অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/10/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িাফাম্বলা স্কাইওম্বে কবরম্ব ার (BUFFALO SKYWAY CORRIDOR)-এর জর্ে
বিকল্প র্ক্সাগুবল অম্বেষণ করার প্রবিম্ব াবগিার প্োম্বর্বলস্টম্বের র্াম ঘ াষণা কম্বরম্বের্

প্োম্বর্বলস্টম্বের মম্বযে রম্বেম্বে স্থাপ্িে ও র্কো, র্গর প্বরকল্পর্া ও প্বরিহণ বিষেক স্থার্ীে ও
জািীে প্ ন াম্বের বিম্বেষজ্ঞগণ এিং সরকাবর কমন কিনাগণ
ঘস্টট র্কো বিজেীম্বের 100,000 লার, বিিীে স্থার্ অবযকারীম্বক 50,000
অবযকারীম্বক 25,000 লার প্ুরস্কার বেম্বি

লার এিং িৃ িীে স্থার্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ বামেম া স্কাইওমে কররডর-এর রবকল্প অ্মেষণ করার
প্ররিম ারগিার রবচামর দারেত্বপ্রাপ্ত সভাপরি ও পযামর্র স্টমদর র্াম ঘ াষণা কমরমের্। পযামর্ম র
সভাপরির দারেত্ব পা র্ করমবর্ এম্পাোর ঘস্টট রডমভ পমমন্ট (Empire State Development,
ESD) করমশর্ার হাওোডন ঘজমরস্ক, এবং দশ পযামর্র স্ট রহমসমব থাকমবর্ স্থাপিয, র্কশা, র্গর
পররকল্পর্া, পররবহণ, ও করমউরর্টি উন্নের্ খামির রবমশষজ্ঞগণ এবং সরকারর কমনকিন াগণ।
"বামেম া-ঘক এর ওোটারফ্রন্ট ঘথমক আ াদা করা স্কাইওমেটি ঘসমকম ও ভঙ্গুর অ্বকাঠামমাে
পররণি হমেমে, এবং এটি বামেম ার বিন মার্ আধুরর্ক শহরটির অ্মর্ক পুরমর্া রচত্র িু ম ধমর",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এটির প্ররিস্থাপমর্ অ্বশযই র্িু র্ রচন্তা ও সৃজর্শী িা থাকমি হমব, ার
কারমণ আমরা এই প্ররিম ারগিার আমোজর্ কমররে ামি ঘদমশর ঘসরা র্গর পররকল্পর্ারবদ, স্থপরি,
ও র্কশা প্রণের্ প্ররিষ্ঠার্গুম া িামদর পররকল্পর্া িু ম ধরমি প্রমণাদর্া ঘদওো াে এবং আমরা
বামেম া শহরমক পুর্রুজ্জীরবি করমি পারর এবং শহর ও ঘস্টট জুমে আমামদর চ মার্ দ্রুিগরির
অ্থননর্রিক প্রবৃরিরমক কামজ াগামি পারর।"
"বাসার জার্া া রদমে রর্িয স্কাইওমেটি ঘদখা বামেম ার একজর্ অ্রধবাসী রহমসমব আরম জারর্ ঘ
আমরা এর ঘচমে ভাম া ঘ াগাম াগ বযবস্থা গমে িু মি পারর া বামেম ার সাহসী র্িু র্ ভাবমূরিন র
সমাথনক," ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি ঘহাচু ল িম্বলর্। "আমামদর 43North-এর মমিা প্ররিম ারগিা
পরিম রর্উইেকন -ঘক এরগমে রর্মি উদ্ভাবর্ী সমাধার্ ঘবর করার কা নকর উপাে। স্কাইওমে
প্ররিম ারগিাটি ঘসই কা নকর মমড টি বযবহার কমর ভরবষযমির জর্য র্িু র্ র্িু র্ ধারণা তিরর
করমব। আমামদর ওোটারফ্রন্ট-ঘক র্িু র্ মূরিন মি রেররমে আর্মি ঘমধাবী এই রবমশষজ্ঞমদর সহােিাে
আমামদর করমউরর্টি র্িু র্ উদ্ভাবর্ী সম্ভাবর্ার অ্মেষণ করমি পামর।"

এম্পাোর ঘস্টট ঘ ম্বভলপ্ম্বমম্বন্টর (ESD)-এর ঘপ্রবসম্ব ন্ট, বসইও এিং কবমের্ার হাওো ন ঘজমবস্ক
িম্বলর্, "স্কাইওমে কররডর-এর রবকল্প ও র্িু র্ ধারণা সৃরির মাধযমম এই প্ররিম ারগিাটি রর্উইেমকন র
রবশ্বমামর্র ঘমধা িু ম ধরমব ার েম ওোটারফ্রন্ট-এর সামথ উন্নিির ঘ াগাম াগ প্ররিষ্ঠা ও
অ্থননর্রিক প্রভাব বােমব া গভর্নর কুওমমা‘র ঘর্িৃ মত্ব বামেম ার রূপান্তরমক এরগমে রর্মব।"
বসম্বর্ট প্বরিহণ কবমটির (Senate Transportation Committee) সভাপ্বি বসম্বর্টর টিম ঘকম্বর্ব
িম্বলর্, "স্কাইওমেটি িার ঘমোমদর ঘচমে ঘবরশ রদর্ টিমকমে এবং এটি এখর্ পরিম রর্উইেকন ারমদর
পরবিী প্রজমের জর্য আমামদর ওোটারফ্রন্টটির উন্নেমর্ বাধা হমে আমে। এটি অ্পসারমণর প্ররিো
শুরু হওোে এবং এই তদিযাকার কাঠামমাটি প্ররিস্থাপমর্র কাজ অ্গ্রসর হওোে আরম আর্রিি।
আমরা ঘ সব উদ্ভাবর্ী ধারণা পাওোর আশা কররে ঘসগুম ার মাধযমম আমরা বহু একর জরম
করমউরর্টিমক রেররমে রদমি পারমবা বম আশা কররে। বহু বের ধমর পররবিন মর্র দাবী করার
পর, বামেম া‘র দারব মার্া হমেমে।"
অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্িা বিস্টাল বে. বপ্প্লস-ঘস্টাকস িম্বলর্, "স্কাইওমেটির ভাগয রর্মে
বেমরর-পর-বের ধমর চ া রবিমকন র পর, আরম ঘজমর্ আর্রিি ঘ আমামদর সবমচমে গুরুত্বপূণন
সম্পদ বামেম া ওোটারফ্রমন্টর সামথ শহর ও শহমরর অ্রধবাসীমদর পুর্ঃসং ুক্ত করমি সমাধার্ খুুঁমজ
ঘপমি গভর্নর অ্বমশমষ সরিযকামরর রকেু পদমেপ গ্রহণ কমরমে। এই প্ররিম ারগিার েম সবমচমে
ঘমধাবী ও ঘসরা র্গর পররকল্পর্ারবদমদর কাে ঘথমক স্কাইওমে কররমডামরর জর্য সমাধার্ ঘবর করমি
একটি ধারণা পাওোর সুম াগ তিরর হমেমে। আরম আমামদর র্েত্রমে পযামর্ টির কাে ঘথমক রবজেী
র্কশা পাওোর জর্য মুরখমে আরে।"
িাম্বফম্বলার ঘমের িােরর্ বিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "স্কাইওমে র্কশা প্ররিম ারগিার জর্য রবচারকমদর
পযামর্ তিরর করার মাধযমম এই সেকটিমক 21 শিমকর সংম াগ রহমসমব তিরর এবং পররবহণ
ঘ াগাম ামগর মামর্ান্নের্ ও অ্থননর্রিক উন্নেমর্ বােরি প্রমণাদর্া রহমসমব এটি রকভামব কাজ করমব
িা ঘবর করার রচন্তা গভর্নমরর অ্িযন্ত উদ্ভাবর্ী কমনমকৌশম র সমাথনক। আরম এই প্ররিম ারগিার
ঘশমষ রবজেী র্কশাটি ঘপমি মুরখমে আরে।"
আজমকর পযামর্র স্টমদর মমধয রমেমের্:
•
•
•
•
•
•

ঘরাসার্া ঘরাসামডা, ঘসমিটারর অ্ব ঘস্টট
বােরর্ ব্রাউর্, বামেম া‘র ঘমের
বব রশবর , রডর্, ইউরর্ভারসনটি এট বামেম া স্কু অ্ব আরকন মটকচার এন্ড প্ল্যারর্ং
(University at Buffalo School of Architecture and Planning)
হযা ঘমাসন, রর্বনাহী পররচা ক, বৃহত্তর বামেম া র্াোগ্রা আঞ্চর ক পররবহর্ পষনদ
(Greater Buffalo Niagara Regional Transportation Council)
ইথার্ ঘকন্ট, রসরর্ের ভাইস ঘপ্ররসমডন্ট, প্রমজক্ট ের পাবর ক ঘেস (Project for
Public Spaces)
র র্ ররচাডন, ঘপ্ররসমডন্ট ও রসইও, কংমগ্রস ের দযা রর্উ আবনারর্জম (Congress for
the New Urbanism)

•
•

•

•

ডযারর্মে অ্যাররগরর্, পররচা ক, র মভব করমউরর্টিজ, AARP (Livable
Communities at AARP)
র রেশার, রডর্ ও ঘজামসে রস. হমস্ট ার-ঘবকারহমস্ট ার ঘচোর ইর্ ' (Joseph
C. Hostetler-BakerHostetler Chair), রিভ যান্ড-মাশনা কম জ অ্ব '
(Cleveland-Marshall College of Law), রিভ যান্ড ঘস্টট ইউরর্ভারসনটি
(Cleveland State University)
ঘজরর্োর ঘভ, পররচা ক, অ্যার্ টি. এন্ড রবাটন এম. বাস ঘসন্টার ের ট্রান্সেমমনটিভ
ঘপ্ল্সমমরকং (Anne T. and Robert M. Bass Center for Transformative
Placemaking), এবং রসরর্ের ঘেম া, ঘমমট্রাপর টার্ পর রস ঘপ্রাগ্রাম, ব্রুরকংস
ইন্সটিটিউশর্ (Brookings Institution)
কা রভর্ গ্ল্যাডরর্, ঘপ্ররসমডন্ট ও রসইও, স্মাটন ঘগ্রাথ আমমররকা (Smart Growth
America)

ঘেব্রুোররমি, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘ 2020 অ্থনবেমরর বামজমট স্কাইওমে কররমডারএর রবকমল্পর জর্য ঘসরা ধারণা খুুঁমজ ঘপমি জািীে র্কশা প্ররিম ারগিাটি অ্ন্তভুন ক্ত করা হমেমে।
েে-মাসবযাপী এই প্ররিম ারগিাে র্কশা প্রণের্কারী প্ররিষ্ঠার্সমূহ, করমউরর্টি পররকল্পর্ারবদ, র্গর
পররকল্পর্ারবদ, স্থপরি ও অ্র্যার্যমদর কাে ঘথমক ধারণা চাওো হমব া রবমশষজ্ঞ পযামর্ কিৃন ক
প নাম াচর্ার পর একটি র্কশামক রবজেী রহমসমব ঘবমে ঘর্ওো হমব। রবচারকগণ ঘ রবষেগুর
রবমবচর্া করমবর্ িার মমধয থাকমব সংরিি প্রস্তাবটির বযে, ট্রযারেক পযাটামর্নর উপর এর প্রভাব,
এবং এর বাস্তবােমর্র সমেসীমা। রবজেী প্রস্তাবটি িামদর র্কশার জর্য 100,000 ড ার পামব,
রিিীে স্থার্ অ্রধকারী পামব 50,000 ড ার এবং িৃ িীে স্থার্ অ্রধকারীমক 25,000 ড ার
পুরস্কার ঘদওো হমব।
স্কাইওমে কররমডামরর বিন মার্ র্ক্সা কা নি অ্চ , কাঠামমাগিভামব অ্প নাপ্ত এবং াত্রীমদর মমধয
জর্রপ্রে র্ে। বিন মামর্, একমাত্র রবকল্প হ 60-বেমরর পুরমর্া স্কাইওমে কররমডারটি আবার তিরর
করা া এমর্ একটি কাঠামমা া আজ আর কখর্ই রর্মনাণ করা ামব র্া। প্ররিম ারগিার মাধযমম
স্কাইওমে কররমডারটির রবকল্প অ্মেষণ করা হমব া বসবাসকারীমদর জর্য ওোটারফ্রমন্ট ািােমির
পথ সুগম করমব, অ্থননর্রিক উন্নেমর্র সুম াগ বৃরি করমব এবং গােীর চা কমদর জর্য রর্রাপদ
এবং সুরবধাজর্ক পররবহণ বযবস্থা প্রদার্ করমব।
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