
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ কবিয়ম্বকা বিম্বির বিতীয় স্প্োর্ উম্বিাধম্বর্র ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্ - 
বেবিউম্বলর চার িের আম্বগ এিং বর্ধনাবরত িাম্বিম্বেই  

  
1964 সাল ঘেম্বক বর্উ ইয়কন  বসটিম্বক অবতক্রম করা বর্বমনত প্রেম িড় বিি মোর্হােম্বর্র িেনর্ীয় 
িেৃে সহ র্য়টি ট্রাম্বভল ঘলর্ এিং 20-ফুে চওড়া ঘমােরসাইম্বকম্বলর রাস্তা/হাাঁোর রাস্তা প্রিার্ কম্বর 

  
  

প্রকল্পটি প্রায় 11,300 টি কমনসংস্থার্ সৃবি কম্বরম্বে; ব্রুকবলর্-িাউন্ড স্প্োম্বর্ 3,000 ের্ ইউর্াইম্বেি 
ঘেে বেল িেিহার কম্বর  

  
"আন্ডার িে ঘক" (Under the K) পাকন  প্রকম্বল্পর অধীম্বর্ কবিয়ম্বকা বিম্বির সাত একর িবমর বর্ম্বচ 

একটি বিশ্বমাম্বর্র সিনির্ীর্ ঘ ালা িায়গায় রূপান্তর করা হম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ভভরাজামর্ার - সংকীর্ন ব্রিজটি 1964 সামে গাব্র়ি চোচমের জর্য 
উন্মুক্ত কমর ভেওযা ভেমক ব্রর্উ ইযকন  ব্রসটিমক অ্ব্রিক্রম করা ব্রর্ব্রমনি প্রেম ব়ি ব্রিজ, ব্রুকব্রের্-
বাউন্ড, কব্রজযমকা ব্রিমজর ব্রিিীয স্প্যার্ উমিাধমর্র ভ াষর্া ভের্। একটি 873 ব্রমব্রেযর্ মাব্রকন র্ 
ডোমরর র্কশা-ব্রর্মনার্ প্রকমের অ্ংশ, এই র্িুর্ ব্রিজটির উমিাধর্ ব্রর্ধনাব্ররি সমমযর পরূ্ন চার 
বছমরর আমগ হমযব্রছে এবং ব্রর্ধনাব্ররি বামজমেই। ব্রিিীয স্প্যার্ উমিাধর্ও ব্রর্ধনাব্ররি সমমযর এক 
মাস এব্রগময এমসমছ যা ভম মামস ভ াষর্া করা হয। স্প্যার্ েইুটি, একসামে, ভ্রমর্কারীমের ব্রুকব্রের্-
কুইন্স এক্সমপ্রসওমযর (Brooklyn-Queens Expressway, BQE) পাাঁচটি কুইন্স-গামী ট্রামভে ভের্ 
এবং চারটি ব্রুকব্রের্-গামী ট্রামভে ভের্, ভসইসামে ব্রুকব্রের্-গামী ভেমর্ মযার্হােমর্র েশনর্ীয েশৃয 
সহ 20-ফুে চও়িা ভমােরসাইমকমের রাস্তা/হাাঁোর রাস্তা প্রোর্ করার মাধযমম ভ্রমর্মক আরামোযক 
কমর িুেমব, ব্রর্রাপত্তা বৃব্রি করমব এবং ব্রভ়ি কমামব। এই প্রকেটি ব্রর্উ ইযকন  ব্রসটির ভমমট্রাপব্রেের্ 
অ্ঞ্চমে ব্রর্মনার্কাজ ও সংব্রিষ্ট ভেত্রসমূমহ প্রায 11,300টি কমনসংস্থার্ কমরমছ।  
  
"মূে ছয ভেমর্র ব্রিজটি ব্রছে ব্রবখ্যাি ট্রাব্রফক বেেমর্মকর উৎস। র্িুর্ কব্রজযমকা ব্রিজ, র্যটি 
প্রশস্তির গব্রে, পেচারী ও ভমাের সাইমকে চোর পে এবং ভবাঝা বহমর্র পে - সব ব্রমব্রেময 65 
শিাংশ যার্জে কমামি সাহাযয করমব এবং যাত্রীমের সময বাাঁচামব এবং পব্ররমবমশর উন্নব্রি করমব", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজ শুধু একটি র্িুর্ ব্রিজ ভযটি সুন্দর, কাযনকরী, চেমার্ বামজে এবং 
দ্রুি সম্পন্ন হমে ভস সম্পমকন  র্য - এো এই ভসিু কী প্রিীক ব্রর্মেনশ কমর ভস সম্পমকন ও। যখ্র্ এ 
ভেমশর প্রব্রি আমামের অ্ব্রধক ভর্ব্রিবাচকিা, হিাশা ও ভক্রাধ রমযমছ িখ্র্ এই ভসিুই ইব্রিবাচকিার 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-second-span-new-kosciuszko-bridge-open-september-2019-four-years-ahead


 

 

ব্রেমক মমর্ামযাগ ব্রেমে সরকার ও সমাজ কী করমি পামর িার উোহরর্। এোই ব্রর্উ ইযকন  ভেমের 
ভসরাো: আমরা এটি তিব্রর কমরব্রছ এবং আমরা এটি  টিমযব্রছ।"  
  
"কব্রজযমকা ব্রিমজর র্িুর্ ব্রিিীয স্প্যার্ ব্রর্মনার্ কুশেিায ব্রর্উ ইযমকন র উদ্দীপর্ার একটি সােযপ্রমার্ 
এবং কমযক েশমকর মমধয আমামের পব্ররবহর্ অ্বকাঠামমার মমধয অ্র্যিম উমেখ্মযাগয ব্রবব্রর্মযাগ", 
ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে ঘহাচুল িম্বলর্। "আমরা জাব্রর্ এই ধরমর্র প্রকে শুধু ব্রর্রাপত্তা এবং 
ট্রাব্রফক প্রবামহর জর্য র্য - এো উন্নি সংমযাগ তিব্রর করা এবং স্থার্ীয অ্ব্রধবাসীমের জর্য জীবর্ 
মামর্র উন্নব্রি সম্পমকন ও। র্িুর্ এই ব্রিজটি ব্রুকব্রের্ ও কুইন্স এর জর্য একটি ব়ি সমেনর্ হমব 
এবং ভেেবযাপী আমামের অ্বকাঠামমা রূপান্তমরর অ্বযাহি প্রব্রিশ্রুব্রির অ্গ্রগব্রি হমব।"  
  
কব্রজযমকা ব্রিজ-এর প্রেম স্প্যার্টি এব্রপ্রে 2017 এ যার্বাহমর্র জর্য উন্মকু্ত কমর ভেওযা হয যার 
মাধযমম 555 ব্রমব্রেযর্ মাব্রকন র্ ডোমরর প্রেম ভফমজর সমাব্রি  মে এবং এটি ভেে ব্রডপােন মমন্ট অ্ব 
ট্রান্সমপামেন শর্ (State Department of Transportation)-এর ইব্রিহামস সবনবৃহৎ একক ব্রর্মনার্ চুব্রক্তর 
প্রব্রিব্রর্ব্রধত্ব কমর। পূবনবিী কব্রজযমকা ব্রিজ-এর স্প্যার্সমূহমক অ্মটাবর 2017 িাব্ররমখ্ ব্রর্উ ইযকন  
ব্রসটিমি ভকামর্া ব়ি ভসিু অ্বকাঠামমামক ইব্রিহামস প্রেমবামরর মমিা ব্রবমফারক বযবহার কমর একটি 
অ্যার্ামজন টিক ব্রফব্রেং প্রমসমসর মাধযমম ধীমর ধীমর মাটিমি র্াব্রমময আর্া হয।  
  
ব্রর্উ ব্রুকব্রের্-বাউন্ড স্প্যামর্র তে নয 952 ফুে এবং 3,000 েমর্র ভবব্রশ ইউর্াইমেড ভেে 
উৎপাব্রেি ব্রেে রমযমছ। এর আরও তবব্রশষ্টয হমো এমি প্রায এক ব্রমব্রেযর্ ব্রেব্রর্যার ফুে ব্রেে 
স্ট্র্যান্ড ব্রেময তিব্রর ভমাে 56 টি ভে ভকবে রমযমছ। ব্রিমজর ভডমকর সামে রাস্তার উপর উচ্চিরভামব 
ব্রবসৃ্তি উেম্ব োওযারগুমো ভেমক 287 ফুে উচুাঁ পাইের্ োওযার সংযুক্ত করার জর্য, একটি ভকবে-
ভে ব্রিমজ ব্রেমের িার বযবহার কমর একটি ভকামর্ স্থাপর্ করা হয।  

  
কব্রজযমকা ব্রিজ-টি তেব্রর্ক প্রায 200,000 জর্ যাত্রী বহর্ কমর। ব্রুকব্রের্-বাউন্ড স্প্যার্টির 
উমিাধমর্র পূমবন, কুইন্স-বাউন্ড ব্রিজটি ব্রির্টি ট্রামভে ভের্ বহর্ কমর প্রব্রিটিমি ব্রুকব্রের্-কুইন্স 
এক্সমপ্রসওমযর ব্রর্মেনশর্া রমযমছ।  
  
ঘেে পবরিহর্ বিভাম্বগর (State Department of Transportation) কবমের্ার মোবর ঘেম্বরস 
ঘিাবমম্বেি িম্বলর্, "কব্রজযমকা ব্রিমজর ব্রিিীয স্প্যামর্র উমিাধর্ ব্রবরাে প্রাব্রি যা প্রমিযকব্রের্ 
কমযকমশা হাজার ব্রর্িযযাত্রীমক উপকৃি করমব। এই স্প্যার্ েইুটি একসামে, ব্রর্উ ইযকন  ব্রসটির ব্রেগমন্ত 
একটি েঢ়ৃ সংেগ্ন উপকরর্ হময উঠমব এবং গভর্নর কুওমমার ভর্িৃমত্ব আমামের অ্বকাঠামমা 
পুর্রুজ্জীব্রবিকরমর্র মাধযমম আমরা ভয অ্গ্রগব্রি করব্রছ িার প্রিীক ব্রহমসমব সব ব্রর্উ ইযকন বাসীর 
জর্য গমবনর উৎস হময উঠমব।"  
  
কংম্বেসওমোর্ কোম্বরাবলর্ বি. মোলবর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা আরও একবার, প্রমার্ কমরমছর্, ভয 
ব্রর্উ ইযকন  বামজে ও সমমযর অ্গ্রগব্রির উপর ব্রশে প্রকমের ভেে ব্রর্মনার্ করমি পামর। আব্রম 
ভফডামরে িহব্রবমের 670 ব্রমব্রেযর্ মাব্রকন র্ ডোর, এই প্রকমের ভমাে খ্রমচর 85 শিাংশ ব্রর্রাপমে 
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রাখ্মি গভর্নর কুওমমা এবং কংমগ্রমস আমার সহকমীমের সামে সফেিার সামে কাজ কমর খ্বু 
গব্রবনি।"  
  
কুইন্স িম্বরা ঘপ্রবসম্বিন্ট ঘমবলন্ডা কোেি িম্বলর্, "র্িুর্ কব্রজযমকা ব্রিমজর ব্রিিীয স্প্যার্ উমিাধর্ 
হমো একটি গুরুত্বপূর্ন মাইেফেক যা ব্রুকব্রের্-কুইন্স এক্সমপ্রসওমযর ট্রাব্রফক প্রবামহর বযাপক উন্নব্রির 
মাধযমম কুইন্স এর জর্গমর্র ব্রর্রাপত্তা ও সুব্রবধা ববৃ্রি করমব। কুইন্স উদ্দীব্রপি কারর্ এই প্রকমে 
আমামের বমরামি একটি র্িুর্ পাকন  ব্রর্মনার্ এবং রাস্তার বব্রধনিকরর্ স্থাপর্ও অ্ন্তভুন ক্ত োকমব যা 
এোকার বাব্রসন্দামের জর্য জীবর্ মার্ উন্নি করমব। গভর্নর কুওমমা র্িুর্ কব্রজযমকা ব্রিমজর িার 
অ্মূেয সমেনমর্র জর্য প্রশংসা পাওযার ভযাগয, যা বামজমের মমধয ভশষ হমযমছ এবং ব্রর্ধনাব্ররি 
সমমযর চার বছর আমগ ভশষ হমযমছ।"  
  
সংসি সিসে ঘিা ঘলর্েল িম্বলর্, "গভর্নর এোমক সবমচময ভামো বমেমছর্, এই ব্রিজ সমগ্র 
ব্রুকব্রেমর্র জর্য। এটি ব্রুকব্রেমর্র ব্রেগন্ত যুক্ত কমর; এটি আমামের বমরা ব্রেময যার্ চোচমের জর্য 
অ্বস্থার উন্নব্রি কমর এবং ব্রিমজর আমশপামশ যারা বসবাস কমর িামের জর্য এবং এর ব্রর্মচ 
আমামের সুন্দর পামকন র জর্য যার্জমের ভগােমাে শান্ত কমর। সুন্দর একো কাঠামমা উেযাপমর্র জর্য 
এটি একটি োরুর্ ব্রের্।"  
  
সংসি সিসে কোেবরর্ ঘর্ালার্ িম্বলর্, "কব্রজযমকা ব্রিজ সম্পন্ন হওযা সব ব্রর্উ ইযকন বাসীর জর্য 
ব্রবজযস্বরূপ। ব্রুকব্রের্ ও কুইন্স এর মমধয একটি ভাে সংমযাগ প্রোর্ কমর, র্িুর্ ব্রিজটি 
বযাপকভামব ভ্রমর্মক আরামোযক করা, আমামের কব্রমউব্রর্টিমক ভামোভামব সংযুক্ত করা এবং 
প্রব্রিমবব্রশত্ব যা আমগ কখ্মর্া ব্রছের্া িা বৃব্রি করার মাধযমম আমামের শহরমক শব্রক্তশােী করমব। 
িার ভর্িৃমত্বর জর্য গভর্নর কুওমমামক এবং যারা এটিমক বাস্তমব পব্ররর্ি হমি ভেখ্ার জর্য অ্ক্লান্ত 
পব্ররশ্রম কমরমছর্ িামের সবাইমক ধর্যবাে।"  

  
প্রেম ভকবে-ভে অ্বকাঠামমা ব্রর্উ ইযকন  ব্রসটিমি ব্রর্মনার্ হমে, ভসই ব্রহমসমব স্প্যার্ েটুি ব্রুকব্রের্ ও 
কুইমন্সর মমধয একটি গুরুত্বপূর্ন ব্রেগন্ত সৃব্রষ্ট কমর এবং ব্রুকব্রের্-কুইন্স এক্সমপ্রসওমযর এই অ্ংমশ 
ভ্রমমর্র গব্রির উন্নযর্  োমব। কব্রজযমকা ব্রিজ-টি ভবশ ব্রকছু পেমেমপর মাধযমম ব্রপক আওযামর 
BQE এর এই অ্ংমশ 65 শিাংশ ব্রবেম্ব েরূ করমব, ভসসব পেমেমপর মমধয রমযমছ:  

• েযান্ডাডন  ড্রাইব্রভং ভেমর্র প্রশস্তিা- বিন মামর্ মেূ স্প্যামর্ ভেমর্র প্রশস্তিা একটি 
আন্তঃমেে হাইওমযর প্রমযাজর্ীয 12 ফুমের ভচমযও কম।  

• েযান্ডাডন  ভশাল্ডার প্রশস্তিা। পূমবন এখ্ামর্ ভকার্ও ভশাল্ডার ব্রছে র্া, িাই ব্রিমজ একটি 
গাব্র়ি ভভমে প়িমে একটি ভের্ স্বযংব্রক্রযভামব বন্ধ হময ভযি। উভয ব্রেমক অ্ব্রিব্ররক্ত 
ভের্।  

• ভরাডওমযর হ্রাসকৃি ঢাে যা ব্রিমজর উপর ট্রাকসমূহমক ধারাবাব্রহকভামব গব্রি বজায 
রাখ্মি সেম করমব। র্িুর্ ব্রিজটি পুরাির্ ব্রিজটির ভচময 35 ব্রফে ব্রর্চুও বমে।  

  



 

 

মঙ্গেবার, গভর্নর কুওমমা একটি চুব্রক্ত ভ াষর্া কমরর্ যা "আন্ডার েয ভক" এর প্রেম ও ব্রিিীয 
ধামপর সমাব্রি  েমব- একটি পব্ররবিন র্শীে প্রকে যা ব্রুকব্রের্ এর কব্রজযমকা ব্রিমজর ব্রর্মচ প্রায সাি 
একর জাযগামক ব্রবশ্বমামর্র পাবব্রেক ভপ্রাগ্রাম ভস্প্স ও পামকন  পব্ররর্ি করমব। এই চুব্রক্তর আওিায 
ব্রর্উ ইযকন  ভেে পব্ররবহর্ অ্ব্রধেির র্েন ব্রুকব্রের্ পাকন  অ্যাোমযন্স (North Brooklyn Parks 
Alliance)-ভক ভেমের ভূব্রম বযবহামরর অ্র্ুমব্রি ব্রেমব - ভযটি র্কশা এবং ব্রর্মনামর্ ভর্িৃত্ব ব্রেমে 
এবং ভশষ পযনন্ত এই স্থার্ পব্ররচাের্া করমব ও রের্ামবের্ করমব - যামি 2020 সামের 
গ্রীষ্মকামের মমধয ভপ্রাগ্রাম শুরু করা যায। গভর্নর কুওমমা আমরা ভ াষর্া ভের্ ভয, ব্রর্উ ইযকন  ভেে 
1 ব্রমব্রেযর্ মাব্রকন র্ ডোর বযয করমব পাকা ও প্রস্তুব্রি কামজর জর্য, পাশাপাব্রশ এই প্রকমের ব্রিিীয 
পযনামযর জর্য পব্ররকব্রেি মূেধর্ ব্রবব্রর্মযামগ সমূ্পর্ন িহব্রবে ব্রেমি অ্ব্রিব্ররক্ত 6 ব্রমব্রেযর্ মাব্রকন র্ ডোর 
খ্রচ করমব।  
  
ব্রডমসম্বর 2018 এ, ব্রগ্রর্পমযমন্ট ব্রিমজর ব্রুকব্রেমর্র পামশ সামজন ন্ট উইব্রেযাম ভোহাটিন  পাকন  (Sergeant 
William Dougherty Park) খ্ুমে ভেওযা হয। সরকাব্রর পাকন টি সম্প্রসাব্ররি করা হয এবং 
কব্রজযমকা ব্রিজ-এর ব্রর্মনার্ প্রকমের অ্ংশ ব্রহমসমব সমূ্পর্ন র্িুর্ভামব সাজামর্া হয এবং এর মমধয 
একটি ভখ্োর মাঠ, ভকে পাকন , বামকেবে ভকােন , হযান্ডবে ভকােন  এবং একটি ভে শাওযার সম্বব্রেি 
জেমকেীর এোকা ও একটি কমমফােন  ভেশর্ যুক্ত করা হমযমছ। আধবু্রর্ক, প্রাকৃব্রিক সবু্রবধা এই 
ব্রর্মনামর্র পুমরাটি জমু়িই োকমব। 2022 সামের মমধয কুইমন্সর পামশ একটি র্িুর্ পাকন  ব্রর্মনার্ সমাি 
হমব। কব্রজযমকা ব্রিজ-এর প্রকে সীমার মমধয স্থার্ীয স়িকসমূমহ স়িমকর ভসৌন্দযনবধনক ভযমর্- 
আমোকসজ্জ্বা, গাছ োগামর্া এবং র্িুর্ সাইডওযাকসমূহও স্থাপর্ করা হমে।  

  
ভসইসামে কব্রজযমকা ব্রিজ পুর্ঃস্থাপমর্র প্রকেটি ভফডামরে হাইওময অ্যাডব্রমব্রর্মস্ট্র্শর্ (Federal 
Highway Administration) কিৃন ক ব্রর্ধনাব্ররি ব্রডজঅ্যাডভার্মেজ ব্রবজমর্স এন্টারপ্রাইজ 
(Disadvantaged Business Enterprise) েেযসমূহ বযবহার কমর োমক। ব্রর্মনামর্র উভয ভফমজর 
ভেমত্র ভেে ব্রডপােন মমন্ট অ্ব ট্রান্সমপামেন শর্ ভমাে 113 ব্রমব্রেযর্ মাব্রকন র্ ডোমরর অ্ংশগ্রহর্মূেক 
অ্েনাযর্ প্রিযাশা করমছ।  
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