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গভর্নর কুওম্বমা খাল উম্ব্োম্বগর পরু্ঃপবরকল্পর্ার অংে বিম্বেম্বি ব্রকম্বপাম্বটন  একটি র্তুর্ পথচারী 
সেতুর প্রধার্ বিজাইর্ার বিম্বেম্বি েপ স্থপবতম্ব্র বর্িনাচম্বর্র স াষণা স্র্  

  
আইকবর্ক এবর খাল অবতক্রম করম্বত র্তুর্ সেতু SUNY সব্রাকম্বপাটন  কোম্পােম্বক এম্পায়ার সেট 

সেইম্বল েংযুক্ত করা িম্বে  
  

র্তুর্ সেতুর র্কোর রূপায়ণ এখাম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এরর খামের উপর ব্রকমপার্ন  েুপ পথচারী সেতুর প্রধার্ রিজাইর্ার 
রিমেমে শপ স্থপরতমের রর্েনাচমর্র স াষণা রেমেমের্। মূেত 2020 োমের জার্ুোরর 
মামে গভর্নমরর সের্ অ্ে সেমর্র ভাষমণর অ্ংশ রিমেমে স াষণা করা িে, ব্রকমপার্ন  গ্রামমর 
এই র্তুর্ পথচারী সেতু সেমর্র পুর্ঃপররকল্পর্া খাে (Reimagine the Canals) উমেযামগর অ্ধীমর্ 
শুরু করা প্রথম েৃিৎ আকামরর অ্েকাঠামমা প্রকমল্পর প্ররতরর্রধত্ব কমর। রর্উ ইেকন  পাওোর 
অ্থররটি (New York Power Authority, NYPA)-এর ট্রারে সোিন , যা েিােক েংস্থা রিমেমে 
রর্উ ইেকন  খাে কমপনামরশমর্র মারেকার্া ও পররচাের্া কমর, SHoP স্থপরতমের োোই কমর এেং 
প্রকমল্পর সরকিন  ইরিরর্োর রিোমে ওভ আরূপ (Ove Arup) এেং অ্ংরশোরমের সেমে সর্ে।  
  
"এরর খাে 200 েেমররও সেরশ েমে ধমর রর্উ ইেমকন র জর্য একটি রেশাে েংস্থার্ এেং এই 
প্রকল্প ব্রকমপার্ন  গ্রামমর জর্য রেমর্াের্মূেক েুরেধা ও েৃিত্তর েংমযাগ প্রোমর্র জর্য েী নস্থােী 
অ্েকাঠামমা েযেিার করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ব্রকমপার্ন  েুপ পথচারী সেতু খামের 
আইকরর্ক অ্েকাঠামমার উপর গমে সতামে এেং রর্উ ইেকন োেীমের জর্য র্তুর্ েুমযাগ প্রোর্ কমর 
যামত তারা োইমর সযমত পামর এেং খাে ও এম্পাোর সের্ সট্রইে েরাের সেৌন্দযন এেং অ্গরণত 
কাযনকোমপর েুমযাগ রর্মত পামর। এই প্রকল্প খাে পরু্ঃপররকল্পর্া করার জর্য আমামের প্রমচষ্টার 
একটি রেক - ঐরতিারেক জেপথ রূপান্তমরর একটি েরূেরৃষ্টেম্পন্ন পররকল্পর্া যা পযনর্র্ উন্নেমর্ 
োিাযয করমে, েশমকর পর েশক ধমর অ্থননর্রতক কমনকাণ্ডমক উৎোরিত করমে।"  
  
"ব্রকমপার্ন  েপু পথচারী সেতু প্রকল্প SUNY ব্রকমপার্ন  েম্প্রোেমক এম্পাোর সের্ সট্রইমের োমথ 
েংযুক্ত করমে, রশক্ষাথী ও কমনচারী, োরেন্দা এেং পযনর্কমের েমার্ভামে োইমর সযমত এেং খাে 
েরাের েরিে িমত উৎোরিত করমে," সলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ সিাচুল িম্বলর্। "রেেযমার্ 
কযার্াে গািন  সগমর্র অ্েস্থার্টি এই র্তুর্ িরেং খুুঁমজ সের করার জর্য আেশন স্থার্ সযমিতু এটি 
র্তুর্, েৃজর্শীে েযেিামরর জর্য ঐরতিারেক অ্েকাঠামমা তুমে ধমর।"  

https://www.canals.ny.gov/img/Brockport_Loop_SHoPRendering.jpg
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-29th-proposal-2020-state-state-300-million-plan-reimagine-iconic-erie
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-annnounces-approval-300-million-funding-reimagine-canals-initiative


 

 

  
একটি রেেযমার্ এরর খাে গািন  সগর্ েংেগ্ন রর্রমনত, র্তুর্ ব্রকমপার্ন  েুপ পথচারী সেতু ব্রকমপার্ন  
কযাম্পােমক এম্পাোর সের্ সট্রইে এর োমথ েংযুক্ত করমে, গভর্নর দ্বারা কল্পর্া করা একটি েহু-
েযেিারমযাগয সট্রইে যা রর্উ ইেকন  রেটিমক কার্ািার োমথ এেং আেোরর্মক োফামোর োমথ 
েংযুক্ত কমর। সট্রইেটি, যা এরর খােমক েমান্তরাে কমর এেং যারা োইমরর অ্রভজ্ঞতা রর্মত চাে 
এমর্ রর্উ ইেকন োেীমের জর্য একটি গুরুত্বপূণন সকন্দ্রীেভামে অ্েরস্থত রেমর্াের্মূেক েুরেধা প্রোর্ 
কমর। একোর রর্রমনত িমে, সেতুটি ব্রকমপামর্ন র োম্প্ররতক একটি কাোক িক স্থাপমর্র গ্রামমর 
পররপূরক িমে এেং খামের উপর প্রতযারশত সরারেং প্ররতমযারগতার জর্য একটি েশনর্ীে প্ল্যার্ফমন 
রিমেমে কাজ কমর রর্কর্েতী একটি সোর্ িাউমের পররকল্পর্া কমর। েেমচমে গুরুত্বপূণন, ব্রকমপার্ন  
েুপ পথচারীটি সেতু আজ করমউরর্টি েরুেধার জর্য ঐরতিারেক অ্েকাঠামমা পুর্েনযেিামরর মাধযমম 
এরর খামের জর্য একটি র্তুর্ ভরেষযৎ প্ররতরর্রধত্ব কমর।  
  
ব্রকমপার্ন  েপু পথচারী সেতুটি 2020 োমের গভর্নর কুওমমা তার সের্ অ্ে সের্ ভাষমণ স াষণা 
কমররেমের্ খােগুমো রর্মে পুর্ঃপররকল্পর্া এরর খাে েরাের অ্মর্কগুরে অ্থননর্রতক উন্নের্ 
প্রকল্পগুরের মমধয একটি যা খামের পামশর েম্প্রোেগুরেমত রেরর্মোমগর পররকল্পর্া এেং সের্ জমুে 
অ্থননর্রতক কাযনকোপ এেং েরিরঙ্গর্ রেমর্াের্মক উৎোরিত করার পররকল্পর্া। রর্উ ইেকন  পাওোর 
অ্থররটি খােগুমো রর্মে পরু্ঃপররকল্পর্া কমনেরূচ  করমত 300 রমরেের্ মারকন র্ িোর প্ররতশ্রুরতেদ্ধ 
িমেমে।  
  
এই সেতু প্রকমল্পর জর্য তিরেে আেমে NYPA সথমক এেং রােফ রে. উইেের্, জরুর্ের 
ফাউমেশমর্র কাে সথমক 2 রমরেের্ মারকন র্ িোমরর অ্র্ুোর্, যা রমচোর এররো করমউরর্টি 
ফাউমেশর্ কতৃন ক পররচারেত িমে। ব্রকমপার্ন  েুপ েম্পন্ন করমত, র্তুর্ পথচারী সেতু সথমক 
রর্কর্েতী রিথ রির্ সেতু পযনন্ত খামের SUNY কযাম্পাে েরাের একটি র্তুর্ সট্রইে ততরর করমত 
অ্রতররক্ত তিরেে েুররক্ষত করা িমে, যা ভরেষযমতর উন্নরত সেখমত পামে।  
  
NYPA রর্উ ইেকন  রেটি রভরত্তক রর্উ ইেকন  সের্ িে রেজমর্ে এন্টারপ্রাইজ ফামন SHoP 
আরকন মর্ক্টমেরমক সেমে রর্মেমে, যামত তারা পুরমর্া শহুমর অ্েকাঠামমামক পরু্রুজ্জীরেত করমত পামর 
এেং এই প্রকমল্পর জর্য একটি সপ্রক্ষাপর্-েংমেের্শীে ধারণাগত র্কশা ততরর কমর। ওভ আরনপ 
অ্যাে পার্ন র্ােন, রর্উ ইেকন  রেটির একটি অ্রফমের েমঙ্গ একটি তেরিক ফামন, রর্উ ইেকন  সের্ 
এেং োরা রেমি পথচারী সেতু র্কশা এেং প্রমকৌশে রর্মে েযাপক অ্রভজ্ঞতা আমে।  
  
NYPA এর সপ্রবেম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িনািী বগল বে. কুইবর্ওম্বর্ে িম্বলর্, "খােগুমো রর্মে 
পুর্ঃপররকল্পর্া উমেযাগ িমে অ্রভমযারজত পুর্েনযেিার এেং খাে অ্েকাঠামমা পুর্রাে চােু করা, 
রর্উ ইেকন োেীমের খাে পামশর েম্প্রোমের োমথ যকু্ত িওোর র্তুর্ উপাে প্রোর্ করা এেং 
আমরা এরর খামের ভরেষযমতর জর্য গভর্নর কুওমমার স্বপ্ন োস্তোেমর্ এই পরেতী পেমক্ষপ গ্রিণ 
করমত সপমর আর্রন্দত। SHoP-এর জমা খামের ঐরতিারেক অ্েকাঠামমামক তুমে ধরা এেং 
পররপূরক করার জর্য েমোমরেক র্কশা েযেিার কমর এেং আমরা এই সরামাঞ্চকর প্রকমল্পর র্কশা 
পযনাে সেমখ আর্রন্দত।"  

https://empiretrail.ny.gov/


 

 

  
বর্উ ইয়কন  সেট কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র পবরচালক ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্রাটর্ িম্বলর্, "এমর্ এক েমমে 
যখর্ রর্উ ইেকন োেীরা িমেধনমার্ভামে োইমরর রেমক তারকমে আমে, রেমশষ কমর খাে ও 
এম্পাোর সের্ সট্রইমের রেমক, োমারজকভামে েমূর থাকা অ্েস্থাে আমামের সেমর্র সেরার্া 
উপমভাগ করার েুমযামগর জর্য, এই প্রকল্পটি সেমর্র রেখযাত খাে েরাের স্থার্ীে, োইমরর 
রেমর্াের্ উপমভাগ করার অ্েংখয উপাে প্রেশনমর্র জর্য একটি অ্োধারণ পেমক্ষপ প্ররতরর্রধত্ব 
কমর।"  
  
বভম্বলজ অি ব্রকম্বপাম্বটন র সময়র মারম্বগ ব্ল্োকমোর্ িম্বলর্, "রভমেজ অ্ে ব্রকমপার্ন  ব্রকমপার্ন  েুপ এেং 
পথচারী সেতু রর্মে উমত্তরজত যা পুমরা প্রকমল্পর উপস্থাপক। অ্তযাধরুর্ক পথচারী সেতু শুধুমাত্র 
SUNY ব্রকমপার্ন  ও রভমেমজর মমধয শরক্তশােী অ্ংশীোররত্ব সক সোঝাে র্া, রকন্তু আক্ষররক অ্মথন 
কমেজমক েরােরর এরর খামের মাধযমম রভমেমজর োমথ েংযুক্ত কমর। সেতু রর্মজই ভরেষযৎ 
সরগযার্গুরে সেখার জর্য একটি প্ল্যার্ফমন প্রোর্ করমে এেং খামের উপর রর্রাপমে েমে থাকার 
এেং অ্রভজ্ঞতা োভ করার জর্য একটি জােগা প্রোর্ করমে। অ্মর্ক েে প্রকমল্পর (েুপ) 
আরকন মর্কচারাে অ্যাঙ্কর রিমেমে, পথচারী সেতুটি কমেজ ও রভমেজমক এম্পাোর সের্ সট্রমের োমথ 
েংযুক্ত কমর আক্ষররক েুপটি েম্পন্ন করার জর্য একটি অ্থননর্রতক উদ্দীপর্া প্ররতরর্রধত্ব কমর।"   
  
SUNY ব্রকম্বপাম্বটন র সপ্রবেম্বিন্ট সিইব্ মোকফারের্ িম্বলর্, "SUNY ব্রকমপার্ন  এতর্াই খুরশ সয 
ব্রকমপার্ন  েপু পথচারী সেতুমত অ্গ্রগরত অ্েযািত রমেমে। আমামের েম্প্রোমের োমথ রর্মোরজত 
একটি কমেজ রিমেমে, আমরা জারর্ সয কযাম্পােমক এম্পাোর সের্ সট্রইমের োমথ েংযকু্ত করমে 
কযাম্পাে ও গ্রাম উভেই উপকৃত িমে, তাই আরম গভর্নর কুওমমা, NYPA ও খাে কমপনামরশর্মক 
তামের েরৃষ্টভরঙ্গর জর্য ধর্যোে জার্াই।"  
  
রে্ালফ বে. উইলের্, জবুর্য়র ফাউম্বেেম্বর্র েভাপবত এিং CEO সিবভি এঙ্গার 
িম্বলর্,  "খােগুমো রর্মে পুর্ঃপররকল্পর্া উমেযাগটি রকভামে ঐরতিারেক এরর খােটিমক সের্জমুে 
পুর্র্নেীকরণ কমর স্থার্ীে অ্থনর্ীরতর উন্নেমর্, রেমর্াের্ ও পযনর্মর্র র্তুর্ রূপমক অ্র্ুপ্রারণত করমত 
এেং পররমেমশর রস্থরতস্থাপকতা শরক্তশােীকরমণর জর্য আমরা গুরুত্বপূণন শরক্ত রিমেমে গমে উঠমত 
পামর তার একটি েেুন ান্ত উোিরণ। রােফ রে উইেের্, জরুর্ের ফাউমেশর্, রর্উ ইেকন  পাওোর 
অ্থররটি, রভমেজ অ্ে ব্রকমপার্ন , কমেজ অ্ে ব্রকমপার্ন  (SUNY) এেং রমচোর এররো করমউরর্টি 
ফাউমেশর্ ব্রকমপার্ন  েুপ েমথনর্ করমত, ব্রকমপার্ন  েম্প্রোমের অ্মর্ক রেমর্াের্মূেক, োংসৃ্করতক এেং 
অ্থননর্রতক েম্পমের োমথ েংমযামগর জর্য অ্ংশীোর িমত সপমর আর্রন্দত।"  
  
ব্রকমপার্ন  েপু পথচারী সেতুর রর্মনাণকাজ 2023 োমে শুরু িমে। খােগুমো রর্মে 
পুর্ঃপররকল্পর্া উমেযাগ েম্পমকন  আমরা তমথযর জর্য অ্র্ুগি কমর সেখুর্ এখামর্।  
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