
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/9/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

িাম্বেম্বলার আউটার  াি নাম্বর 13 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ইম্বভন্টস প্োবভবলবয়ম্বর্র বর্ি নাণকাজ 

শুরু  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

টাবি নর্াল বি-হে প্বরেেক্ত ওয়োর াউজ এিং 7 একর দবূষে, অোম্বেস-অম্ব াগে 

সম্পবিম্বক আউটম্বডার ইম্বভন্টস হসন্টাম্বর রূপ্ান্তর করা  ম্বি  

  

েবি প্াওয়া  াম্বি এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ বাফেফলার আউটার  াব নাফর 13 থিথলয়র্ ডলাফরর এক্টট আউটফডার 

থবফর্াদর্ প্যাথভথলয়ফর্র থর্ি নাণক্াজ শুরু  ফয়ফে বফল হ াষণা ক্ফরফের্। এই প্রক্ল্প দী নথদর্ 

ধফর প্থরত্যক্ত  ফয় িাক্া টাথি নর্াল থব-এর ওয়যার াউসফক্ সংস্কার ক্ফর এক্টট ইফভন্টস হসন্টাফর 

প্থরণত্ ক্রফব যা থবদযিার্ প্াথক্নংফক্ ক্াফজ লাগাফব এবং নর্সথগ নক্ থর্উ হলক্ থভউ 

জর্সাধারফণর জর্য উন্মকু্ত ক্ফর থদফত্ আফরা সাত্ এক্র দথূষত্  ফয় িাক্া জায়গা ক্াফজ 

লাগাফব। এোড়াও প্রক্ল্পট র্তু্র্ গাে, গুল্ম ও তৃ্ণভূথি অঞ্চল থদফয় জায়গাটটর হসৌন্দয নবধ নর্ 

ক্রফব, এবং অথভবাসী ও বাসা বার্াফর্া প্াথিফদর স ায়ত্া থদফত্ থবথভন্ন ধরফর্র বকৃ্ষ হরাপ্ণ 

ক্রফব। 2023 সাফলর শরফত্ প্রক্ল্পটটর থর্ি নাণক্াজ হশষ  ফব বফল প্রত্যাশা ক্রা  ফে।  

  

"টাথি নর্াল থব-এর রূপ্ান্তফরর িফত্া প্রক্ল্পগুফলা বাফেফলাফক্ এত্টা থবফশষত্ব এফর্ হদয়া অর্র্য 

সাংসৃ্কথত্ক্ আক্ষ নণগুফলাফক্ সফত্জ ক্ফর হত্ালা ও উন্নত্ ক্রার জর্য আিার প্রশাসফর্র 

অবযা ত্ প্রফেষ্টার গুরুত্বপ্ূণ ন অংশ" িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই প্যাথভথলয়র্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীফদর জর্য আিার থর্ফজর শ ফরর র্ান্দথর্ক্ জলপ্িফক্ এক্টট সম্পূণ ন র্তু্র্ আথিফক্ 

উপ্ফভাগ ক্রার সুফযাগ ক্ফর হদয়ার বযাপ্ারটট থর্ফয় আথি অফর্ক্ হবথশ উেথসত্।"  

  

"এই র্তু্র্, এধরফর্র এক্িাত্র ইফভন্ট হসন্টার প্থরত্যক্ত ও দথূষত্ সম্পথিফক্ প্ারেি নযাফের 

জায়গায় প্থরণত্ ক্রফব এবং প্ুর্রুজ্জীথবত্ সবজু জায়গায় অযাফেস প্রদার্ ক্রফব," িম্বলম্বের্ 

হলেম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর হিঞ্জাবির্। "13 থিথলয়র্ ডলাফরর এই থবথর্ফয়াগ সব থর্উ ইয়ক্নবাসী 

যাফত্ বাফেফলার জলপ্ফির প্রাকৃ্থত্ক্ হসৌন্দয ন উপ্ফভাগ ক্রফত্ প্াফর ত্া থর্শ্চিত্ ক্রার জর্য 

েলিার্ ক্াফজর এক্টট গুরুত্বপ্ূণ ন অংশ।"  

  

200-এক্র সম্পথির িাত্র 5% জায়গা দিল ক্রা এই প্রক্ল্প ক্থিউথর্টট ও হেক্ফ াল্ডারফদর 

সাফি থিফল প্াাঁে বের ধফর প্রণয়র্ ক্রা সিথিত্ প্থরক্ল্পর্ার এক্টট অংশ িাত্র। 30 েুট উাঁেু এবং 

আর্ুিাথর্ক্ 100,000 বগ নেুট জায়গা দিল ক্রা ধাত্ব হেি থদফয় হ রা ওয়যার াউজ টাথি নর্াল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FTerminal-B-Outer-Harbor-renderings-1.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdacb2123299460a631c08d9a3b4f39e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720819963563388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fj3GNPkfYUfy2bwTA5NrQBQVTlNvBunYvUrYgYi4QhY%3D&reserved=0


থব প্রায় অধ ন শত্াথিরও হবথশ সিয় আফগর বজনয উপ্াদার্ হেফল ভরাট ক্রা জায়গার উপ্র 

অবথিত্ এবং বত্নিাফর্ জর্সাধারফণর অযাফেস ক্রার অফযাগয অবিায় রফয়ফে। এই 

সংস্কারক্াজ টাথি নর্ালটটফক্ এর ধাত্ব হেি ও ক্ংশ্চিফটর হডফক্র থদফক্ ক্থিফয় আর্ফব, যার 

এক্টট অংশ ক্যাফর্াথপ্যুক্ত হেফজ প্থরণত্  ফব। প্ারেরি নারফদর জর্য এক্টট থির্ রুি িাক্ফব 

এবং জায়গাটটর থভত্ফর থর্থি নত্ যন্ত্রপ্াথত্র জর্য আফরক্টট ক্ক্ষ িাক্ফব। অযাফেসফযাগযত্া 

বশৃ্চির জর্য এক্টট ঢালু লর্, র্তু্র্ লযান্ডফস্কথপ্ং ও থসাঁথড় হযাগ ক্রা  ফব। থবদযিার্ অযাসেল্ট 

ড্রাইভ সংস্কার ক্রা  ফব এবং ঢালু লর্ থ ফর থিত্ীয় এক্টট  া াঁটার প্ি সংফযাজর্ ক্রা  ফব যা 

থবদযিার্ হলক্সাইড লর্ ও েিাক্ার প্ফির সাফি সংযুক্ত িাক্ফব। ক্াঠাফিার ক্াোক্াথে এবং 

প্রধার্ প্রফবশপ্ফির থদফক্ েফল যাওয়া  া াঁটাপ্ি সংলগ্ন অংফশ সাইট লাইটটং ও অর্যার্য থর্রাপ্িা 

বযবিা িাপ্র্ ক্রা  ফব।  

  

ভথবষযফত্ জায়গাটটফক্ ক্র্সাফটনর জর্য বযব ার ক্রা বহু প্ারেি নারফদর িফধয বাফেফলা 

থেল ারফিাথর্ক্ অফক্নস্ট্রাও (Buffalo Philharmonic Orchestra) অন্তভুনক্ত িাক্ফব।  

  

র্ায়ািা থবদুযৎ হক্ফের ক্ায নপ্থরোলর্ার সাফি সম্পথক্নত্ থরলাইফসশ্চেং েুশ্চক্তর িাধযফি থর্উ ইয়ক্ন 

প্াওয়ার অিথরটটর (New York Power Authority) িাধযফি এম্পায়ার হেট হডফভলপ্ফিন্ট 

(Empire State Development, ESD) ও ECHDC এই প্রক্ফল্পর অি নায়র্ ক্রফে।  

  

ECHDC-এর হেয়ারিোর্ রিাটন বগওইয়া িম্বলর্, "র্তু্র্ প্যাথভথলয়র্টটর হরন্ডাথরং এর থদফক্ 

ত্াক্াফল বাফেফলার র্ান্দথর্ক্ আউটার  াব নাফর হক্াফর্া িীষ্মক্ালীর্ সন্ধ্যায় এক্টট ক্র্সাটন, 

উৎসব বা থবফশষ অর্ুষ্ঠার্ উপ্ফভাগ ক্রার উফেফশয হলাক্জফর্র এক্শ্চত্রত্  ওয়ার দৃশয স ফজই 

ক্ল্পর্া ক্রা যায়। এই থর্ি নাণক্াজ শুরু  ওয়া জর্িার্বশূর্য ও থবপ্জ্জর্ক্ টাথি নর্াল থব-হক্ 

ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্নর সব বাথসন্দাফদর জর্য ওয়াটারেন্ট থভশ্চজফটর সিয় উপ্ফভাগ ক্রার 

িফত্া আক্ষ নণীয় এক্টট জায়গায় প্থরণত্ ক্রার হক্ষফত্র গ ৃীত্ প্রিি প্দফক্ষপ্।"  

  

NYPA-এর হেয়ারিোর্ জর্ আর. হকাম্বয়লম্বিল িম্বলর্, "NYPA-এর থরলাইফসশ্চেং 

ত্ থবলগুফলা থর্উ ইয়ক্নবাসীফদর বাফেফলা আউটার  াব নারফক্ এক্টট র্তু্র্ ও সজৃর্শীল উপ্াফয় 

উপ্ফভাগ ক্রার সুফযাগ ক্ফর থদফত্ টাথি নর্াল থব সাইফটর সংস্কাফরর উফেফশয বযবহৃত্  ফে হদফি 

আিরা আর্শ্চন্দত্। এই প্রক্ল্পটট ক্থিউথর্টট ও হেক্ফ াল্ডারফদর িত্ািত্ থর্ফয় উন্নয়র্ ক্রা 

 ফয়ফে এবং NYPA এই প্রক্ফল্পর িফত্া প্রক্ল্পগুফলাফক্ স ায়ত্া হদয়ার বযাপ্াফর গথব নত্, যা 

আিাফদর ক্থিউথর্টটগুফলাফক্ আজ এবং ভথবষযফত্র বহু বের ধফর বাফেফলা-র্ায়ািা অঞ্চফল 

আিাফদর েিৎক্ার হগটওফয়ফত্ এক্শ্চত্রত্  ফয় হসৌন্দয ন উপ্ফভাগ ক্রার সুফযাগ ক্ফর থদফব।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট আউটফডার থেিথবফর্াদফর্র অযাফেস উন্নত্ ও সম্প্রসারফণর এক্টট ঐথত্ াথসক্ 

অিীক্ার প্ালর্ ক্রফে। 2013 সাফল, আউটার  াব নাফরর আর্িুাথর্ক্ 400 এক্র ভূথি র্ায়ািা 

েথন্টয়ার ট্রােফপ্াফটনশর্ অিথরটট (Niagara Frontier Transportation Authority, NFTA)-এর 

ক্াে হিফক্ ECHDC-এর ক্াফে  স্তান্তর ক্রা  ফয়থেল। হসই  স্তান্তফরর অংশ থ ফসফব, থর্উ 

ইয়ফক্নর থসফেফির 180ত্ি হেট প্াক্ন এবং বাফেফলা থসটটর প্রিি হেট প্াক্ন থ ফসফব বাফেফলা 

 াব নার হেট প্াফক্নর র্ক্শা ক্রা  ফয়থেল। বাফেফলা  াব নার হেট প্াফক্নর উির প্াফশ অবথিত্ 

অবথশষ্ট আর্ুিাথর্ক্ 247 এক্র জথি এির্ ECHDC-এর প্থরোলর্াধীর্ রফয়ফে, হযটট এই 



সম্পথিফত্ জর্সাধারফণর অযাফেস ও বযব ার বশৃ্চির জর্য হবশ থক্েু বড় ধরফর্র উন্নয়র্ সম্পন্ন 

ক্ফরফে, এবং হবশ থক্েু ক্থিউথর্টট-থভথিক্ প্থরক্ল্পর্া গফবষণা প্থরোলর্া ক্ফরফে যা প্রক্ল্প 

সাইফটর বত্নিার্ ও ভথবষযত্  স্তান্তর সম্পফক্ন অবথ ত্ ক্ফরফে।  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ ব্রায়ার্ ব বগন্স িম্বলর্, "এটট বাফেফলার জলপ্ফির এক্টট প্ুফরাফর্া, থশফল্পর 

জর্য বযবহৃত্, জর্িার্বশূর্য জায়গা হিফক্ প্থরবথত্নত্  ফয় অথধবাসী ও দশ নর্ািীফদর 

উপ্ফভাফগর জর্য হলক্সাইড অথভজ্ঞত্ার এক্টট থবস্তৃ্ত্ প্থরসর প্রদার্ ক্ফর এির্ এক্টট 

গথত্িয়, প্রাণবন্ত জর্সিাগফির িাফর্ রূপ্ান্তথরত্  ওয়ার এক্টট অবযা ত্ প্রশ্চিয়া। 15 বেফররও 

হবথশ সিয় প্ফর এফস, থর্উ ইয়ক্ন প্াওয়ার অিথরটটর িধযিত্ার িাধযফি অশ্চজনত্ ত্ থবল এিফর্া 

ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্নর জর্য অবদার্ রািফে।"  

  

িাম্বেম্বলার হিয়র িাইরর্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "আথি এধরফর্র প্রিি থবফর্াদফর্র হক্েটটফত্  ফরর 

বাইফরর উন্মকু্ত র্ান্দথর্ক্ প্থরফবফশ বাফেফলা থেল ারফিাথর্ক্ অফক্নস্ট্রা ও অর্যার্য েিৎক্ার 

প্ারেি নারফদর প্ারেি নযাে হশার্ার জর্য আসার প্রত্ীক্ষায় রফয়থে। এটট আউটার  াব নাফর 

সেলভাফব থর্থি নত্ সবগুফলা প্রক্ফল্পর জর্য এক্টট িার্ার্সই প্থরপ্ূরক্  ফব। আিাফদর থসটটর 

বথ ি ও অভযন্তরীণ  াব নাফর থবশ্ব-িাফর্র হভর্ুয ও শ্চিয়াক্লাপ্ হপ্ৌৌঁফে হদয়ার প্রথত্ ত্াফদর 

দৃঢ়ভাফব প্রথত্শ্রুথত্বি থিশফর্র জর্য আথি গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, রবাটন থগওইয়া, ও এথর 

ক্যাফর্ল  াব নার উন্নয়র্ ক্ফপ্ নাফরশর্ (Erie Canal Harbor Development Corporation) এবং 

এম্পায়ার হেট হডফভলপ্ফিন্ট ক্ফপ্ নাফরশর্ফক্ (Empire State Development Corporation) 

ধর্যবাদ জার্াই। এোড়া আথি এই প্রক্ল্পফক্ সম্ভব ক্রার জর্য ক্াজ ক্ফর যাওয়া সরক্াফরর 

িফধয আিার স ক্িীফদরফক্ও ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

এক্টট জাত্ীয় বহুিাত্থভথিক্ থর্ি নাণক্াফজর বযবিাপ্র্ার োি ন, টার্ নার ক্র্স্ট্রাক্শর্ হক্াম্পাথর্ 

(Turner Construction Company) এই প্রক্ফল্পর সাফি সম্পকৃ্ত থর্ি নাণক্াজ বযবিাপ্র্ার হসবা 

প্রদার্ ক্রফে। টার্ নার টটি থর্ি নাণক্াজ-প্ূব ন ধাপ্ 1-এর সিফয় ECHDC-এর প্রথত্থর্থধত্ব ক্ফরফে; 

থর্ি নাণক্াজ ও থর্ি নাণক্াজ-প্রবত্ী ধাপ্গুফলাফত্ও ECHDC-এর প্রথত্থর্থধত্ব ক্রফব; থর্ি নাণ 

প্রশ্চিয়ার নদর্শ্চন্দর্ বযবিাপ্র্ার দাথয়ত্ব প্ালর্ ক্রফব; এবং সিয়িফত্া ও বাফজফটর িফধয এক্টট 

উচ্চ-িাফর্র প্রক্ল্প  স্তান্তর ক্রফত্ দৃঢ় প্রথত্জ্ঞ।  

  

টার্ নার কর্স্ট্রাকের্ হকাম্পাবর্র ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট বিম্বভর্ হপ্বরম্বগা িম্বলর্, "টার্ নার 

ক্র্স্ট্রাক্শর্ আউটার  াব নাফরর জর্য এই রূপ্ান্তরিূলক্ প্রক্ফল্পর অংশ  ফত্ হপ্ফর হরািাশ্চঞ্চত্। 

আিাফদর জলপ্িফক্ প্ুর্রায় সংশ্চিয়  ফত্, বযবহৃত্  ফত্ ও উপ্ফভাগ ক্রফত্ হদিা এক্টট 

েিৎক্ার বযাপ্ার।"  

  

এবর কোম্বর্ল  াি নার উন্নয়র্ কম্বপ্ নাম্বরের্ সম্পম্বকন  

এথর ক্যাফর্ল  াব নার উন্নয়র্ ক্ফপ্ নাফরশর্ (ECHDC) হভাট হদয়ার ক্ষিত্াসম্পন্ন সাত্জর্ এবং 

হভাট হদয়ার ক্ষিত্া র্া িাক্া দুইজর্, এে-অথেথসও থডফরক্টর স  হিাট র্য়জর্-সদফসযর এক্টট 

হবাডন িারা প্থরোথলত্  য়। এই সাত্জর্ হভাট প্থরোলফক্র সুপ্াথরশ ক্ফরর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট 

গভর্ নর এবং ECHDC-এর এক্িাত্র হশয়ারফ াল্ডার থ ফসফব থর্উ ইয়ক্ন হেট আরবার্ 

হডফভলপ্ফিন্ট ক্ফপ্ নাফরশর্ (New York State Urban Development Corporation), যারা 



এম্পায়ার হেট হডফভলপ্ফিন্ট (Empire State Development) র্াফি ক্াজ ক্ফর, ত্াফদর িারা 

থর্ফয়াগ ক্রা  য়। এথর ক্াউথন্টর এশ্চেথক্উটটভ ও বাফেফলা থসটটর হিয়র হভাট হদয়ার ক্ষিত্া র্া 

িাক্া দুইজর্, এে-অথেথসও থডফরক্টফরর প্ফদ অথধটষ্ঠত্ রফয়ফের্।  

  

হেফটর প্রধার্ অি ননর্থত্ক্ উন্নয়র্ সংিা, এম্পায়ার হেট হডফভলপ্ফিন্ট-এর সাবথসথডয়াথর 

থ ফসফব, এথর ক্যাফর্ল  াব নার উন্নয়র্ ক্ফপ্ নাফরশর্ ক্যাফর্লসাইড, ও াইফয়া থস্ট্রট ক্থরডর ও 

আউটার  াব নাফর এির্ অবক্াঠাফিা নত্থরফত্ এবং জর্সাধারফণর জর্য উন্মুক্ত শ্চিয়াক্লাপ্ 

আফয়াজফর্ স ায়ত্া ক্ফর িাফক্ হযগুফলা গুরুত্বপ্ূণ ন বড় আক্াফরর, হবসরক্াথর থবথর্ফয়াগ আকৃ্ষ্ট 

ক্রফে এবং ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্নর বাথসন্দা ও দশ নর্ািীফদর জর্য জলপ্ি উপ্ফভাগ ক্রাফক্ 

সিিৃ ক্রফে। এর থভশর্  ফলা ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্নর জলপ্িফক্ প্ুর্রুজ্জীথবত্ ক্রা এবং এই 

অঞ্চফলর গথব নত্ ইথত্ াস, র্াগথরক্ গুরুত্ব ও প্রাকৃ্থত্ক্ হসৌন্দফয নর উপ্র থভথি ক্ফর বাফেফলার 

অি ননর্থত্ক্ সিশৃ্চি থেথরফয় আর্া।  

  

###  
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