
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/11/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা জাবভটস সসন্টার সম্প্রসারম্বের কাজ সেষ হওয়ার স াষো কম্বরম্বের্  
  

বিজাইর্-বিল্ড প্রকল্প COVID সম্পবকন ত চ্োম্বলঞ্জ সম্বেও িাম্বজট অর্ুযায়ী সেম্বকম্বে  
  

র্তুর্ অতোধুবর্ক বেম্বল্পর স্থার্গুবল আবতম্বেয়তা এিং পযনটর্ বেল্পম্বক উৎসাবহত করম্বি  
  

গভর্নর কুওম্বমার বমিটাউর্ ওম্বয়স্ট বরম্বিম্বভলপম্বমন্ট পবরকল্পর্ার মূল অংে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঐতিহাতিক 1.5 তিতিয়র্ ডিামরর জযাকি কক. জাতভটি 
কর্মভর্শর্ কিন্টামরর (Jacob K. Javits Convention Center) িম্প্রিারমের তর্মনাে কাজ কশষ 
হওয়ার ক াষো কমরর্, যা তর্উ ইয়কন  কেমট তডজাইর্-তিল্ড প্রতিয়ার কাযনকাতরিা এিং দক্ষিা 
প্রমাে কমর। তিশাি প্রকল্পটি, যা মযার্হাটমর্র ওময়ে িাইমড কমাট ইমভন্ট িম্পতকন ি স্থামর্র 1.2 
তমতিয়র্ িগনফুট কযাগ করমি, COVID-19 িম্পতকন ি চ্যামিঞ্জ িমেও িামজমটর মমযয িম্পন্ন হময়তিি। 
জযাতভটি কিন্টামরর িম্প্রিারে, যা মাতকন র্ যুক্তরামের িযস্তিম কর্মভর্শর্ কিন্টার তহিামি 
পতরচ্াতিি হময়মি, গভর্নর কুওমমার একটি কর্িৃস্থার্ীয় পযনটর্, আতিমেয়িা এিং িযিিাতয়ক গন্তিয 
তহিামি তর্উ ইয়কন  তিটির ভূতমকা অ্িযাহি রাখার প্রমচ্ষ্টামক আরও অ্গ্রির কমর, এিং প্রকল্পটি 
তমডটাউর্ ওময়ে পরু্তিনকাশ পতরকল্পর্ার (Midtown West redevelopment plan) একটি মূি 
অ্ংশ তহিামি কাজ কমর, যার মমযয রময়মি িয় ব্লক িম্বতিি কর্মভর্শর্ কিন্টামরর তপিমর্ তপয়ার 
76 এর রূপান্তর।   
  
"COVID-19 এর পর আমামদর অ্েনর্ীতি পুর্রায় চ্ািু করার জর্য আমামদর পতরকাঠামমামি 
পুর্রায় তিতর্ময়াগ করা অ্িযন্ত গুরুত্বপূেন এিং জাতভটি কিন্টামরর িম্প্রিারে মার্ুষমক তর্উ ইয়মকন  
তফতরময় আর্মি এিং স্থার্ীয় িযিিাগুতিমক িহায়িা করার কক্ষমে একটি গুরুত্বপূেন ভূতমকা পাির্ 
করমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "COVID-19 তফল্ড হািপািাি তহমিমি কাজ করা কেমক শুরু 
কমর যুক্তরামের িৃহত্তম টিকাকরে ককন্দ্র পযনন্ত, জাতভটি কিন্টার এম্পায়ার কেমটর পুর্রুদ্ধার এিং 
পুর্রুত্থামর্র প্রতি িার গুরুত্ব প্রদশনর্ কমরমি এিং এই প্রকল্পটি তর্উ ইয়মকন র অ্েননর্তিক ভতিষযমি 
িামদর ভূতমকামক আরও শতক্তশািী কমর।"  
  
প্রদশনর্ী এিং তমটিং রুমমর র্িুর্ জায়গা, িামদর একটি কাাঁমচ্-ঢাকা পযাতভতিয়র্ এিং ইমভমন্টর 
পতরচ্াির্া ও যার্যট হ্রাি করমি এমর্ একটি ট্রাক িযিস্থাপর্ার স্থাপর্া িহ, অ্িযাযুতর্ক িরঞ্জাম 
এিং িিনাযুতর্ক প্রযতুক্ত িহ  মযার্হাটমর্র ওময়ে িাইমড িম্প্রিাতরি জাতভটি কিন্টামর শিকরা 50 



 

 

ভাগ কিতশ িাতির িামমর্র তদমকর (Front-of-house) এিং িাতির তপিমর্র তদমকর এিাকা 
োকমি (Back-of-house) োকমি। উদ্ভাির্ী তডজাইর্-তিল্ড প্রতিয়া এিং যোযে পতরকল্পর্া এিং 
িমন্বময়র জর্য যর্যিাদ, 1.5 তিতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর প্রকল্পটি িামজমটর মমযয আমি গি িির 
অ্পতরহাযন র্য় এমর্ তর্মনামের রাজযিযাপী স্থতগিামদমশর কারমে দইু মামির কামজর ক্ষতি িমেও। 
একটি পযাতভতিয়র্, একটি িতহরঙ্গর্ িাদ, একটি তগ্রর্হাউি এিং এক একর খামার িহ প্রকমল্পর 
িামদর স্থার্গুতি আগামী িপ্তাহগুতিমি কশষ হমি।  
  
এম্পায়ার সস্টট সিম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
সপ্রবসম্বিন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "জাতভটি কিন্টার দী নতদর্ 
যমর একটি গুরুত্বপূেন কশামেি হময় কেমকমি পতেকৃৎ, ককাম্পাতর্ এিং তিতভন্ন তশমল্পর উমদযাক্তামদর 
জর্য যারা র্িুর্ করািা এিং মূি মামকন টগুতির কামি উদ্ভাির্গুতি িুমি যরমি চ্ার্। র্িুর্ ভামি 
িমূ্পেন িম্প্রিারে এিং আপমগ্রডগুতি তর্তিি করমি কয জাতভটি কর্মভর্শর্ এিং তপ্রতময়ার 
ইমভন্টগুতির জর্য একটি তিশ্বমামর্র গন্তিয তহিামি োকমি, যা িারা তিমশ্বর দশনর্ােীমদর একটি 
তচ্ত্তাকষনক অ্ভযেনর্া প্রদার্ কমর।"  
  
বর্উইয়কন  কর্ম্বভর্ের্ সসন্টার অপাম্বরটং কম্বপনাম্বরেম্বর্র (New York Convention Center 
Operating Corporation) সভাপবত এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া অোলার্ বস্টল, িম্বলর্, "এক 
িিমররও কিতশ িময় যমর অ্ভূিপূিন চ্যামিমঞ্জর পর, এই িম্প্রিারে আমামদর শহর, আমামদর রাজয 
এিং আমামদর তশমল্পর জর্য একটি গুরুত্বপূেন িমময় আমি এিং তর্উ ইয়কন িািীমদর জর্য আশার 
প্রিীক এিং র্িজন্ম তহিামি কাজ কমর। র্িুর্ প্রগতিশীি স্থার্ এিং স্থাতয়ত্ব ও দক্ষিার উপর 
কফাকাি িহ, এই প্রকল্পটি আমামদর কাযনিম উন্নি করার িময় িম্প্রদাময়র উপর আমামদর প্রভাি 
হ্রাি করমি এিং আমামদর আমগর কচ্ময় একটি িৃহত্তর বিতচ্মের ইমভন্ট কহাে করার অ্র্ুমতি 
কদমি।"  
  
TVS এর বপ্রবিপাল, রি সেদিাগন, FAIA, িম্বলর্, "জাতভটি কিন্টার একটি আইকতর্ক িযান্ডমাকন  
এিং তর্উ ইয়কন  শহমরর জর্য একটি অ্পতরহাযন অ্েননর্তিক ইতঞ্জর্। এই িম্প্রিারমের িামে, জাতভটি 
কিন্টার স্থাতয়ত্ব, প্রযুতক্ত, র্মর্ীয় ইমভমন্টর স্থার্ এিং আমশপামশর এিাকায় ট্রযাতফক িযাপকভামি হ্রাি 
করার জর্য িার যরমের প্রেম ট্রাক মাশনাতিং কফতিতিটির জর্য একটি র্িুর্ তশমল্পর মার্দণ্ড স্থাপর্ 
করমি। শহমরর িম্প্রিারে কেমক শুরু কমর অ্িাযারে দশৃযগুতি আমগ কখর্ও কদখা যায়তর্ এিং 
এটি একটি িমূ্পেন অ্র্র্য অ্তিতেমদর অ্তভজ্ঞিা বিতর করমি যার িামে তিমশ্বর অ্র্য ককার্ও শহর 
কমিামি পামর র্া।"  
  
সলন্ডবলজ কর্স্ট্রাকের্ এলএমবি ইর্কম্বপনাম্বরম্বটম্বির (Lendlease Construction LMB Inc.) 
সপ্রবসম্বিন্ট বস্টভ সসামার িম্বলম্বের্, "কিন্ডতিজ টার্নার জময়ন্ট কভঞ্চামরর (Lendlease Turner 
Joint Venture) পক্ষ কেমক, আমরা জযাকি কক জাতভটি কর্মভর্শর্ কিন্টার িম্প্রিারমের কক্ষমে 
আমামদর ক্লাময়ন্ট, কেট অ্ফ তর্উ ইয়কন  এিং তর্উ ইয়কন  কর্মভর্শর্ কিন্টার কডমভিপমমন্ট 
কমপনামরশমর্র (New York Convention Center Development Corporation) জর্য যমেষ্ট িমাতপ্ত 



 

 

অ্জন র্ করমি কপমর গতিনি। কিন্ডতিজ টার্নার জময়ন্ট কভঞ্চার এই আইকতর্ক কাঠামমাটি বিতর করমি 
কপমর িম্মাতর্ি যা তর্উ ইয়কন  শহরমক পরিিী িহস্রামে তর্ময় যামি।"  
  
টার্নার কর্স্ট্রাকের্ সকাম্পাবর্র (Turner Construction Company) ভাইস সপ্রবসম্বিন্ট এিং 
সজর্াম্বরল মোম্বর্জার বিস সজগলার িম্বলম্বের্, "এই তিশ্বমামর্র িুতিযার িম্প্রিারমে মহার্ তর্উ 
ইয়কন  রাজয কিই িামে কিন্ডতিজ, িমস্ত তডজাইমর্র কপশাদার এিং িাতেজযর অ্ংশীদারমদর িামে 
অ্ংশীদাতরত্ব করা একটি িম্মামর্র তিষয় হময়মি। জযাকি কক জাতভটি কর্মভর্শর্ কিন্টামরর 
ভতিষযৎ গঠমর্ িাহাযয করা এক অ্তিশ্বািয ফিপ্রি ূঅ্তভজ্ঞিা হময়মি।"  
  
একটি 54,000 িগনফুমটর তিমশষ ইমভমন্টর কেি িহ তর্উ ইয়কন  কর্মভর্শর্ কিন্টার অ্পামরটিং 
কমপনামরশর্ দ্বারা পতরচ্াতিি িম্প্রিাতরি জাতভটি কিন্টামর আরও প্রায় 200,000 িগনফুমটরও কিতশ 
র্িুর্ তমটিং রুম এিং তপ্র-ফাংশর্ জায়গা োকমি - যা উত্তর-পূমিনর এই যরমের স্থামর্র মমযয 
িিন িৃহৎ। র্িুর্ প্রদশনর্ী এিং তমটিং-এর জায়গাগুমিার িকি আমিাক িজ্জা, তহটিং এিং কুতিং 
তিমেম ও ওয়যারমিি িংমযামগর িিনমশষ প্রযতুক্ত তদময় িতজ্জি হমি। র্িুর্ভামি-িম্প্রিাতরি জাতভটি 
কিন্টামর 500,000 িংিগ্ন িগনফুমটর ইমভমন্টর স্থামর্র বিতশষ্টয উপতস্থি োকমি,  যা এই 
ফযাতিতিটিমক আন্তজন াতিক িযিিাতয়ক িমম্মির্গুতিমক আকৃষ্ট করমি িহায়িা করমি। তর্উ ইয়কন  
পাওয়ার অ্েতরটির িামে একটি র্িুর্ কপ্রাগ্রামমর অ্ংশ তহিামি র্িুর্ এিং তিদযমার্ িাদগুতিমি 
3,000টিরও কিতশ কিৌর পযামর্ি তর্মনাে করা হমি।  
  
এই িপ্তামহর শুরুমি গভর্নর কুওমমা ক াষো কমরমির্, 19 কম কেমক শুরু কমর, রামজযর স্বাস্থয 
তিভাগ কিৃন ক প্রতিতিি কপ্রামটাকমির িামে একমযামগ, জাতভটি কিন্টারমক স্থামর্ িুরক্ষার তিতযতর্মষয 
িহ 30 শিাংশ ক্ষমিািম্পন্ন অ্র্ুিার্ আময়াজমর্র অ্র্ুমতি কদওয়া হমি, কযমর্ িামাতজক দরূত্ব 
এিং িমস্ত অ্ংশগ্রহেকারীমদর জর্য তর্তদনষ্ট প্রমিশ এিং প্রস্থামর্র পময়ন্ট।   
  
13 জার্যু়াতর কেমক জাতভটি কিন্টার রামজযর স্বাস্থয তিভাগ (Department of Health) এিং তর্উ 
ইয়কন  র্যাশর্াি গামডন র (New York National Guard) িামে একমযামগ রামজযর িৃহত্তম টিকামকন্দ্র 
পতরচ্াির্া কমরমি, যা 500,000 টিরও কিতশ টিকামক টিকা িরিরাহ কমর। কর্মভর্শর্ কিন্টামরর 
তিশাি আকামরর কারমে, টিকাকরে ককমন্দ্রর কাযনিম অ্িযাহি োকার িময় উপিব্ধ স্থার্গুতিমি 
ইমভন্টগুতির পতরচ্াির্া করার অ্র্ুমতি কদওয়া হমি। এিািাও জাতভটি কিন্টার একটি অ্িযাযতুর্ক 
িম্প্রচ্ার েুতডও তর্মনাে কমরমি, যা ভাচু্ন য়াি এিং হাইতিড ইমভন্টগুতি কহাে করমি পামর।  
  
জাতভটি কিন্টারটি গভর্নর কুওমমার িৃহত্তর তমডটাউর্ ওময়ে পুর্ঃউন্নয়মর্র অ্ংশ, যা 2021 
িামির রামজযর অ্িস্থার এমজন্ডার অ্ংশ তহমিমি ক াতষি হময়মি। তর্উ ইয়কন  কেট এর আমগ তর্উ 
ইয়কন  তিটিমি কিশ তকিু িফি িামতষ্টক উন্নয়র্ প্রকমল্পর কর্িৃত্ব তদময়মি, যার মমযয রময়মি িযাটাতর 
পাকন  তিটি (Battery Park City), রুজমভল্ট দ্বীপ (Roosevelt Island) ও টাইমি ককায়ার 
(Times Square) এর রূপান্তর। িম্প্রতি কখািা বমতর্হার্ কট্রর্ হি (Moynihan Train Hall) 
িািাও, তমডটাউর্ ওময়মের জর্য গভর্নর কুওমমার কল্পর্ার অ্র্যার্য উপাদামর্র মমযয রময়মি, 
এম্পায়ার কেশর্ কমমেক্স প্রকল্প (Empire Station Complex project), হাই িাইর্ িম্প্রিারে 



 

 

করা, কপাটন  অ্েতরটির িাি টাতমনর্াি (Port Authority Bus Terminal) প্রতিস্থাপর্ করা এিং 
তপয়ার 76 কক একটি কটা পাউন্ড কেমক একটি ওয়াটারফ্রন্ট পামকন  রূপান্তর করা। 51 তিতিয়র্ 
মাতকন র্ ডিামরর এই পতরকল্পর্াটি 196,000টি কমনিংস্থার্, উন্নি পািতিক ট্রার্তজট ও পেচ্ারীমদর 
িংমযাগ বিতর করমি এিং মযার্হাটমর্র আমশপামশর িাতিমি িাতেতজযক ও িারয়ী মূমিযর আিাির্ 
িুমযাগ বিতর করমি।  
  
মামচ্ন , 418 11িম অ্যামভতর্উ এর িাতেতজযক এিং তমর-িযিহামরর উন্নয়মর্র জর্য একটি প্রস্তামির 
অ্র্ুমরায জাতর করা হয়, যা তমডটাউর্ মযার্হযাটামর্র পতিম তদমকর কশষ অ্িতশষ্ট খাতি পামিনি। 
আর্ুমাতর্ক 1.2 একমরর িাইট, কযটিমক িাইট কক তহিামি উমেখ করা হয়, তর্উ ইয়কন  কর্মভর্শর্ 
কিন্টার কডমভিপমমন্ট কমপনামরশমর্র মাতিকার্াযীর্ - একটি এম্পায়ার কেট কডমভিপমমন্ট (Empire 
State Development, ESD) এর িহমযাগী প্রতিিার্ - এিং িরািতর জাতভটি কর্মভর্শর্ 
কিন্টামরর প্রযার্ প্রমিশদ্বামরর পূিন তদমক অ্িতস্থি।  
  

###  
 

আমরা িংিাদ কপমি কদখুর্ www.governor.ny.gov 
তর্উ ইয়কন  কেট | এতক্সতকউটিভ কচ্ম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্িািস্ক্রাইি করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e556cf95-bacdf684-e55436a0-000babd9fe9f-b2de6cf35403f282&q=1&e=f5791e83-dca3-4b6c-a07c-e1dded26d3d6&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESD65BCF77FFAD6EC0852586D20064642500000000000000000000000000000000

