অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/17/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িাম্বেম্বলা স্কাইওম্ব়ে কবরম্ব ার (BUFFALO SKYWAY CORRIDOR) প্রবিম্ব াবগিার
বিজ়েীর র্াম ঘ াষণা কম্বরর্

"আম্বলার েহর: আমাম্বের জল সবিবহি এলাকা আিার ঘেখুর্" (City of Lights: Re-View our
Waterfront) প্রস্তাি, রম্বেস্টার ঘেম্বক বিোরকম্বের এিং লাইভ ঘরািাম্বের সামম্বর্ বেন্তা উপস্থাপর্া
কম্বর ঘসরা প্রস্তাম্বির 100,000 মাবকনর্ লাম্বরর পুরস্কার বজম্বি ঘর়্ে
"স্কাইওম্ব়ে বরভার লুপ" বিিী়ে স্থাম্বর্র জর্ে 50,000 মাবকনর্ লার পুরস্কার ঘ ম্বি এিং "কুইর্ বসটি
হািন র: িাোম্বলাম্বক জম্বলর বকর্ারা়ে বর্ম্ব়ে আসা" িৃ িী়ে স্থাম্বর্র জর্ে 25,000 মাবকনর্ লার
পুরস্কার ঘ ম্বি
রাজে ও ঘে ারাল সম্পে িািে গভর্ন র এিং কংম্বেসমোর্ বহবগন্স 600 বমবল়ের্ মাবকনর্ লাম্বরর
িহবিল্প্প্রাপ্ত করার অবিকার কম্বরম্বের্ াম্বি সম্পূণনভাম্বি স্কাইওম্ব়ে অপসারণ এিং র্িু র্
পবরকাঠাম্বমা উি়েম্বর্র অেন া়ের্ করা া়ে
প্রকল্প এই প্রকৃবির প্রকম্বল্পর জর্ে সাধারণি প্রম্ব়োজর্ ঘ সম়ে িার ঘেম্ব়ে 4 িের আম্বগ ত্বরাবিি
EIS এিং ব জাইর্-বিল্ড প্রবি়ো িেিহার কম্বর 5 িেম্বরর কম সমম্ব়ে প্রকল্পটি সম্পূণন করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ "আম ার শহর: আমামের জ সন্নিন্নহত এ াকা আবার দেখুর্"
প্রস্তাব, যা রমেস্টার, ন্নর্উ ইয়মকন র SWBR, ন্নিশার অ্যামসান্নসময়টস (Fisher Associates) এবং
MRB গ্রুপ উপস্থাপর্ কমর, তামক বািাম া স্কাইওময় কন্নরম ার পুর্রায় কল্পর্া করার "এইম ির েয
স্কাই" প্রন্নতমযান্নগতার ন্নবজয়ী দ াষণা কমরর্। মযামেস্টার দেমক দসায়াবর, ন্নিশার অ্যামসান্নসময়টস এবং
এমআরন্নব গ্রুমপর প্রস্তান্নবত আমামের সন্নিন্নহত 'পুর্ঃেশনর্', ন্নর্উ ইয়কন 'েয স্কাই ির েয আকাশ'
প্রন্নতমযান্নগতার ন্নবজয়ী, যামত পুর্রায় ভাবা যায় মন্নহমষর স্কাইওময় কন্নর র। এই ন্নবজয়ী ধারণাটি
স্কাইওময় সন্নরময় দি ার প্রস্তাব রামখ এবং দবশ ন্নকছু র্তু র্ দিন্নসন্ন টির মমধয ন্নেময় যার্বাহর্
পুর্বনন্টর্ করার প্রস্তাব কমর। স্কাইওময় উচ্চ পযনাময়র দসতু টির একটি অ্ংশ"স্কাইওময় পাকন " ন্নহমসমব
পুর্রায় বযবহৃত হমব, যা ন্নকংবেন্নিসম েৃশয ও ন্নবমর্াের্মূ ক সুমযাগ-সুন্নবধা প্রোর্ করমব। বামিম া
স্কাইওময় কন্নরম ার প্রন্নতমযান্নগতা দেমশর শীষন শহুমর ন্ন জাইর্ার, অ্েনর্ীন্নতন্নবে, পন্নরকল্পর্াকারী এবং
স্থপন্নতমেরমক েযাম ঞ্জ কমরমছ এই কন্নরম ারটি ন্নর্ময় পুর্রায় কল্পর্া করার জর্য - দযটি াউর্টাউর্
দেমক াকাওয়ার্া পযনি োর মাই প্রসান্নরত - একই সামে সাম্প্রন্নতক বছরগুম ামত শহরমক
রূপািরকারী ন্নবন্নর্ময়াগ ও ভরমবমগর উপর ন্নভন্নি কমর গমে তু ম । আজ এর আমগ যুক্তরামের

ন্নবন্নভি প্রামির র্য়টি িাইর্ান্ন স্ট ে একটি াইভ দরাতা এবং ন্নবোরকমের পযামর্ম র সামমর্ তামের
ধারর্াগুন্ন দপশ কমর 100,000 মান্নকনর্
ার পুরস্কার অ্জন র্ করার জর্য। "স্কাইওময় ন্নরভার ুপ"
ন্নিতীয় স্থামর্র জর্য 50,000 মান্নকনর্
ার এবং "কুইর্ ন্নসটি হাবনার: বািাম ামক জম র প্রামি ন্নর্ময়
আসা" তৃ তীয় স্থামর্র জর্য 25,000 মান্নকনর্
ার দপময়মছ।
"বািাম ার জ সন্নিন্নহত এ াকা সব সময়ই আমামের রামজযর অ্র্যতম বে
স্কাইওময় সন্নরময় ন্নেময় আমরা এই সম্প্রোময়র মমধয আমরা রূপাির ও বৃন্নির
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রন্নতমযান্নগতা দেমশর ন্নকছু সবনমরষ্ঠ মন্নস্তষ্ক দেমক
উৎপি কমর এই অ্প্রেন্ন ত কন্নরম ারমক একটি আধুন্নর্ক পন্নরবহণ দর্টওয়ামকন
যা পন্নিম ন্নর্উ ইয়মকন র উমিজর্াপূণন পন্নরবতন র্ প্রন্নতিন্ন ত কমর এবং দেমশর
একটি বাতন া পাঠায় দয বামিম ার প্রতযাবতন র্ মটমছ।''

সম্পে, এবং ন্নবেযমার্
ন্নভত স্থাপর্ করব",
ধারর্া এবং প্রস্তাব
পুর্ঃর্কশা করার জর্য
বান্নক অ্ংমশর কামছ

গভর্নর দ াষণা কমরর্, প্রকল্পটি একটি ত্বরান্নিত পন্নরমবশগত প্রভামবর (Environmental Impact
Statement, EIS) ন্নববৃন্নত কামজ াগামব যা েুই বছমরর মমধয সম্পি হমব। ন্নতর্ বছমরর মমধয
প্রকমল্পর ন্নর্মনাণ সম্পি হমব। এই ত্বরান্নিত প্রন্নিয়া পুমরা প্রকল্পমক পাাঁে বছমরর মমধয সম্পূণন হমত
দেমব – যা এই প্রকৃ ন্নতর টিন্নপকযা প্রকল্পগুম ার প্রন্নিয়ার তু র্ায় োর বছর আমগ।
"আন্নম আমার পুমরা জীবর্ স্কাইওময়মত ভ্রমণ কমরন্নছ, এবং আন্নম জান্নর্ এখর্ বামিম ার জ সন্নিন্নহত
এ াকার কান্নহর্ীর একটি র্তু র্ অ্ধযাময়র সময়", ঘলেম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে ঘহােু ল িম্বলর্। "এই
উদ্ভাবর্ী প্রন্নতমযান্নগতার মাধযমম, আমরা বামিম া এবং পন্নিম ন্নর্উ ইয়মকন র পন্নরবহর্ ভন্নবষযমতর
জর্য একটি র্তু র্ ভন্নবতবয প্রস্তুত করন্নছ। আন্নম দসরা ন্নতর্ ে মক অ্ন্নভর্ন্দর্ জার্াই, এবং
তামেরমক ধর্যবাে জার্াই একুশ শতমকর স্কাইওময় কন্নর মরর জর্য সৃজর্শী , উদ্ভাবর্ী েশনর্ অ্গ্রসর
করার জর্য।"
ন্নবজয়ী ে গুম া হম া:
•

আম্বলার েহর: আমাম্বের জল সবিবহি এলাকার পুর্ঃেেন র্ করুর্
o

ে : SWBR, ন্নিশার অ্যামসান্নসময়টস এবং MRB গ্রুপ-রমেস্টার, N.Y.
▪

স্কাইওময় এবং রুট 5 কন্নরম ামরর জর্য এই ধারণা "আসম দবশ সহজ;
জ সন্নিন্নহত এ াকার দেমক বামিম া শহরমক আ াো করার বাধাগুন্ন মক
অ্পসারণ করা।" অ্যামেস যনাম্প সহ স্কাইওময় (োেন ন্নিট দেমক প্রাইম
ন্নিট)-এর অ্পসারণ শহরতন্ন ও কযার্ সাইম র উিয়মর্র জর্য 12 একর
জায়গা কমর দেয়। স্কাইওময় উচ্চ পযনাময়র দসতু টির একটি অ্ংশ "স্কাইপাকন "
ন্নহমসমব পুর্রুিার করা হমব। যা ন্নকংবেন্নিসম েৃশয ও ন্নবমর্াের্মূ ক
সুমযাগ-সুন্নবধা প্রোর্ করমব। ট্রান্নিক "টিিট ন্নিট এেমটর্শর্", I-190
সংমযাগকারী রাস্তা সহ একটি র্তু র্ দিন্নসন্ন টির ন্নসন্নরজ জুমে পুর্রায়
ন্নবতরণ করা হমব; ন্নমন্নশগার্ এন্নভন্নর্উমত একটি র্তু র্ ন্ন িট ন্নিজ; এবং
ন্নসটি ন্নশপ কযার্াম র েন্নিমণ ওহাইও ন্নিট এবং িু রমযার্ বুম ভা ন -এর মমধয
একটি র্তু র্ সেক সংমযাগ; অ্র্যার্য উিয়মর্র মমধয।

•

স্কাইওম্ব়ে বরভার লুপ
o

ে : মামভন
▪

•

আন্নকনমটক্ট (Marvel Architects)-ন্নর্উ ইয়কন , N.Y.

এই উপস্থাপর্ করা প্রস্তাবটি বম এটি "স্কাইওময়মক রামখা এবং বামিম ার
হৃেয়মক আরও শন্নক্তশা ী কমর দতাম া"। এটি স্কাইওময়টি দরমখ দেওয়ার
প্রস্তাব দেয়, র্তু র্ ন্নিট দ মভ ন্নগ্রর্ওময় এবং অ্যামেস ববন্নশষ্ট্য যুক্ত কমর
এবং র্তু র্ বযবহামরর জর্য সম্পূণন ন্নসমস্টমমক ন্নরমেম কমর। প্রস্তাবটি ন্নসটি
ন্নশপ কযার্াম র েন্নিণ টান্নমর্
ন ামসর কাছাকান্নছ ন্নমন্নশগার্ এন্নভন্নর্উ এবং ওহাইও
ন্নিমট দভতমরর ও বাইমরর বন্দমরর মমধয র্তু র্ স্থার্ীয় দসতু সংমযামগর
আহ্বার্ জার্ায়। স্কাইওময় ন্নরভার ুপ হ ন্নবেযমার্ এ াকায় সংমযাগ বতন্নর
করা এবং তামের আমরা উিয়র্ এবং বযবহার সমেনর্ করার ন্নবষয়।

কুইর্বসটি হািন ার: জম্বলর বকর্ারা়ে িাম্বেম্বলাম্বক আর্া
o

ে : ন্নিন্নিয়ার্ কযাম ন্নর, দজইন্নির্ মু ার, ন্নমর্ দসা কযাং, আমেয়া দে কাম নাওয়ান্নশংটর্, ন্ন .ন্নস
▪

এই উপস্থান্নপত প্রস্তাবটি একটি দকৌশম র প্রস্তাব দেয় যা "এই ঐন্নতহান্নসক
সুমযাগটিমক মূ ধর্ কমর কুখযাত "স্কাইওময়" দক অ্পসরণ কমর এবং
বামিম ার বশন্নল্পক, সাংস্কৃ ন্নতক ও ন্নশল্পগত অ্তীমতর ইন্নতবােক
উিরান্নধকারগুন্ন মক সরাসন্নর একটি বুন্নিমার্, সুন্দর ও উজ্ব তর ভন্নবষযমত
প্রসান্নরত কমর। এই ন্নভশর্ ন্নর্ভন র কমর ভূ ন্নমর উপর র্ অ্ভরাট এ াকার
একটি শক্তমপাক্ত দপ্রাগ্রামমর উপর, যা একটি স্কাইওময় অ্পসারমণর মাধযমম
উন্মুক্ত হয় বা সুগম কমর, কুইর্ ন্নসটি বন্দমর এবং তার আমশপামশ ন্নমর
বযবহামরর এবং আবান্নসক উিয়র্মক জন্নেত কমর। স্কাইওময় ন্নিমজর
কংন্নিমটর ন্নপয়ারগুন্ন জরাজীণন দসৌর ও বায়ুন্নবেুযৎ উৎপাের্ সমিয় করমত
পুর্রায় বযবহামরর জর্য প্রস্তুত করা হমব। এই সুন্নবধা প্রোর্ করা হমব
িু রমযার্ বুম ভা ন এবং ওহাইও িীমটর একটি সংমযাজমর্র মাধযমম যামত
BRT সহ বহুন্নবধ অ্যামেমসর বযবস্থা করা যায়, আর তার সামে দমইর্
ন্নিমট বাইমরর বন্দমরর সামে দযাগামযামগর জর্য র্তু র্ ন্ন িট ন্নিজ সংযুন্নক্ত
প্রোর্ িয়া হমব।

এম্পায়ার দস্টট দ মভ পমমমন্টর (Empire State Development) সভাপন্নত হাওয়া ন দজমন্নস্ক,
বামিম ার দময়র বায়রর্ িাউর্, ন্নর্উ ইয়কন দসমিটান্নর অ্ব দস্টট, দরাজার্া দরাসাম া এবং স্থাপতয,
র্কশা, র্গর পন্নরকল্পর্া ও পন্নরবহণ দিমের স্থার্ীয় ও জাতীয় ন্নবমশষজ্ঞগণ ন্নবোরকমের পযামর্ম র
সভাপন্নতত্ব কমরর্।
প্রন্নতমযান্নগতার ে গুম ামক েযাম ঞ্জ দেওয়া হময়ন্নছ দয, িয়িমতা, সম্ভাবযতা এবং প্রযুন্নক্তগত
অ্জনর্মযাগযতা - প্রতযান্নশত যার্বাহমর্র পন্নরমাণ ন্নহসামব ন্নর্ময় - এবং উচ্চতর র্কশার মামর্র
একটি মাো সহ বাস্তবায়র্ করা দযমত পামর এমর্ সমাধার্ দশয়ার করমত। এম্পায়ার দস্টট
দ মভ পমমন্ট প্রন্নতমযান্নগতার পবন 1 ে াকা ীর্ 100টিরও দবন্নশ প্রস্তাব পায় - যার মমধয ন্নছ
"সারাংশ-স্তর" এর প্রস্তাব যা "সারয়ী, সম্ভবপর এবং অ্জন র্মযাগয" মার্েমে বাছাই করা হয়, যার

িম 20টি ে প্রন্নতমযান্নগতার পবন 2 ে াকা ীর্ েূ োি উপস্থাপর্ার দবা ন ও প্রস্তাব জমা ন্নেমত
আমন্নিত হয়। 20টি েম র মমধয দষাম াটি ে েূ োি প্রস্তাব জমা দেয়, এবং দসই তান্ন কা র্য়টি
িাইর্ান্ন স্ট েম কমম আমস, যারা তামের ধারণামক বািাম ার একটি ন্নরন্নভউ পযামর্ম র কামছ দপশ
কমর।
দিব্রুয়ান্নরমত, গভর্নর কুওমমা বতন মার্ স্কাইওময় কন্নরম ামরর জর্য একটি র্তু র্ ন্নভশমর্র সমবনািম
আইন্ন য়া প্রোমর্র সন্নর্বনন্ধ অ্র্ুমরাধ জান্নর্ময় একটি জাতীয় র্কশা প্রন্নতমযান্নগতা আময়াজমর্র জর্য
তার পন্নরকল্পর্া দ াষণা কমরর্ যা ছয় মামসর মমধয সম্পূর্ন করা হমব। োর-দ মর্র ন্ন ন্নমমট
অ্যামেস এেমপ্রসওময় স্কাইওময়টি শহমরর বামিম া ন্নরভার (Buffalo River) এবং দ ক এন্নর (Lake
Erie) ওয়াটারেন্ট ধমর োর মাই পযনি প্রসান্নরত এবং আেন্ন ক হাইওময় ন্নসমস্টমমর অ্ংশ ন্নহমসমব
প্রন্নতন্নের্ কন্নমউটার ট্রান্নিমকর প্রায় 40,000টি ন্নট্রপ বহর্ করমছ। 1950 এর েশমক সম্পূণন হওয়া
স্কাইওময়টি মূ ত একান্নধক বৃহোকার ও দছাট িযাক্টন্নর কমমেে এর কমী ও ট্রাক ট্রান্নিক এবং
বামিম া বন্দরমক (Port of Buffalo) তৎকা ীর্ র্তু র্ ো ু হওয়া আিঃমস্টট হাইওময় ন্নসমস্টমমর
সামে সংযুক্ত করার উমেমশয র্কশা করা হময়ন্নছ । 1980 সাম অ্েম র প্রধার্ ন্নস্ট োন্ট বন্ধ হময়
যাওয়া এবং কন্নরম ার সংন্নিষ্ট্ জায়গা ভারী উৎপােমর্র বেম ন্নবমর্ােমর্র জর্য বযবহার করা শুরু
হওয়ায়, বতন মামর্ স্কাইওময়টি মূ ত - "সাউেটাউর্" দেমক আসা ন্নর্তযন্নেমর্র কন্নমউটার ট্রান্নিক
সংকু ামর্র দসবা প্রোর্ করমছ।
এম্পা়োর ঘস্টে ঘ ম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর সভাপবি হাও়ো ন ঘ মবস্ক
িম্বলর্, "এই প্রন্নতমযান্নগতা এমর্ সব অ্র্র্য ধারণামক তু ম এমর্মছ যা আমরা আমামের
কন্নমউন্নর্টিমত স্কাইওময়র অ্বস্থার্মক ন্নকভামব দেন্নখ তামক েযাম ঞ্জ কমর। আমামের জময়র ধারণাটি
অ্সাধারণ এবং বািাম ার জ সন্নিন্নহত এ াকা ও অ্েম র অ্গ্রগন্নতর ভরমবমগর উপর ন্নভন্নি কমর
গমে দতাম । আমরা এই কন্নরম ামরর জর্য একটি সমাধার্ বাস্তবায়মর্র জর্য যখর্ এন্নগময় েম ন্নছ,
আন্নম আমার সহকমী ন্নবোরকমের তামের সময় এবং েিতার জর্য ধর্যবাে জার্াই এবং গভর্নরমক
ধর্যবাে জার্াই র্তু র্ কণ্ঠস্বর এবং র্তু র্ ধারর্া আমামের কন্নরম ামরর জর্য র্তু র্ েৃন্নষ্ট্ সংিাি
আম াের্ায় আমিণ করার জর্য।"
প্রবিবর্বধ ব্রা়োর্ বহবগন্স িম্বলর্, "আন্নম আমগও বহুবার বম ন্নছ দয, বািাম ার স্কাইওময়র বতন মার্
র্কশা দকব অ্বাস্তন্নবক র্য়, এটা ন্নবপেজর্ক, এবং আমরা আমামের অ্তীমতর এই
ধ্বংসাবমশষটিমক ন্নেরস্থায়ী কমর রাখমত পান্নর র্া। এই প্রন্নতমযান্নগতার মাধযমম স্কাইওময় অ্ন্নতিম কমর
বািাম ার ভন্নবষযত পুর্:কল্পর্া করার জর্য গভর্নর কুওমমার উদ্ভাবর্ী পন্থা এই েশকবযাপী প্রমেষ্ট্ামক
বাস্তব রূপ দেমব। আমরা উমেখমযাগয উিন্নত কমরন্নছ বািাম ার জ সন্নিন্নহত অ্ে মক রূপািন্নরত
কমর, এবং দকৌশ গতভামব পন্নরকন্নল্পত কন্নরম ার ন্নেময় স্কাইওময়টি প্রন্নতস্থাপর্ করম তা শহমর গমে
ওঠা জ সন্নিন্নহত গিমবযর র্াগা উিত করমব, আমামের সম্প্রোয়মক ভাম াভামব সংযুক্ত করমব
এবং আরও বে অ্েননর্ন্নতক সুমযামগর বাাঁধাগুন্ন অ্পসান্নরত করমব। এই প্রকল্পটি অ্গ্রসর হয় তা
ন্নর্ন্নিত করার জর্য, আন্নম স্কাইওময় অ্পসারমণর জর্য এবং প্রময়াজর্ীয় পন্নরকাঠামমা উিয়মর্র জর্য
র্তু র্ দি ামর পন্নরবহর্ তহন্নব পাওয়ার জর্য অ্ন্নিকারবি, যা একটি দি ারা পন্নরমবশগত
প্রভাব অ্ধযয়র্ দেমক হমত পামর। এই প্রকমল্পর প্রতযান্নশত খরে আর্ুমান্নর্ক 600 মান্নকনর্
ার

পযনি, দি ারা
কাজ করব, এবং
ধমর বামিম ার দ
র্াগাম র বাইমর।
একটা ন্নকছু গমে

ামরর মাধযমম ঐন্নতহযগতভামব অ্েনান্নয়ত প্রায় 80 শতাংশ
আন্নম আত্মন্নবশ্বাসী দয রাজয অ্বন্নশষ্ট্ 20 শতাংশ দজাগাে
ামকরা এই ন্নস্থতাবস্থা দমমর্ ন্নর্ময়ন্নছ এই কো ন্নবশ্বাস কমর
এখর্ আর দসরকম দর্ই। স্কাইওময়র দমাকামব া করা ন্নকছু
দতা ার বযাপার। আমরা এটা করমত পারমবা।"

পাবার জর্য আন্নম
করমব। অ্মর্ক ন্নের্
দয বে প্রকল্পগুন্ন
ধ্বংস করা র্য়, এটা

ঘসম্বর্ে পবরিহণ কবমটির (Senate's Transportation Committee) সভাপবি ঘসম্বর্ের টিম ঘকম্বর্ব
িম্বলর্, "এই র্কশা েযাম মঞ্জর উমেশয ন্নছ ন্নবশ্ববযাপী উদ্ভাবর্ী শহুমর পন্নরকল্পর্াকারীমের এবং
স্থপতযন্নবেমের ন্নর্ময়ান্নজত করা, যামত আমামের শহমরর জ সন্নিন্নহত এ াকার ভন্নবষযমতর েৃশযপট
ন্নর্ধনারমণ সাহাযয হয় এবং একটি েী নমময়ােী, দটকসই েশনর্ অ্িভুন ক্ত করমত সাহাযয করার জর্য।
বামিম ার শহমর ন্নর্উ ইয়মকন র অ্বযাহত ন্নবন্নর্ময়াগ দেমখ আন্নম আর্ন্নন্দত, এবং এই গুরুত্বপূণন
প্রন্নতমযান্নগতায় দর্তৃ ত্ব দেওয়ার জর্য গভর্নরমক ধর্যবাে জার্াই।"
িাম্বেম্বলার ঘম়ের িা়েরর্ বিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "দয কৃ ন্নত সংস্থামক ন্নর্বনান্নেত করা হময়মছ
বামিম ার দকেস্থম স্কাইওময় কন্নরম ারমক পুর্রায় ন্ন জাইর্ করার জর্য, তামের অ্ন্নভর্ন্দর্। জমা
দেওয়া সব সৃজর্শী ন্ন জাইর্গুন্ন র মমধয এই প্রস্তাবটি সবনান্নধক র্জমর পমরন্নছ । আন্নম গভর্নর
অ্যান্ড্রু কুওমমামক ধর্যবাে জার্ামত োই, বামিম ার এবং পন্নিম ন্নর্উ ইয়মকন র বযবসা ও বান্নসন্দামের
প্রন্নত তাাঁর অ্বযাহত অ্ন্নিকারবিতার জর্য, যখর্ সব মার্ুমষর জর্য সুমযামগর একটি শহর ন্নহমসমব
আমরা আমামের সুর্াম গমে দতা া অ্বযাহত রাখন্নছ।"
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