
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  কবমউবর্টিম্বে বিবেেীলো গম্ব়ে েুলম্বে 'বিজ বর্উ ইয়কন ' েহবিম্বল 200 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
িার্ীয় সরকারম্বক রাজেিোপী ঘসেু এিং কালভার্ন  প্রবেিাপর্ করম্বে সাহায্ে কম্বর, োম্বের চরম 

আিহাওয়া  র্র্া আম্বরা বিবেেীল কম্বর ঘোম্বল  
  

উম্বেোগ বর্উ ইয়ম্বকন র জাবের ঘর্েৃিার্ীয় জলিাযু় ঘর্েৃত্ব এিং কবমউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র লক্ষে 
সমর্নর্ কম্বর  

  
ঘ াষণা অিকাঠাম্বমা ঘজারোর এিং জলিাযু় পবরিেন ম্বর্র প্রভাি কমাম্বে িার্ীয় সরকারম্বক পমূ্বিন 

পরুসৃ্কে 500 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর উপর বভবি কম্বর গম্ব়ে েুলম্বি 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে স্থার্ীয় সরকারগুম ার জর্য ব্রিজ ব্রর্উ ইয়কন  
(BRIDGE NY) তহব্রিম  200 ব্রমব্র য়র্ মাব্রকন র্ ড ার পাওয়া োমি। র্তুর্ তহব্রি  এ াকাগুব্র মক 
রাজযিযাপী ঘসতু এিং কা ভার্ন  পুর্িনাসর্ এিং প্রব্রতস্থাপমর্র সুমোগ ঘেমি। এটি 2016 সা  ঘেমক 
143টি স্থার্ীয় সরকারমক 298টি ঘসতু ও কা ভামর্ন র পুর্িনাসর্ ও প্রব্রতস্থাপমর্র জর্য 500 ব্রমব্র য়র্ 
মাব্রকন র্ ড ার প্রোর্মক ব্রভব্রি কমর অ্গ্রসর হয়। এই ঘকৌশ গত অ্িকাঠামমা ব্রিব্রর্ময়াগ রামজযর 
প্রব্রতটি অ্ঞ্চম র িাব্রসন্দা এিং িযিসায়ীমের জীির্োত্রার মার্ িৃব্রি কমরমে এিং জ িায় ুপব্ররিতন মর্র 
প্রভামির ঘমাকামি া করার জর্য ব্রর্উ ইয়মকন র সম্প্রোয়মক আমরা ব্রস্থব্রতশী  করার জর্য অ্ভূতপূিন 
সমেনর্ প্রোর্ কমরমে। এই উমেযাগ ব্রর্উ ইয়মকন র জাব্রত-ঘর্তৃস্থার্ীয় ক্লাইমমর্ ব্র ডারব্রশপ অ্যান্ড 
কব্রমউব্রর্টি ঘপ্রামর্কশর্ অ্যামের (Climate Leadership and Community Protection Act) 
 ক্ষ্যমক সমেনর্ কমর।  
  
"ব্রর্উ ইয়কন  ঘের্ এিং সারা ব্রিমের সম্প্রোয় জ িায়ু পব্ররিতন মর্র দ্বারা চাব্র ত চরম আিহাওয়ার 
 র্র্ার সামে ক্রমির্নমার্ভামি প্রব্রতদ্বব্রিতা করমে, এিং এর্া অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন ঘে আমরা আমামের 
সম্প্রোময়র অ্িকাঠামমামক এই পব্ররিতন মর্র জর্য ব্রস্থব্রতশী  করমত পাব্রর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই র্তুর্ উপ ভয ব্রিজ ব্রর্উ ইয়কন  তহব্রি  স্থার্ীয় মাব্র কার্ার্ীর্ ঘসতু এিং কা ভার্ন  
শক্ত করার জর্য প্রময়াজর্ীয় প্রেুব্রক্তগত এিং আব্রেনক সহায়তা প্রোর্ কমর, ো শুর্ুমাত্র তামের 
ব্রর্রাপিা এিং ব্রর্ভন রমোগযতা িৃব্রি করমি র্া, িরং আঞ্চব্র ক এিং বিব্রেক অ্েননর্ব্রতক 
প্রব্রতমোব্রগতামক সহায়তা করমি।"  
  



 

 

ব্রিজ ব্রর্উ ইয়কন  অ্যাব্রিমকশর্ রাষ্ট্র এিং ঘকন্দ্রীয় পব্ররিহর্ তহব্রি  গ্রহণ এিং পব্ররচা র্ার জর্য 
অ্র্ুমমাব্রেত সক  ঘপৌরসভার জর্য উপ ভয। পরুস্কার একটি প্রব্রতমোব্রগতামূ ক প্রব্রক্রয়ার মার্যমম 
প্রোর্ করা হমি এিং র্কশা, রাইর্-অ্ফ-ওময় অ্ব্রর্গ্রহণ এিং ব্রর্মনাণ সহ প্রকল্প উন্নয়মর্র সক  
পেনায়মক সমেনর্ করমি। মূ যায়র্ একটি ঘসতু িা কা ভামর্ন র কাঠামমাগত অ্িস্থা এিং ট্রাব্রফক 
ভব্র উম, ভ্রমণ ব্রিমিচর্া, পব্ররমিব্রশত িযিসার সংখ্যা এিং িযিসার র্রর্ এিং িাব্রণমজযর উপর 
সামব্রগ্রক প্রভামির উপর ব্রভব্রি কমর করা হমি। এর্ভায়রর্মমন্টা  জাব্রেস কব্রমউব্রর্টির 
(Environmental Justice Communities) জর্য প্রেব্রশনত সুব্রির্া প্রোর্কারী প্রকমল্পর কোও 
ব্রিমিচর্া করা হমি।  
  
প্রবেবর্বি ের্ পোবিক মোলবর্ িম্বলর্, "হাডসর্ উপতযকা জমু়ে পব্ররিার এিং শ্রব্রমকমের শব্রক্তশা ী 
এিং ব্রর্রাপে অ্িকাঠামমা প্রাপয। ব্রিজ ব্রর্উ ইয়কন  তহব্রি  শুর্ুমাত্র আমামের ঘসতু পরু্িনাসর্ র্য়, 
এটি ব্রর্উ ইয়মকন  কমনসংস্থার্ সৃব্রি করমত সাহােয করমি। আব্রম আমামের স্থার্ীয় কব্রমউব্রর্টিমত 
গভর্নমরর ব্রিব্রর্ময়ামগর প্রশংসা করব্রে, এিং ব্রর্উ ইয়কন  রাজয এিং হাডসর্ ভযাব্র  সম্প্রোময়র 
সম্পমের জর্য  ়োই চাব্র ময় োি এিং জ িায় ুপব্ররিতন র্ এিং চরম আিহাওয়ার প্রভাি ঘেমক 
আমামের অ্িকাঠামমা রক্ষ্া করমত হমি।"  
  
প্রবেবর্বি আবিয়াম্বর্া এসবপবলয়র্ িম্বলর্, "ব্রর্উ ইয়মকন র অ্িকাঠামমা শব্রক্তশা ী করমত এিং 
আমামের কব্রমউব্রর্টি জমু়ে স়েক ও ঘসতু পরু্ব্রর্নমনামণর জর্য 200 ব্রমব্র য়র্ মাব্রকন র্ ড ার ব্রিব্রর্ময়াগ 
করার ঘ াষণায় আব্রম গভর্নর কুওমমার প্রশংসা করব্রে। আমরা আমামের ভির্ এিং পব্ররিহর্ 
িযিস্থার উপর জ িায়ু পব্ররিতন মর্র ক্ষ্ব্রতকর প্রভাি উমপক্ষ্া করমত পাব্রর র্া এিং কমনসংস্থার্ সবৃ্রি 
ব্রর্ব্রিত করমত, ব্রর্রাপিা ঘজারোর করমত এিং আমামের অ্িকাঠামমামক সিার জর্য আমরা 
ব্রস্থব্রতশী  কমর তু মত সাহােয করমত হমি। আব্রম ব্রর্উ ইয়মকন র অ্িকাঠামমামত শব্রক্তশা ী ব্রিব্রর্ময়াগ 
ব্রর্ব্রিত করমত ঘফডামর  পেনাময় কাজ চাব্র ময় ঘেমত উেগ্রীি।"  
  
পবরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation, DOT) কবমের্ার মাবর ঘর্ম্বরস ডবমংম্বগজ 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা স্বীকার কমরর্ ঘে পব্ররিহর্ অ্িকাঠামমামত আক্রমণাত্মক ব্রিব্রর্ময়াগ 
আমামের রামষ্ট্রর েী নমময়ােী প্রব্রতমোব্রগতা এিং ঘর্কসইতার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। ব্রিজ ব্রর্উ ইয়কন  
উমেযামগর অ্র্ীমর্ ঘে তহব্রি  উপ ভয করা হমে তা আমামের রামষ্ট্রর সম্প্রোয়মক আমরা 
পব্ররমিশগত এিং অ্েননর্ব্রতকভামি ব্রস্থব্রতশী  কমর তু মত কাজ করমি।"  
  
25 জার্যু়াব্রর, 2021 ঘেমক 19 ঘম, 2021 পেনন্ত কা ভামর্ন র জর্য এিং 9 জরু্, 2021 পেনন্ত 
ঘসতুর জর্য আমিের্ গ্রহণ করা হমি। অ্যাব্রিমকশর্ এিং অ্ব্রতব্ররক্ত তেয পাওয়া 
োমি: www.dot.ny.gov/bridgeny।  
  
এই র্তুর্ তহব্রি  ঘোগ করার সামে সামে, ব্রর্উ ইয়কন  ঘের্ আঞ্চব্র কভামি প্রাপ্ত, স্থার্ীয়ভামি 
পব্ররচাব্র ত স়েক ও ঘসতু প্রকমল্পর জর্য চ ব্রত অ্েনিেমর 1 ব্রিব্র য়র্ মাব্রকন র্ ড ামররও ঘিব্রশ প্রোর্ 
করমে। ব্রিজ ব্রর্উ ইয়কন  ঘপ্রাগ্রাম, ব্রর্উ ইয়কন  ঘের্ ব্রডপার্ন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামর্ন শর্ দ্বারা পব্ররচাব্র ত, 
রামষ্ট্রর ঐব্রতহাব্রসক 306 ব্রিব্র য়র্ মাব্রকন র্ ড ার অ্িকাঠামমা পব্ররকল্পর্ার অ্ংশ।  

https://dot.ny.gov/bridgeny


 

 

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বর্র ঘসম্বর্র্ পবরিহণ কবমটির (Senate's Transportation Committee) সভাপবে 
ঘসম্বর্র্র টিম ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "এর্া জরুব্রর ঘে ব্রর্উ ইয়মকন র অ্িকাঠামমা চা কমের ব্রর্রাপিামক 
অ্গ্রাব্রর্কার ঘেয়, এিং এই তহব্রিম র মার্যমম ঘপৌরসভাগুম া আব্রেনক সম্পমে প্রমিশাব্রর্কার পামি ো 
ব্রর্ব্রিত করমি ঘে এর্া সম্ভি হমি। এই র্রমর্র ঘকৌশ গত ব্রিব্রর্ময়াগ রাজযিযাপী উন্নত পব্ররিহর্ 
ঘর্র্ওয়াকন  বতব্ররর চাব্রিকাঠি, এিং আব্রম এই তহব্রি গুব্র র ব্রর্উ ইয়কন  জমু়ে ভব্রিষযৎ উন্নব্রত সমেনর্ 
করমত ঘেখ্ার জর্য উেগ্রীি।"  
  
অোম্বসেবল িান্সম্বপাম্বর্ন ের্ কবমটি (Assembly Transportation Committee) এর সভাপবে 
অোম্বসেবলমোর্ উইবলয়াম বি. মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "সাম্প্রব্রতক িেরগুম ামত আমরা ঘেমখ্ব্রে, 
ব্রর্উ ইয়কন  ব্রিব্রভন্ন ভয়ািহ আিহাওয়ার জর্য ঝুুঁ ব্রকপণূন। রাজযিযাপী আমামের ঘসতু এিং কা ভার্ন  
রক্ষ্ায় ব্রিব্রর্ময়াগ আমামের স়েক এিং ঘসতু রক্ষ্ণামিক্ষ্মণর মতই গুরুত্বপূণন। এই ঘ াষণায় ব্রর্উ 
ইয়কন  ঘেমর্র আমামের রাজযিযাপী অ্িকাঠামমা রক্ষ্া এিং উন্নয়মর্ অ্ঙ্গীকার প্রেশনর্ করা হময়মে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ কাউবি হাইওম্বয় সুপাবরর্ম্বর্র্ম্বডিস অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State 
County Highway Superintendents Association) ঘপ্রবসম্বডি ঘজা উইবসর্বস্ক িম্বলর্, "ব্রর্উ ইয়কন  
ঘের্ কাউব্রন্ট হাইওময় সপুাব্ররর্মর্র্মডন্টস অ্যামসাব্রসময়শর্ এিং আমরা ঘে সেসযমের ঘসিা কব্রর 
তামের পক্ষ্ ঘেমক আমরা গভর্নর কুওমমামক র্র্যিাে জার্াই ব্রিজ ব্রর্উ ইয়কন  ঘপ্রাগ্রামমর জর্য এই 
গুরুত্বপূণন তহব্রি  এব্রগময় ঘর্ওয়ার জর্য। রাজয জমু়ে ঘসতু এিং কা ভার্ন  রক্ষ্ণামিক্ষ্ণ ভাম া 
ঘিতমর্র কমনসংস্থার্ সৃব্রি করমি এিং  ক্ষ্  ক্ষ্ ঘমার্রচা কমক ব্রর্রাপে রাখ্মি। পব্ররিহর্ 
অ্িকাঠামমামত ব্রিব্রর্ময়াগ ব্রর্উ ইয়কন িাসীমের ব্রর্রাপিা এিং আমামের অ্েনর্ীব্রতর শব্রক্তর জর্য 
অ্পব্ররহােন। স্থার্ীয় স়েক ও ঘসতুর জর্য র্যােয তহব্রি  সরিরাহ ব্রর্ব্রিত করমত আমরা গভর্নর 
কুওমমা এিং আইর্সভার সামে কাজ করমত উেগ্রীি।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ অোম্বসাবসম্বয়ের্ অফ র্াউর্ সুপাবরর্ম্বর্র্ম্বডিস অফ হাইওম্বয়স (New York 
State Association of Town Superintendents of Highways, NYSAOTSOH)-এর ঘপ্রবসম্বডি 
অোম্বলক্স ঘেগর িম্বলম্বের্, "ব্রর্উ ইয়কন  ঘের্ অ্যামসাব্রসময়শর্ অ্ফ র্াউর্ সুপাব্ররমন্টমন্ডন্টস অ্ফ 
হাইওময়স গুরুত্বপূণন ব্রিজ-ব্রর্উ ইয়কন  তহব্রি  কমনসূচী অ্িযাহত রাখ্ার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রশংসা 
করমে। ব্রর্উ ইয়মকন র অ্মর্নক ঘসতু স্থার্ীয় সরকামরর মাব্র কার্ার্ীর্। জর্গণমক একটি ব্রর্রাপে এিং 
কােনকর রাষ্ট্রীয় পব্ররিহর্ িযিস্থা প্রোমর্র জর্য এই অ্পব্ররহােন ঘসতু এিং কা ভার্ন  তহব্রি  কমনসূচী 
প্রময়াজর্; ো জ িায়রু উপকার কমর, কমনসংস্থার্মক সমেনর্ কমর এিং আমামের সম্প্রোময়র জর্য 
অ্েননর্ব্রতক প্রিৃব্রি িৃব্রি কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজের ঘেম্বের-ঘর্েৃত্বিার্ীয় জলিাযু় পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার জাব্রতর-ঘর্তৃস্থার্ীয় জ িায়ু এমজন্ডাটি জাব্রতর সি ঘচময় আক্রমণাত্মক জ িায় ু
এিং পব্ররেন্ন শব্রক্তর উমেযাগ, ো সবু্রির্যস্ত এিং সঠিকভামি পব্ররেন্ন শব্রক্তমত পব্ররিতন মর্র আহ্বার্ 
জার্ায় ো কমনসংস্থার্ সৃব্রি কমর এিং একটি সিুজ অ্েনর্ীব্রতর  া র্-পা র্ অ্িযাহত রামখ্, 
COVID-19 মহামারী ঘেমক ব্রর্উ ইয়কন  ঘেমর্র আমরাগয  াভ করার পাশাপাব্রশ। জ িায়ু ঘর্তৃত্ব ও 



 

 

কব্রমউব্রর্টি সুরক্ষ্া আইমর্র মার্যমম আইমর্ অ্ন্তভুন ক্ত, ব্রর্উ ইয়কন  2040 সাম র মমর্য শূর্য-ব্রর্গনমর্ 
ব্রিেযুৎ খ্ামত তার িার্যতামূ ক  ক্ষ্য অ্জন মর্র পমে, 2030 সাম র মমর্য 70 শতাংশ র্িায়র্মোগয 
শব্রক্ত উৎপাের্সহ ও অ্েনর্ীব্রতমত ব্রিসৃ্তত কািনর্ ব্রর্রমপক্ষ্তা অ্জন মর্র পমে। এটি পব্ররেন্ন শব্রক্ত খ্ামত 
ব্রর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপিূন উন্নয়র্সহ ঘের্ জমু়ে 67 টি িৃহৎ পব্ররসমরর র্িায়র্মোগয প্রকমল্প 3.9 
ব্রিব্র য়র্ মাব্রকন র্ ড ামরর ব্রিব্রর্ময়ামগর উপর গম়ে তু মে, ব্রর্উ ইয়মকন র পব্ররেন্ন শব্রক্ত খ্ামত সিৃ 
150,000 এর ঘিব্রশ কমনসংস্থার্, ো 2035 সাম র মমর্য অ্ফমশার িায়ু ঘেমক প্রায় 9,000 
ঘমগাওয়ার্ উৎপােমর্র প্রব্রতশ্রুব্রত এিং িণ্টর্মোগয ঘসৌর খ্ামত 2011 সা  ঘেমক শতকরা 1,800 
শতাংশ প্রিৃব্রির ব্রভব্রির উপর প্রব্রতব্রিত। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, ব্রর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগব্রত গম়ে 
তু মি এিং 2050 সাম র মমর্য 1990 সাম র তু র্ায় ব্রগ্রর্হাউস গযামসর ব্রর্গনমর্ 85 শতাংশ হ্রাস 
করমি এিং ব্রর্ব্রিত করমি ঘে ব্রক্লর্ এর্াব্রজন  ব্রিব্রর্ময়ামগর 40 শতাংমশর  ক্ষ্য ব্রর্ময় সুব্রির্ািব্রঞ্চত 
কব্রমউব্রর্টিমক সুব্রির্া প্রোর্ করমি এিং 2025 সাম র মমর্য এর্াব্রজন  খ্রচ 185 প্রব্রতব্রের্ ব্রিব্র য়র্ 
ব্রিটিশ তাপ ইউব্রর্র্ (TBtus) কমামর্ার  ক্ষ্যমাত্রার ব্রেমক এব্রগময় োমি।  
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