
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে ইবিকায় বর্উ রাজ্ে পবরিহণ বিভাম্বগর ওয়াটারফ্রন্ট সম্পবি 
বর্লাম্বম 3.79 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বর বিবি হম্বয়ম্বে  

  
উচ্চ দরদাতা সম্পবির পরু্রায় উন্নয়ম্বর্র পবরকল্পর্া করম্বের্  

  
অম্বটাির মাম্বসর মম্বযে র্তুর্ রক্ষণাম্বিক্ষণ ঘেবসবলটি দখল করম্বত চম্বলম্বে বর্উ ইয়কন  রাজ্ে 

পবরিহণ বিভাগ  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ইথাকার 683 থার্ন  স্ট্রিমে কাইয়ুগা লেক ইর্মেমে অ্বস্ট্রিত রাজযায়ত্ত 
8.16 একমরর প্রাক্তর্ স্ট্রর্উ রাজয পস্ট্ররবহণ স্ট্রবভাগ রক্ষণামবক্ষণ লেস্ট্রিস্ট্রেটি, স্ট্রর্উ ইয়কন  লেে অ্স্ট্রেি 
অ্ে লজর্ামরে িাস্ট্রভন মিি (New York State Office of General Services) দ্বারা পস্ট্ররচাস্ট্রেত 
একটি োইভ অ্র্িাইে স্ট্রর্োমম 3.79 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ র্োমর স্ট্রবস্ট্রি হওয়ার ল াষণা করমের্। 
ওয়াোরফ্রন্ট লথমক পস্ট্ররবহণ স্ট্রবভামগর রক্ষণামবক্ষণ লেস্ট্রিস্ট্রেটি ইথাকা েম্পস্ট্রকন্স আন্তজন াস্ট্রতক 
স্ট্রবমার্বন্দর (Ithaca Tompkins International Airport) িংেগ্ন একটি র্তুর্, 15 একমরর জায়গায় 
িার্ান্তর করা প্রাথস্ট্রমকভামব 2018 িামের লম মামি গভর্নর দ্বারা ল াষণা করা হময়স্ট্রিে, এমজস্ট্রন্সর 
কার্নিম উন্নত করার জর্য, র্খর্ এই ওয়াোরফ্রন্ট িম্পস্ট্রত্ত উন্নয়মর্র জর্য উপেব্ধ করা হয়। র্তুর্ 
মাস্ট্রেক, আরমর্াে স্ট্ররময়স্ট্রেটি কমপনামরশমর্র (Arnot Realty Corporation) লপ্রস্ট্রিমর্ন্ট, স্ট্রপোর রু্মগা, 
চারজর্ স্ট্রর্বস্ট্রিত স্ট্রর্োমকারীর একজর্, িম্পস্ট্রত্তটি পরু্স্ট্রর্নমনামণর পস্ট্ররকল্পর্া করমির্।  
  
"এই অ্ঞ্চমের গুরুত্বপূণন পস্ট্ররবহর্ পস্ট্ররকাঠামমার আধুস্ট্রর্কীকরণ এবং রামজযর কার্নিমম আমরা দক্ষতা 
গম়ে লতাোর িামথ দস্ট্রক্ষণ টিয়ামর উন্নয়মর্র িুমর্াগ প্রদার্ করার আমামদর েক্ষয পূরমণ এই প্রধার্ 
ওয়াোরফ্রন্ট স্ট্ররময়ে এমেমের স্ট্রবিয় একটি অ্পস্ট্ররহার্ন পদমক্ষপ," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "আমামদর িাম্প্রস্ট্রতক ইথাকা েম্পস্ট্রকন্স আন্তজন াস্ট্রতক স্ট্রবমার্বন্দরমক একটি 21তম-শতাব্দীর 
লেস্ট্রিস্ট্রেটিমত উন্নীত করা, এবং পস্ট্ররবহণ স্ট্রবভামগর রক্ষণামবক্ষণ স্ট্রিয়াকোপ স্ট্রবমার্বন্দমরর কািাকাস্ট্রি 
একটি আমরা কার্নকর িামর্ িরামর্ার পর, এই ইথাকা িম্পস্ট্রত্তর িেে স্ট্রর্োম িম্প্রদায়গুস্ট্রেমক 
পুর্রুজ্জীস্ট্রবত করমত এবং অ্থনর্ীস্ট্রতমক প্রিাস্ট্ররত করমত দস্ট্রক্ষণ টিয়ামরর চূ়োন্ত লকৌশমের জর্য একটি 
হযােস্ট্রিক লকার কমর।”  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর সাযারণ পবরম্বষিা অবেম্বসর (Office of General Services, OGS) কবমের্ার 
ঘরাঅোর্ এম. ঘডসটিম্বটা িম্বলর্, "দস্ট্রক্ষণ টিয়ামর গভর্নর কুওমমার চেমার্ আঞ্চস্ট্রেক অ্থননর্স্ট্রতক 
উন্নয়র্ উমদযাগিমূমহর িমথনমর্ অ্স্ট্রেি অ্ে লজর্ামরে িাস্ট্রভন মিি িেেভামব এই িম্পস্ট্রত্ত স্ট্রর্োমম তুেমত 



 

 

লপমর গস্ট্রবনত। আমরা জাস্ট্রর্ এই স্ট্ররময়ে এমেমের স্ট্রবশাে িম্ভাবর্া রময়মি, লকর্র্া এটি এমর্ একটি 
িম্প্রদাময় অ্বস্ট্রিত লর্খামর্ ইস্ট্রতমমধয এর জর্য অ্মর্ক স্ট্রকিু চেমি, র্ার মমধয রময়মি স্ট্রবখযাত স্ট্রশক্ষা 
প্রস্ট্রতষ্ঠার্িমূহ এবং িুন্দর কাইয়ুগা লেমকর িকে স্ট্রবমর্াদর্মূেক িুমর্াগিসু্ট্রবধা।"  
  
ঘেট পবরিহর্ কবমের্ার মোবর ঘিম্বরস ঘডাবমম্বেজ্ (Marie Therese Dominguez) িম্বলর্, "আপস্ট্রর্ 
লর্ভামবই লদখুর্ র্া লকর্, ইথাকা স্ট্রবমার্বন্দরমক পরু্রুজ্জীস্ট্রবত করার এবং একটি র্তুর্, 
পস্ট্ররমবশগতভামব লেকিই পস্ট্ররবহণ স্ট্রবভামগর রক্ষণামবক্ষণ লেস্ট্রিস্ট্রেটি স্ট্রর্মনাণ করার আমামদর কাজ, 
রাজয এবং েম্পস্ট্রকন্স কাউস্ট্রন্টর জর্গণ, উভময়রই জর্য োভজর্ক। পস্ট্ররবহর্ স্ট্রবভাগমক আমরা 
দক্ষতার িামথ রাস্তার রক্ষণামবক্ষণ করমত িহায়তা করার িামথ, এই র্তুর্ লেস্ট্রিস্ট্রেটি আমামদর 
স্ট্রবদযমার্ ওয়াোরফ্রন্ট িম্পস্ট্রত্তটি পুর্স্ট্রর্নমনাণ করমত এবং ভস্ট্রবষযৎ উন্নয়মর্র জর্য স্ট্রবশাে িুমর্াগ িৃস্ট্রি 
করমত িাহার্য কমর র্া এই িুন্দর দস্ট্রক্ষণ টিয়ামরর শহরমক আগামী প্রজমের জর্য উন্নীত করমব।"  
  
এিা়োও প্রাক্তর্ পস্ট্ররবহণ স্ট্রবভামগর এই িম্পস্ট্রত্তর স্ট্রবিয়টি িম্প্রস্ট্রত িম্পন্ন হওয়া 34.8 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ 
মাস্ট্রকন র্ র্োমরর ইথাকা েম্পস্ট্রকন্স আন্তজন াস্ট্রতক স্ট্রবমার্বন্দমরর বস্ট্রধনতকরণ এবং আধুস্ট্রর্কীকরমণর 
পস্ট্ররপূরক হময় উমঠমি, র্ামত রময়মি র্তুর্ পযামিঞ্জার োস্ট্রমনর্াে লগে এবং লবাস্ট্রর্ন ং স্ট্রিজ ও উন্নত 
স্ট্রর্রাপত্তা বযবিা িহ একটি বৃহত্তর োস্ট্রমনর্াে,লর্গুস্ট্রে র্াতায়ামতর িসু্ট্রবধামথন এবং দস্ট্রক্ষণ োয়ামরর 
অ্থননর্স্ট্রতক উন্নয়মর্র িহায়ক স্ট্রহমিমব স্ট্রর্জাইর্ করা হময়মি।  
  
এই িম্পস্ট্রত্তর িামমর্র অ্ংশ স্ট্রবসৃ্তত রময়মি কাইয়ুগা ইর্মেমে, লর্টি কাইয়ুগা লেমকর একটি উপর্দী। 
বতন মামর্-খাস্ট্রে, পস্ট্ররবহণ স্ট্রবভামগর একটি রক্ষণামবক্ষণ লেস্ট্রিস্ট্রেটি স্ট্রহিামব বযবহার করা, এর মমধয 
রময়মি একটি 15,220-বগন-েুমের অ্স্ট্রেি স্ট্রবস্ট্রডং, একটি 4,000-বগন-েুমের লোমরজ কাঠামমা, 
একটি েবণ লোমরজ গম্বজু, একটি বাাঁধামর্া পাস্ট্রকন ং এোকা, র্ামত প্রায় 45টি র্ার্বাহর্ রাখা র্ায়। 
Third Street Extension লথমক প্রমবশ লর্াগয এই িম্পস্ট্রত্তমত আরও রময়মি কায়ুগা ওয়াোরফ্রন্ট 
লিমের জর্য প্রমবশাস্ট্রধকার িম্পন্ন একটি ভুখন্ড, র্া িম্পস্ট্রত্তর িীমার্া স্ট্রহমিমবও কাজ কমর। িম্পস্ট্রত্তর 
জর্য র্যূর্তম দর 2.85 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ র্োমর স্ট্রর্ধনারণ করা হময়স্ট্রিে।  
  
স্ট্রেঙ্গার লেকি-এর মমধয বৃহত্তম কায়ুগা লেমকর দস্ট্রক্ষণ প্রামন্ত ইথাকা অ্বস্ট্রিত। এই অ্ঞ্চেটি 
জেপ্রপাত, বরে র্মুগর স্ট্রগস্ট্ররখাত এবং স্ট্রবমর্াদর্মূেক িুমর্ামগর জর্য পস্ট্ররস্ট্রচত, র্ার মমধয রময়মি 
লবাটিং, মাি ধরা, হাইস্ট্রকং, িাইমকে চাোমর্া এবং ওয়াইর্ স্বাদ গ্রহণ। 683 Third Street অ্বস্ট্রিত 
িম্পস্ট্রত্ত ইথাকা শহমরর লকন্দ্রিে লথমক প্রায় 10 স্ট্রমস্ট্রর্ে এবং কমর্নে স্ট্রবশ্বস্ট্রবদযােয়, ইথাকা কমেজ 
লথমক একটি শেন  ড্রাইমভর দরূমত্ব রময়মি, এবং এমত আমি একটি স্ট্রমউস্ট্রর্স্ট্রিপযাে গেে লকািন। এটি 
স্ট্রিরাস্ট্রকউি লথমক প্রায় 60 মাইে এবং স্ট্রবংহযামের্ লথমক 50 মাইে দমূর।  
  
স্ট্রবিয় িম্পন্ন হয়ায়, অ্মটাবমরর শুরুমত, রামজযর পস্ট্ররবহণ স্ট্রবভাগ েযার্স্ট্রিং শহমরর ওয়ামরর্ 
লরামর্র কামি একটি র্তুর্ পস্ট্ররমবশ বািব রক্ষণামবক্ষণ লেস্ট্রিস্ট্রেটিমত পস্ট্ররচাের্া করমব। এই 
অ্তযাধুস্ট্রর্ক লেস্ট্রিস্ট্রেটিটি িদয িংকারকৃত ইথাকা েম্পস্ট্রকন্স আন্তজন াস্ট্রতক স্ট্রবমার্বন্দমরর িংেমগ্ন 
অ্বস্ট্রিত এবং একটি আধুস্ট্রর্ক পস্ট্ররবহর্ বযবিার জর্য আমরা উপর্কু্ত হাব স্ট্রহমিমব কাজ করমব, র্া 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-348-million-modernization-and-expansion-newly-named-ithaca#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20the%20completion,the%20Ithaca%20Tompkins%20International%20Airport.&text=The%20renovation%20improves%20the%20long,and%20better%20serves%20international%20travelers.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-348-million-modernization-and-expansion-newly-named-ithaca#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20the%20completion,the%20Ithaca%20Tompkins%20International%20Airport.&text=The%20renovation%20improves%20the%20long,and%20better%20serves%20international%20travelers.


 

 

েম্পস্ট্রকন্স কাউস্ট্রন্টমত পস্ট্ররবহণ স্ট্রবভামগর িমস্ত হাইওময় রক্ষণামবক্ষণ এবং তুষার অ্পিারণ কার্নিমমর 
িুস্ট্রবধামথন কাজ করমব  
  
পস্ট্ররবহর্ স্ট্রবভামগর র্তুর্ রক্ষণামবক্ষণ লেস্ট্রিস্ট্রেটিমত একটি 30,000-বগন-েুমের রক্ষণামবক্ষণ স্ট্রবস্ট্রডং 
এবং একটি 8,200-বগন-েুমের েবণ লোমরজ বার্ন অ্ন্তভুন ক্ত রময়মি। এিা়োও, এই িম্পস্ট্রত্তর ববস্ট্রশিয 
স্ট্রহমিমব স্ট্রবস্ট্রডমের িামদ পাইপ, পাথর এবং স্ট্রমস্ট্রেং, এবং লিৌরশস্ট্রক্তর পযামর্েগুস্ট্রে রাখার জর্য উপেব্ধ 
এোকা রময়মি। এিা়োও, 40টি র্ার্বাহমর্র জর্য পাস্ট্রকন ং এবং একটি ঝম়ের জে বযবিাপর্ার 
বযবিা রময়মি, র্ার মমধয জে লশষ হময় র্াওয়া হ্রাি করার জর্য বাময়াস্ট্ররমের্শর্ লবস্ট্রির্িমূহও 
রময়মি। এিা়োও, পস্ট্ররবহণ স্ট্রবভামগর লেস্ট্রেস্ট্রিটিটি ইথাকা েম্পস্ট্রকন্স আন্তজন াস্ট্রতক স্ট্রবমার্বন্দমরর িামথ 
একটি েুময়স্ট্রেং লেশর্ লশয়ার করমব।  
  
প্রধার্ স্ট্রবস্ট্রডংটি অ্স্ট্রেি, েকার রুম, ব়ে র্ার্বাহমর্র লোমরজ এবং লমরামমতর গযামরজ িস্ট্রহত 
একটি প্রাক-প্রমকৌশেী, প্রচস্ট্রেত ইস্পাত লফ্রমমর স্ট্রবস্ট্রডং। এই স্ট্রবস্ট্রডমে অ্মর্ক লেকিই স্ট্রবস্ট্রডং 
িম্পস্ট্রকন ত ববস্ট্রশিয অ্ন্তভুন ক্ত, র্ার মমধয অ্স্ট্রেিগুস্ট্রের জর্য গ্রাউন্ড লিািন স্ট্রহে পাম্প এবং বায়ুচোচমের 
জর্য তামপর কময়ে িহ এয়ার েু এয়ার এর্াস্ট্রজন  স্ট্ররকভাস্ট্রর ইউস্ট্রর্েগুস্ট্রে বযবহার কমর একটি হাইস্ট্রির্ 
স্ট্রজওথামনাে উত্তাপ, বাইয়ু চোচে, এবং শীততাপ স্ট্রর্য়ন্ত্রণ (Heating, Ventilation and Air 
Conditioning) বযবিা অ্ন্তভুন ক্ত। স্ট্রচরিবুজ এবং পণনমমাচী গাি িহ েযান্ডমকপ ববস্ট্রশিযগুস্ট্রে 
আমশপামশর অ্ঞ্চে লথমক লেস্ট্রিস্ট্রেটির দশৃযমক হ্রাি করমব।  
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