
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/29/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ডাউর্টাউর্ আলিাবর্ম্বক  াডসর্ বরভার ওয়াটারফ্রম্বের সাম্বি সংযুক্তকারী আলিাবর্ 

স্কাইওম্বয় চালু  ওয়া সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

র্তুর্ এবলম্বভম্বটড পাকন রাজধার্ী অঞ্চম্বলর অবধিাসী ও দে নর্ািীম্বদর জর্ে 

বচত্তবিম্বর্াদম্বর্র সুম্বযাগ-সুবিধা িৃদ্ধি করম্বে  

  

রূপান্তরমলূক এই প্রকল্প আম্বেপাম্বের এলাকাগুম্বলা পুর্রায় সংযুক্ত করা এিং 

জীির্যাত্রার মার্ উন্নত করার গভর্ নর হ াকম্বলর লক্ষ্েম্বক সমি নর্ কম্বর; পয নটর্ ও 

অি ননর্বতক উন্নয়ম্বর্র হক্ষ্ম্বত্র অগ্রগবত সাধর্ করম্বে এিং ডাউর্টাউর্ আলিাবর্ম্বক 

সরাসবর এম্পায়ার হেট হেইম্বলর সাম্বি সংযুক্ত করম্বে  

  

বলবভংের্ এবভবর্উ বিজ প্রবতস্থাপর্ প্রকম্বল্পর সরকাবর প্রদ্ধিয়া জুর্ মাম্বস শুরু  ম্বি  

  

েবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ রূপান্তরমূলক্ আলবাথর্ স্কাইওয়ে চাল ু ওোর ক্িা হ াষণা ক্য়রয়ের্, 

যা ডাউর্টাউর্ আলবাথর্ ও  াডসর্ থরভার ওোটারফ্রন্টয়ক্ পুর্রাে সংযুক্তক্ারী এক্টট 

এথলয়ভয়টড পাক্ন। এই স্কাইওয়ে উত্তর থিয়ক্র ইন্টারয়েট 787 হিয়ক্ হবর  য়ে আসার 

যিাযিভায়ব বযব ার র্া  ওো এক্টট পিয়ক্ এক্টট শহুয়র মরুিযায়র্ রূপান্তর ক্য়রয়ে যা ক্র্ নাথরং 

থরভারফ্রন্ট পাক্ন (Corning Riverfront Park) এবং হমা াক্  াডসর্  াইক্ বাইক্ হেইল - যা 

এম্পাোর হেট হেইয়লর অংশ - স য়জ অযায়েস ক্রার সুয়যাগ ক্য়র থিয়েয়ে, যার ফয়ল 

থচত্তথবয়র্ািয়র্র সুয়যাগ-সুথবধা বদৃ্ধি হপয়েয়ে এবং রাজধার্ী অঞ্চয়ল পয নটর্ ও অি ননর্থিক্ 

দ্ধিোক্লাপ আয়রা সাময়র্ এথগয়ে যায়ে। হেয়টর পথরব র্ থবভাগ (Department of 

Transportation) প্রক্ল্পটট িিারথক্ ক্য়রয়ে এবং আলবাথর্ থসটটর সায়ি অংশীিার  য়ে ক্াজ 

ক্রার মাধযয়ম স্কাইওয়ে থর্ম নায়ণর হেয়ে হর্িৃয়ের ভূথমক্া পালর্ ক্রয়ে। আলবাথর্ থসটট 

স্কাইওয়ে রেণায়বেয়ণর িাথেে পালর্ ক্রয়ব।  

  

"আলবাথর্ স্কাইওয়ের থর্ম নাণক্াজ সম্পন্ন  ওোটা থসটটর জর্য এক্টট উয়েখয়যাগয পথরবিনর্ এবং 

সমিা ও সংয়যায়গর পয়ে প্রচারণা চালায়র্া এক্টট রূপান্তরমূলক্ অবক্াঠায়মা প্রক্য়ল্পর থর্খুুঁি 

উিা রণ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "অবক্াঠায়মা শুধ ুরাস্তা ও হসিু থর্ম নায়ণর হচয়ে হবথশ 

থক্েু  য়ি পায়র - স্কাইওয়ের ময়িা এটট জীবর্যাোর মার্ উন্নি ক্রা এবং অিীয়ির ভুল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2FAlbany_Skyway.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0ecda29a8e66420de1c308da2a22268a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868623569201639%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fd14qqJfi76S15lkiBh1BfzKPMkR5K78ovdt0j6qy%2B8%3D&reserved=0


সংয়শাধর্ ক্রার এক্টট থবষয়ে  য়ি পায়র। এই থফিা ক্াটার মধয থিয়ে আমরা থবভক্ত 

ক্থমউথর্টটগুয়লায়ক্ পুর্রাে এক্দ্ধেি ক্রথে, আলবাথর্র র্ান্দথর্ক্ জলভূথময়ক্ পুর্রুজ্জীথবি 

ক্রথে, এবং থর্উ ইেয়ক্ন অবক্াঠায়মার ভথবষযয়ির জর্য এক্টট রূপান্তরমলূক্ থভশর্ থ য়সয়ব 

এক্টট স্কাইওয়ে থর্ম নায়ণর জর্য পুর্রাে অঙ্গীক্ারাবি  দ্ধে।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল আয়রা হ াষণা ক্য়রয়ের্ হয থলথভংের্ এথভথর্উ হরলপি হসিু প্রথিস্থাপয়র্র জর্য 

সরক্াথর প্রদ্ধিো পথরব র্ থবভায়গর হর্িৃয়ে এক্টট আর্ুষ্ঠাথর্ক্ প্রক্াশয শুর্াথর্ অর্ুটষ্ঠি  ওোর 

মধয থিয়ে জরু্ মাস হিয়ক্ শুরু  য়ব। আগামী সপ্তা গুয়লায়ি িাথরখ ও আলবাথর্ থসটটর এক্টট 

জােগা থর্ধ নারণ ক্রা  য়ব। এই হসিু উত্তরপূব ন ক্থরডর হিয়ক্ আলবাথর্-হরর্য়সলার পয নন্ত 

যােীবা ী হরল পথরয়ষবার জর্য এক্টট অিযন্ত গুরুেপূণ ন সংয়যাগ প্রিার্ ক্য়র। 32.8 থবথলের্ 

ডলায়রর এই র্িুর্ DOT মূলধর্ পথরক্ল্পর্ার ময়ধয গ ৃযুয়ির সমেক্ায়ল থর্থম নি থবিযমার্ হসিুটট 

অথধক্ির উচ্চ-গথিসম্পন্ন যােীবা ী হরল, হফ্রইট হরট, হমথরটাইম পথরব র্, ও বাইসাইয়ক্ল 

আয়রা ী-পিচারীয়ির অযায়েস সমি নর্ক্ারী এক্টট র্িুর্, আধুথর্ক্ ক্াঠায়মা থিয়ে প্রথিস্থাপয়র্র 

জর্য 400 থমথলের্ ডলার অন্তভুনক্ত রয়েয়ে।  

  

আলিাবর্ স্কাইওম্বয়  

  

এই স্কাইওয়ে প্রক্ল্প যিাযিভায়ব বযবহৃি র্া  ওো থির্টর্ এথভথর্উ রয্াম্প স্থােীভায়ব বন্ধ ক্য়র 

থিয়েয়ে, যা ইন্টারয়েট 787 এর থর্চ থিয়ে গমর্ ক্য়র এবং ক্থর্ নং থপ্রজায়ভনর থর্ক্টবিী কু্য়ে 

থিটয়ক্ ব্রডওয়ে ও হক্াোয়ক্র্বুশ স্কোয়রর থির্টর্ এথভথর্উয়ের সায়ি সংযুক্ত ক্য়রয়ে। 

রয্াম্পটটয়ক্ পিচারী ও বাইসাইয়ক্ল চালক্য়ির জর্য এক্াথধক্ বযব ায়রর উপয়যাগী, 

লযান্ডয়স্কপস্বরূপ এক্টট পাক্ন থ য়সয়ব পুর্রুিার ক্রা  য়েয়ে যা ডাউর্টাউর্ আলবাথর্ এবং 

আয়শপায়শর এলাক্াগুয়লা হযমর্ আব নার থ ল, হশথরডার্  য়লা ও ওেযার াউজ থডথিক্ট হিয়ক্ 

 াডসর্ থরভার ও ক্থর্ নং থরভারফ্রন্ট পাক্ন পয নন্ত থর্রাপি, হমাটরযার্থব ীর্ অযায়েস প্রিার্ 

ক্রয়ব। আর্মুাথর্ক্ অধ ন-মাইল-িী ন এই স্কাইওয়ে সম্পূণ নরূয়প অযায়েসয়যাগয এবং প্রথিবন্ধী 

আয়মথরক্ার্য়ির জর্য আইয়র্র সায়ি সঙ্গথিপূণ ন।  

  

এোড়াও এই স্কাইওয়েয়ি রয়েয়ে পয়ির পায়শ পিচারীয়ির জর্য আয়লার বযবস্থা, বসার জােগা ও 

গাে লাগায়র্ার জােগা এবং ব্রডওয়ের প্রয়বশপয়ির ক্ায়ে এক্টট োোঢাক্া ক্াঠায়মা। 

অযাদ্ধিথিয়েটার োইয়লর বসার বযবস্থা  াডসর্ থরভায়রর র্ান্দথর্ক্ িৃশয সাময়র্ হরয়খ থবশ্রাম 

হর্ওোর ময়িা এক্টট পথরয়বশ প্রিার্ ক্য়র।  

  

স্কাইওয়েটট থর্উ ইেক্ন হেয়টর থবখযাি এম্পাোর হেট হেইয়লর সফলিার সয়ঙ্গ হযাগ  য়ি যায়ে 

হযটট হিয়শর িী নিম এক্াথধক্-বযব ার উপয়যাগী হেট হেইল। 2020 সায়লর থডয়সম্বর মায়স 

থর্ম নাণক্াজ সম্পন্ন  ওো এই হেইলটট 750 মাইল িী ন এবং থর্উ ইেক্ন থসটট হিয়ক্  াডসর্ ও 

চযাম্পয়লইর্ ভযাথলর মধয থিয়ে ক্ার্াডা পয নন্ত, এবং এথর ক্যায়র্ল সংলগ্ন  য়ে আলবাথর্ হিয়ক্ 

বায়ফয়লা পয নন্ত চয়ল হগয়ে। এটট থর্উ ইেক্ন হেয়টর ববথচেযমে লযান্ডয়স্কয়পর অথভজ্ঞিা গ্র ণ 

ক্রয়ি থর্উ ইেক্নবাসী ও পয নটক্য়ির জর্য এক্টট থর্রাপি ও বর্সথগ নক্ িৃশয সমিৃ পি প্রিার্ 

ক্য়র।  

  



ক্থর্ নং থরভারফ্রন্ট পাথক্নং লয়টর উত্তর ও িথেণ প্রায়ন্ত কু্য়ে থিট বযাপী স্কাইওয়ে অযায়েস ক্রয়ি 

বযব ারক্ারীয়ির জর্য িসওোক্, উচ্চির-িৃশযমার্ িথসং সাইর্ ও পুশ-বাটর্-থবথশষ্ট থবক্র্ 

প্রিার্ ক্রা  য়েয়ে। ক্থর্ নং থরভারফ্রন্ট লট হিয়ক্ কু্য়ে থিট অথিিমক্ারী বযব ারক্ারীয়িরয়ক্ 

িসওোক্ এবং ফ্ল্যাথশং থবক্র্ সদ্ধিেক্ারী পুশ বাটর্ বযব ার ক্রার ক্িা ময়র্ ক্থরয়ে হিওো 

 য়ে। হমাটরযার্ চালক্য়ির স্কাইওয়ে ও িসওোয়ক্র ক্াোক্াথে আসার সমে গথি ক্মায়র্ার 

জর্য এবং পিচারী ও সাইয়ক্ল চালক্য়ির উপথস্থথির বযাপায়র সিক্ন িাক্ার জর্য ময়র্ ক্থরয়ে 

হিওো  য়ে।  

  

িশ নর্ািীরা আলবাথর্য়ি ব্রডওয়ে হিয়ক্, অিবা  াডসর্ থরভার সংলগ্ন ক্থর্ নং থরভারফ্রন্ট থপ্রজাভন 

পাথক্নং লট হিয়ক্ সরাসথর স্কাইওয়েয়ি হপ ৌঁোয়ি পারয়বর্। ক্থর্ নং থরভারফ্রন্ট থপ্রজাভন পাথক্নং লয়ট 

হপ ৌঁোয়ি:  

  

ডাউর্টাউর্ আলবাথর্র ব্রডওয়ে হিয়ক্: ব্রডওয়ে বরাবর ফ্রয়ন্টজ হরায়ডর সংয়যাগ পয নন্ত এথগয়ে 

যার্। কু্য়ে থিয়ট হপ ৌঁোয়র্ার জর্য I-787 এর থর্চ থিয়ে এথগয়ে যার্। কু্য়ে থিয়ট বায়ম হমাড় থর্র্ 

এবং ক্থর্ নং থরভারফ্রন্ট পাথক্নং লট পয নন্ত চয়ল যার্।  

  

উত্তরমুখী I-787 হিয়ক্: এদ্ধেট 4 থিয়ে হবর  র্। এদ্ধেট রয্াম্প অর্ুসরণ ক্রুর্ এবং কু্য়ে থিয়টর 

ডার্পায়শ িাকু্র্। কু্য়ে থিট বরাবর ক্থর্ নং থরভারফ্রন্ট পাথক্নং লট পয নন্ত চয়ল যার্।  

  

িথেণমুখী I-787 হিয়ক্: এদ্ধেট 4B থিয়ে হবর  র্। ব্রডওয়েয়ি বায়ম হমাড় থর্র্। ডাউর্টাউর্ 

আলবাথর্য়ি ব্রডওয়ে বরাবর উপয়রাক্ত থর্য়িনশর্া অর্ুসরণ ক্রুর্।  

  

বলবভংের্ এবভবর্উ হসতু  

  

থলথভংের্ এথভথর্উ যােীবা ী হরল হসিু প্রক্ল্প 1865 সায়ল গ ৃযুয়ির সমেক্ায়ল  াডসর্ 

থরভায়রর উপর থর্থম নি যােীবা ী হরল হসিুটটয়ক্ প্রথিস্থাপর্ ক্রয়ব, হযটট বিনমায়র্ হরর্য়সলার ও 

আলবাথর্য়ক্ হরলপয়ির দ্বারা সংযুক্ত ক্য়রয়ে এবং থর্উ ইেক্ন থসটট হিয়ক্ ওয়েোর্ ন NY পয নন্ত 

যােীবা ী হরল পথরয়ষবার জর্য এক্টট অথি গুরুেপূণ ন পি প্রিার্ ক্য়র। CSX-এর মাথলক্ার্াধীর্ 

ও অযামেযায়ক্র (Amtrak) ক্ায়ে থলজ হিওো বিনমার্ অবক্াঠায়মার অবস্থার অবর্থি  ণ্টাে 15 

মাইল গথিয়বয়গ এক্বায়র এক্টট ক্য়র হের্ চলাচয়লর ময়ধয সীথমি ক্য়র থিয়েয়ে। র্িুর্ থব্রজটট 

উন্নি যােী পথরয়ষবা প্রিার্ ক্রয়ব।  

  

বিনমায়র্র অপসারণয়যাগয সুইং থব্রজ এক্টট র্িুর্ থলফট-ধরয়র্র থব্রজ থিয়ে প্রথিস্থাপর্ ক্রা 

 য়ব যা ক্াঠায়মাটটয়ক্ যােীবা ী ও হফ্রইট হেয়র্র জর্য উচ্চিা, প্রশস্তিা ও গথির হেয়ে 

আধুথর্ক্ মার্িয়ে িুয়ল আর্য়ব এবং  াডসর্ থরভার থিয়ে আয়রা হবথশ থর্ভনরয়যাগয উপায়ে 

হর্ যার্ চলাচয়লর বযবস্থা ক্রয়ব। র্িুর্ থব্রজটট থবিযমার্ থব্রজটটর িথেণ পায়শ সমান্তরাল 

অবস্থায়র্ িাক্য়ব এবং িইুটট হরল েযাক্ ব র্ ক্রয়ব। েযায়ক্র ক্াজগুয়লার ময়ধয হের্ হমাড় 

হর্োর জর্য র্ড়াচড়া স জির ক্রয়ি হরর্য়সলায়রর পায়শ হরল েযায়ক্র দ্ধেয়ক্াণাক্ার জাংশয়র্র 

উন্নের্ এবং পাথর্র উপয়র ও আলবাথর্র পায়শ হসন্টার থিয়ট হরল থব্রয়জর সংস্কার ও পুর্গ নঠর্ 

অন্তভুনক্ত রয়েয়ে। এোড়াও এই র্িুর্ হসিুয়ি আলবাথর্ স্কাইওয়েয়ক্ সংযুক্ত ক্রা এবং এম্পাোর 



হেট হেইল হিয়ক্ হরর্য়সলার থসটট পয নন্ত হশোয়র বযব ায়রর জর্য এক্টট পিৃক্ পি অন্তভুনক্ত 

িাক্য়ব।  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্বদোগ (Downtown Revitalization Initiative)  

  

2018 সায়ল ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উয়িযায়গর (DRI) রাউন্ড 3-এর থবজেী আলবাথর্ 

থসটট রাজধার্ী থসটটয়ি এক্টট উষ্ণ প্রয়বশপি বিথর ক্রয়ি থির্টর্ স্কোরয়ক্ পুর্রুজ্জীথবি 

ক্রার প্রথি র্জর থিয়ে। ইথি াস, থশল্প ও সাংসৃ্কথিক্ সম্পয়ি সমিৃ এই থর্থবড় ও হ ুঁয়ট 

চলাচয়লর উপযুক্ত জােগাটটয়ি থসটটর পাুঁচটট থবথর্য়োয়গর এলাক্া এক্দ্ধেি  য়েয়ে। থসটটর 

রূপক্ল্প  য়লা সরাসথর থির্টর্ স্কোয়রর পুর্রুজ্জীথবিক্রয়ণর পাশাপাথশ গিন ভরাট ক্রার জর্য 

থবথর্য়োগ, ক্থরডর সম্প্রসারণ, ও টায়গ নটকৃ্ি আবাসর্ পরু্রুজ্জীথবিক্রণ প্রক্ল্প সরবরা  ক্রা। 

DRI থবথর্য়োয়গর মাধযয়ম অথধবাসী, িশ নর্ািী, ও ক্মীরা  াডসর্ থরভায়রর সায়ি র্িুর্ এক্টট 

সংয়যাগ উপয়ভাগ ক্রয়ি পারয়বর্। থির্টর্ স্কোর এক্টট সমিৃ হগটওয়ে থডথিক্ট এবং এক্টট 

অর্র্য  াব  য়ে উঠয়ব যা ডাউর্টাউর্ ও ওেযার াউজ থডথিয়ক্টর দ্ধিোক্লায়পর ময়ধয সংয়যাগ 

স্থাপর্ ক্রয়ব এবং হসগুয়লা েরাথিি ক্রয়ব, এবং সরক্াথর অবক্াঠায়মা সমিৃক্রণ, হবসরক্াথর 

প্রক্ল্প উন্নের্ এবং প্রাণবন্ত থশল্প ও থবয়র্াির্ খায়ি থবথর্য়োয়গর মাধযয়ম আব নার থ ল ও হশথরডার্ 

 য়লা এলাক্াে এই পথরবিনয়র্র গথি ব াল রাখয়ব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পবরি র্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর হিম্বরস ডবমঙু্গম্বয়জ 

িম্বলর্, "আলবাথর্ স্কাইওয়ে এবং থলথভংের্ এথভথর্উ হরলপি হসিুর রূপান্তয়রর ক্ায়জ 

হর্িৃেিায়র্ সা াযয ক্রয়ি হপয়র পথরব র্ থবভাগ গথব নি, হয রূপান্তর রাজধার্ী অঞ্চয়ল 

বসবাসক্ারী, ক্ম নরি ও ভ্রময়ণ আসা বযদ্ধক্তয়ির জর্য থচত্তথবয়র্ািয়র্র র্িুর্ সুয়যাগ-সুথবধা 

সরবরা  ক্রয়ব। স্কাইওয়ের র্িুর্ শহুয়র পায়ক্নর ময়িা পথরয়বশ যিাযিভায়ব বযব ার র্া  ওো 

অবক্াঠায়মায়ক্ থক্ভায়ব আধুথর্ক্াের্ ক্রা যাে এবং সক্ল ক্থমউথর্টটর উপক্ায়রর জর্য 

বযব ার ক্রা যাে এবং আমায়ির আয়শপায়শর এলাক্াগুয়লায়ক্ হসগুয়লার প্রাকৃ্থিক্ পথরয়বয়শর 

সায়ি পুর্রাে সংযুক্ত ক্রা যাে হস থবষেটট হিথখয়ে থিয়েয়ে, এবং এক্ইসায়ি এই র্িুর্ হরল হসিু 

 াডসর্ থরভায়রর িুইপায়শ অবথস্থি িুইটট থসটটয়ক্ সংযুক্ত ক্রয়ি সা াযয ক্রয়ব। এসব প্রক্ল্প 

গভর্ নর হ াক্ল হয র্বােয়র্র থভশর্য়ক্ িার প্রশাসয়র্র  লমাক্ন বাথর্য়ে থর্য়েয়ের্ িার এক্টট 

উিা রণ এবং পথরব র্ থবভাগ এসব প্রয়চষ্টাে হর্িৃে থিয়ি হপয়র গথব নি।"  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর হসম্বিটাবর অি হেট রিাটন হজ. রডবরম্বগজ িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ 

পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উয়িযাগ হেটবযাপী থর্উ ইেয়ক্নর ডাউর্টাউর্গুয়লায়ক্ হসগুয়লার 

সম্পিশালী জলভূথমর সায়ি সংযুক্ত ক্রয়ে এবং এই প্রদ্ধিোে থচত্তথবয়র্াির্, পয নটর্ ও 

অি ননর্থিক্ উন্নেয়র্র বযাপক্ র্িুর্ সুয়যাগ-সুথবধা বিথর ক্রয়ে। এই স্কাইওয়ে প্রক্য়ল্প 1.9 

থমথলের্ ডলায়রর DRI থবথর্য়োগ জলভূথমর অযায়েস বদৃ্ধি ক্রা, জরুথর জর্সমাগয়মর স্থার্ বিথর 

ক্রা এবং আলবাথর্র উিীেমার্ ডাউর্টাউয়র্ আয়রা অয়র্ক্ সরক্াথর ও হবসরক্াথর থবথর্য়োগ 

ক্ায়জ লাগায়র্ার মাধযয়ম বার বার সুফল বয়ে আর্য়ব।"  

  

হেট বসম্বর্টর বর্ল হিসবলর্ িম্বলর্, "আলবাথর্ স্কাইওয়ে প্রক্ল্প সম্পন্ন  য়ি হিয়খ আথম 

আর্দ্ধন্দি। পিচারী চলাচয়লর এই র্িুর্ পিটট ডাউর্টাউর্ আলবাথর্র অি ননর্থিক্ 



পুর্রুজ্জীথবিক্রণ এথগয়ে থর্য়ি সা াযয ক্রয়ব, এবং এক্ইসায়ি  াডসর্ থরভার ও এম্পাোর 

হেইল থসয়েম উভয়ের সায়ি হলাক্জয়র্র সংয়যাগ শদ্ধক্তশালী ক্রয়ব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে পোট্রেবেয়া ফ্োব  িম্বলর্, "আলবাথর্ স্কাইওয়ে ডাউর্টাউর্ আলবাথর্য়ক্ 

পুর্রুজ্জীথবি ক্রার এবং এক্ইসায়ি এটটয়ক্ আমায়ির হশ্রষ্ঠ প্রাকৃ্থিক্ সম্পি,  াডসর্ থরভার 

ওোটারফ্রয়ন্টর সায়ি পুর্রাে সংযুক্ত ক্রার জর্য আয়রা এক্টট উদ্দীপর্ামে উন্নের্ প্রক্ল্প। এই 

স্কাইওয়ে রাজধার্ী অঞ্চয়লর এধরয়র্র প্রিম এথলয়ভয়টড, থলথর্োর পাক্ন  য়ব এবং সম্প্রথি 

সম্পন্ন  ওো এম্পাোর হেট হেইয়লর সায়ি থর্রবদ্ধেন্ন সংয়যাগ বিথর ক্রয়ব। এটট আলবাথর্র 

ঐথি াথসক্ ডাউর্টাউয়র্র অি ননর্থিক্ ও আঞ্চথলক্ সম্ভাবর্ার হেয়ে টায়গ নটকৃ্ি ও 

রূপান্তরমূলক্ থবথর্য়োয়গর এক্টট র্িুর্ হঢউ িুয়ল ধরয়ে। আলবাথর্র থরভারফ্রন্ট পুর্রুিার ও 

পুর্রাে অযায়েস ক্রার জর্য আয়রা I-787 থর্য়ে পুর্রাে ভাবর্ার জর্য এই ক্ায়জর সয়ঙ্গ 

সংয়যাজর্ ক্রয়ি চাওোর সময়ে এই স্কাইওয়ে আমায়ির স্থার্ীে অি নর্ীথি ও সংলগ্ন এলাক্ায়ক্ 

পুর্রুজ্জীথবি ক্রয়ি সা াযয ক্রয়ব। এই প্রক্ল্পয়ক্ বাস্তব রূপ থিয়ি িায়ির ক্ায়জর জর্য হমের 

থশ ার্, আলবাথর্ ক্মর্ ক্াউদ্ধিল, ও গভর্ নর হ াক্লয়ক্ ধর্যবাি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে জর্ ট্রট. মোকম্বডার্াল্ড III, RPh িম্বলর্, "আলবাথর্ স্কাইওয়ে চালু  ওো 

উপয়ভাগ ক্রার জর্য আজ এক্টট চমৎক্ার থির্। আলবাথর্ থসটটয়ক্ ক্থর্ নং থরভারফ্রয়ন্টর সায়ি 

সংযুক্ত ক্রা এবং অযায়েয়সর বযবস্থা ক্রাটা িী নথির্ ধয়র অয়পেমার্ এক্টট প্রক্ল্প থ য়সয়ব 

হিয়ক্ হগয়ে। এই প্রক্ল্পয়ক্ বাস্তয়ব রূপ থিয়ি এক্সয়ঙ্গ এথগয়ে আসার জর্য গভর্ নর হ াক্ল, 

আলবাথর্ থসটটর হমের ক্যাথি থশ ার্, এবং আমার হেট ও স্থার্ীে পয নায়ের সব অংশীিারয়ক্ 

ধর্যবাি।"  

  

আলিাবর্ কাউবের এদ্ধিবকউট্রটভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. মোককয় িম্বলর্, "হলাক্জর্ যখর্ 

হক্ািাে বসবাস ক্রয়ি ও ক্াজ ক্রয়ি ইেুক্ হস থসিান্ত গ্র ণ ক্য়র, হসসমে িারা এই র্িুর্ 

আলবাথর্ স্কাইওয়ের ময়িা অর্র্য ববথশষ্টয ও িাজা আইথডো হখা ুঁয়জ হযগুয়লা প্রািথমক্ সুয়যাগ-

সুথবধার গদ্ধে অথিিম ক্য়র আয়রা সাময়র্ এথগয়ে যাে। এই এথলয়ভয়টড পাক্ন শুধ ুহয 

ডাউর্টাউর্ আলবাথর্য়ক্ থরভারফ্রন্ট ও িুিনান্ত সব থচত্তথবয়র্ািয়র্র সুয়যাগ-সুথবধার সায়ি সংযুক্ত 

ক্রয়ে িাই র্ে, বরং এটট থর্য়জও হলাক্সমাগয়মর জর্য এবং বাইয়রর পথরয়বশ উপয়ভাগ ক্রার 

জােগা থ য়সয়ব ক্াজ ক্য়র। অংশীিাথরে োড়া ব ৃৎ থক্েু সম্পন্ন ক্রা যাে র্া, এবং আথম গভর্ নর 

হ াক্ল ও হমের থশ ার্য়ক্ এই প্রক্ল্প থর্য়ে িায়ির থভশয়র্র জর্য ধর্যবাি জার্ায়ি চাই যা এই 

এলাক্ার অবযা ি পুর্রুজ্জীথবিক্রয়ণ সা াযয ক্রয়ব এবং ভথবষযয়ি আয়রা হবথশ হবসরক্াথর 

থবথর্য়োগ আকৃ্ষ্ট ক্রয়ব।"  

  

আলিাবর্র হময়র কোবি বে ার্ িম্বলর্, "আলবাথর্ স্কাইওয়ে আমায়ির অঞ্চয়লর 

ঐথি াথসক্ভায়ব সবয়চয়ে বদ্ধঞ্চি এক্টট হসর্সাস েযাক্টয়ক্ এক্টট পুর্রুজ্জীথবি পাক্ন, র্িুর্ 

অি ননর্থিক্ সুয়যাগ-সুথবধা, এবং  াডসর্ থরভার ওোটারফ্রন্ট, থির্টর্ স্কোর, আব নার থ ল, ও 

হশথরডার্  য়লা এর ময়ধয এক্টট উষ্ণ হগটওয়ে প্রিার্ ক্য়র। গভর্ নর হ াক্ল, NYS-এর পথরব র্ 

থবভায়গর ক্থমশর্ার ডথমংগুয়েজ, NYS থসয়র্য়টর ভাইস হপ্রথসয়ডন্ট হপ্রা হটয়ম্পায়র হব্রসথলর্, 

অযায়সম্বথল সিসয ফযাথ , অযায়সম্বথল সিসয মযাক্য়ডার্াল্ড, ও ক্াউদ্ধিল সিসয লাভ স  এই 

প্রক্ল্পয়ক্ সমি নর্ থিয়ে যারা সা াযয ক্য়রয়ের্ িায়ির সবাইয়ক্ এবং ক্য়েক্ িশয়ক্র ময়ধয 



আমায়ির থসটটর অর্যিম সবয়চয়ে রূপান্তরমূলক্ প্রক্ল্প বিথর ক্রয়ি সা াযয ক্রার জর্য সংলগ্ন 

আয়শপায়শর এলাক্া ও বযবসাথেক্ ক্থমউথর্টটগুয়লায়ক্ ধর্যবাি জার্াই।"  

  

  

###  
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