
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকম্বলর আলিাবর্ ও হরর্ম্বেলাম্বর রূপান্তরমলূক বলবভিংম্বটার্ এবভবর্উ হেতু 

প্রবতস্থাপর্ প্রকল্প চালুর হ াষণা  

  

31 হম ভাচুনযাল শুর্াবর্র পর 1 জুর্ পোম্বলে বিম্বযটাম্বর েেরীম্বর উপবস্থত  ম্বয ইম্বভন্ট  

  

প্রকম্বল্পর গুরুত্বপূণ ন মাইলফলক  ম্বলা আধুবর্ক স্প্োর্ বিম্বয গৃ যুদ্ধ-আমম্বলর হরল 

ক্রবেিং প্রবতস্থাপর্ যাম্বত িাইোইম্বকল ও পিচারীম্বির অোম্বেে রম্বযম্বে  

  

রূপম্বরখা হিখুর্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ আলবাথর্ ও হরর্সেলাসরর থলথভিংসটার্ এথভথর্উ হরল হেতু 

প্রথতস্থাপসর্র জর্য এই প্রক্ল্প োমসর্র থিসক্ অগ্রেসরর এক্টি বড় পিসেপ হ াষণা ক্সরসের্। 

হটসির পথরব র্ থবভাগ (Department of Transportation) 31 হম ও 1 জরু্ গণ শুর্াথর্র 

আস াজর্ ক্রসব, যা রাজধার্ী অঞ্চসলর বাথেন্দাসির এই রূপান্তরমূলক্ প্রক্ল্প েম্পসক্ন জার্সত 

এবিং মতামত প্রিাসর্র জর্য গুরুত্বপূণ ন েুসযাগ হিসব। 32.8 থবথল র্ ডলাসরর এই র্তুর্ DOT 

মূলধর্ পথরক্ল্পর্ার মসধয গ ৃযুসের েম ক্াসল থর্থম নত থবিযমার্ হেতুটি অথধক্তর উচ্চ-

গথতেম্পন্ন যাত্রীবা ী হরল, হেইি হরি, হমথরিাইম পথরব র্, ও বাইোইসক্ল আসরা ী-

পিচারীসির অযাসেে েমি নর্ক্ারী এক্টি র্তুর্, আধুথর্ক্ ক্াঠাসমা থিস  প্রথতস্থাপসর্র জর্য 400 

থমথল র্ ডলার অন্তভুনক্ত রস সে। এই হেতু উত্তরপূব ন ক্থরডর হিসক্ আলবাথর্-হরর্সেলার পয নন্ত 

যাত্রীবা ী হরল পথরসষবার জর্য এক্টি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন েিংসযাগ প্রিার্ ক্সর।  

  

"আপসটি থর্উ ই সক্নর হযসক্াসর্া হরলযাত্রী পুরাতর্ থলথভিংসটার্ এথভথর্উ থিসজর ক্ারসণ 

ভ্রমসণ হিথর  ও া েম্পসক্ন খুব ভাসলাভাসব অবথ ত আসের্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "19 

শতাব্দীর এই ধ্বিংোবসশষ প্রথতস্থাপর্ ক্রা হক্বল থর্উ ই ক্ন জসুড় যাত্রী ও মালবা ী হরল 

পথরসষবাই উন্নত ক্রসব র্া, বরিং এটি বাইক্ার,  াইক্ার ও পিচারীসির  াডের্ র্িী পারাপাসরর 

জর্য এক্টি র্তুর্, থর্রাপি উপা  প্রিার্ ক্রসব। আজ এই রূপান্তরমূলক্ প্রক্সল্প এক্টি বড় 

পিসেপ থচথিত ক্রা  স সে, এবিং আথম রাজধার্ী অঞ্চসলর আগ্র ী বাথেন্দাসির এক্টি গণ 

শুর্াথর্সত অিংশ থর্সত উৎোথ ত ক্রথে।"  

  

গণশুর্াথর্গুসলা DOT-র জর্ েম্পকৃ্ততা প্রসচষ্টার এক্টি মূল উপািার্ এবিং হটি ও হেডাসরল 

পয নাসলাচর্া প্রক্রি ার অিংশ থ সেসব আবশযক্। 31 হম, বুধবার, 6 p.m. এ এক্টি ভাচুন াল শুর্াথর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FLivingston_Avenue_Bridge.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f6e3be9e59e48dcc1a008da34379607%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879710715265906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BsAyksV%2FTD5jHQAV%2F55NL2g5BLlK6YOAcPC8Sq6lJ4o%3D&reserved=0


অর্ুটিত  সব এবিং জসুমর মাধযসম এখার্ হিসক্ অযাসেে ক্রা যাসব। 1 জরু্, ব ৃস্পথতবার 6 p.m. 

এ আলবাথর্র থির্ির্ এথভথর্উস র পযাসলে থিস িাসর এই থবষস  এক্টি েশরীসর উপথস্থত  স  

শুর্াথর্ অর্ুটিত  সব। উভ  অথধসবশসর্ই প্রক্ল্প েম্পসক্ন DOT ক্মীসির তিযমূলক্ উপস্থাপর্া 

িাক্সব। প্রক্সল্পর জর্য েম্প্রথত েম্পন্ন  ও া পথরসবশগত মূলযা র্ পয নাসলাচর্ার জর্য এখাসর্ 

পাও া যাসব।  

  

থলথভিংসটার্ এথভথর্উ যাত্রীবা ী হরল হেতুটি 1865 োসল  াডের্ র্িীর উপর থর্থম নত  স থেল। 

এটি হরর্সেলার ও আলবাথর্সক্ হরসলর মাধযসম েিংযুক্ত ক্সর এবিং থর্উ ই ক্ন থেটি হিসক্ 

ওস টার্ ন থর্উ ই সক্ন যাত্রীবা ী হরল পথরসষবার জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন পি প্রিার্ ক্সর। CSX-

এর মাথলক্ার্াধীর্ ও অযামট্র্যাসক্র (Amtrak) ক্াসে থলজ হিও া বতনমার্ অবক্াঠাসমার অবস্থার 

অবর্থত  ণ্টা  15 মাইল গথতসবসগ এক্বাসর এক্টি ক্সর হট্র্র্ চলাচসলর মসধয েীথমত ক্সর 

থিস সে। র্তুর্ থিজটি উন্নত যাত্রী পথরসষবা প্রিার্ ক্রসব।  

  

বতনমাসর্র অপোরণসযাগয েুইিং থিজ এক্টি র্তুর্ থলেি-ধরসর্র থিজ থিস  প্রথতস্থাপর্ ক্রা 

 সব যা ক্াঠাসমাটিসক্ যাত্রীবা ী ও হেইি হট্র্সর্র জর্য উচ্চতা, প্রশস্ততা ও গথতর হেসত্র 

আধুথর্ক্ মার্িসে তুসল আর্সব এবিং  াডের্ থরভার থিস  আসরা হবথশ থর্ভনরসযাগয উপাস  

হর্ৌযার্ চলাচসলর বযবস্থা ক্রসব। র্তুর্ থিজটি থবিযমার্ থিজটির িথেণ পাসশ েমান্তরাল 

অবস্থাসর্ িাক্সব এবিং িইুটি হরল ট্র্যাক্ ব র্ ক্রসব। ট্র্যাসক্র ক্াজগুসলার মসধয হট্র্র্ হমাড় 

হর্ ার জর্য র্ড়াচড়া ে জতর ক্রসত হরর্সেলাসরর পাসশ হরল ট্র্যাসক্র ক্রত্রসক্াণাক্ার জািংশসর্র 

উন্ন র্ এবিং পাথর্র উপসর ও আলবাথর্র পাসশ হেন্টার থিসি হরল থিসজর েিংস্কার ও পুর্গ নঠর্ 

অন্তভুনক্ত রস সে। এোড়াও এই র্তুর্ হেতুসত আলবাথর্ স্কাইওস সক্ েিংযুক্ত ক্রা এবিং এম্পা ার 

হটি হট্র্ইল হিসক্ হরর্সেলার থেটি পয নন্ত হশ াসর বযব াসরর জর্য এক্টি পিৃক্ পি অন্তভুনক্ত 

িাক্সব।  

  

2023 োসলর হশসষর থিসক্ থর্ম নাণ ক্াজ শুরু  ও ার ক্িা রস সে। র্তুর্ হেতু েম্পন্ন  ও া, যা 

2026 োসলর হশসষর থিসক্ আশা ক্রা  সে, আলবাথর্ শ সরর আসশপাসশর পূব নবতী 

প্রক্ল্পগুসলার োেসলযর উপর থভথত্ত ক্সর থর্থম নত  সব, আলবাথর্ স্কাইওস ে , যা উত্তরমুখী 

ইন্টারসটি 787 হিসক্ এক্টি অবযবহৃত এক্রেি রয্াম্পসক্ এথলসভসিড পাসক্ন রূপান্তথরত ক্সরসে 

যা  াডের্ র্িীর োসি শ সরর ডাউর্িাউর্সক্ েিংযুক্ত ক্সরসে; এবিং এম্পা ার হটি হট্র্ইল 

লযান্ডমাক্ন, যা 750 মাইল থবে্তৃত এবিং থর্উ ই ক্ন থেটি হিসক্  াডের্ ও চযাম্পসলইর্ ভযাথলর 

মধয থিস  ক্ার্াডা পয নন্ত এবিং ইথর ক্যার্াল বরাবর আলবাথর্ হিসক্ বাসেসলা পয নন্ত হগসে।  

  

বর্উ ইযকন পবরি র্ বিভাম্বগর কবমের্ার মাবর মোবর হিম্বরে ডবমঙু্গম্বযজ 

িম্বলর্, "থলথভিংসটার্ এথভথর্উ হরল হেতু প্রথতস্থাপর্ থর্উ ই ক্ন হটসির গুরুত্বপূণ ন অবক্াঠাসমা 

পুর্থর্ নম নাসণর জর্য গভর্ নর হ াক্সলর ঐথত াথেক্ প্রথতশ্রুথতর আসরক্টি থর্িশ নর্ এবিং এটি 

এমর্ভাসব ক্রা  সে যা গথতশীলতা উন্নত ক্সর, আমাসির অি নর্ীথতসক্ শক্রক্তশালী ক্সর এবিং 

মার্ুষ ও ক্থমউথর্টিসক্ এক্ক্রত্রত ক্সর। আমরা এই প্রক্ল্প ততথর ক্রা এবিং এক্টি চূড়ান্ত েলােল 

থর্ক্রিত ক্রার েমস  েক্ল থর্উ ই ক্নবােীসক্ গথব নত ক্রার জর্য এই গণ শুর্াথর্গুসলা 

ক্থমউথর্টির ক্াে হিসক্ হশার্ার এক্টি গুরুত্বপূণ ন েুসযাগ।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F88482381382%23success&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f6e3be9e59e48dcc1a008da34379607%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879710715265906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F4zkd9zWKs1G7AKRWQSNq6y83rzZukSm7oSiiTCQq3o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dot.ny.gov%2Flivingstonavebridge%2Fenvironmental&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f6e3be9e59e48dcc1a008da34379607%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879710715265906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q3pEFtlg%2FBoFGlifY629e7eeDkmPtTbE4WnxSkuoRsM%3D&reserved=0


বেম্বর্টর চাল নে ই. শুমার িম্বলর্, "আথম এই বহুল প্রতীথেত প্রক্সল্পর েমগ্র রাজধার্ী অঞ্চসল 

উিযাথপত শুভেূচর্ার োসি হযাগ থিক্রে। আথম গত বের, অবক্াঠাসমাগত উন্নথত ক্রসত 

অযামট্র্াসক্র জর্য 16 থবথল র্ ডলার থর্ক্রিত ক্রার জর্য ক্াজ ক্সরথে, এবিং তাসিরসক্ 

থলথভিংসটার্ অযাথভথর্উ হেতুসক্ এম্পা ার লাইসর্র শীষ ন অগ্রাথধক্ার হিও ার আহ্বার্ জাথর্স থে। 

হেতুটি হরল ও হর্ৌ ট্র্যাথেসক্র জর্য এক্টি রোক্বচ এবিং অবশযই, রাজধার্ী অঞ্চসল আমাসির 

র্িী তীরবতী হট্র্ইল হর্িও াক্ন রূপান্তর ক্রার প্রথতশ্রুথত রাসখ। র্তুর্ হেতুসত অবশযই পিচারী 

অযাসেে িাক্সত  সব।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ পল টিংম্বকা িম্বলর্, "আমাসির অবক্াঠাসমাসত বেসরর পর বের ধসর 

থর্ক্রি তা এবিং ক্ম থবথর্স াগ অগথণত ক্থমউথর্টিসক্ হর্থতবাচক্ভাসব প্রভাথবত ক্সরসে, 

আসমথরক্ার্সির বয  বাথড়স সে এবিং আমাসির অি ননর্থতক্ প্রবকৃ্রেসক্ বাধাগ্রস্ত ক্সরসে," 

বসলসের্ ক্িংসগ্রেমযার্ িিংসক্া। "এ ক্ারসণই আথম লসড়থে এবিং আমাসির থিপেী  অবক্াঠাসমা 

আইর্ে  (Bipartisan Infrastructure Law) অর্যার্য আইর্সক্ এথগস  থর্স  হযসত হপসর গথব নত, 

যা িী ন-প্রস াজর্ী  থবথর্স াগ ততথর ক্সর আমাসির উন্নথতসত ে া তা ক্রসব। আজসক্র হ াষণা 

আমাসির 21 শতাব্দীর অবক্াঠাসমা থর্ম নাসণর থিসক্ এক্টি শক্রক্তশালী পিসেপ, এবিং আথম এই 

যিাসপাযুক্ত প্রসচষ্টার োসি জথড়ত েক্লসক্ োধুবাি জার্াই।"  

  

হটট বেম্বর্টর বর্ল হেেবলর্ িম্বলর্, "থলথভিংসটার্ এথভথর্উ হেতুর জর্য গণ শুর্াথর্ 

ক্থমউথর্টির েিেযসির হেতুর ভথবষযত েম্পসক্ন মতামত প্রিার্ ক্রার জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন 

েুসযাগ হিসব এবিং প্রথতস্থাপসর্র মসধয ক্ী অন্তভুনক্ত িাক্সব তার জর্য িৃশযক্ল্প প্রিার্ ক্রসব। 

আথম প্রক্রি াটির অিংশ  ও া অবযা ত রাখসত এবিং মতামত হশার্ার জর্য অধীর আগ্র ী।"  

  

অোম্বেেবল েিেে পোটিবেযা ফোব  িম্বলর্, "থলথভিংটর্ এথভথর্উ হেতু প্রথতস্থাপর্ প্রক্ল্প 

 সলা আসরক্টি উদ্দীপর্াম  উন্ন র্ প্রক্ল্প যা স্কাইওস  ডাউর্িাউর্ আলবাথর্সক্ পুর্রুজ্জীথবত 

ক্রার এবিং এক্ইোসি এটিসক্ আমাসির হেি ঐথত াথেক্ ও প্রাকৃ্থতক্ েম্পি,  াডের্ থরভার 

ও ািারেসন্টর োসি পুর্রা  েিংযুক্ত ক্রসত ো াযয ক্রসে৷ থলথভিংসটার্ এথভথর্উ হেতুটি 

আলবাথর্ হিসক্ হরর্সেলার ক্াউথন্ট পয নন্ত এক্টি র্তুর্ বহুমুখী রাস্তা ততথর ক্রসব এবিং 

আমাসির ক্থমউথর্টির মধযক্ার েিংসযাগ উন্নত ক্রসব। এটি আলবাথর্র ঐথত াথেক্ 

ডাউর্িাউসর্র অি ননর্থতক্ ও আঞ্চথলক্ েম্ভাবর্ার হেসত্র িাসগ নিকৃ্ত ও রূপান্তরমূলক্ 

থবথর্স াসগর এক্টি র্তুর্ হেউ তুসল ধরসে। হযস তু আমরা এই প্রক্ল্পটি থর্ম নাণ ক্রসত চাই, 

আলবাথর্র থরভারেন্ট পুর্রুোর ও পুর্ঃঅযাসেসের জর্য I-787 েম্পসক্ন র্তুর্ ক্সর ভাবুর্, 

থলথভিংসটার্ এথভথর্উ থিজটি রাজধার্ী অঞ্চসলর মূল অিংসশ চলমার্ ও র্বা র্কৃ্ত থবথর্স াসগর 

পথরপূরক্  সব।"  

  

অোম্বেেবলম্বমোর জর্ টট. মোকম্বডার্াল্ড III, RPh িম্বলর্, "থলথভিংসটার্ এথভথর্উ হেতুর 

জর্য গণ শুর্াথর্ ক্থমউথর্টির েিেযসির হেতুর ভথবষযত েম্পসক্ন মতামত প্রিার্ ক্রার জর্য 

এক্টি গুরুত্বপূণ ন েুসযাগ হিসব এবিং প্রথতস্থাপসর্র মসধয ক্ী অন্তভুনক্ত িাক্সব তার জর্য িৃশযক্ল্প 

প্রিার্ ক্রসব। আথম প্রক্রি াটির অিংশ  ও া অবযা ত রাখসত এবিং মতামত হশার্ার জর্য অধীর 

আগ্র ী।"  

  



আলিাবর্ কাউবন্টর এক্সেবকউটটভ ডোবর্ম্বযল বপ. মোককয িম্বলর্, "থলথভিংসটার্ এথভথর্উ 

থিজটি বতনমাসর্ এক্টি প্রাচীর্ ধ্বিংোবসশষ থ সেসব িা াঁথড়স  আসে যা আমাসির অি নর্ীথত এবিং 

আমাসির ক্থমউথর্টি আন্তঃেিংসযাসগর হেসত্র আলবাথর্ ক্াউথন্ট এবিং রাজধার্ী অঞ্চসল আমরা 

ক্তিরূ এথগস থে তা আর প্রথতেথলত ক্সর র্া। এই প্রথতস্থাপর্ ট্র্ার্ক্রজি ও বাথণজযসক্ উন্নত 

ক্রসব - হরল ও হর্ৌ উভ  মাধযসমই - পাশাপাথশ র্িী পারাপাসর থর্রাপি বাইক্ ও পিচারী 

ট্র্যাথেসক্র েুসযাগ থিস  থবসর্াির্ বকৃ্রে ক্রসব। এই অি না র্ আমাসির ভথবষযসতর এক্টি 

থবথর্স াগ এবিং অবক্াঠাসমার এই গুরুত্বপূণ ন অিংশটিসক্ 21 শতাব্দীসত উন্নীত ক্রসব। আথম এই 

প্রক্সল্প জর্োধারসণর মতামতসক্ স্বাগত জার্াসত হপসর আর্ক্রন্দত।"  

  

আলিাবর্র হমযর কোবি বে ার্ িম্বলর্, "এটি পরম আর্সন্দর হয আমরা থলথভিংসটার্ 

এথভথর্উ হরল হেতুর বহুল-প্রতীথেত প্রথতস্থাপসর্র থিসক্ এথগস  যাক্রে। গভর্ নর ক্যাথি হ াক্সলর 

400 থমথল র্ ডলার থবথর্স াগ, হিশবযাপী এমট্র্াক্ অবক্াঠাসমা হমরামসতর জর্য থেসর্সির 

েিংখযাগথরি হর্তা চাক্ শুমার ক্তৃনক্ েুরথেত 16 থবথল র্ ডলাসরর এক্টি অিংশ েক্রিথলতভাসব, 

এই শুরুর জর্য প্রস্তুত প্রক্ল্পটি েম্পন্ন ক্রসত ো াযয ক্রসব যা হক্বল হিসশর র্বম-বযস্ততম 

হট্র্র্ হটশসর্র পাসশর হেতুটিসক্ পুর্রুজ্জীথবতই ক্রসব র্া, বরিং  াডের্ র্িী পারাপাসর এক্টি 

পিচারী ও বাইোইসক্ল বান্ধব পি ততথর ক্রসব - আলবাথর্ এবিং আমাসির থরভারেন্টসক্ পূব ন 

থিসক্র পস ন্টগুসলার োসি আসরা ভাসলাভাসব েিংযুক্ত ক্রসব। হযেব বাথেন্দা এবিং যারা এক্টি 

র্তুর্ থলথভিংসটার্ এথভথর্উ হেতুর পসে ক্িা বসলসের্ তাসিরসক্ আসরা জার্ার জর্য এবিং এই 

মতামত প্রিাসর্র েুসযাসগর েিযব ার ক্সর র্তুর্ অবক্াঠাসমার অিংশ থ সেসব যা হিখসত চার্ তা 

হশ ার ক্রার জর্য এই গণ শুর্াথর্সত হযাগ থিসত আথম আহ্বার্ জার্াক্রে।"  

  

###  
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