অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/13/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ওল্ড টাপ্পার্ জী সেতু র (TAPPAN ZEE BRIDGE) েিন ম্বেষ স্প্োর্টি বর্চু করার
কথা স াষণা কম্বরম্বের্

পুম্বরাম্বর্া সেতু র পাাঁচটি প্রধার্ বিম্বলর স্প্োম্বর্র মম্বধে চূ ড়ান্তটি অপোবরত হম্বেম্বে
600-ফুট লো, 5,500-টর্ ওম্বেি অোঙ্কর স্প্োর্ িাম্বজনর উপর স্থাপর্ করা হম্বেম্বে
খুম্বল সফলার বিোকলাম্বপর টাইম-লোপ্স বভবিও উপলব্ধ এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পুরামর্া টাপ্পার্ জী ঘেতু র চূ ডান্ত স্টিমের
ঘেকশর্টি েরামর্া হম়েমে। পুরাতর্ ঘেতু র েুপারস্ট্রাকচামরর ঘশষ অ্ংশটি েরামর্া আমরকটি
ঐস্টতহাস্টেক মাইেফেক এই 3.1 মাইমের গভর্নর মাস্টরও এম. কুওমমা ঘেতু (Governor Mario M.
Cuomo Bridge) স্টর্মনামণর, ো হাডের্ র্দী জুমড ওম়েিমচিার এবং রকেযান্ড কাউস্টিমক েংেুক্ত
কমর এমর্ একটি স্টকংবদন্তীেম টু ইর্-স্প্যার্ ঘকবে\ঘিম়েড ক্রস্টেং ো গত গ্রীমে েম্পূণনভামব
ট্র্যাস্টফমকর জর্য ঘ াো হ়ে। 600 ফু ট দী ন, 5,500-টর্ পস্টিম অ্যাঙ্কর স্প্যার্ - ো পুমরামর্া
ঘেতু র জমের উপমর ঘশষ স্প্যার্ - তা বৃহস্প্স্টতবার স্টবমকমে শুরু হও়ো ুমে ঘফোর কামজ স্ট্রযান্ড
জযামকর োহামেয বামজন র্াস্টবম়ে ঘদও়ো হম়েস্টেে।
"র্তু র্ গভর্নর মাস্টরও এম. কুওমমা ঘেতু স্টর্উ ই়েমকন র পস্টরবহর্ পস্টরকাঠামমামত আমরকটি অ্ভূ তপূবন
স্টবস্টর্ম়োগ ো হাডের্ ভযাস্টের অ্র্নর্ীস্টতর অ্গ্রগস্টত অ্বযাহত রা মব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"েস্টদও কম়েক দশক ধমর এটি হাডের্ ভযাস্টের ঘেবা কমরস্টেে, তবু পুরামর্া টাপ্পার্ জী ঘেতু
েরকারী জট এবং দূরদৃস্টির অ্ভামবর প্রতীক হম়ে উমঠস্টেে। আজ, আমরা স্টর্উ ই়েকন ঘিট জুমড
স্টবশ্বমামর্র পস্টরকাঠামমামত স্টবস্টর্ম়োগ করস্টে এবং মাস্টরও এম. কুওমমা স্টিজ আমরকটি উদাহরণ স্টর্উ
ই়েমকন র ভস্টবষযমতর জর্য োহেীভামব গমড ঘতাোর এক ঘর্তৃ স্থার্ী়ে প্রমচিার।"
1955 োমের স্টডমেম্বমর ে র্ এটি ঘ াো হ়ে, ত র্ টাপ্পার্ জী ঘেতু স্টর্উ ই়েকন ঘিমটর দী নতম
ঘেতু হম়ে ওমঠ এবং এটি ইস্টিস্টর়্োস্টরমের একটি গুরুত্বপূণন কৃ স্টতত্ব স্টহোমব স্টবমবস্টচত হ়ে। ইস্টিস্টর়্োর
এস্টমে এইচ. স্টপ্রজার দ্বারা স্টডজাইর্ করা, টাপ্পার্ জী মাস্টকনর্ েুক্তরামের প্রর্ম স্থা়েী ঘেতু স্টেে ো
আংস্টশকভামব ভােমার্ কযা়েের্ দ্বারা েমস্টর্নত। এই কযা়েের্ স্টডজাইর্টি হাডের্ র্দীর চওডাতম
স্থামর্ ঘেতু টি গমড তু েমত ঘদ়ে স্টিমের পাইমের উপর ভার হ্রােগুস্টের একটিমত ঘেতু টি গমড তু েমত
ঘদ়ে স্টিমের পাইমের উপর ভার হ্রাে কমর ো মূে স্প্যার্মক েমর্নর্ কমর। 570-মাইে স্টর্উ ই়েকন
ঘিট থ্রুওম়ে স্টেমিমমর চূ ডান্ত েংমোগ স্টহোমব, টাপ্পার্ জী ঘেতু ওম়েিমচিার এবং রকেযান্ড, উভ়ে

রামজয উমে মোগয অ্র্ননর্স্টতক বৃস্টিমক উদ্দীস্টপত কমর। উপরন্তু, রকেযামন্ড জর্েং যা প্রচন্ড ঘবমড
ওমঠ।
টাপ্পার্ জী ঘেতু টি মূেত ে়েটি ট্র্যাস্টফক ঘের্ এবং একটি স্টমস্টড়োর্ েহ স্টডজাইর্ করা হম়েস্টেে তমব
ঘবমড ওঠা ট্র্যাস্টফমকর কারমণ থ্রুওম়ে অ্র্স্টরটি (Thruway Authority) মধয 1980 এর দশমক একটি
েপ্তম ঘের্ ঘোগ কমর এবং েকাে ও েন্ধ্যার স্টভমডর জর্য 1992 োমে একটি অ্পোরণমোগয
বযাস্টর়োর স্থাপর্ কমর। 1999 োমে, ক্রমবধনমার্ স্টভড, চেমার্ রক্ষণামবক্ষণ এবং ঘবমড ওঠা
ঘমরামমতর রমচর কারমণ থ্রুওম়ে অ্র্স্টরটি টাপ্পার্ জী প্রস্টতস্থাপর্ করার কর্া স্টবমবচর্া কমর।
430টি স্টমটিং, 150টি ধারণা এবং 88 স্টমস্টে়ের্ মাস্টকনর্ ডোর েমেও, প্রস্টতস্থাপমর্র প্রকল্পটি স্টতর্টি
প্রশােমর্র অ্ধীমর্ এক দশমকর মমধয উমে মোগযভামব অ্গ্রের কমরস্টর্।
গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃ মত্ব, 2011 োমে টাপ্পার্ জীমক প্রস্টতস্থাপর্ করার জর্য, এক শতাব্দী স্থা়েী হমব
এমর্ একটি র্তু র্ টু ইর্-স্প্যার্ ক্রস্টেং স্টর্বনাচর্ করা হম়েস্টেে। গভর্নর কুওমমা অ্তীমতর েমস্ত
গমবষণামক অ্ন্তভুন ক্ত কমর একটি ত্বরাস্টিত পেনামোচর্ার প্রস্টক্র়োর মমধয একীভু ত কমরর্ এবং একটি
ঐস্টতহাস্টেক স্টডজাইর্-স্টবল্ড আইর্ পাে করার জর্য আইর্ পস্টরষমদর োমর্ কাজ কমরর্।
গভর্নর মাস্টরও এম. কুওমমা ঘেতু স্টর্মনামণর অ্ংশ স্টহমেমব, স্টডজাইর্-স্টবল্ডার টাপ্পার্ জী কর্স্ট্রাক্টরে
(Tappan Zee Constructors, TZC) টাপ্পার্ জী ঘেতু টি মু ে ঘফেস্টেে।
2018 োে ঘর্মক, পুরামর্া টাপ্পার্ জী ঘেতু র 2,415-ফু ট প্রধার্ স্প্যামর্র পাাঁচটি ঘেকশর্ পৃর্ক
স্টক্র়োকোমপর মাধযমম েরামর্া হম়েমে:
•
•

•

2018 োমের ঘম মামে প্রধার্ স্প্যামর্র 4,750-টর্ 532 ফু ট েম্বা ঘকন্দ্রটি র্াস্টবম়ে।
2019 োমের জার্ু়োস্টরমত 6,500 টর্ পূবন অ্যাঙ্কর র্াবামর্া স্টবমফারক চাজন বযবহার কমর।
োমুস্টিক উিারকারী স্টবমশষজ্ঞরা হাডের্ র্দী ঘর্মক এই বস্তুগুস্টে অ্পোরমণর প্রস্টক্র়ো
চাোমের্।
বাজন-স্টভস্টিক ঘক্রমর্র োহামেয অ্বস্টশি দুটি কযার্টিস্টেভার ট্র্াে ঘেকশর্ ঘর্মক ইস্প্াত
টু করা-টু করা কমর অ্পোরণ করা।

TZC আজ স্টবকামে আমরা স্টডজযামেম্বস্টের জর্য েম্প্রস্টত র্াবামর্া ওম়েি অ্যাঙ্কর স্প্যার্ অ্ফোইট
ঘপ্ররণ কমরমে।
উপরন্তু, TZC আগামী েপ্তাহগুস্টেমত হাডের্ র্দী ঘর্মক পুরামর্া টাপ্পার্ জী ঘেতু র পূমবনর অ্যাঙ্কর
স্প্যার্টি অ্পোরমণর জর্য োমুস্টিক উিারকারীমদর স্টবমশষজ্ঞমদর োমর্ কাজ করমে। ঘচইমর্র োহামেয
ইস্প্াতগুস্টে উিার করা হমে, ো পূমবন র্দীর মাটিমত রা া হম়েস্টেে, স্টেফট বামজনর োমর্ েংেুক্ত
অ্বস্থা়ে। একবার জেমর া অ্বস্টধ উত্থাস্টপত হমে, স্টেফট বাজনগুস্টে প্রকল্পটি ঘর্মক কাঠামমাটি
পস্টরবহমর্র জর্য ইস্প্াতটিমক একটি স্টর্মস্টিত বামজন স্থার্ান্তর করমব।

গভর্নর মাস্টরও এম. কুওমমা ঘেতু হাডের্ র্দী জুমড প্রর্ম ঘকবে-স্টস্থত ঘেতু । পাাঁচ স্টডগ্রী ঘকামণ
দাাঁস্টডম়ে র্াকা আট 419 ফু ট টাও়োর েমস্টিত, এই টু ইর্-স্প্যার্ ঘেতু টির ঘমাট 192টি ঘি ঘকবে
রম়েমে ো পর পর রা া হমে 14 মাইে অ্বস্টধ প্রোস্টরত হমব। একটি ঘকবে-স্থীত ঘেতু একটি
ঘকামণ স্থাপর্ করা স্টিমের ঘকবে বযবহার কমর, ঘেতু র ঘডকটিমক েডকপমর্র উপমর উচ্চতর উেম্ব
টাও়োরগুস্টের োমর্ েংেুক্ত কমর। ঘেতু টি স্টর্মনামণর জর্য 220 স্টমস্টে়ের্ পাউমন্ডরও ঘবস্টশ অ্েআমমস্টরকার্ ইস্প্াত বযবহার করা হম়েস্টেে। আর্ুমাস্টর্ক 7,000 কমী আজ অ্বস্টধ অ্বদার্ ঘরম মের্
এবং প্রা়ে 11.5 স্টমস্টে়ের্ কমন িা প্রকল্পটির জর্য স্টর্মবস্টদত হম়েমে।
থ্রুওম্বে অথবরটির এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবথউ সজ. বিেম্বকাল িম্বলর্, "পুরামর্া টাপ্পার্ জী ঘেতু
গমবনর োমর্ ে়ে দশক ধমর ঘমাটর চােকমদর পস্টরমষবা প্রদার্ কমরমে স্টকন্তু তার েম়ে এ র্ ঘশষ
হম়েমে। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃ ত্বাধীর্ র্তু র্ গভর্নর মাস্টরও এম. কুওমমা ঘেতু টি একটি স্টবশ্বমামর্র
ক্রস্টেং ো ঘমাটর চােক ও বযবোর জর্য একইভামব স্টর্ভন রমোগযতা প্রদার্ কমর, স্টভড কস্টমম়ে এবং
আমরা স্টর্ভন রমোগয ভ্রমমণর েম়ে প্রদার্ কমর।"
র্তু র্ বর্উ ইেকন সেতু প্রকল্প (New NY Bridge Project) পবরচালক জোবম িারিাে িম্বলম্বের্,
"পুরামর্া টাপ্পার্ জী ঘেতু র েুপারস্ট্রাকচামরর ঘশষ অ্ংশটি র্াবামর্া অ্তীত ঘর্মক ভস্টবষযমত রূপান্তস্টরত
হও়োর এক ঐস্টতহাস্টেক এবং েম়েেম্মত প্রতীক। গভর্নর কুওমমার দুরদৃস্টির কারমণ, র্তু র্ গভর্নর
মাস্টরও এম. কুওমমা ঘেতু ঘদমশর েব ঘচম়ে প্রেুস্টক্তগতভামব উন্নত ক্রস্টেংম়ের মমধয একটি, ো বাে,
বাইোইমকে এবং পর্চারীমদর জর্য স্টর্মবস্টদত স্থার্ প্রদার্ কমর এবং এর স্প্যামর্র মমধয কস্টমউটার
ঘরমের বযবস্থা করার মত েমর্ি শস্টক্তশােীভামব ততস্টর। "
গভর্নর কুওমমার স্টর্মদন মশ স্টর্উ ই়েকন ঘিট থ্রুওম়ে কতৃন পক্ষ 2013 োে ঘর্মক ঘেতু প্রস্টতস্থাপর্ প্রকল্প
পস্টরচাের্া কমরমে এবং তারাই গভর্নর মাস্টরও এম কুওমমা ঘেতু র মাস্টেক।
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