
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আলিাবর্ স্কাইওম্ব়ে বর্মনাণ এই মাস শুরু করার ঘ াষণা করম্বলর্  
  

2021 সাম্বলর ঘেষ র্াগাদ ঘ ালার জর্ে বর্র্নাবরত র্তুর্ উঁচু পাকন  আলিাবর্র পার্শ্নিতী 
এলাকাগুবলম্বক হাডসর্ বরভার ও়োটারফ্রম্বের সাম্বে সংযুক্ত করম্বি  

  
প্রকল্পটি বির্টর্ এবভবর্উ যনাম্প ঘক I-787  ঘেম্বক একটি লোন্ডম্বস্কপ করা, পেচারী এিং সাইম্বকল 

আম্বরাহীম্বদর জর্ে িহু-িেিহাম্বরর পম্বে রূপান্তবরত করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে রামজযর রাজধার্ীমে একটি র্েুর্ উঁচু পাকন , 
আেবানর্ স্কাইওম়ে (Albany Skyway)-ঘে নর্মনাণ কাজ এই মামে শুরু হমব। প্রকল্পটি আেবানর্র 
ঘকাম়ে নিট এবং উত্তরমুখী ইন্টারমেট 787 ঘেমক একটি অ্বযবহৃে নির্টর্ এনভনর্উ েনাম্পমক 
একটি উঁচু, ররনখক পামকন  রূপান্তনরে করমব এবং 2021 োমের ঘেষ র্াগাদ এটি ঘখাো হমব। েখর্ 
েম্পন্ন হমব, আেবানর্ স্কাইওম়ে (Albany Skyway)-টি আেবানর্ েহমর নবমর্াদর্মূেক এবং নরমটে 
েুমোগ প্রোনরে করমব এবং পেচারী এবং োইমকে আমরাহীমদর জর্য কনর্নং নরভারফ্রন্ট পাকন  এবং 
ঘমাহক হাডের্ হাইক বাইক ঘেইমে ঘপ ঁছামর্ার জর্য একটি র্েুর্, নর্রাপদ রাস্তা প্রদার্ করমব - 
ো এম্পা়োর ঘেট ঘেইমের অ্ংে - হাডের্ নরভার ও়োটারফ্রন্ট বরাবর। নর্উ ই়েকন  রামজযর 
পনরবহর্ নবভাগ (New York State Department of Transportation) পাকন  নর্মনামণ েত্ত্বাবধার্ 
করমব।  
  
"আেবানর্ স্কাইওম়ে (Albany Skyway) প্রকল্পটি বানেন্দা এবং পেনটকমদর জর্য হাডের্ নরভার 
ও়োটারফ্রমন্টর ঘে ন্দেন উপমভাগ করার দরজা খুমে ঘদমব এবং আেবানর্ েহমরর ো েমস্ত অ্ফার 
করার রম়েমছ ো ঘদখার জর্য একটি ঘগটওম়ে প্রদার্ করমব- ঐনেহানেক েযান্ডমাকন  ঘেমক শুরু কমর 
নবমর্াদর্মূেক েুমোগ পেনন্ত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই উমত্তজর্াপূণন এবং রূপান্তরমূেক প্রকল্পটি 
স্থার্ী়ে অ্েননর্নেক উন্ন়েমর্র জর্য েমেষ্ট েুমোগ রেনর করমব এবং বানেন্দা এবং পেনটকমদর নর্উ 
ই়েমকন র রাজধার্ী েহর এবং অ্ঞ্চে উপমভাগ করার আমরকটি কারণ প্রদার্ করমব।"  
  
13 নমনে়ের্ মানকন র্ ডোমরর আেবানর্ স্কাইওম়ে প্রকল্পটি অ্বযবহৃে নির্টর্ এনভনর্উ েনাম্পটি বন্ধ 
করমব, ঘেটি ইন্টারমেট 787 এর নর্মচ নদম়ে চমে এবং কনর্নং নপ্রজামভন র কামছ ঘকাম়ে নিট এবং 
উত্তরমুখী ইন্টারমেট 787 ঘক ঘকা়োমকর্বুে ঘস্কা়োমর ব্রডওম়ে এবং নির্টর্ এনভনর্উর োমে েংেুক্ত 
কমর। েনাম্পটি পেচারী এবং োইমকে আমরাহীমদর জর্য একটি েযান্ডমস্কপ করা বহু-বযবহামরর পাকন  
নহমেমব পুর্নর্ননমনে হমব। এটি ডাউর্টাউর্ আেবানর্ এবং পার্শ্নবেী এোকাগুনে ঘেমক নর্রাপদ, র্র্-



 

 

ঘমাটরাইজড প্রমবোনধকার প্রদার্ করমব, ঘেমর্ আমবনার নহে, ঘেনরডার্ হমো এবং ওম়েরহাউজ 
ঘজো, ঘেমক হাডের্ র্দী এবং েহমরর কনর্নং নরভারফ্রন্ট পাকন  পেনন্ত, এবং একইোমে ও়োটারফ্রমন্টর 
পেনটকমদর নর্রাপমদ ডাউর্টাউর্ আেবানর্মে প্রমবে করমে েক্ষম করমব। প্রা়ে অ্ধন-মাইে-দী ন 
স্কাইওম়েটি েমূ্পণনরূমপ অ্যামেেমোগয এবং আমমনরকার্ উইে নডমেনবনেটিে অ্যাক্ট (Americans with 
Disabilities Act) এর োমে োমঞ্জেযপূণন হমব।  
  
েখর্ েম্পন্ন হমব, আেবানর্ স্কাইওম়ে (Albany Skyway)-টি গভর্নর কুওমমার ঐনেহানেক 
এম্পা়োর ঘেট ঘেইমের োফমেযর উপর নর্মনাণ করমব, ো জানের দী নেম বহু-বযবহামরর রামজযর 
ঘেইে। নডমেম্বর 2020 োমে েম্পন্ন হও়ো, ঘেইেটি 750-মাইে নবসৃ্তে এবং নর্উ ই়েকন  েহর 
ঘেমক হাডের্ এবং চযামেইর্ ভযানের মমধয নদম়ে কার্াডা পেনন্ত, এবং এনর কযার্াে বরাবর 
আেবানর্ ঘেমক বামফমো পেনন্ত চমে। এটি নর্উ ই়েকন বােী এবং পেনটকমদর জর্য নর্উ ই়েকন  রামজযর 
নবনভন্ন প্রাকৃনেক দেৃয উপমভাগ করার একটি নর্রাপদ এবং মমর্ারম পে প্রদার্ কমর।  
  
বর্উ ই়েকন  বডপাটন ম্বমে অি ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্ (New York Department of Transportation) এর 
কবমের্ার মোবর ঘেম্বরস ঘডাবমংম্ব়েজ িম্বলর্, "পেনটর্, অ্েননর্নেক উন্ন়ের্ এবং পনরবহমর্র মমধয 
একটি জটিে ঘোগেূত্র আমছ, এবং এই ঘক্ষমত্র গভর্নর কুওমমার ঘচম়ে বড় চযানম্প়ের্ ঘকউ ঘর্ই। 
পনরবহর্ নবভাগ ঘটকেই এবং অ্যামেেমোগয পনরবহর্ প্রকল্প প্রদার্ করমে প্রনেশ্রুনেবদ্ধ ো 
েম্প্রদা়েগুনেমক েংেুক্ত কমর এবং আমামদর অ্েনর্ীনের উন্ন়েমর্ োহােয কমর এবং আমরা এই 
রূপান্তরমূেক প্রকল্পটি প্রদার্ করার জর্য উদগ্রীব, ো পনরকাঠামমাগুনের একটি অ্ংেমক এমর্ভামব 
পুর্বনযবহার কমর ো রাজধার্ী অ্ঞ্চেমক হাডের্ র্দীর োমে ঘবঁমধ রাখা প্রাকৃনেক বন্ধর্মক েনক্তোেী 
কমর এবং ও়োটারফ্রমন্টর অ্পূবন প্রাকৃনেক ঘে ন্দেন উপমভাগ করমে একোমে বানেন্দা এবং পেনটকমদর 
জর্য অ্যামেে প্রদার্ কমর।”  
  
বসম্বর্টর বর্ল ঘেজবলর্ িম্বলর্, "আনম এটি ঘদমখ আর্নন্দে ঘে দী ন প্রেীনক্ষে স্কাইওম়ে (Skyway) 
প্রকল্পটির নর্মনাণ কাজ এই মামে শুরু হমে োমে। এই প্রকল্প একটি অ্বযবহৃে হাইওম়ে েনাম্পমক 
একটি নচত্তাকষনক পামকন  রূপান্তনরে করমব ো হাডের্ নরভার ও়োটারফ্রমন্ট র্েুর্ অ্যামেে প্রদার্ 
করমব।"  
  
অোম্বসেবলম্বমোর জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "এই মামে আেবানর্ স্কাইওম়ে (Albany 
Skyway)-ঘে নর্মনাণ কাজ শুরু হমে ঘদমখ আনম উমত্তনজে। এটি নকছু েমম়ের জর্য একটি 
েম্প্রদা়ে চানেে অ্গ্রানধকার নহমেমব রম়েমছ এবং েহমরর অ্বযাহে প্রবৃনদ্ধ এবং োর োমে জর্গমণর 
জর্য বৃহত্তর নবমর্াদর্মেূক এবং স্বাস্থযকর নবকমল্পর চানহদা প্রনেফনেে কমর। আনম আর্নন্দে ঘে 
রামজযর েম্পদেমূহ এই প্রকল্পমক বাস্তমব পনরণে করমে োহােয করমে েক্ষম হম়েমছ এবং আনম এটি 
ঘখাোর অ্মপক্ষা়ে োকনছ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে পোবট্রবস়ো ফ্োবহ িম্বলর্, "আেবানর্ স্কাইওম়ে (Albany Skyway)-টি 
ডাউর্টাউর্ আেবানর্মক পুর্রুজ্জীনবে করমে োহােয করমব, এবং োর োমে এটিমক হাডের্ নরভার 
ও়োটারফ্রমন্টর োমে পুর্রা়ে েংেুক্ত করমব। স্কাইওম়েটি রাজধার্ী অ্ঞ্চমের েবনপ্রেম উঁচু, ররনখক 



 

 

পাকন  হমব এবং র্েুর্ এম্পা়োর ঘেট ঘেইমের োমে েংেুক্ত হমব। এছাড়াও এটি ঐনেহানেক 
ডাউর্টাউর্ আেবানর্র অ্েননর্নেক ও আঞ্চনেক েম্ভাবর্া়ে পনরবেন র্েীে নবনর্ম়োমগর একটি র্েুর্ 
েরঙ্গ বযাখযা কমর। আজ েখর্ আমরা নরভারফ্রন্ট পুর্রুদ্ধামরর জর্য I-787 এর নকছু অ্ংে 
পুর্রা়ে পনরকল্পর্া করার অ্নভমুমখ, স্কাইওম়ে (Skyway)-টি এই COVID পরবেী নবমর্শ্ আমামদর 
স্থার্ী়ে অ্েনর্ীনে এবং আেবানর্র েংেগ্ন এোকাগুনে পুর্রুজ্জীনবে করমে োহােয করমব। এই 
প্রকল্পটিমক বাস্তবান়েে করমে োমদর কামজর জর্য ঘম়ের নেহার্, আেবানর্ কমর্ কাউনিে 
(Albany Common Council) এবং গভর্নরমক ধর্যবাদ।"  
  
আলিাবর্ ঘম়ের কোবে বেহার্ িম্বলর্, "আেবানর্ স্কাইওম়ে (Skyway)-টি আমামদর অ্ঞ্চমের 
েবমচম়ে ঐনেহানেকভামব অ্র্গ্রের আদমশুমানর এোকাগুনেমক একটি পুর্রুজ্জীনবে পাকন , র্েুর্ 
অ্েননর্নেক েুমোগ, এবং হাডের্ নরভার ও়োটারফ্রন্ট, নির্টর্ ঘস্কা়োর, আমবনার নহে এবং ঘেনরডার্ 
হমোর মমধয একটি স্বাগে জার্ামর্া ঘগটওম়ে প্রদার্ করমব। এই প্রকল্পটিমক এেদরূ পেনন্ত চযানম্প়ের্ 
করমে োহােযকারী প্রমেযকমক ধর্যবাদ, োর মমধয রম়েমছর্ গভর্নর কুওমমা, NYS পনরবহর্ 
নবভামগর কনমের্ার ডনমংম়েজ, NYS নেমর্মটর ভাইে ঘপ্রনেমডন্ট ঘপ্রা ঘটমম্পার ঘব্রজনের্, অ্যামেম্বনে 
েদেয ফযানহ, অ্যামেম্বনে েদেয মযাকমডার্াল্ড, এবং কাউনিে েদেয োভ  - োরা আমামদর এে 
দেমকর অ্র্যেম রূপান্তরকারী প্রকল্পটিমক বাস্তমব পনরণে করমে নর্নিে করমে েহা়েো করমছর্।"  
  
এম্পা়োর ঘেট ঘট্রইল সম্পম্বকন   
গভর্নমরর 2017 োমের ঘেট অ্ফ দয ঘেট ঘ াষণা়ে প্রবনেন ে, এম্পা়োর ঘেট ঘেইে োরা বছর 
ঘখাো এবং 750 মাইে নবসৃ্তে, োর 75 েোংে হে অ্ফ ঘরাড ঘেইে ো োইমকে আমরাহী, 
হাইকার, রার্ার, ক্রে-কানি নস্ক়োর এবং ঘনা শু়োরমদর জর্য আদেন। এটি একটি  ঘেটবযাপী 
নর্রবনেন্ন েমেেেুক্ত রুট রেনর করমে 20টি আঞ্চনেক ঘেইে েংেুক্ত কমর। েম়েমে ঘেইে েম্পন্ন 
করার জর্য 58টি স্বেন্ত্র প্রকমল্পর অ্ংে নহমেমব, 180 মাইমেরও ঘবনে র্েুর্ অ্ফ-ঘরাড ঘেইে রেনর 
করা হম়েমছ এবং 400 মাইে আমগ নবনেন্ন, অ্ফ-ঘরাড ঘেইে ফাঁক দরূ করা এবং উচ্চ োনফক 
এোকা়ে ঘরেপে ও পানর্ ক্রনেং এর মে প্রমক েে চযামেঞ্জ েহজ করার জর্য েংেুক্ত করা হম়েমছ। 
ঘেইেটি বানষনক 8.6 নমনে়ের্ বানেন্দা ও পেনটক আকষনণ করমব বমে আো করা হমে। নর্উ ই়েকন  
ঘেট নডপাটন মমন্ট অ্ব োিমপামটন ের্ (New York State Department of Transportation) 170 
মাইে অ্র্-ঘরাড োইমকমের রুট নবভাগগুনের উন্নে কমরমছ এবং েখর্ েম্ভব হ়ে েখর্ কম গনের 
গ্রামীণ ঘরাডওম়ে এবং েহমরর রাস্তা়ে োো়োে বাড়া়ে। নর্উ ই়েকন  ঘেট পেনটকমদর স্বাগে 
জার্ামর্ার জর্য রুট বরাবর 45টি ঘগটওম়ে ও ঘেইেমহড স্থাপর্ কমরমছ এবং নেগমর্জ, বযাখযামূেক 
পযামর্ে, বাইক ঘরক এবং ঘবঞ্চগুনে নদম়ে ঘেইে ব্রযানন্ডং কমরমছ।  
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