
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

িাফাম্বলা স্কাইওম্বের (BUFFALO SKYWAY) জর্ে র্ক্সার বিকল্পগুবল অম্বেষণ করার জর্ে 
প্রবিম্ব াবগিা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  

প্রবিম্ব াবগিাটি স্কাইওম্বের বিকল্প বিন্তাগুবল িাইম্বি  া িসিাসকারীম্বের জর্ে জম্বলর বর্কটস্থ অঞ্চল 

সুগম করম্বি এিং গাড়ীর িালকম্বের জর্ে বর্রাপে এিং সুবিধাজর্ক পবরিহণ িেিস্থা প্রোর্ 

করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি প্রতিম াতগিা ঘ াষণা কমরর্ বাফাম া স্কাইওমের তবকল্পগুত  অ্মেষণ 

করার জর্য। স্কাইওমের বিন মার্ র্ক্সা কা নি অ্চ , কাঠামমাগিভামব অ্ভাবগ্রস্থ এবং  াত্রীমের মমযয জর্তপ্রে 

র্ে। বিন মামর্, একমাত্র তবকল্প হ  60-বছমরর পুরমর্া স্কাইওমেটি আবার তিতর করা  া এমর্ একটি কাঠামমা 
 া আজ আর কখর্ই তর্মনাণ করা  ামব র্া। প্রতিম াতগিাটি স্কাইওমের তবকল্পগুত  অ্মেষণ করমব  া 
বসবাসকারীমের জর্য জম র তর্কটস্থ অ্ঞ্চ  সুগম করমব এবং গাড়ীর চা কমের জর্য তর্রাপে এবং 
সুতবযাজর্ক পতরবহণ বযবস্থা  প্রোর্ করমব।  

  

"স্কাইওমেটি এক তভন্ন সমমের এবং অ্র্নর্ীতির জর্য তিতর করা হমেতছ , এবং এটি জম র তর্কটস্থ অ্ঞ্চম র 

র্াগা  পাওোে এক অ্ন্তরাে সৃতি কমরতছ । এখর্ আমামের িার ঠিক তবপরীি করমি হমব এবং স্কাইওমের 

জর্য এক তবকল্প র্ক্সা তিতর করমি হমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্যযের্ সম্বমে কর্া ব া বে কমর 

আমরা বরং একটি প্রতিম াতগিা কতর ঘসরা তিজাইর্ার, স্থপতি এবং কতমউতর্টি প্ল্যার্ারমের যারণাগুত  তর্মে 

এবং একটি প্রকৃি পতরকল্পর্া বার কতর স্কাইওমের জর্য  া একটি সং ুক্ত বাফাম া তিতর করমব জম র তর্কটস্থ 

অ্ঞ্চ  সুগম কমর এবং  া অ্ঞ্চম র অ্র্নর্ীতিমক সাহা য করমব।"  

  

"বাফাম ার র্িুর্ ভাবমূতিন র জর্য একটি র্িুর্, ভতবষযমির তচন্তাভাবর্া প্রমোজর্ আমামের ঘসমকম  

পতরকাঠামমার কর্া মার্াে ঘরমখ", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহািুল িম্বলর্। "এমর্ একজর্ তহমসমব ঘ  

তর্মজর জার্ া তেমে িাতকমে স্কাইওমেটি ঘেখমি পাে, আতম জাতর্ ঘ  আমরা আমরা ভাম া তকছু করমি পাতর। 

তিিকা ীর্ আবহাওোর অ্বস্থাে এই উঁচু কাঠামমাটি শুযু তবপজ্জর্কই র্ে, এটি ঘসন্ট  মরন্স তসওমে ঘখা ার 

সমে ঘর্মকই প্রাে অ্চ  কারণ ঘসটি বাফাম া ঘর্মক ঘবিীর ভাগ জ  ার্ সতরমে তর্মে ঘগমছ। আমামের 

সমাজমক র্িুর্, সৃজর্িী  সম্ভাবর্ামক গ্রহণ করার জর্য প্রস্তুি র্াকমি হমব আমামের জম র তর্কটস্থ অ্ঞ্চ মক 

পুণঃকল্পণা করার জর্য।"  

  

স্কাইওমেটি তিতর করা হমেতছ  110-ফুট তিমেমরন্স সহ বাফাম া র্েীর তিল্প সংক্রান্ত কামজর সুতবযার জর্য, 
 ার ফম  তিজটি আমরা বড় এবং  ম্বা করা হমেমছ। আজমক, বাফাম া র্েী ম ূি বযবহার করা হে 

তবমর্াের্মূ ক জ পর্ তহমসমব, এবং উঁচু হাইওমের আর ঘকামর্া প্রমোজর্ ঘর্ই। এই হাইওমের একটি তবকল্প 



 

 

তিজাইর্ জম র তর্কটস্থ অ্ঞ্চম র জতম র্াগাম র মমযয এমর্ ঘেমব  া বিন মামর্ র্াগাম র বাইমর এবং পতিম 

তর্উ ইেমকন র পূণরুত্থার্মক ত্বরাতেি করমব।  

  

কংম্বেসমোর্ ব্রাোর্ বহবর্গস িম্বলর্, "বাফাম া স্কাইওমে এক অ্চ  পতরকাঠামমা,  া আর আজমকর 

প্রমকৌিম র মার্ বা র্িুর্ বাফাম ার প্রমোজর্গুত  পুরণ কমর র্া। আতম গভর্নর কুওমমা এবং তসমর্টর টিম 

ঘকমর্তির প্রিংসা কতর একটি প্রতিম াতগিা শুরু করাে িামের ঘর্িৃত্ব প্রোমর্র জর্য  া বাফাম া স্কাইওমের 

উদ্ভাবর্ী তিজাইর্ তবকল্প আমন্ত্রণ করমব। এই ঘর্িৃত্ব স্কাইওমে সম্পমকন  পেমেপ ঘর্র্  া আমামের জম র 

তর্কটস্থ অ্ঞ্চ  সগুম কমর ঘিা ার  মেয আমরা  া অ্জন র্ কমরতছ িার তবিা  ভরমবগমক বজাে রামখ।"  

  

বসম্বর্ট পবরিহণ কবমটির (Senate Transportation Committee) সভাপবি বসম্বর্টর টিম 

ঘকম্বর্বি িম্বলর্, "আমামের জম র তর্কটস্থ অ্ঞ্চ  আমামের সব ঘচমে মূ যবার্ সংস্থার্, এবং িার তভিমরর 

এবং বাইমরর বন্দর জমুড় ঘ  উন্নের্ হমে চম মছ িা বাফাম ার তবমর্াের্, প নটর্, এবং সংরেমণর প্রতি আমরা 
ঘ  িতক্তিা ী তবতর্মোগ করতছ িা প্রেিনর্ কমর। এর একটি গুরুত্বপূণন উপাংি হ  একটি বত ষ্ঠ এবা  সম্ভবপর 

পতরবহণ পতরকাঠামমা তিতর করা, ঘ  কারমণ আতম এই বছমরর বামজমট 100,000 মাতকন র্ ি ার অ্ন্তভুন ক্ত 

করার জর্য কাজ করতছ একটি প্রতিম াতগিা করার জর্য  ার উমেিয হমব স্কাইওমেরজর্য তবকল্প তিজাইর্ 

তিতর করা। কংমগ্রসমযার্ তহতগন্স এবং আতম বহুতের্ যমর স্কাইওমে অ্পসারমণর জর্য একটি মূ যাের্ করার 

কর্া বম তছ, এবং আমরা গভর্নর কুওমমা এবং পতরবহণ তবভামগর (Department Of Transportation, 

DOT) সামর্ কাজ করমি আগ্রহী তবকল্প প্রকল্পগুত মক উৎসাহ তেমি এবং প নাম াচর্া করমি,  া শুযু 
বসবাসকারীমের এবং অ্তিতর্মের জর্য অ্তভজ্ঞিা উন্নিই করমব র্া, একটি সংম াগ তর্তিি করমব  া 
েী নমমোতে বৃতির জর্য ম ূ তবষে হমব।"  

  

িাম্বফম্বলার ঘমের িােরর্ িবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "গভর্নমরর একটি তিজাইর্ প্রতিম াতগিার ভাবর্া এক 

অ্িযন্ত সৃজর্িী  পন্থা এই রাস্তাটি ঘকমর্ হমি পামর িা পরু্ঃকল্পর্া করার জর্য  ামি পতরবহমণর র্াগা  উন্নি 

করা ঘ মি পামর এবং অ্তিতরক্ত অ্র্ননর্তিক উন্নের্মক উৎসাতহি করা ঘ মি পামর।"  

  
###  
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