
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে িাম্বেম্বলা স্কাইওম্বে কবরম্ব ার প্রবিম্বোবগিার (BUFFALO 

SKYWAY CORRIDOR COMPETITION) জর্ে 100 টিরও ঘিবে প্রারবিক েরম জমা পম্বেম্বে  
  
এম্পাোর ঘেট ঘ ম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development, ESD) কিতন ক পেনাম্বলাচর্ার অধীম্বর্ 
েরম জমাদার্; 20 জর্ পেনন্ত ভাগ 1 এর উত্তরদািাম্বক ভাগ 2 এ অগ্রসর হওোর জর্ে আমন্ত্রণ 

জার্াম্বর্া হম্বি  
  

র্কো প্রস্তাম্বি বিজেীম্বক 100,000 মাবকন র্  লার, বিিীে স্থার্ অজন র্কারীম্বক 50,000 মাবকন র্ 
 লার এিং িত িীে স্থার্ অজন র্কারীম্বক 25,000 মাবকন র্  লার পরুস্কার বহম্বসম্বি প্রদার্ করা হম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে বামেম া স্কাইওমে কররম ার প্ররিমোরগিার জর্য 
ভাগ 1 এর জমাদামর্র সমে শুক্রবামর ঘেষ হমেমে এবং এম্পাোর ঘেট ঘ মভ পমমন্ট রর্উ 
ইেমকন র রবরভন্ন এ াকা ও সমগ্র েকু্তরাষ্ট্র হমি এবং এমর্রক কার্া া, ইিার , ভারি ও চীর্ হমি 
রকেু আন্তজন ারিক এরিসহ 100 টিরও ঘবরে জমা গ্রহণ কমরমে। এই প্ররিমোরগিাে ঘদমের েীষন 
র্গর র্কোরবদ, অ্র্নর্ীরিরবদ, পররকল্পক এবং স্থপরিগমণর প্ররিরর্রিত্বকারী বযরক্ত বা দম র প্ররি 
কররম ারটি রর্মে পুর্রাে কল্পর্া করার, বামেম া রসটির ওোটারফ্রমন্টর জর্য একটি পররষ্কার রভের্ 
রর্িনারমণ সাহােয করার, ঘেসমমরকং এ রবরর্মোমগর রর্মদনের্া প্রদামর্র এবং অ্র্ননর্রিক উন্নেমর্র 
সুমোগ সরৃি করার চযাম ঞ্জ জার্ামর্া হমেমে।  
  
"আমরা সমগ্র ঘদে ও ঘদমের বাইমর হমি সৃজর্েী  িারণার জর্য উত্তর ঘপমেরে ো স্কাইওমে 
কররম ারমক পুর্রাে কল্পর্া কমর এবং বামেম া করমউরর্টির সুরবিামর্ন উদ্ভাবর্ী উপামের প্রস্তাব 
কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্কাইওমে কররম ামরর জর্য একটি র্িুর্ রভের্ হমব বামেম ার 
চ মার্ সংস্কার ও পুর্রভুযদমে সবনমেষ িাপ এরগমে োওো এবং ঘে প্রস্তার্াগুর  এটিমক বাস্তবিাে 
রূপ রদমি পারমব ঘসগুম া আমরা পেনাম াচর্া করমি চারি।"  
  
"আমামদর উদ্ভাবর্ী স্কাইওমে র জাইর্ প্ররিমোরগিা বামেম ার ওোটারফ্রমন্ট উমেখমোগয রূপান্তর 
রবরর্মনামণ সাহােয করমব", ঘলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল িম্বলর্। "আমামদর ওোটারফ্রমন্ট 
অ্রিক দেনর্ার্ী আসাে, আমামদরমক ভরবষযৎ রর্মে পুর্রাে ভাবমি হমব এবং আজমকর এবং 
আগামীর পররবহর্ চারহদা ঘমাকামব াে র্িুর্ িারণাসমূহ সামমর্ আর্মব। এই প্রাররিক প্রস্তাবর্া 
জমাদার্ এই গুরুত্বপূণন উমদযামগর একটি দারুণ আরি।"  
  



 

 

অ্ংেগ্রহণকারীমদর প্ররি সীরমি ক্রেক্ষমিা, সািযিা এবং প্রেুরক্তগি অ্জন র্মোগযিার মমিয বাস্তবাের্ 
করা ঘেমি পামর, রবমেষি প্রিযারেি ট্রারেক সংকু ার্ করার উমেমেয, এমর্ সমািার্ ঘেোর 
করার জর্য চযাম ঞ্জ জার্ামর্া হমি। র্কো প্রস্তামবর রবজেীমক 100,000 মারকন র্   ার, রিিীে 
স্থার্ অ্জন র্কারীমক 50,000 মারকন র্   ার এবং িৃিীে স্থার্ অ্জন র্কারীমক 25,000 মারকন র্   ার 
পুরস্কার রহমসমব প্রদার্ করা হমব। রবজেীমদর র্াম ঘসমেম্বমর ঘ াষণা করা হমব।  
  
জমাদার্ প্ররক্রো দইু-ভামগ রবভক্ত। ভাগ 1, এখর্ বন্ধ রমেমে, প্ররিমোগীমদর িামদর িারণা এবং 
রকভামব িা প্ররিমোরগিার মূ  উমেেয ও সীমাবদ্ধিাসমূহমক পূরণ করমব িার সংরক্ষপ্ত রববরণ 
প্রদামর্র মািযমম আমবদর্ করমি হমেরে । এই প্রস্তাবর্াগুম া প্ররিমোরগিার  ক্ষয, প্রেুরক্তগি 
জটি িা এবং সািযিার প্ররি সংমবদর্েী িার জর্য মূ যাের্ করা হমব।  
  
মূ যােমর্র রর্োমকগুর  পরূণ কমরমে বম  রর্িনাররি 20 জর্ পেনন্ত ভাগ 1 এর উত্তরদািামক ভাগ 
2 প্রস্তাবর্া জমাদামর্র জর্য আমন্ত্রণ জার্ামর্া হমব ো উন্মকু্ত হমব ঘসামবার, 15 জ ুাই। ভাগ 2 
এ প্রস্তাবর্া জমাদামর্র েিন াবর র মমিয র্াকমব একটি সমূ্পণন কাররগরর প্রস্তাবর্া, সম্পন্ন গ্রারেক্স সহ 
ো গযা াররমি প্রদেনর্ীর উপেুক্ত হমব।  
  
ভাগ 2 এর প্রস্তাবর্াগুর  জমাদামর্র জর্য রবমেষজ্ঞ রবচারকমদর একরিি করা হমেমে এবং িারা 
রির্টি পুরস্কার রবজেী রর্বনাচমর্র জর্য ইমভমন্টর রদর্ চূড়ান্ত পমবন অ্ংেগ্রহণকারীমদর কর্া শুর্মবর্। 
রবচারকগণ ঘেসব রর্রামক রবমবচর্া করমবর্: একটি রবমেষ রভেমর্র বাস্তবাের্ ও অ্র্নােমর্ খরচ; 
একটি রভেমর্র সুরবিারদ কি ভাম াভামব সংখযাে বযক্ত করা হমেমে এবং এগুম া কীভামব 
সম্পন্নকরমণর খরচ অ্রিক হওো প্রদেনর্ কমর; এবং এই পররকল্পর্া কীভামব ভরবষযমি  াউর্টাউর্ 
ও "সাউর্টাউর্", েহমরর দরক্ষণাঞ্চম র েহরির , এর মিযকার প্রািযরহক ট্রারেমকর বযবস্থা করমি 
পারমব।  
  
গভর্নর কুওমমা ঘেব্রুোররমি বিন মার্ স্কাইওমে কররম ামরর জর্য এক র্িুর্ রভেমর্র সমবনাত্তম 
আইর ো প্রদামর্র সরর্বনন্ধ অ্র্ুমরাি জারর্মে একটি জািীে র্কো প্ররিমোরগিা আমোজমর্র ইিা 
প্রকাে কমরর্। চার-ঘ মর্র র রমমট  অ্যামক্সস এক্সমপ্রসওমে স্কাইওমেটি েহমরর বামেম া ররভার 
(Buffalo River) এবং ঘ ক এরর (Lake Erie) ওোটারফ্রন্ট িমর চার মাই  পেনন্ত এরগমেমে 
এবং আঞ্চর ক হাইওমে রসমেমমর অ্ংে রহমসমব প্ররিরদর্ করমউটার ট্রারেমকর প্রাে 40,000 টি 
রট্রপ বহর্ করমে। 1953 সাম  সমূ্পণন হওো স্কাইওমেটি মূ ি একারিক বৃহদাকার ও ঘোট েযাক্টরর 
কমমেক্স এর ট্রাক ট্রারেক এবং বামেম া বন্দরমক (Port of Buffalo) িৎকা ীর্ র্িুর্ চা ু 
হওো আন্তঃমেট হাইওমে রসমেমমর সামর্ সংেকু্ত করার উমেমেয র্কো করা হমেরে । 1980 সাম  
অ্ঞ্চম র প্রিার্ রে  োন্ট বন্ধ হমে োওো এবং কররম ার সংরিি জােগা ভারী উৎপাদমর্র বদম  
রবমর্াদমর্র জর্য বযবহার করা শুরু হওোে, বিন মামর্ স্কাইওমেটি মূ ি - "সাউর্টাউর্" ঘর্মক 
আসা রর্িযরদমর্র করমউটার ট্রারেক সংকু ামর্র ঘসবা প্রদার্ করমে।  
  
গভর্নর কুওমমা ইমিাপূমবন প্ররিমোরগিার রবচারক পযামর্  ও সভাপরির র্াম ঘ াষণা কমরমের্। 
এম্পাোর ঘেট ঘ মভ পমমমন্টর ঘপ্ররসম ন্ট, প্রিার্ রর্বনাহী কমনকিন া ও করমের্ার হাওো ন  ঘজমরস্ক, 
বামেম ার ঘমের বােরর্ ব্রাউর্, রর্উ ইেকন  ঘসমক্রটারর অ্ব ঘেট, ঘরাজার্া ঘরাসাম া এবং 



 

 

স্থাপিয, র্কো, র্গর পররকল্পর্া ও পররবহণ ঘক্ষমির স্থার্ীে ও জািীে রবমেষজ্ঞগণসহ 10 জর্ 
পযামর্র েমক সামর্ রর্মে পযামর্ম র সভাপরিত্ব করমবর্।  
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