
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলার রে্ালে বি. উইলির্, জবুর্য়র সিম্বেবর্য়াল পাকন -এর জর্ে 10 বমবলয়র্ 

মাবকন র্ ডলার স াষণা করম্বলর্  
  

বর্উ ইয়কন  সেম্বের অর্নায়র্ বিম্বেষ পর্চারী সিতু এিং সলগুর্ বিবেম্বযের বিম্বক যাম্বি  
  

পর্চারী সিতুর জর্ে উইলির্ োউম্বেের্ অবতবরক্ত 5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার এিং িাম্বেম্বলা 3 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অঙ্গীকার কম্বরম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্নমনতব্য ব্ামেম ার রয্া ে নি. উই ির্. জনুর্য়র. সিমেনর্য়া  
পার্ন -এর দটুি নব্মেষ বব্নেমের জর্য 10 নমন য়র্ মানর্ন র্ ড ামরর স াষণা নদময়মের্। ব্তন মার্ 
হাডির্ নিট নিজ (Hudson Street Bridge)-সর্ প্রনতস্থাপর্ র্রার উমেমেয নর্উ ইয়র্ন  সেট 
এর্টি পথচারী সিতুমত অ্থনায়র্ র্রমব্, সেটি পামর্ন র স মর্র প্রামে োওয়ার পথ িৃনে র্রমব্, এব্ং 
পাোপানে এর্টি র্তুর্ স গুমর্ও ো পেনটর্ এব্ং স্বাভানব্র্ অ্ব্স্থায় প্রতযাব্তন মর্র প্রমচোমর্ িাহােয 
র্মর। ব্ামেম া নিটির িব্নব্ৃহৎ ওয়াটারফ্রে পার্ন   ািাম  পার্ন-এর ব্তন মার্ স্থামর্ রয্া ে নি. 
উই ির্, জনুর্য়র. সিমেনর্য়া  পার্ন  স্থানপত হমব্। ব্েমরর পর ব্ের ধমর, ব্ামেম া নিটি এব্ং 
র্নমউনর্টি  ািাম  পামর্ন র জর্য আরও ব্ড় নর্েু র্ল্পর্া র্মরমে। পূমব্ন পামর্ন র জর্য 50 নমন য়র্ 
মানর্ন র্ ড ামরর প্রনতশ্রুনত সদয়া রয্া ে নি. উই ির্, জনুর্য়র োউমেের্ (Ralph C. Wilson, 
Jr, Foundation) এব্ং নর্উ ইয়র্ন  সেমটর িহায়তায়, পামর্ন র িম্ভাব্র্া িাথনর্ হমব্।  
  
"ব্ামেম া ও পনিম নর্উ ইয়মর্ন র অ্গ্রগনত অ্র্স্বীর্ােন। সিই িাে য ির্ম র িমে ভাগ র্মর সর্ওয়া 
উনচত, এব্ং  ািাম  পামর্ন র পুর্নর্নমনামণর র্ামজর গুরুত্ব এখামর্ই", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রথম 
নদর্ সথমর্ আমামদর দনৃে ব্ামেম ার ওয়াটারফ্রেমর্ গণতন্ত্রায়মর্র নদমর্ রময়মে, এব্ং র্তুর্ এই সিতু 
ও স গুমর্ নব্নর্ময়ামগর মাধযমম, আমরা ওয়াটারফ্রে সথমর্ অ্ব্রুদ্ধ এমর্ র্নমউনর্টিগুম ামর্ এটি 
এব্ং এই অ্ঞ্চম র পূণজন াগরমণর ির্  িুনব্ধা উপমভাগ র্রমত পারমে তা নর্নিত র্রায় িাহােয 
র্রমত পানর।"  
  
"আজ আমরা ব্ামেম ার ওয়াটারফ্রমের চ মার্ রূপােমরর আমরর্টি মাই ে র্ নচনিত র্রনে", 
সলেম্বের্োে গভর্নর কোবর্ স াচুল িম্বলর্। " াপাম  পামর্ন র এর্জর্ িনিয় ব্যব্হারর্ারী নহমিমব্ 
আনম জানর্ এই র্নমউনর্টি িম্পদটি র্তটা গুরুত্বপূণন, এব্ং আনম ভনব্ষযমতর রয্া ে নি. উই ির্, 
জনুর্য়র. সিমেনর্য়া  পার্ন -এর প্রতযাোয় থার্ াম। এই গুরুত্বপূণন তহনব্  অ্েীর্ার এব্ং উই ির্ 



 

 

োউমেেমর্ আমামদর অ্ংেীদার ও ব্ামেম া নিটিমর্ িামথ নর্ময়, আমরা আরও এর্টি চমৎর্ার 
প্রর্মল্পর অ্গ্রগনত র্রনে ো মার্ুষমর্ পানর্র িামথ িংমোগ র্রমত িহায়তা র্রমব্।"  
  
রে্ালে বি. উইলির্, জবুর্য়র োউম্বেেম্বর্র িভাপবত এিং CEO সডবভড এঙ্গার িম্বলর্, " ািাম  
পার্ন  এ ার্ার ভাম াব্ািার এর্টি পার্ন  সেটি ব্হু জমর্র দ্বারা হাটা নর্ংব্া সদৌড়ামর্া, তরুণ 
তরুণীমদর সখ াধূ া, র্নমউনর্টি অ্র্ুষ্ঠার্ ব্া নর্ের্ প্ররৃ্নতর িামথ িংমোগ র্রার জমর্য ব্যব্হৃত 
হয়।  ািাম  পার্ন  িম্পমর্ন  র্নমউনর্টির দেনর্ ির্ম র জর্য পার্ন  ও ব্ামেম া ওয়াটারফ্রমে নর্রাপদ 
প্রমব্োনধর্ামরর গুরুমত্বর র্থা তুম  ধমরমে। োউমেের্ এর্টি র্তুর্ পথচারী সগটওময়র িহায়তায় 
অ্নতনরক্ত 5 নমন য়র্ মানর্ন র্ ড ামরর জর্য প্রনতশ্রুনতব্দ্ধ হমত সপমর গনব্নত সেটি I-190 জমুড় 
এর্টি গুরুত্বপূণন এ ার্ানভনির্ িংমোগ, পার্ন  এব্ং স র্ এনরমত নর্রাপদ ও আর্ষনর্ীর প্রমব্ে প্রদার্ 
র্রমব্, এব্ং ব্ামেম া নিটি জমুড় সপ্ররণা এর্টি প্রতীর্ হমব্।"  
  
পামর্ন  নর্রাপদ প্রমব্োনধর্ার প্রদামর্র উপায় নহমিমব্ র্ল্পর্া  াপাম  (Imagine LaSalle) র্নমউনর্টি 
অ্ংেগ্রহণ প্রনিয়া সথমর্ র্তুর্ এর্টি পথচারী সিতুর প্রময়াজর্ীয়তা সব্নরময় আমি। ব্তন মামর্, স ায়ার 
ওময়ে িাইমডর ব্ানিন্দারা হয় নব্দযমার্ পথচারী সিতু ব্যব্হার র্মর, সেটি নব্পজ্জর্র্ িাইট াইর্ 
রময়মে এব্ং ADA প্রমব্েমোগয র্য়; সপাটন ার অ্যানভনর্উ (Porter Avenue) প্রমব্েপমথ প্রমব্ে র্মর; 
দনিমণ ব্হুমুখী ব্যব্হামরর নরভারওয়ার্ সেই  ব্যব্হার র্মর; র্য়ত এর্টি অ্র্ার্ুষ্ঠানর্র্, নব্পজ্জর্র্ 
িনিং পময়ে ব্যব্হার র্মর। পথচারী সিতুর জর্য ব্তন মার্ ব্ামজট প্রাক্ক র্ র্রা হময়মে র্র্ো ও 
নর্মনামণর জর্য 15 সথমর্ 17 নমন য়র্ মানর্ন র্ ড ার। সিতুর উমেমেয নর্উ ইয়র্ন  সেট 7.5 নমন য়র্ 
মানর্ন র্ ড ামরর দানয়ত্ব সর্মব্, রয্া ে নি. উই ির্ 5 নমন য়র্ মানর্ন র্ ড ামরর অ্র্ুরূপ অ্েীর্ার 
র্মরমে, এব্ং ব্ামেম া নিটি 3 নমন য়র্ মানর্ন র্ ড ামরর দানয়ত্ব সর্মব্। নর্উ ইয়র্ন  সেমটর উমেেয 
হ  এর্টি েযাোডন  নরমেিমমে নিমজর ব্যয় ব্া তার সচময়ও সব্নে দামমর র্র্ো এব্ং নর্মনামণর 
অ্থনায়মর্র উমেমেয এই তহনব্  িরব্রাহ র্রা, ো এটিমর্ েহমর এর্টি নব্মেষ র্াঠামমা বতনর র্রার 
িুমোগ প্রদার্ র্রমব্।  
  
রয্া ে নি. উই ির্, জনুর্য়র. সিমেনর্য়া  পামর্ন র স গুর্ অ্ংেটির  িয প্রারৃ্নতর্ আব্াি বতনর 
র্রা, িব্ুজ পনরর্াঠামমার মাধযমম পানর্ গ্রহণ র্রা এব্ং জ ব্ায় ুপনরব্তন মর্র জর্য উপকূ ীয় 
নস্থনতস্থাপর্তা বতনর র্রা। নর্উ ইয়র্ন  সেট স গুমর্র উমেমেয 2.5 নমন য়র্ মানর্ন র্ ড ার প্রদার্ 
র্রমব্। ব্ামেম া র্ায়াগ্রা ওয়াটারনর্পার (Buffalo Niagara Waterkeeper) ব্ামেম া নিটি, মানর্ন র্ 
েুক্তরামের আনমন সর্ার অ্ে ইনিনর্য়ািন (U.S. Army Corps of Engineers) এব্ং নর্উ ইয়র্ন  
সেট নডপাটন মমে অ্ে এর্ভায়রর্মমো  র্র্জামভন ের্ (New York State Department of 
Environmental Conservation) িহ প্রেুনক্তগত সের্মহাল্ডারমদর িামথ িমন্বয় র্রার পাোপানে 
স গুর্টির নডজাইর্ ও নর্মনামণর প্রমচো চান ময় োমে। প্রেনুক্তগত সের্মহাল্ডার এব্ং িামনগ্রর্ 
তহনব্  উপ ব্ধ সথমর্ অ্ব্যাহত অ্ব্দামর্র উপর নভনি র্মর র্র্ো িমন্বয় র্রা হমব্।  
  
2018 এর শুরুর নদমর্, ব্ামেম া নব্ ি সপ্রা েুটব্  ফ্রযাঞ্চাইনজ প্রনতষ্ঠাতা এব্ং দী নর্া ীর্ মান মর্র 
নব্ধব্া - এব্ং তার স্বামীর র্ামম র্ামর্রণ র্রা োউমেেমর্র সমনর উই ির্, পার্ন  এব্ং সে  
পদ্ধনত উন্নত র্রমত "ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন " সর্ 100 নমন য়র্ মানর্ন র্ ড ার উপহামরর স াষণা 



 

 

র্মরমের্। এই অ্মথনর অ্মধনর্  ািাম  পার্ন  সথমর্ রয্া ে নি. উই ির্, জনুর্য়র. সিমেনর্য়া  পামর্ন র 
র্তুর্ র্র্োয় নব্নর্ময়াগ র্রা হমব্।  
  
রয্া ে নি. উই ির্, জনুর্য়র. সিমেনর্য়া  পামর্ন র জর্য র্নমউনর্টিগত অ্ংেগ্রহমণর প্রনিয়াটির 
সর্তৃমত্ব রময়মে ব্ামেম া নিটি এব্ং ইউনর্ভানিনটি অ্ে ব্ামেম া আঞ্চন র্ ইর্নেটিউট (University at 
Buffalo Regional Institute)। অ্ংেীদাররা সচোটি ব্যাপর্, আেনরর্, অ্র্ুমপ্ররণামূ র্ এব্ং 
িমব্নাপনর, অ্ংেগ্রহণমূ র্ হময়মে তা নর্নিত র্রমত িহায়তা র্মরমে। রয্া ে নি. উই ির্, জনুর্য়র. 
সিমেনর্য়া  পার্ন -এর র্ামজর শুরু 2022 িাম  নর্ধনারণ র্রা হময়মে।  
  
সময়র িায়রর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "রয্া ে নি. উই ির্, জনুর্য়র. সিমেনর্য়া  পামর্ন র উমেমেয 
র্রা এই সেট তহনব্  ব্ামেম ার ওয়াটারফ্রমের প্রনত গভর্নমরর অ্িাধারণ অ্েীর্ার এব্ং এই 
র্নমউনর্টির জর্গমণর উপর নভনি র্মর গমড় উমঠমে।্াামর্ন র র্তুর্ পথচারী সিতুর জর্য েহমরর 
অ্নতনরক্ত 3 নমন য়র্ মানর্ন র্ ড ামরর প্রনতশ্রুনত নর্িয়তা সদয় সে এটি এর্টি নব্মেষ উপাদার্ হমব্, 
ো এর্টি নর্রাপদ এব্ং ব্ামেম ার ব্ৃহিম ওয়াটারফ্রে পামর্ন  প্রমব্মের প্রমব্েদ্বার বতনর র্রমব্।"  
  
অোম্বিেবল সমোর ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "দী নর্া  ধমর ব্ামেম ার ওময়ে িাইমডর ব্ানিন্দারা 
িঠির্ভামব্  ািাম  পামর্ন র িামথ িংেুক্ত নেম র্ র্া। এর্টি অ্তযাধুনর্র্ পামর্ন র রূপাের হওয়ার 
 টর্ায় এই অ্ব্র্াঠামমাগত নব্নর্ময়াগটি জর্গণমর্  ািাম  পামর্ন  প্রমব্োনধর্ার প্রদার্ র্রমব্।"  
  

###  
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