অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/14/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে র্র্ন ওম্বেল ঘেলর্ আজ ঘিলমন্ট পাকন পুর্বিন কাে প্রকল্প সাইম্বে
কমীম্বের টিকা ঘেওো শুরু করম্বি

14 এবপ্রল ঘর্ম্বক 1:30 এ ঘিলমন্ট কমীম্বের টিকা ঘর্ওোর জর্ে 900 ঘ াজ আলাো রাখুর্; 50
ঘ াজ প্রবিবের্ প্রম্বোগ করা েম্বি
টিকাপ্রোর্ প্রার্বমকভাম্বি প্রবি সপ্তাম্বে েে বের্ করা েম্বি; 1 ঘম-র পম্বর, টিকা প্রবি সপ্তাম্বে বির্
বের্ ঘেওো েম্বি এিং সমস্ত ঘিলমন্ট কমীম্বের টিকা র্া ঘেওো পেন ন্ত ঘরাবলং বভবিম্বি অিোেি
র্াকম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে র্র্নওমেল ঘেলর্ (Northwell Health) আজ,
14 এপ্রিল দুপুর 1:30 টাে ঘেলমন্ট পাকন পুর্প্রেক
ন াশ িকমে (Belmont Park Redevelopment
Project) ইউপ্রর্ের্ কমীমদর টিকা ঘদওো শুরু করমে, শ্রপ্রমকমদর জর্য 900 ঘ াজ আলাদা রাখা
েমেমে এেং িপ্রিপ্রদর্ 50টি কমর িমোগ করা েমে। টিকাগুপ্রল ঘেলমন্ট সাইমট িপ্রি সপ্তামে েে প্রদর্
1 ঘম পেনন্ত চলমে। 1 ঘম-র পর, িপ্রি সপ্তামে প্রির্ প্রদর্ টিকা ঘদওো েমে এেং সমস্ত ঘেলমন্ট
কমীমদর টিকা র্া ঘদওো পেনন্ত ঘরাপ্রলং প্রভপ্রিমি চলমে।
গভর্নর কুওমমা আজ UBS এপ্ররর্া সফর কমরমের্, ো প্রর্উ ইেকন আইলযান্ডাসন এর ভপ্রেষযৎ স্থােী
োপ্রি।
"রূপান্তরকামী ঘেলমন্ট পাকন পুর্প্রেনকাশ িকে একটি এলাকামক পুর্রুজ্জীপ্রেি করমে, র্িু র্ কমনসংস্থার্
সৃপ্রি করমে এেং প্রর্উ ইেকন আইলযান্ডাসন এর জর্য একটি স্থােী লং আইলযান্ড োপ্রি সরেরাে
করমে, এেং এটি গুরুত্বপূণন ঘে আমামদর স্থার্ীে শ্রপ্রমকরা প্রর্রাপদ কারণ িারা মোমাপ্ররর সমে
প্রর্উ ইেমকন র ভপ্রেষযমির জর্য এই গুরুত্বপূণন িকেটি তিপ্রর করমে," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "আমরা আর্মের সামর্ ঘ াষণা করপ্রে ঘে এই সাইমটর কমীমদর টিকা ঘদওো েমে, এেং
আপ্রম র্র্নওমেল ঘেলর্মক ধর্যোদ জার্াই এই অ্প্রেশ্বাসয কঠির্ সমে জুমি এই কমীমদর এেং আমরা
অ্মর্মকর জর্য িার অ্ক্লান্ত িমচিার জর্য। মোমাপ্ররর জর্য প্রর্মনাণ এেং উন্নেমর্ োধা সৃপ্রি করমি
েমে র্া, প্রকন্তু প্রর্উ ইেমকন র COVID পরেিী ভপ্রেষযমির একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ েমে এমর্ কাজ
পপ্ররচালর্ার জর্য সোইমক েিটা সম্ভে প্রর্রাপদ রাখা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণ।
ন "

"র্িু র্ UBS এপ্ররর্া প্রর্মনাণকারী শ্রপ্রমকমদর কামে ভযাকপ্রসর্ প্রর্মে আসা িামদর পমে প্রর্মজমদর,
িামদর সেকমী, িামদর পপ্ররোর, িামদর িপ্রিমেশী এেং িামদর সম্প্রদােমক রো করা সেজ কমর
িু লমে," র্র্ন ম্বওল ঘেলম্বর্র ঘপ্রবসম্ব ন্ট এিং প্রধার্ বর্িন ােী কমন কিনা মাইম্বকল াউবলং িম্বলর্।
"র্র্নওমেল গভর্নর, ইউপ্রর্ের্ ঘর্িৃ ত্ব এেং আইলযান্ডাসন এর সামর্ এই ির্ম সাপ্ররর কমীমদর কামে
আমামদর টিকািদামর্র িমচিা সম্প্রসারমণ কাজ করমি ঘপমর সম্মাপ্রর্ি।"
UBS এপ্ররর্ার "টপ্রপং অ্ফ" ঘ াষণা কমরর্ গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা 9 অ্মটাের ঘেলমন্ট পামকন
প্রর্উ ইেকন আইলযান্ডাসনমদর র্িু র্ োপ্রি। ঘেলমন্ট পামকন র UBS এপ্ররর্া 2021-2022 ঘমৌসুমমর এই
শরি ঘর্মক শুরু েওো প্রর্উ ইেকন আইলযান্ডাসনমদর োপ্রি েমে এেং এটি 1.3 প্রেপ্রলের্ মাপ্রকনর্
লামরর ঘেলমন্ট পাকন পুর্ঃউন্নের্ িকমের ঘকন্দ্রপ্রেেু, োর মমধয রমেমে একটি ঘোমটল, অ্প্রফস
ঘেস এেং প্রেশ্বমামর্র প্ররমটইল প্রভমলজ। এই িকমের সামর্ প্রমমল, ঘমট্রপপ্রলটার্ ট্রান্সমপামটনশর্ অ্র্প্ররটি
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) এলমমন্ট একটি র্িু র্ লং আইলযান্ড ঘরল ঘরা
(Long Island Rail Road, LIRR) ঘেশর্ প্রর্মনাণ করমে - দশমকর পর দশক সমমের মমধয
প্রর্প্রমনি ির্ম র্িু র্, পূণন কালীর্ LIRR ঘেশর্। ঘেশমর্র ঘেশীরভাগ খরচ এপ্ররর্া ঘ মভলপার দ্বারা
েযপ্রিগিভামে অ্র্নাের্ করা েমে। প্রর্উ ইেমকন COVID-19 চূ িান্ত পেনামে ঘপৌৌঁোমর্ার পর এপ্ররর্ার
প্রর্মনাণ কাজ দুই মামসর জর্য প্রেলপ্রিি েে এেং অ্িমোজর্ীে েযেসা েন্ধ কমর ঘদওো েে, প্রকন্তু
এখর্ সমেসূচী অ্র্ুোেী প্রফমর এমসমে।
আইলোন্ডাসন সে-স্বত্বাবধকারী জর্ ঘলম্ব বক িম্বলর্, "UBS এপ্ররর্ার প্রর্মনাণ কমীমদর ধর্যোদ, োরা
িপ্রিপ্রদর্ মোমারী জুমি, কাজটি সম্পন্ন করার জর্য সেমচমে চযামলপ্রজং পপ্ররমেমশর মাধযমম কাজ
কমরমের্। আমরা এই শরমি ঘেলমন্ট পামকন UBS এপ্ররর্া ঘখালার জর্য এেং প্রর্উ ইেকন এেং প্রর্উ
ইেকন আইলযান্ডাসন উভমের উজ্জ্বল ভপ্রেষযি উদোপমর্র অ্মপোে রমেপ্রে।"
NSBCTC এর ঘপ্রবসম্ব ন্ট মোটি আরাবিি িম্বলম্বের্, "েখর্ আমরা প্রর্উ ইেমকন র ভপ্রেষযমির জর্য
গুরুত্বপূণন অ্েকাঠামমা িকে প্রর্মনাণ করপ্রে এেং COVID-19 মোমাপ্রর ঘর্মক পুর্রুদ্ধার করপ্রে, এটা
গুরুত্বপূণন ঘে োজার োজার সােসী এেং পপ্ররশ্রমী মপ্রেলা এেং পুরুষ োরা সরাসপ্রর এই সাইটগুপ্রলমি
পপ্ররশ্রম কমর িামদর প্রর্রাপদ রাখা উপ্রচি। আপ্রম শুমর্ আর্প্রেি ঘে র্র্নওমেল ঘেলর্ গুরুত্বপূণন
ঘেলমন্ট পাকন পুর্প্রেনকাশ িকমে অ্েদার্ রাখা কমীমদর টিকা ঘদমে এেং এই ঘ াষণা ঘসই কমীমদর
প্রর্রাপমদ এেং কােনকরভামে িামদর কাজ করমি সোেিা করমে। আপ্রম গভর্নর কুওমমা এেং
র্র্নওমেলমক ধর্যোদ জার্াই িামদর ঘর্িৃ মত্বর জর্য োমি লে লে ঘোগয প্রর্উ ইেকন োসী টিকা পার্
এেং এই ভোেে মোমাপ্ররমক প্রচরিমর পরাপ্রজি করার জর্য িামদর অ্ক্লান্ত পপ্ররশ্রম প্রর্প্রিি কমরর্।"
2017 সামলর প্র
একর অ্েযেহৃি
প্ররমটইল প্রভমলজ
প্রেপ্রলের্ মাপ্রকনর্
3,200টি র্িু র্

মসির মামস ির্ম ঘ াষণা করা ঘেলমন্ট পুর্ঃউন্নের্ িকে ঘেলমন্ট পামকন র 43
পাপ্রকনং লটমক একটি িধার্ ক্রীিা ও আপ্রিমর্েিা গন্তমেয রূপান্তপ্ররি করমে। এপ্ররর্া,
এেং ঘোমটল প্রর্মনাণ 10,000 কমনসংস্থার্ সৃপ্রি এেং অ্র্ননর্প্রিক কমনকামে 2.7
লার আে করমে েমল ধারণা করা েমে। সম্পূণন েমল এই িকমের মাধযমম
পূণক
ন ালীর্ চাকুপ্রর টিপ্রকমে রাখা, োপ্রষনক অ্র্ননর্প্রিক কােনকলামপ 858 প্রমপ্রলের্

মাপ্রকনর্ লার উৎপাদর্ করা এেং র্িু র্ োপ্রষনক কর রাজমে লেয লেয মাপ্রকনর্
করমে েমল আশা করা েমে।

লার উৎপাদর্

গভর্নর কুওমমা পমদ আসীর্ েোর পর ঘে লেয লেয লার লং আইলযমন্ড প্রেপ্রর্মোগ করা েমেমে
ঘেলমন্ট প্ররম মভলপমমন্ট িার সম্পুরমকর কাজ কমরমে - অ্ঞ্চলটির প্রেশ্বমামর্র প্রশোগি এেং
গমেষণামূলক িপ্রিষ্ঠার্গুপ্রলমক সমর্নর্ কমর, াউটাউর্গুপ্রলমক পুর্রুপ্রজ্জেীি কমর, কৃ প্রষ, প্রর্মনাণ এেং
জীে প্রেজ্ঞামর্র প্রেভাগগুপ্রলমক উন্নি কমর, পপ্ররকাঠামমামক উন্নি কমর এেং অ্ঞ্চমলর পেনটর্ প্রশমে
প্রেপ্রর্মোগ কমর।
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