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গভর্নর কুওম্বমা কোর্ালসাইম্বে ঐবিহাবসক কোম্বরাম্বসল প্রকম্বের জর্ে বর্মনাণ মাইলফলক শুরু 
করার ঘ াষণা বিম্বেম্বের্  

  
র্িুর্ কোম্বরাম্বসল বিবডিং একটি পরু্ঃসিংস্কারকৃি ওোটারফ্রম্বের সামবিক িেৃেম্বক ঘিখার সুম্ব াগ 

কম্বর বিম্বি  
  

কোম্বরাম্বসম্বলর েবি ঘিখুর্ এখাম্বর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে কযার্ালসাইমে বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসল 
(Buffalo Heritage Carousel) প্রকল্প প্রায় ঘেমষর রিমক। একটি ইস্পাত ঘেম, রর্রিনষ্ট অ্ংে ও 
কযামরামসল রর্মজই কযার্ালসাইমের র্তুর্ কামের ঘেম ভবমর্র রভতমর স্থাপর্ করা েমে। 
ঐরতোরসক রে অ্যামেরলস কযামরামসল সমূ্পণন েময় ঘগমল ঐরতোরসক রে অ্যামেরলস কযামরামসল 
বামেমলা ওয়াোরেমের জর্য আমরকটি বেরবযাপী, পাররবাররক বনু্ধত্বপণূন আকষনণ েমব, এক্সমলার 
অ্যান্ড ঘমার রিলমের্স রমউরজয়ামমর জর্রপ্রয়তা ও সব বয়মসর পেনেকমির জর্য আমরা অ্মর্ক 
কােনক্রম েময় উেমব। কযামরামসল এই গ্রীমে ঘ ালার পররকল্পর্া করা েময়মে।  
  
"রে অ্যামেরলস কযামরামসল বামেমলার িেনর্ীয় ওয়াোরেমের ঘরামাঞ্চকর রূপান্তমরর আমরকটি 
স্তর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ে র্ আমরা আমামির অ্র্নর্ীরত পুর্রায় অ্রবরত িালু কররে এবং 
আমরা ভামলাভামব গমে তুলমত োরে, এই ধরমর্র ররির্ ও ঐরতোরসক আকষনমণর এই 
মাইলেলকটি কযার্ালসাইমের মত প্রকমল্পর প্ররত ঘেমের িী নরিমর্র অ্ঙ্গীকার ও তার কযার্-েু 
মমর্াভামবর জর্য পরররিত একটি েেমরর সামরগ্রক পুর্রুজ্জীবমর্র কর্া স্মরণ কররময় ঘিয়।" 
   
বামেমলা ঘেররমেমজ কযামরামসল রেল্পীমির দ্বারা সাবধার্তার সামর্ পুর্রুদ্ধার করা প্রািীর্ 
কযামরামসমলর প্রর্ম অ্ংে আজ রাউন্ডোউমস সরামর্া েময়মে। #153 উররলৎজার বযান্ড অ্ংে, 
উররলৎজার এ র্ পেনন্ত রর্রমনত সবমিময় জর্রপ্রয় মমেল, এোোও স্থাপর্ করা েময়রেল। এটি সঙ্গীত 
স্ক্রল বাজামব ো করম্পউোর প্রেুরির মাধযমম কযামরামসমলর সামর্ সমরিত করা েমব।  
  
"কযার্ালসাইে পররবারগুরলর উপমভাগ করার জর্য জর্য একটি িমৎকার জায়গা েময় উমেমে এবং 
রে অ্যামেরলস কযামরামসল েীঘ্রই অ্তযন্ত িারেিাপূণন আকষনমণ পররণত েমব," ঘলফম্বটর্োে গভর্নর 
কোবি ঘহাচুল িম্বলর্। "ে র্ আমরা মোমারর পরবতী ভরবষযমত প্রমবমের প্রস্তুরত রর্রে, রে 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/carousel-pics.pdf


অ্যামেরলস কযামরামসল আোর এক ঝলক প্রিার্ করমে এবং একটি সরক্রয় বামেমলা ওয়াোরেমের 
পুর্জন মের প্রতীক।"  
  
ইবর কোর্াল হারিার ঘেম্বভলপম্বমে কম্বপনাম্বরের্ (Erie Canal Harbor Development 
Corporation, ECHDC)-এর ঘচোরমোর্ রিাটন  বগওো িম্বলর্, "বামেমলার ওয়াোরেে একটি 
অ্সাধারণ রূপান্তর ঘিম মে এবং বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসল েমব একটি িাঞ্চলযকর আকষনণ েময় 
উেমব ো অ্গ্রগরতর উপর গমে উেমব, ো কযার্ালসাইমে আমরা পেনেক আকষনণ করমত সাোেয 
করমব। আমরা এই ররির্ কযামরামসল উপমভাগ করার জর্য পররবারগুমলামক স্বাগত জার্ামর্ার জর্য 
উিগ্রীব। এটি একটি িাঞ্চলযকর অ্রভজ্ঞতা েমব ো গত বের ঘ ালা েময়মে এক্সমলার অ্যান্ড ঘমার 
রিলমের্ রমউরজয়াম ও লংমেে প্রকমল্পর পররপূরক রেমসমব পররকল্পর্া করা েময়মে।"  
  
মযাররয়র্, ওরেও ঘর্মক বাইমর কযামরামসল ও কারভন ংস দ্বারা রর্রমনত কযামরামসল কােম-ঘমইে রেল 
কাোমমার উপর অ্বরস্থত। রেমলর উপািার্গুরলমক রভর্মেজ ঘমমর্জারর, পাকন -োইমলর কামরামসলমক 
সমর্নর্ করার জর্য জায়গায় ওময়ল্ড ও ঘবাল্ট করা েমব ো ঘোরমরর্ক রে অ্যামেরলমসর জর্য উত্তর 
ঘোর্াওয়ান্ডার রস্পলমযার্ ইরেরর্য়াররং দ্বারা 1924 সামল রর্রমনত েময়রেল। এই কযামরামসল 1950-এর 
িেক পেনন্ত িালু রেল ঘসমেমে এটি রে অ্যামেরলস পররবার কতৃক সংরেণ করা েময়রেল, এর পর 
2016 সামল মাগনামরে এল. ওময়ন্ড োউমন্ডেমর্র সিয় সমর্নমর্ বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসল তামক 
অ্রধকৃত কমর ঘর্য় কারণ বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসল ঘিময়রেল তার ওয়াোরেমে পররবার 
উপমোগী রবমর্াির্ সরবরাে করমত এবং ওময়োর্ন্ন রর্উ ইয়মকন র রেমল্পর ঐরতেযমক উিোপর্ 
করমত।   
  
িাম্বফম্বলা ঘহবরম্বটজ কোম্বরাম্বসল, ইর্কম্বপনাম্বরট (Buffalo Heritage Carousel, Inc.)-এর ঘিােন  
ঘপ্রবসম্বেে লরা এ. হাওোর-লােুকা িম্বলর্, "পাররবাররক আকষনণ রেমসমব সার্ কতৃন ক িারলত 
একটি স্থার্ীয়ভামব রর্রমনত ঐরতোরসক কামের কযামরামসলমক বামেমলা করমউরর্টির কামে রর্ময় আসা 
বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসমলর রমের্টি আমামির িরৃষ্টভরঙ্গমত রবশ্বাসী অ্মর্মকর অ্ভূতপূবন সমর্নমর্র 
কারমণ এটি উমদ্বাধমর্র রির্টির কাোকারে। আমরা আন্তররকভামব আমামির পুর্রুদ্ধার 
ঘস্বোমসবকমির অ্সাধারণ প্রমিষ্টা ও রর্ষ্ঠার প্রেংসা কররে োরা আমামির পরু্রুদ্ধার কমনোলায় 
আমামির কযামরামসল প্রাণী ও রাউরন্ডং ঘবােন  পুর্রুদ্ধামরর জর্য উমে মোগয সময় বযয় কমরমের্। 
আমরা আমামির কযামরামসল প্রকল্পমক বাস্তমব পররণত করমত আমরা ঘে মোর্ পিমেপ গ্রেণ কমররে 
তা উিোপর্ করমত ঘপমর আমরা ঘরামারঞ্চত এবং অ্ধীর আগ্রমে আমামির কযামরামসমলর রবোল 
উমদ্বাধর্ী রিমর্র জর্য অ্মপো কররে, ে র্ এটি আবার পররবামরর দ্বারা উপমভাগ এবং প্রেংসা 
করা ঘেমত পামর এবং কযার্ালসাইমের রত্ন েমত পামর।"  
  
5.8 রমরলয়র্ মারকন র্ েলামরর এই প্রকমল্পর মমধয রময়মে রাউন্ডোউস ভবমর্র জর্য 4 রমরলয়র্ 
মারকন র্ েলার, কযামরামসমলর জর্য 1 রমরলয়র্ মারকন র্ েলার এবং পররিালর্ার জর্য 800,000 
মারকন র্ েলার - এরর কযার্াল োরবার ঘেমভলপমমে কমপনামরের্ ঘর্মক 1.2 রমরলয়র্ মারকন র্ 
েলামররও ঘবরে অ্র্ন সাোেয কমররেল ো 2007 সামল র্ায়াগ্রা রবিযুৎ প্রকমল্পর ঘেোমরল 
পুর্ঃঅ্র্ুমমাির্ েমল রর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্র্ররটির েলার এই অ্ঞ্চমল প্ররতশ্রুরতবদ্ধ। বামেমলা ও 



এরর কাউরে গ্রীর্ওময় করমটির মাধযমম অ্রতররি 465,000 মারকন র্ েলার প্রিার্ করা েয়, ো 
NYPA কতৃন ক অ্র্নায়র্ করা েয়। কীবযাংক (KeyBank) ও োেন  র্ায়াগ্রা োউমন্ডের্ (First 
Niagara Foundation) অ্র্ুিার্ তেরবমল 1.2 রমরলয়র্ মারকন র্ েলার প্রিার্ কমরমে।  
  
অ্যামসমরিমযার্ ের্ রায়ার্ কযামরামসল ঘরমোমরেমর্র জর্য 600,000 মারকন র্ েলার অ্র্ুিার্ 
রর্রিত কমরর্, রসমর্ের রক্রস জযাকব ভবমর্র জর্য 500,000 মারকন র্ েলার এবং বামেমলা ও 
এরর কাউরে গ্রীর্ওময় করমের্ (Erie County Greenway Commission) মলূধর্ বযময়র জর্য 
464,824 মারকন র্ েলার প্রিার্ রর্রিত কমরমের্। মাগনামরে এল ওময়ন্ডে োউমন্ডের্ (Margaret L 
Wendt Foundation) রেল কযামরামসল অ্রধগ্রেমণর জর্য 250,000 মারকন র্ েলামরর প্রর্ম িাতা 
এবং সম্প্ররত কযারপোল কযামম্পইমর্র জর্য আমরা 250,000 মারকন র্ েলার ো রালে রস উইলসর্ 
োউমন্ডের্ (Ralph C Wilson Foundation) ও রামসল ঘজ. সালভামতার োউমন্ডের্ (Russell 
J. Salvatore Foundation) এর কাে ঘর্মক 250,000 মারকন র্ েলার অ্র্ুিামর্র সামর্ রমমল 
োয়। ওময়গমযার্স অ্র্যার্য বযবসার মমধয অ্র্যতম এবং বযরিরা আমামির একটি ঘমমর্জারর প্রাণী 
িত্তক রর্মত বা প্রকল্প প্রিারারভোমর্ অ্বিার্ ঘরম মে।  
  
NYPA-এর ঘচোরমোর্ জর্ আর. ঘকাম্বেলম্বমল িম্বলর্, "বামেমলা ও ইরর কাউরে গ্রীর্ওময় 
েযারন্ডং করমটির সাম্প্ররতক অ্র্ুিার্ পুরস্কারসে এই প্রকমল্পর প্ররত NYPA-এর সমর্নর্ 
কযার্ালসাইমের উর্ন্য়মর্ পাওয়ার কতৃন পমের অ্ঙ্গীকামরর একটি প্রিেনর্ী। পুর্রুদ্ধার করা কযামরামসল 
েমব স্থার্ীয় বারসন্দা ও পেনেকমির জর্য এক রবস্ময়কর আকষনণ।"  
বামেমলার অ্ভযন্তরীণ বন্দরমক রূপান্তর করার জর্য ঘেে 90 রমরলয়র্ মারকন র্ েলামররও ঘবরে 
প্ররতশ্রুরতবদ্ধ েময়মে ো কযার্ালসাইে র্ামম পরররিত, একটি রমশ্র বযবোমরর েহুমর রবমর্াির্ গন্তবয 
রেমসমব ওময়োর্ন রর্উ ইয়মকন র উমে মোগয পুর্রুত্থামর্র অ্র্যতম প্রধার্ িালক রেমসমব জাতীয় এবং 
আন্তজন ারতক মমর্ামোগ আকষনণ কমরমে। 2008 সামলর ঘম ঘর্মক জর্সাধারমণর জর্য উেিু, 
কযার্ালসাইমে বারণরজযক রিপ, ঘবােন ওয়াক ও ঐরতোরসক ঘররলকা কযার্ালসে আসল ইরর  ামলর 
ঘবে কময়কটি সমূ্পণন পুর্রুদ্ধার করা অ্ংে রময়মে।   
  
বেরবযাপী একটি আকষনণ ো ঐরতেযগতভামব বারষনক প্রায় 1.5 রমরলয়র্ িেনক আময়াজর্ কমর, 
কযার্ালসাইে মোমারীর সময় একটি সীরমত অ্র্ুষ্ঠার্, পাররবাররক কােনকলাপ, আকষনণ, ঐরতোরসক 
এবং সাংসৃ্করতক ঘপ্রাগ্রারমং, রেল্প এবং  ািয রর্ময় কাজ করমে ো পরিম রর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমলর 
ববরিেযময় সংস্থার্ প্রিেনর্ কমর। এোোও, ঐরতোরসক প্ররতরূপ কযার্ালগুরল েীমতর মাসগুরলমত 
রেমেীতল েময় রর্উ ইয়কন  ঘেমের বৃেত্তম আউেমোর আইস-ঘস্কটিং ররঙ্ক েময় োয়।   
  
কিংম্বিসমোর্ ব্রাোর্ বহবগর্স িম্বলর্, "কযার্ালসাইমে আমরা আমামির ভরবষযৎ পুর্গনের্ কররে 
এবং আমামির সকমলর রর্জস্ব একটি অ্তীতমক তুমল ধমর অ্র্র্যভামব বামেমলা গন্তবযগুরল বতরর 
কররে। ইরর কযার্াল, লংমেে, মারকন র্ েুদ্ধজাোজ এবং এ র্ কযামরামসমলর ইরতোস আজ ও 
আগামীকামলর িেনকমির জর্য পুর্রায় পররকল্পর্া করা েময়মে। বামেমলার ওয়াোরেে বরাবর 
আমরকটি পাররবাররক বান্ধব েপ ঘোগ করমত ঘপমর আমরা ঘরামারঞ্চত।"  
  



বসম্বর্টর ের্ রাোর্ িম্বলর্, "ে র্ আমরা COVID-19 মোমারী ঘর্মক অ্রবরত আমামির 
পুর্রুদ্ধার অ্বযােত রার , ত র্ বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসমলর ববরেষ্টযেুি একটি সমৃদ্ধ 
কযার্ালসাইে আমামির অ্ঞ্চমলর অ্র্ননর্রতক পুর্জন াগরমণর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংে েমব। কযামরামসল 
একটি সাশ্রয়ী মূমলযর আকষনণ েমব কযার্ালসাইমে রবিযমার্ সরুবধার পররপূরক এবং ঘসই 
পুর্রুজ্জীবর্মক উৎসারেত করার জর্য িরূ-িরূান্ত ঘর্মক পররবারগুমলামক আকষনণ করমব। বামেমলা 
ঘেররমেজ কযামরামসল আমামির অ্ঞ্চমলর অ্গ্রগরতর একটি প্রতীক এবং আরম বেরবযাপী একটি র্তুর্ 
কযার্ালসাইে আকষনণ উমদ্বাধমর্র অ্মপোয় আরে।"  
  
অোম্বসমবিমোর্ জর্ বরম্বভরা িম্বলর্, "বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসল কযার্ালসাইমের জর্য অ্তযন্ত 
উপেুি। এটি এই অ্ঞ্চমলর ইরতোমসর আমরকটি অ্ংেমক বামেমলার ওয়াোরেমের অ্রবশ্বাসয 
অ্গ্রগরতমত ঘোগ কমরমে। ঘস্বোমসবকরা সতকন তার সামর্ প্রায় 100 বেমরর পুরমর্া এই 
কযামরামসমলর উদ্দীপর্া রেররময় এমর্মে এবং এ র্ মার্ুষ িেমকর পর িেক ধমর এো উপমভাগ 
করমত পারমব।"  
  
অোম্বসেবল সিংখোগবরষ্ঠ ঘর্িা বিস্টাল বপপলস-ঘস্টাকস িম্বলর্, "আরম বামেমলা ঘেররমেজ 
কযামরামসল রর্মনামণর সামর্ জরেত রবমেষ কমর ঘস্বোমসবকমির োরা েযান্ড ঘপইমে সাোেয কমররেল 
সবাইমক অ্রভর্ন্দর্ জার্ামত িাই। আমরা রর্রাপি ও মজার পাররবাররক রবমর্াির্ প্রিার্ করমত এটি 
কযার্ালসাইমে একটি িমৎকার সংমোজর্। এটি রেশু ও প্রাপ্তবয়স্কমির অ্র্ুরূপভামব কযামরামসল ও 
ঘসালার পযামর্লগুরল ওময়োর্ন রর্উ ইয়মকন  রর্রমনত েমে তামির জর্যও গুরুত্বপণূন ইরতোমসর 
রেোমূলক সতকীকরণ।" 
  
িাম্বফম্বলা বসটির ঘমের িােরর্ োবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "কযামরামসল এরলমমেস এর উপরস্থরত রে 
অ্যামেরলস কযামরামসমলর উমদ্বাধমর্র রিমক একটি ঘরামাঞ্চকর পিমেপ। কযামরামসল েমব বামেমলা 
ওয়াোরেমের জর্য আমরকটি বেরবযাপী, পাররবাররক বনু্ধত্বপূণন আকষনণ, এক্সমলার অ্যান্ড ঘমার 
রিলমের্স রমউরজয়ামমর জর্রপ্রয়তা ও সব বয়মসর পেনেকমির জর্য আমরা অ্মর্ক কােনক্রম েময় 
উেমব। গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ও এম্পায়ার ঘেে ঘেমভলপমমে কমপনামরের্ (Empire State 
Development Corporation) এর বামেমলা েেরমক রবশ্বমামর্র গন্তমবয পররণত করমত সাোেয 
করার জর্য এটি আমরকটি প্রধার্ রবরর্ময়াগ।"  
  
িাম্বফম্বলা ঘহবরম্বটজ কোম্বরাম্বসল, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটে (Buffalo Heritage Carousel, Inc) সম্পম্বকন   
বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসল একটি রভর্মেজ ঘমমর্জারর, পাকন-োইমলর কযামরামসল রকমর্ পুর্রুদ্ধার 
করমত বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসল, ইর্কমপনামরমেে 501c3 অ্র্ুোয়ী একটি অ্লাভজর্ক সংস্থা 
রেমসমব সংগঠিত েময়রেল ো 1924 সামল র্র্ন ঘোর্াওয়ান্দায় রস্পলমযার্ ইরেরর্য়াররং কতৃন ক রর্রমনত 
েময়রেল এবং কযার্ালসাইমে আমামির পুর্রুজ্জীরবত র্গর ওয়াোরেমের সম্মু ভামগ একটি রবরল্ডংময় 
কযামরামসল স্থাপর্ কমররেল। কযামরামসল েমব ঘসৌরিারলত। বামেমলা ঘেররমেজ কযামরামসল, 
ইর্কমপনামরমেে এর লেয েমলা রবমর্াির্, রেো প্রিার্ এবং ওময়োর্ন রর্উ ইয়মকন  কযামরামসল 
উৎপািমর্র ইরতোস উিোপর্ করা।  
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