ক্লাকর্র্ পকরর্ল্পর্ার ভুলমর্ কবপরীত র্রা  া র্কমউকর্টি কির্ কর্মনামণর মািযমম অ্ন্তভুন কক্ত 
এবং ইকুযইটির জর্য র্তুর্ র্ুম াগ প্র্ার্ র্মর শহমরর হৃ্য়মর্ পৃথর্ র্মরকেল,  া ঘেট কর্পাটন মমন্ট 
অ্  ট্রান্সমপামটন শর্ কর্িনারণ র্মরমে ঘ  প্রর্মল্পর উমদ্দশযগুকল র্মবনািমভামব পূরণ র্রমব।  
  
র্কমউকর্টি কির্ এর্টি বুমলভামর্ন র মমতা ঘর্টিং র্রবরাহ র্রমব  া প্রর্ল্প জমু়ে কর্রাপ্ এবং ADA 
অ্যামের্ম াগয পথচারী এবং র্াইমর্ল র্ুকবিা র্মথনর্ র্রমব। এটি I-81, হযাকরর্র্ কিট/অ্যার্ামর্ 
কিট ইন্টারমচঞ্জ এবং আমন্ড কিমট কব্যমার্  ার্জমটর র্মর্যাগুকল ঘথমর্ মুকক্ত ঘ্মব, র্াউর্টাউর্ 



 

 

এবং অ্র্যার্য বযবর্াকয়র্ কর্কিক্টগুকলর র্ামথ র্ংম াগ উন্নত র্রার জর্য আমন্ড কিট বরাবর এর্টি 
কবজমর্র্ লপু 81 কর্মনাণ র্মর, র্া নর্রভামব শহর জমু়ে কর্য়কিত ঘমাম়ে ট্রযাক র্ কবতরণ র্রমব।  
  
ঘেট কর্পাটন মমন্ট অ্  ট্রান্সমপামটন শর্ মাকর্ন র্  ুক্তরামের পকরবহর্ কবভামগর ঘ র্ামরল হাইওময় 
অ্যার্কমকর্মিশর্ (Federal Highway Administration)-এর র্ামথ এই রূপান্তরর্ামী প্রর্মল্পর জর্য 
খর়্ো পকরমবশগত প্রভামবর কববৃকত চূ়োন্ত র্রার জর্য র্াজ র্রমে এবং জর্র্ািারমণর মন্তমবযর 
জর্য ড্রা ট এর্ভায়রর্মমন্টাল ইম্পযাক্ট ঘেটমমন্ট (Draft Environmental Impact Statement, 
DEIS) প্রর্াশ র্রার এবং এই িীমের ঘশমষর ক্মর্ এর্টি জর্শুর্াকর্র পকরচালর্ার র্ময়র্ূকচমত 
রময়মে। ঘ র্ামরল র্ম্মকত অ্জন মর্র পমর, প্রর্ল্পটির উপর 2022 র্ামল র্াজ র্রা শুরু হমব।  
  
প্রর্মল্পর ঘ জ 1-এ কবজমর্র্ লুপ 81 -এর উির ও ্কিণ কবভামগ র্াজ , ঘিার্ এবং আরকভং 
অ্যাকভকর্উময়র উপর I-690-এর উপমর র্াজ, এবং র্করমর্ার বরাবর ঘবশ র্ময়র্টি রাস্তা এবং 
ঘর্তু প্রর্ল্প র্হ I-481 ঘথমর্ I-81-এ রূপান্তর অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
প্রর্ল্পটি র্ম্পমর্ন  আরও তমথযর জর্য https://www.dot.ny.gov/i81opportunities-এ  ার্।  
  
বসম্বর্টর ের্ ডব্লু মোবর্য়র্ িম্বলর্, "I-81-ঘর্ প্রকতস্থাপর্ র্রা ঘর্ন্ট্রাল কর্উ ইয়মর্ন র জর্য এর্টি 
প্রজমন্মর এর্বামরর র্ুম ামগ। আমাম্র র্ম্প্র্ায়গুকলমর্ কবভক্ত র্রার হাইওময়টির র্মর্যাপূণন ইকতহামর্র 
পকরমপ্রকিমত,  তটা র্ম্ভব স্থার্ীয় শ্রম এবং মিয কর্উ ইয়মর্ন র র্মীম্র দ্বারা র্রা উকচত। 
'ওয়ার্ন ম ার্ন  মরায়ার্ন : র্াইরাকর্উজ' চার্করপ্রাথীম্র I81 এবং অ্র্যার্য গুরুেপূণন পকরর্াঠামমা প্রর্ল্প 
অ্পর্ারমণর এবং প্রকতস্থাপমর্র র্ামজ অ্ব্ার্ রাখার এবং উপরৃ্ত হওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় ্িতা 
এবং র্ুম াগগুকলর র্ামথ র্ং ুক্ত র্রার এর্টি গুরুেপূণন প্মিপ।"  
  
সংসে সেসে আল োইপ িম্বলর্, "আকম ্ী নক্র্ িমর  ুকক্ত ঘ্কখময়কে ঘ  ইন্টারমেট 81-এর 
ভায়ার্াক্ট অ্পর্ারমণর প্রর্ল্পটি আমাম্র অ্ঞ্চমলর জর্য অ্থননর্কতর্ প্রবৃকদ্ধর অ্র্ু টর্ হমব। এটি শুরু 
হয় কর্ক ন্ষ্ট স্থার্ীয় র্মীম্র এই পকরর্াঠামমার কবকর্ময়াগগুকলমর্ জীবন্ত র্রার র্ামথ জক়েত র্মর। এই 
র্মীম্র অ্ংশিহমণর উম্যাগটি ঠির্ তাই র্রমব এবং ঐকতহযগতভামব স্বল্প ঘর্বাপ্রাপ্ত র্ম্প্র্ায়গুকলর 
জর্য ভাল ঘবতমর্র চার্কর আর্মত র্হায়তা র্রমব।"  
  
ঘসরাবকউম্বের ঘময়র ঘির্ ওয়ালে িম্বলর্, "আমাম্র স্থার্ীয় র্মীম্র কবকর্ময়ামগর মািযমম, আমরা 
পকরবহমর্র ঘচময় ঘবকশ কর্েুর জর্য ইন্টারমেট 81 প্রর্ল্পটি রূপান্তরমূলর্ র্রমত পাকর। এটি এই 
কবশাল প্রর্ল্প র্ম্পকর্ন ত কর্মনাণ এবং অ্র্যার্য ঘিমে র্তুর্ কস্থকতশীল র্যাকরয়ার চালু র্মর শহমরর 
মার্ুষম্র জীবর্ পকরবতন র্ র্রমত পামর। 'ওয়ার্ন ম ার্ন  মরায়ার্ন : র্াইরাকর্উজ I-81 প্রর্মল্পর জর্য 
প্রস্তুত হওয়ার জর্য শহর, র্াউকন্ট এবং র্ম্প্র্াময়র অ্ংশী্াররা  া র্রমে তা েরাকিত র্রমব। এটি 
র্াইরাকর্উজ কবমের জর্য এর্টি ্ু্ ন ান্ত খবর, কর্মনাণ কশমল্পর র্ামজর জর্য শহমরর বাকর্ন্দাম্র প্রস্তুত 
র্রার জর্য আমাম্র ঘপ্রািামটি। র্াইরাকর্উজ কবে,  া স্থার্ীয় শ্রম এবং র্মনশকক্তর অ্ংশী্ারম্র 
র্ামথ র্াজ র্মর, তাম্র এখর্ এর্টি োেম্র ক্লার্ আমে  ারা ঘট্রর্গুকলমত কশিার্কবশম্র জর্য 
প্রকশিণ কর্মে। শ্রমমর কবভাগ ও পকরবহমর্র কবভাগ আমাম্র ইন্টারমেট 81 জবর্ কবগ ঘটকবল 
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ঘপ্রািামম ( Interstate 81 Jobs Big Table program) র্কিয় অ্ংশী্ার হময়মে স্থার্ীয় কর্ময়ামগর 
পমি ওর্ালকত র্রমত এবং শহমরর বাকর্ন্দাম্র ঘ  চার্করগুকল উপলব্ধ হমব তা পূরণ র্রার জর্য 
প্রময়াজর্ীয় প্রকশিণ এবং ্িতা কর্কিত র্রমত। আকম গভর্নর কুওমমা, র্কমশর্ার করয়ারর্র্, 
র্কমশর্ার র্কমর্গুময়জ এবং তাম্র টীমমর্ তাম্র র্মথনমর্র জর্য ির্যবা্ জার্াই।"  
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