
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল িাম্বেম্বলা ে ম্বর হকর্ব িংটর্ এক্সম্বপ্র ওম্ব়ে প্রকম্বের জর্ে পািবলক 

এর্ম্বগজম্বেন্ট প্রক্রি়ো শুরু করার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

িাম্বেম্বলা বেউক্রজ়োে অে  াম্ব়েম্বে 30হে জুর্ তিেেূলক হকাবপিং হ ের্ অর্ুষ্ঠিত  ম্বি  

  

 ম্প্রদাম্ব়ের  দ েম্বদর েতােত প্রদাম্বর্র এিিং প্রকম্বের পেম্বের বিকে বর্র্ নারম্বণ 

  া়েতা করার  ুম্ব াগ  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ বাফেফলা শ ফরর রূপান্তরক্ারী হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ে েক্ফে 

এক্টট বড় পদফেফপর হ াষণা ক্ফরফের্। রাজয পথরব র্ থবভাগ (State Department of 

Transportation) তার আর্ুষ্ঠাথর্ক্  ম্পকৃ্ততার েক্রি়ো শুরু ক্রফে এবিং ব ৃস্পথতবার, জরু্ 30, 

2022-এ বাফেফলা থিউক্রজ়োি অে  াফ়েফে (Buffalo Museum of Science) এই েক্ফের জর্য 

দুটট পাবথলক্ হকাথপিং হ শফর্র আফ়োজর্ ক্রফব। হকাথপিং হ শর্গুথল  ক্াল 11 টা হিফক্ দুপুর 

2 টা পর্ নন্ত এবিং থবক্াল 5 টা হিফক্ 8 টা পর্ নন্ত অর্ুটষ্ঠত  ফব এবিং  ম্প্রদাফ়ের  দ যফদর 

েক্ফের জর্য থবফবচর্া ক্রা থবথভন্ন থবক্েগুথল  ম্পফক্ন জার্ফত এবিং পথরব র্ থবভাফগর 

ক্ি নক্তনাফদর তাফদর িতািত েদার্ ক্রার  ুফর্াগ হদফব। এই অথিফবশর্গুথলফত োপ্ত ইর্পুট 

এবিং পথরফবশগত পর্ নাফলাচর্া চলাক্ালীর্ অর্যার্য জর্ ম্পকৃ্ততার  ুফর্াগগুথল েক্ফের থ দ্ধান্ত 

গ্র ফণর েক্রি়োফক্ অবথ ত ক্রফত   া়েতা ক্রফব।  

  

"হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ে েক্েটট বাফেফলা শ রফক্ পুর্রা়ে অব়েব েদার্ ক্রার এবিং অি ন 

শতাব্দীরও হবথশ আফগ  াইওফ়েটটর থর্ি নাফণর েফল গুরুতরভাফব েভাথবত  ম্প্রদা়েগুথলফক্ 

পুর্রা়ে  িংর্ুক্ত ক্রার এক্টট ঐথত াথ ক্  ুফর্াফগর েথতথর্থিত্ব ক্ফর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"আিার েশা র্  া  ী পথরক্াঠাফিা েক্েগুথল  রবরা  ক্রফত অঙ্গীক্ারবদ্ধ র্া 

 ম্প্রদা়েগুথলফক্ এক্ক্রিত ক্রার জর্য পথরক্থেত পথরব র্ হর্টও়োক্নগুথলর িািযফি এবিং 

পিচারী এবিং বাইক্ারফদর জর্য বনু্ধত্বপূণ ন রুটগুথলর িািযফি অতীফতর ভুলগুথলফক্  িংফশাির্ 

ক্রফত  া ার্য ক্রফব৷ এটট গুরুত্বপণূ ন হর্ এই েক্েটট থক্ভাফব অগ্র র  ়ে হ   ম্পফক্ন 

 ম্প্রদাফ়ের এক্টট িতািত িাফক্ এবিং এই হকাথপিং হ শর্গুথল আিাফদর জর্ ািারফণর 

 দ যফদর থবফবচর্া ক্রা  িস্ত থবক্ে  ম্পফক্ন অবথ ত ক্রফত  া ার্য ক্রফব এবিং তাফদর 

েথতক্রি়োগুথল আিাফদর শুর্ফত হদফব। র্ারা এই ঐথত াথ ক্ েক্ফে আগ্র ী তাফদর আথি 

উপথিত  ফত উৎ াথ ত ক্থর।"  

  



রাজয পথরব র্ থবভাগ হকাথপিং হ শফর্ োপ্ত িন্তবযগুথল থবফবচর্া ক্রফব এবিং পরবতী 30-থদফর্র 

হকাথপিং িন্তফবযর  ি়েক্াফল এবিং পফর, এই গ্রীফে  ম্পন্ন ক্রা েক্ফের হকাথপিং থরফপাফটন িূল 

িন্তবযগুথলর েথত েথতক্রি়ো জার্াফব। হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ে েক্ফের এক্টট র্তুর্ 

ওফ়েব াইট আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাফব  ভাগুথলর আফগ 29 জরু্ চাল ুক্রা  ফব, র্া জর্ ািারণফক্ 

েক্েটট  ম্পফক্ন জার্ার জর্য আফরক্টট হোরাি েদার্ ক্রফব।  

  

1950 এবিং 1960 এর দশফক্ থর্থি নত, হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়েটট হেডথরক্ লয ওলিফেড দ্বারা 

থডজাইর্ ক্রা ঐথত াথ ক্  াফবাল্ট পাক্নওফ়ে র্ািক্ এক্টট থবশাল, গাফের  াথরর্ুক্ত বুফলভাডন, র্া 

আফশপাফশর এলাক্ার িফিয  িংফর্াগ থবক্রিন্ন ক্ফর, হ টট েথতিাপর্ ক্ফর এক্টট ভগভনি  াইওফ়ে 

থদফ়ে। আ ল বুফলভাডনটট  াফবাল্ট পাক্নফক্  িংর্ুক্ত ক্রত (বতনিাফর্ িাটটনর্ লুিার থক্িং, জথুর়্ের 

পাক্ন) হডলাও়োর পাফক্নর  াফি।  

  

ঐথত াথ ক্ 32.8 থবথল়ের্ ডলাফরর পথরব র্ থবভাফগর ক্যাথপটাল প্ল্যার্ র্া রাফজযর অি নবের 

2023 বাফজফটর অিংশ থ  াফব গ ৃীত  ফ়েথেল তাফত হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ে ক্থরফডাফরর  তাশ 

অিংশ জফুড় পূব ন-পক্রিি পাড়াগুথলফক্ পুর্রা়ে  িংর্ুক্ত ক্রফত এবিং এক্সফে ওফ়ে দ্বারা েদত্ত 

গুরুত্বপূণ ন আঞ্চথলক্ পথরব র্  িংফর্াফগর দী নফি়োদী েিতার  াফি আপ  র্া ক্ফর িূলত 

 ািফবাল্ট পাক্নওফ়ের দ্বারা  রবরা  ক্রা  বুজ িার্ পুর্:েথতষ্ঠা ক্রার জর্য 1 থবথল়ের্ ডলার 

পর্ নন্ত অন্তভুনক্ত রফ়েফে।  

  

জার্ু়োথরফত, গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্ফরথেফলর্ হর্ এক্সফে ওফ়ে থর্ি নাফণর েফল থবভক্ত পূব ন-

পক্রিি এলাক্াগুথলর পরু্ঃ িংফর্াগ এবিং পুর্রুদ্ধাফরর থবক্েগুথল িূলযা়ের্ ক্রার জর্য রাজয 

পথরব র্ থবভাগ এক্টট পথরফবশগত পর্ নাফলাচর্া শুরু ক্রফব।  

  

 রাজয পথরব র্ থবভাগ বতনিাফর্ র্তুর্ উন্মকু্ত পাবথলক্ হস্প  ততথর ক্রফত,  াইফক্ল এবিং 

পিচারীফদর থর্রাপত্তা বকৃ্রদ্ধ ক্রফত এবিং শব্দ ও বা়ে ুদষূণ হিাক্াফবলার  ুফর্াগ িূলযা়ের্ ক্রফে। 

রাজয পথরব র্ থবভাগ পুর্ঃ িংরু্ক্ত এলাক্াগুথলর িফিয থর্রাপদ র্ার্বা র্ পথরচালর্ার  ুথবিাফি ন 

িার্ী়ে  ড়ক্পফির উন্নথত ািফর্র িূলযা়ের্ও ক্রফে। েক্ফের  ীিার্া়ে ইে হেথর থিফটর পূব ন 

 ীিা এবিং হবে থিফটর পক্রিি  ীিা অন্তভুনক্ত। এক্সফে ওফ়েফত েথতথদর্ ো়ে 80,000 গাথড় 

চলাচল ক্ফর।   

  

বাফেফলা থিউক্রজ়োি অে  াফ়েে বাফেফলার 1020  ািফবাল্ট পাক্নওফ়েফত অবথিত। দুটট 

হকাথপিং হ শফর্র েথতটটফত েক্ফের জর্য থবফবথচত থবথভন্ন থবক্ফের তিযগত পযাফর্ল িাক্ফব। 

উভ়ে হ শর্ এক্ই তিয েদার্ ক্রফব। থর্উ ই়েক্ন হেফটর পথরব ণ থবভাফগর েক্ফের হর্তারা 

 ম্প্রদাফ়ের  দ যফদর েফের উত্তর থদফত এবিং তাফদর হিফক্ েথতক্রি়ো হপফত িাক্ফব েস্তুত 

িাক্ফবর্। রাজয পথরব র্ থবভাগ বাফেফলা থ টট, হগ্রটার বাফেফলা-র্া়োগ্রা থরক্রজওর্াল 

ট্রােফপাফটনশর্ ক্াউক্রেল (Greater Buffalo-Niagara Regional Transportation Council) এবিং 

েথতফবশী  ম্প্রদা়েগুথলর  াফি এই গুরুত্বপূণ ন েক্ফের অগ্রগথতর  াফি  াফি েথত িু ফূতন 

  ফর্াথগতািূলক্ভাফব ক্াজ ক্রফত েথতশ্রুথতবদ্ধ।  

   

বর্উ ই়েকন হেট পবরি র্ বিভাম্বগর কবেের্ার হেবর হিম্বরম্ব  ডবের্গুম্ব়েজ িম্বলর্, 

"গভর্ নর হ াক্ফলর হর্তৃফত্ব, থর্উ ই়েক্ন হেট আিাফদর পথরক্াঠাফিাফক্ এির্ভাফব গফড় হতালার 



জর্য ঐথত াথ ক্ েথতশ্রুথত থদফি র্া আিাফদর  ম্প্রদা়েগুথলফক্ পুর্ঃ িংরু্ক্ত ক্ফর, বকৃ্রদ্ধফক্ 

  জতর ক্ফর এবিং িার্ষুফক্ এক্ক্রিত ক্ফর৷ হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ে  ল 20 শতফক্র 

িাঝািাক্রঝ পথরব র্ পথরক্ের্ার এক্টট অবফশষ র্া আফশপাফশর এলাক্াগুথলফক্ থবভক্ত ক্ফরফে 

এবিং এটট  ম্পফক্ন থক্েু ক্রার  ি়ে এফ ফে। আথি  ক্ল  ম্প্রদাফ়ের  দ যফদর অর্ুফরাি ক্রথে 

হর্ হক্াফর্া এক্টট হ শফর্ হর্াগদার্ ক্রফত এবিং আিাফদর থর্ক্রিত ক্রফত  া ার্য ক্রফত হর্ 

চূড়ান্ত েক্েটট এির্ থক্েু  ়ে র্া  িস্ত থর্উ ই়েক্নবা ীফক্ গথব নত ক্ফর।"  

  

ব ম্বর্টর চাল ন  ই শুোর িম্বলম্বের্, "হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ের িফতা অফর্ক্  াইওফ়ে, ক্ি 

আফ়ের পাড়া এবিং অ-হেত বফণ নর  ম্প্রদাফ়ের িফিয থদফ়ে ততথর ক্রা  ফ়েফে, র্া শ রগুথলফক্ 

থবভক্ত ক্ফরফে এবিং অিূলয  বুজ িার্ ধ্বিং  ক্ফরফে৷ এই ক্ারফণই আথি এই েক্েগুথলর জর্য 

আরও হবথশ হেডাফরল থবথর্ফ়োগ েদাফর্র জর্য থদ্বপেী়ে পথরক্াঠাফিা এবিং চাক্থরর আইফর্ 

" ম্প্রদা়েগুথল পুর্ঃ িংরু্ক্ত ক্রা" র্াফি র্তুর্  া  ী হেডাফরল থবথর্ফ়োগ পাও়োর জর্য লড়াই 

ক্ফরথে। হক্র্থ িংটর্ থর্থি নত  ও়োর পর হিফক্ থবভক্ত িাটটনর্ লুিার থক্িং এবিং  যািথলর্ পাফক্নর 

আফশপাফশর এলাক্া়ে হর্ েথত  ফ়েফে তা  িংফশাির্ ক্রার জর্য  ম্প্রদা়েফক্ জথড়ত ক্রার জর্য 

আথি গভর্ নর হ াক্ল এবিং NYSDOT-হক্  ািুবাদ জার্াই।"  

  

ব ম্বর্টর কাম্বেনর্ বগবলব্র্োন্ড িম্বলম্বের্, "হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ে েক্ে  ম্প্রদা়েগুথলফক্ 

পুর্রা়ে  িংর্ুক্ত ক্রফব, আিাফদর  াইওফ়ে থ ফেফি পদ্ধথতগত বণ নবাফদর উত্তরাথিক্াফরর 

হিাক্াফবলা ক্রফব এবিং বাফেফলা শ ফরর রূপান্তর ক্রফত  া ার্য ক্রফব৷ আথি গভর্ নর 

হ াক্লফক্  ািুবাদ জার্াই এই গুরুত্বপূণ ন পদফেপটট থর্ক্রিত ক্রার জর্য হর্ এই েক্েটট 

 ম্প্রদাফ়ের চাথ দা পূরণ ক্ফর এবিং আথি বাফেফলার পথরক্াঠাফিা উন্নত ক্রার জর্য হেডাফরল 

ডলাফরর জর্য লড়াই চাথলফ়ে র্াব।"  

  

প্রবতবর্বর্ ব্র্া়োর্ ব বগে িম্বলম্বের্, "অতীফতর পথরব ফর্র ভুলগুথল বাফেফলার পাড়াগুথলফক্ 

থবপর্ নস্ত ক্ফরফে এবিং  ম্প্রদা়েগুথলফক্ থবভক্ত ক্ফরফে৷ গভর্ নর হ াক্ল এবিং ওফ়েোর্ ন থর্উ ই়েক্ন 

েথতথর্থি দফলর হর্তৃফত্ব, এই েক্েটট হ ই ভুলফক্  িংফশাির্ ক্রফব। আিরা এির্ এক্টট 

েক্েফক্ এথগফ়ে থর্ফ়ে হর্ফত জর্ ািারফণর ক্িা হশার্ার েক্রি়ো শুরু ক্রফত আগ্র ী র্া 

েথতফবশীফদর চাথ দা পরূণ ক্ফর এবিং এক্টট শক্রক্তশালী, স্বািযক্র এবিং  িংরু্ক্ত  ম্প্রদাফ়ের 

দৃটিভথঙ্গফক্ অগ্র র ক্ফর।"  

  

হেট ব ম্বর্টর ষ্ঠটে হকম্বর্বড িম্বলম্বের্, "হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ের এক্টট ত্বরাথিত 

পথরফবশগত েক্রি়ো  ুরথেত ক্ফর, এবিং এই বেফরর বাফজফট এক্টট ঐথত াথ ক্ 1 থবথল়ের্ 

ডলাফরর থবথর্ফ়োগ অন্তভুনক্ত ক্রার  াফি, আিরা এই েক্ফের অগ্রগথত হদখার জর্য এবিং এির্ 

বহু দশক্ িফর উফপথেত এক্টট এলাক্াফক্ রূপান্তর ক্রার ক্াোক্াথে চফল এফ থে৷  িং ফদর 

 িংখযাগথরষ্ঠ হর্তা ক্রিোল থপপল -হোক্  এবিং আথি পথরবতনফর্র উফেফশয তাফদর 

দৃটিভথঙ্গফক্  িি নর্ ক্রার জর্য এবিং আিাফদর  ম্প্রদাফ়ের পফে আরও ভাফলা ক্রার েথতশ্রুথত 

েদার্ ক্রার জর্য আিাফদর হরফোর আও়োর ক্থিউথর্টট হক্া়োথলশফর্র (Restore Our 

Community Coalition) িফতা গ্রুপগুথলর  াফি   ফর্াথগতা ক্রফত হপফর গথব নত। এই েক্েটট 

হক্ির্ হদখফত  ফব তাফত  ম্প্রদাফ়ের িতািত এক্টট থবথশি ভূথিক্া পালর্ ক্রফব এবিং আিরা 

এই এলাক্ার িার্ুষফদর হিফক্ শুর্ফত আগ্র ী র্ারা বেফরর পর বের িফর এই রাস্তার দ্বারা 



 রা থর েভাথবত  ফ়েফের্৷ এই হকাথপিং হ শর্গুথল এই েক্ফের পরবতী পর্ নাফ়ের এক্টট 

গুরুত্বপূণ ন উপাদার্  ফব।"  

  

রাজে ব ম্বর্টর ের্ এে. রা়োর্ িম্বলম্বের্, " িাজফক্ থবভক্ত ক্ফর এির্  াইওফ়েগুথলর 

ক্ারফণ  িৃ েথত টঠক্ ক্রার েফচিা়ে বাফেফলা এক্া র়্ে৷ কা াকু়্োডা এক্সফে ওফ়ে এবিং 

হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ে পুর্রা়ে থডজাইর্ ক্রার পথরক্ের্ার েফচিার  াফি, আিরা 

আফশপাফশর এলাক্াগুথলফক্ পুর্রা়ে এক্ক্রিত ক্রফত, ওলিফেফডর থভশর্ পুর্রুদ্ধার ক্রফত 

এবিং আিাফদর ইথত া  পুর্রুদ্ধার ক্রার জর্য এক্টট  া  ী পদফেপ থর্ক্রি। এই জর্ ািারফণর 

েচাফরর েফচিা শুরু  ও়োর  াফি  াফি, আথি  বাইফক্ জথড়ত িাক্ার জর্য এবিং আপর্ার 

িতািত হশার্াফর্ার জর্য উৎ াথ ত ক্রথে।"  

  

বির্ার্ ভার  িংখ্োগবরি হর্তা ক্রিোল বপপল -হোক  িম্বলম্বের্, "রুট 33 ক্ভার ক্রা 

 ল হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ের দ্বারা ক্রা েজন্মগত েথতর হিাক্াফবলা ক্রার এক্টট অর্র্য 

 ুফর্াগ, র্খর্ এটট িাটটনর্ লুিার থক্িং এবিং  যািথলর্ পাফক্নর এলাক্াগুথলফক্ থবদীণ ন ক্ফরথেল এবিং 

থবক্রিন্ন ক্ফরথেল। এই এক্সফে ওফ়েগুথল দী নক্াল িফর আিাফদর  ম্প্রদা়ে এবিং থবফর্াদফর্র 

িার্গুথলফক্ থবক্রিন্ন এবিং বযা ত ক্ফরফে। এই  ম্প্রদা়েগুথলফক্ পুর্রুদ্ধার ক্রা  ল জাথতগত 

র্যা়েথবচার, জীবর্র্ািার িার্, পথরফবশগত স্বািয এবিং  ম্প্রদাফ়ের উন্ন়েফর্র থবষ়ে। পুর্ঃউন্ন়ের্ 

েক্রি়োর জর্য  িার্ভাফব গুরুত্বপণূ ন  ল জর্ ািারফণর  ম্পকৃ্ততাফক্ র্িার্িভাফব বাস্তবা়ের্ 

ক্রা র্াফত  ম্প্রদাফ়ের  দ যফদর েক্েটট  ম্পফক্ন জার্ার এবিং গুরুত্বপূণ ন েথতক্রি়ো েদাফর্র 

 ুফর্াগ এবিং র্যা়ে ঙ্গত পি হদও়ো র্া়ে।"  

  

এবর কাউবন্টর বর্ি না ী োকন ব . হপাম্বলার্কাজন িম্বলম্বের্, " ক্ল িতািত এবিং িারর্াফক্ 

স্বাগত জার্াই এবিং আথি বাথ ন্দাফদর এই হ  র্গুথলফত হর্াগ হদও়োর পথরক্ের্া ক্রফত এবিং 

হক্র্থ িংটর্ এক্সফে ওফ়ের জর্য ভথবষযফত থক্ িাক্ফত পাফর তা হদখফত উৎ াথ ত ক্থর৷ এটট 

এক্টট রূপান্তরিূলক্ এবিং বহু েজন্মফক্ েভাথবত ক্রার েক্ে র্া বাফেফলার োচীর্তি এক্টট 

এলাক্াফক্ পুর্রা়ে এক্ক্রিত ক্রফব, তাই র্ত হবথশ িার্ুষ উপথিত  ফত পাফরর্, ততই ভাফলা। 

থবক্েগুথল থক্ তা হদখুর্,  ম্প্রদাফ়ের আফলাচর্া়ে হর্াগ থদর্ এবিং এক্টট র্তুর্, ভাফলা বাফেফলা 

ততথরর হেফি আপর্ার ভূথিক্া পালর্ ক্রুর্।"  

  

িাম্বেম্বলার হে়ের িা়েরর্ ব্র্াউর্ িম্বলম্বের্, "আিাফদর ইথত াফ র  ব হচফ়ে বড় পথরক্ের্ার 

ভুলগুথলর িফিয এক্টটর  িংফশাির্ ক্রার জর্য ত থবল পাও়ো েিি হিফক্ই এক্টট  ম্প্রদাফ়ের 

েফচিা থেল৷ এটা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন হর্  ম্প্রদা়ে এই েক্ফে থর্র্ুক্ত িাফক্। আথি এই এলাক্ার 

 িস্ত বাথ ন্দাফদর এফ  থর্ি নাণ েক্রি়ো  ম্পফক্ন জার্ফত এবিং হ ই  াফি হক্র্থ িংটর্ 

এক্সফে ওফ়ের আফশপাফশর  ম্প্রদাফ়ের বাথড় এবিং বযব াগুথলফক্ ক্ীভাফব এই থবথর্ফ়োগ 

উপকৃ্ত ক্রফত পাফর হ   ম্পফক্ন িারণা হদও়োর জর্য উৎ াথ ত ক্থর।"  
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